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پیشگیري از آنتوکولیت نکروزان
دکتر نسترن خسروي-دانشیار دانشگاه علوم پزشکی ایران

NECبیماري است که سبب تحمیل مشکالت زیادي به بیمار و خانواده و پزشک و تیم مراقبت نوزاد یک

می گردد. تشخیص زودرس به میزان زیادي کمک کننده می باشد.. عوامل خطر بیماري شامل نارسی، 

تغذیه با فورموال ، ایسکمی روده اي و هیپوکسی و کولونیزاسیون باکتریال که همگی سبب استرس به

مخاط روده و اختالل مکانیسم دفاعی میزبان می شوند و در بعضی موارد سبب التهاب غیر قابل کنترل جدار 

خود تنظیمی شبکه اسپالنکنیک -روده و نکروز روده می گردد. از طرفی کولونیزاسیون باکتریال روده اي

دان نارس با نوزادان ترم شروع تغذیه خوراکی ، در نوزا-مکانیسم هاي ایمنی –جریان خون روده اي 

متفاوت می باشد.

آزمایش شده اند ولی اغلب آن ها موفقیت هاي NECاگرچه استراتژي هاي متعددي جهت پیشگري از 

NECمحدودي داشته اند. اخیرا مطالعات متعددي نشان داده که استفاده از پروبیوتیک ها در پیشگیري از 

به نظر می رسد که پیشگیري از تولد نوزادان نارس مهمترین عامل نتایج بسیار خوبی داشته اند. به هر حال

می باشد.NECدر پیشگیري از 

: مهمترین مسئله پیشگیري از تولد نوزاد نارس می باشد. دیگر عوامل پیشگیري کننده NECپیشگیري از 

شامل 

تحریک رشد و تکامل دستگاه گوارش مانند تزریق استروئید پره ناتال-

خوراکیIgGو IgAتغییر وضعیت ایمنولوژیک روده مانند، ایمنوگلوبین هاي -

تغذیه با شیر مادر حاوي فاکتورهاي ضدالتهابی و ایمنی.-
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افزایش تدریجی حجم شیر در نوزادان نارس-

استفاده از پروبیوتیک هاي خوراکی که به نرمال شدن میکرو فلوراي روده کمک می کند.-

یوتیک ها:اثر مفید پروب

نگهداري استحکام سد مخاطی روده-

کاهش نفوذپذیري مخاط روده-

افزایش تولید موکوس-

تقویت ارتباط سلول هاي اپی تلیال روده اي-

مهار ترانس لوکیشن باکتري ها-

تنظیم کولونیزاسیون باکتري هاي مناسب-

تنظیم رشد میکروفلوراهاي طبیعی و چسبندگی آن ها به روده-

ایجاد مواد توکسیک براي باکتري هاي بی هوازي -

داخل روده ايPHکاهش -

رقابت با باکتري هاي پاتوژن براي چسبیدن به جداره روده -

فعال کردن سیستم دفاعی عمومی و روده اي-

مخاط روده اي IgAافزایش -

تم ایمنی دارندافزایش اسیدهاي چرب با زنجیره کوتاه که اثرات فیزیولوژیک روي سیس-

افزایش فاکوسیتوز لکوسیت هاي خون محیطی-

سل ها و  ماکروزفاژهاTافزایش تولید سیتوکین هاي ضدالتهابی توسط -
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