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نتروکولیت نکروزانآ  
 



 آًتطّکْلیت ًکطّظاى ثیوبضی التِبثی حبز ضّزٍ ثب
ـیْع ثبال زض ًْظازاى ظّزضغ ّ ؼبیط 

 .ـیطذْاضاى پطذطط اؼت

 ـبیؼتطیي اّضژاًػ ذططًبک زؼتگبٍ گْاضؾ زض
 .زّضٍ ًْظازی اؼت

  زض ًْظازاى ثؽتطی زض % 1-5هیعاى ثطّظ آى
NICU هیعاى اثتال ثَ ایي ثیوبضی ّ ُن . اؼت

هیعاى هطگ ّ هیط آى ثب کبُؿ ّظى تْلس ّ ؼي 
 ثبضزاضی افعایؿ هی یبثس
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 اًتطّکْلیت ًکطّظاى  ػْاهل هْثط زض ایجبز

 ایؽکوی ضّز1ٍ.

 تجوغ ثبکتطیِبضی ثیوبضی ظا2.

 ّجْز هْاز ظایس حبصل اظ تغصیَ ثب ـیط ذفک3.
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 پبتْ فیعیْلْژی

 هطکالت ػلت ایي بیواری ًاهطخص بْدٍ ّلی
 ػزّقی دستگاٍ گْارش 

َایسکوی رّدٍ با اتیْلْژی ًاضٌاخت 

ًارسایی سیستن دفاػی  دستگاٍ گْارش 

رّدٍ ای هی  ای تغذیَهْادا ّ ، ِباکتزی تکثیز
 . تْاًٌذ دربزّس بیواری ًقص داضتَ باضٌذ 

 بشرگتزیي ػاهل خطز، ًارسی ًْساد است  . 
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 پبتْ فیعیْلْژی

 آؼیت ؼلْلِبی هربطی          کبُؿ جطیبى ذْى 

        هطگ ؼلْلِب           تْلف تطـح هْکْغ 

تِبجن آًعین ُبی پطّتئْلیتیک           تْضم ّ 

ـکٌٌسگی ّ ًفْشپصیطی هربط           ُجْم 

ثبکتطیِبی هْلس گبظ ثَ ًْاحی آؼیت زیسٍ      

 پٌْهبتْظ ضّزٍ ای 
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 تظبُطات ثبلیٌی 

 لؽوت ( اظ ثیي ضفتي ) ػْاهل فْق ثبػث ًکطّظ
ُبیی اظ ضّزٍ ، پبضگی ضّزٍ ، ؼپؽیػ ّ هطگ 

هی ـًْس ّ لؽوت اًتِبیی ضّزٍ کْچک        
ّ لؽوت اثتسایی ضّزٍ ثعضگ ثیفتطثَ ایي 
.ثیوبضی گطفتبض   هی ـًْس  
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 ـبیؼتطیي ػالین 

ًفد ـکن 

ٍاحتجبغ غصا زض هؼس 

 ذْى زض هسفْع اؼت ّ 

حبل ػوْهی ذْة ًیؽت 

 ٌَلتبضژی،تغصیَ ضؼیف کبُؿ ففبض ذْى آپ
 اؼتفطاؽ

کبُؿ ثبظزٍ ازضاض ُّیپْتطهی 
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 پػ اظ  10ّ  4ثیي ضّظُبی ـطّع ثیوبضی زض
ـطّع تغصیَ ایجبز هی ـْزاهب ػالین زض فبصلَ 

ضّظگی هوکي اؼت  30ؼبػت الی زیطتط اظ  4
 . زیسٍ ـْز

ضّظ  10زض ًْظازاى تطم زض  ًتطّکْلیت ًکطّظاىآ
 .اّل ظًسگی ضخ هی زُس

  زض ًْظازاى ظّزضغ ثیوبضی زیط تط ّ ثسًجبل
ـطّع تغصیَ ثؼس اظ طی فبظ حبز یک ثیوبضی 
هبًٌس ؼٌسضّم زیؽتطغ تٌفؽی زیسٍ هی 

 .ـْز
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اًتطّکْلیت ًکطّظاى هطبثك  هطحلَ ثٌسي 
  Bellهؼیبض 
ًْظاز ًفبًَ ُبيي چْى صفطاي ثسؼت آهسٍ . 1 
زض آؼپیطٍ هؼسٍ اي، هسفْع ذًْي ّ ايلئْغ 

 زاضز

یک زّم ًْظازاى هجتال ثَ هطحلَ زّم ثیوبضي . 2
ايي هطحلَ ثیوبضي ثب . پیفطفت هي وٌٌس

زضصس 70. گعاضـبت ضازيْگطافیه تبییس هي ـْز
ايي ًْظازاى ثَ جطاحي ًیبظ پیسا هي وٌٌس وَ 

 .ـبهل ثطيسى ضّزٍ اؼت

اًتطوْلیت ـسيس ثب ػالئن ـسيس ثیوبضي ثطّظ . 3
 (پبضگي ضّزٍ، پطيتًْیت، ـْن، هطگ)هي وٌس 
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 تفریص

 ضازیْگطافی 

اتؽبع ـجَ ؼْؼیػ زض ضّزٍ ُب 

ًفد ـسیس 

 پٌْ هبتْظ ضّزٍ ای ًوبی کف صبثًْی یب ًوبی
 حجبثی زیْاضٍ ضرین ضّزٍ ّ هجطا

ٍُْای آظاز زض ـکن ًفبًَ پطفْضاؼیْى ضّز 
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 یبفتَ ُبی آظهبیفگبُی 

آًوی لکْپٌی لکْؼیتْظ 

اؼیسّظ هتبثْلیک 

 ػسم تؼبزل الکتطّلیتی 

 ّ زض هْاضز ـسیس اًؼمبز هٌتفط زاذل ػطّلی
 تطّهجْؼیتْپٌی

کفت ذْى 

 زض هطاحل اّل ثیوبضی اهکبى ثبکتطیوی یب ؼپتی
 .ؼوی ّجْز ًساضز
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 تساثیط زضهبًی 

پیفگیطی 
 َزض ًْظازاى زچبض آؼفیکؽی لطغ تغصیَ زُبًی ث

 ؼبػت  48تب  24هست 
 زض ًْظازاى کن ّظى ّ ـسیسا کن ّظى ثَ هست

 طْالًی لطغ تغصیَ زُبًی 
 ـیط هبزض ثَ زلیل ایجبز ایوٌی غیط فؼبل(igA) ّ

ّجْز هبکطّفبژُب ّ لیعّظین ُب  ضژین اًتربثی جِت 
 .تغصیَ ضّزٍ ای هی ثبـس

 تغصیَ حسالل ضّزٍ ای زض ًْظازاى ثب ّظى کن ّ تْلس
ُفتَ هی تْاًس ذطط آًتطّ کْلیت ضا تب  35کوتط اظ 

 .کبُؿ زُس% 84
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 تساثیط زضهبًی 

 در هْارد هطکْک ّ قطؼی بیواری بایذ ُز چَ سّد تز درهاى
 .  جذی ضزّع ضْد 

 هؼذٍ ای ّ  –قطغ تغذیَ ، رفغ اتساع هؼذٍ با گذاضتي لْلَ بیٌی
رفغ کاُص حجن تخلیَ تزضحات ّ تجْیش هایؼات داخل ّریذی 
اس جٌبَ ُیپْکسی ّ هایؼات ّ اختالالت الکتزّ لیتی ّ اسیذ ّ باس

 .ُای هِن درهاى ُستٌذ

 پس اس گزفتي ًوًَْ ُای السم بزای آسهایص ، آًتی بیْتیک ًیش
 .ضزّع هی ضْد 

 رادیْ گزافی ُای هٌظن ضکن جِت کٌتزل اس ًظز پزفْراسیْى 
 .اًجام هی ضْد یک پشضک جزاح باًیش هطْرت  ّ

14 



 پیؿ آگِی 
 

 ثب تفریص ّ زضهبى ؼطیؼکٌتطل طجی هْفمیت
 .آهیع اؼت

 زض صْضت ّذبهت یب هالکِبیی اظ پطفْضاؼیْى اظ
جطاحی ضظکؽیْى ّ اًبؼتْهْظ اؼتفبزٍ هی 

ایلئْؼتْهی ژژًْؼتْهی یب کلؽتْهی زض .ـْز
 زضگیطی ّؼیغ

 ؼٌسضّم ضّزٍ کْتبٍ، تٌگی تْام ثب :ػْاضض
اًؽساز کْلْى ؼْئ جصة چطثی ّ ًبضؼبیی زض 

 ضـس

 ٍپیًْس ضّز 
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 تساثیط پطؼتبضی 
 

 تفریص ؼطیؼتط 

 ثَ زلیل تفبثَ ػالین ظیبز ػالین ثب ؼبیط
اذتالالت زّضاى ًْظازی پطؼتبضاى ُویفَ 

احتوتبل ّجْز ایي ثیوبضی ضا زض ًظط زاـتَ 
 .ثبـٌس

 اًساظٍ گیطی زّض ـکن اظ ًظط ًفد ،کٌتطل حجن
ثبلیوبًسٍ هحتْیبت هؼسٍ لجل اظ تغصیَ هجسز ّ 

 ؼوغ صساُبی ضّزٍ

 ٍکٌتطل ػالین حیبتی ّ اضظیبثی پطفْضاؼیْى ضّز
 ،ؼپتی ؼوی  یب ـْک للجی ػطّلی 
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 تساثیط پطؼتبضی

هوٌْػیت کٌتطل حطاضت اظ همؼس 
  جِت اجتٌبة اظ ففبض ثَ ـکن ًفبخ ّ اهکبى

هفبُسٍ هساّم غبلجب اظ زیبپط اؼتفبزٍ ًفسٍ ّ زض 
ّضؼیت ذْاثیسٍ ثَ پفت یب پِلْ لطاض زازٍ هی 

 .ـْز
 ًیبظ ُبی تغصیَ ای ّ هبیغ ضؼبًی ّضیسی تجْیع

 آًتی ثیْتیکِب
7  ضّظ پػ اظ ـطّع زض هبى تغصیَ زُبًی هی  10تب

ـطّع  ثبآة اؼتطیل یب هحلْل الکتطّلیت ّ . ـْز
ـیط ضلیك ـسٍ اًؽبى یب ـیط ُبی ضژیوی 

ثب تحول ًْظاز . هبًٌسپطژؼتویل ازاهَ هی یبثس
 .غلظت ـیط اضبفَ هی ـْز
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 تساثیط پطؼتبضی

کٌتطل ػفًْت 

ـؽتفْی زلیك زؼتِب 

 ایعّلَ کطزى زض هْاضز تفریص لطؼی 

 زض صْضت جطاحی هطالجت جطاحیِبی ـکن 

 ؼپتی : هطالجت اظ اؼتْهی ثطضؼی ػْاضض
ؼوی ، اًؼمبز هٌتفط زاذل ػطّلی ُیپْ 

 گلیؽوی ّ ؼبیط تغییطات هتبثْلیکی
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