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نارسدرنوزاددھانیتغذیھروشھای

دکتر مینو فالحی ،فوق تخصص نوزادان ،عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شھید بھشتی

میباشد. با توجھ بھ )NICU(در بخشھای مراقبت ویژه نوزادانانھایکی از نقطھ نظرات مھم مراقبتی تغذیھ نوزادان نارس 
شرایط خاص این نوزادان ھمچون نارسی دستگاه گوارش ،عدم توانایی در تغذیھ دھانی بھ علت نارسی و یا اتصال نوزاد بھ 

دستگاه تھویھ مکانیکی و نیاز بھ تغذیھ از طریق گاواژ، استعداد خاص این بیماران بھ بیماریھایی ھمچون انتروکولیت 
الکس گاستروازوفاژال و دیس موتیلیتی دستگاه گوارش ، تغذیھ نوزادان بدحال بستری در ) و یا ریفNECنکروزان(

NICUمھ کنترل شده ای باید انجام گیردبخصوص نوزادان نارس کم وزن طبق برنا.

شروع تغذیھ دھانی در نوزادان نارس با سن مشکالتیکی از ساکینگ ضعیفھمچنینوتنفسبلع و،مکیدن عدم ھماھنگی 
کھ در نوزادان نارس بسیار دیسترس تنفسی و نیاز بھ تھویھ مکانیکیھفتھ بارداری میباشد ،ھمچنین  ٣٢-٣۴کمتر ازحاملگی 

با توجھ بھ اھمیت شروع ھر چھ سریعتر .شایع میباشد نیز از موانع مھم شروع تغذیھ دھانی در این بیماران پر خطر میباشند
تکامل ھرچھ سریعتر دستگاه گوارش و تنظیم ترشح ھورمونھا و انزیمھای گوارشی تغذیھ انترال در نوزادان نارس جھت 

،چرا کھ تغذیھ وریدی ، تاکید فراوان بر شروع  زودتر تغذیھ انترال در این نوزادان نارس شده است افزایش حرکات روده ایو
د و تکامل عصبی ، دیس پالزی بھ مدت طوالنی و عدم شروع تغذیھ انترال با عوارضی ھمچون کلستاز ، اختالل رش

.چنانچھ ممنوعیت گوارشی (اتساع شکم،ترشحات سپسیس میتواند ھمراھی داشتھ باشد. وبرونکوپولموناری ، استئوپنی نارسی 
در نوزاد وجود نداشتھ باشد شروع تغذیھ انترال ھمودینامیکبی ثباتیعالیم صفراوی از معده،استفراغ  و باقیمانده معدی)  و 

بدیھی است کھ تھویھ .)Minimal Enteral Feeding(تغذیھ تروفیک یا مناسب میباشدضروری وساعت اول تولد٢۴-۴٨طی 
مکانیکی(تھاجمی و یا غیر تھاجمی)  در نوزادان با وضعیت ھمودینامیکی مناسب ممنوعیتی از لحاظ شروع تغذیھ انترال نمیباشد 

میگیرد.و در این نوزادان تغذیھ از طریق گاواژ انجام 

روشھای مرسوم جھت تغذیھ نوزادان نارس شامل: تغذیھ با گاواژ،تغذیھ از طریق ترانس پیلوریک  و گاستروستومی و ..میباشد. 

:تغذیھ بھ روش گاواژ

معدی–بینی لولھگاواژ شیر از طرق )feeding tubeبا استفاده از لولھ مخصوص تغذیھ (در نوزادان نارس 
رد. با توجھ بھ اینکھ نوزادان نارس ی) انجام میگOG tube(اوروگاستریک(معدی–دھانی لولھ) و یا NG tube(نازوگاستریک(

میتواند با عواقبی ھیپوونتیلیشن ناشی از انو باالجبار از طریق بینی نفس میکشند بستھ شدن سورخ بینی توسط لولھ گاواژ
معدی –کیلو گرم روش دھانی ٢ان نارس با وزن تولد کمتر از ھمراه باشد .بھ این علت در نوزادافزایش کار تنفسیھمچون 

)OG tube گرچھ بایستی توجھ داشت کھ گذاشتن لولھ دھانی معدی نیز  میتواند با عث ترومای مناسبتر میباشد.) جھت تغذیھ
مخاطی گشتھ  و بھ علت تحریک واگ باعث برادیکاردی و اپنھ نوزاد گردد.

:فواصل تغذیھ با گاواژ-

) صورت continuousمداوم(یا )و bolusبولوس  (/)intermittent(متناوب شکل تغذیھ دو میتواند بھ غذیھ از طریق گاواژ ت
مدت زمانطیبھ اھستگی تعیین شده بر حسب تحمل نوزادگیرد .در روش اول حجم شیر مورد نظر جھت تغذیھ در دفعات 

داده میشود. ) push(فشردنوارد کردن نیروی اضافی و یا با نیروی ثقل زمین بدون ساعت٣تا ٢بھ فواصل ھر دقیقھ١٠-٢٠
بھ شکل انفوزیون مداوم از طریق لولھ گاواژ وارد معده نوزاد میگردد. با توجھ بھ با استفاده از پمپ ولی در روش دوم شیر

ھای گوارشی و موتیلیتی مناسبتر دستگاه گوارش اینکھ طبق مکانیسمھای فیزیولوژیک بدن تغیھ بولوس با ترشح بھتر ھورمون
و از طرفی تغذیھ مداوم با قرار گرفتن مداوم بھتر صورت میگیرد در این روش تغذیھ ای ھضم و جذب شیر،ھمراه میباشد

از طرفید.میگردلولھ معدی در معده و باز ماندن مداوم دریچھ کاردیا  باعث باالتر بردن احتمال ریفالکس گاسترو ازوفاژال  
انفوزیون مداوم شیر در پمپ مخصوص ، نیازمند نگھداری شیر در فضای اتاق بوده و این امر میتواند با  احتمال بیشتر الودگی 
شیر مصرفی ھمراه یاشد .گرچھ در روش بولوس نیز نگھداشتن لولھ معدی در فواصل تغذیھ ای نیز میتواند با عواقبی ھمچون 

،روش ارجح در تغذیھ نوزادان نارس روش در ھر صورت .و کلنیزاسیون میکروبی ھمراه باشدریفالکس گاستروازوفاژال
بولوس میباشد ولی در نوزادان با ناھنجاریھای دستگاه گوارش بخصوص انھا کھ تحت عمل جراحی گوارشی قرار گرفتھ و دچار 

مل تغذیھ با شیر را بھ روش بولوس ندارند ،تغذیھ عوارضی ھمچون سندروم روده باریک،تنگی و استنوز روده ھا بوده اند و تح
.مداوم مناسبتر میباشد
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گاستروستومی یکی از روشھای تغذیھ انترال در نوزادان ترم مبتال بھ ناھنجاری ھای مادرزادی  :تغذیھ بھ روش گاستروستومی
(فاصلھ طوالنی بین دو long gapوع از نکھ امکان تغذیھ با روشھای دیگر را ندارند ھمچون نوزادان مبتال بھ اترزی مری 

مادرزادی و یا اکتسابی بیماریھای قسمت اترتیک مری در حدیکھ امکان اناستوموز در دوران نوزادی وجود ندارد) و یا  
کھ منجر بھ عدم ھماھنگی عضالت حلق گشتھ و امکان بلع مناسب شیر را از دھان غیر ممکن میسازد توصیھ میگردد. عصبی 

گاواژ توصیھ نمیگردد.در این روش از طریق عمل جراحی و یا با ستومی در نوزادان نارس تحت تغذیھروش گاسترو
اندوسکوپی لولھ معدی داخل معده فیکس شده و تغذیھ انجام میگیرد.

بھ علت در نوزادان نارسی کھ علیرغم عدم وجود پاتولوژی شکمی قادر بھ تحمل تغذیھ نبوده وتغذیھ بھ روش ترانس پیلوریک :
این روش تغذیھ کمک کننده مکرر با قطع تغذیھ دھانی مواجھ میشوندباقیمانده شیر در معده و یا ریفالکس گاستروازوفازال 

خواھد بود . در این روش با عبور لولھ گاواژ بعد از پیلور در دوازدھھ و یا ژژنوم و وارد کردن شیر در قسمتھای یاد شده 
تھ و تحمل تغذیھ را افزایش داد.میتوان از شدت ریفالکس کاس

(سن پس از لقاحپس از رسیدن بھ سن و کم وزن نوزادان خیلی نارس بعضی اززیر سینھ مادر:وتغذیھ ھمزمان گاواژ 
بھ علت صرف این نوزادان،میباشدنزیر سینھ مادر انحصاریقادر بھ تغذیھ دھانیھنوزھفتھ٣٣-٣۴حاملگی +سن تقویمی)

نیاز بھ بھ کاربردن روشھای کمکی در تغذیھ انرزی قابل توجھ در حین تغذیھ مستقیم زیر سینھ و عدم افزایش وزن مناسب 
. یکی از راھکارھای مناسب در این نوزادان چسباندن لولھ گاواژ بھ نواحی نزدیک نوک پستان و تغذیھ ھمزمان با لولھ دارند.
سینھ مادر و ملھمان زمان مکیدن سینھ مادر میباشد. در این روش بھ نوزاد نارس کھ توانایی تخلیھ کادر و شیر دوشیده گاواژ

تغذیھ مناسب را ندارند در فراھم نمودن حجم کافی تغذیھ کمک میگردد.

ا فنجان یکی از روشھای مناسب کمک تغذیھ ای در نوزادان نارس روش تغذیھ ب):cup feedingتغذیھ با استفاده از فنجان(
میباشد. در نوزادان نارسی کھ توانایی خالی کردن سینھ مادر را در حین تغذیھ ندارند میتوان با استفاده از فنجان حجمھای اضافی 

کھ در اغلب موارد بھ nipple confusionمیتواند از عالوه بر تامین نغدیھ کافی در نوزاد شیر داده شود. از طرفی این روش 
نیز جلوگیری بھ عمل اید.و باعث عدم تمایل شیرخوار در تغذیھ زیر سینھ گرددسر شیشھ و بطری ایجاد میگردددنبال تغدیھ با

استفاده از گفتاردرمانی در تغذیھ نوزادان نارس:

)ھفتھ ٣٣- ٣۴(مورد نظر جھت برقرای ھماھنگی مکیدن ، بلع و تنفسپس از لقاح کھ بعد از رسیدن بھ سنیدر نوزادان نارس
ھر چھ ایجادتقویت عضالت فک و صورت  و وز قادر بھ تغدیھ مناسب دھانی نمی باشند ،روشھای تمرینی گفتار درمانی در نھ

سریعتر این ھماھنگی میتواند بسیار کمک کننده باشد.

:نوزادان نارسدر تغذیھمناسبشیر 

نارس بھ علت داشتن دستگاه گوارش تکامل نیافتھ شدیدا در معرض خطر عدم تحمل شیر ،استفراغ،اتساع شکمی نوزادان 
،انتروکولیت نکروزان میباشند.بروز ھرکدام از این موارد میتوانند با افزایش مرگ و میر و موربیدیتی نوزاد ھمراه باشد.. طبق 

خشک خطر موارد فوق را افزایش داده و مصرف شیر مادر بھ عنوان یک تحقیقات بھ عمل امده تغذیھ نوزدان نارس با شیر
شیر مادر ھر نوزاد مناسب ترین ماده غذایی جھت عامل پروتکتیو در پیشگیری از انھا موثرمی باشد.بھ عنوان یک اصل کلی 

رسی میباشندو این بیماری .گرچھ بھ علت اینکھ  نوزادان نارس در معرض خطربیماری استئوپنی ناتغذیھ نوزاد خودش میباشد
باعث شکستگی ھای پاتولوژیک و اختالالت رشدی در این بیماران میگردد، اضافھ کردن پودر مکمل و غنی کننده شیر 

مادر(فورتی فایر) میتواند باعث پیشگیری از بروز این بیماری در نوزادان نارس گردد. غنی کننده ھای شیر مادر معموال پس از 
بھ شیر مادر اضافھ خواھند شد.اضافھ کردن فورتی فایر بھ شیر مادر cc/kg١٠٠ورده شده روزانھ بھ میزان رسیدن حجم شیر خ

میتواند با افزایش کالری دریافتی ،افزایش میزان پروتئین وکلسیوم وفسفر و سدیم دریافتی با عث بھبود و تسریع رشد نوزاد 
تری دارد و میتواند باعث عدم تحمل شیر در نوزادان نارس گردد در گردد.با توجھ بھ اینکھ شیر غنی شده اسموالریتی باال

توصیھ نمیگردد.درموارد عدم امکان تغیھ با شیر مادر بھ علل مختلف cc/kg١٠٠صورت تغذیھ نوزاد با حجمھای کمتر از 
،تغذیھ این بیماران توسط فورموالھای مخصوص نوزادان نارس انجام میگیرد.

تغذیھ:پروتکل افزایش روزانھ 
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)و ھمچنین عدم تحمل تغذیھ و دیس موتیلیتی بھ NECبا توجھ بھ استعداد زیاد نوزادان نارس بھ بیماری انتروکولیت نکروزان (
-cc/kg٢٠علت نارسی دستگاه گوارش افزایش روزانھ تغذیھ در نوزادان نارس تدریجی میباشد. تغذیھ تروفیک با حجم ثابت 

- cc/kg٣٠روزگی باافزایش روزانھ تغذیھ بھ میزان ٧تا ۵و در صورت تحمل بعد از سن روزانھ شروع و ادامھ می یابد١٠
کیلوگرم کھ ٢.۵-٣تا زمان رسیدن نوزاد بھ وزن روزانھ) در نوزادان نارس ادامھ مییابد.١۵٠- cc/kg١٨٠تا حداکثر مجاز(٢٠

محدودیتھای تغذیھ ای بر اساس پروتکل ھای موجود ، انجام میگیرد)on demand(میزان وفواصل تغذیھ بنا بھ خواست نوزاد
ضروری میباشد.

ممنوعیت شروع تغذیھ انترال در نوزادان نارس ممنوعیتھای گوارشی (اتساع شکم،ترشحات صفراوی از کنترااندیکاسیون تغذیھ:
ایر بیماریھای نوزاد معده،استفراغ  و باقیمانده معدی)  و بی ثباتی ھمودینامیکی در زمینھ سپسیس ، اسفیکسی و یا س

میباشد.بدیھی است کھ تھویھ مکانیکی در نوزادان با وضعیت ھمودینامیکی مناسب بھ تنھایی منعی برای شروع شیر نمیباشدو در 
این نوزادان تغذیھ از طریق لولھ معدیامکان پذیر میباشد.
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