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Immunonutrition  in Enteral and Parenteral Nutrition 

 وریدی   مواد مغذی مصونیت زا در تغذیه روده ای و

كوه از نناود دم مل وا يودمی الهمو رودی موده ای ااوددن امد        به مواد مغذی مصونیت زا اطالق می شوود  " Immunonutrition "واژه

ئیناودی  اادفدده می شود و پداخ الدادبی بع  از ع ا جهاحی ما دم میزبدن تع يا كهده و مددبلولیسم ما از اندز پهوتئینادی الدز حدد به او ت پهوت 

مژنوین ، للوتودمین ،   نچوون  می توان به موامدی ،   ی مصونیت زاج له اين مواد مغذاز  .ژن مادنی به موده پیش می بهد ادخد دنی و بابود اكسی

 . اشدمه كهد RNA اای ردی چهب امگد اه ، نوكلئوتی 

 :تابلوی بالیني پاسخ التهابي بدن ، پس از عمل جراحي 

ایدوكینین پویش الداودبی و الودكدوم    ) اندز پهوتئین از پهوتئینادی ادخد دنی و احشديی به ا ت اندز پهوتئینادی الدادبی  مسیهطی اين الهنين  ،

ندیجه بدلینی نن شدما از دات مالدن توده مدریچه بو ن و كدتدبولیسوم موی     كهتغییه می يدب  ، (  6و ايندهلوكین  1ايندهلوكین  نلهوز توموم الفد ،

 .بدش  

 :Immunonutritionمثالهایي از اثرات بالیني 

تو  رسوده   ) از الولادی مونو نوكلئودم   E2تزميق موده ای امگد اه ، بالالدصله بع  از ع ا جهاحی دم بی دمان ، بد كدرش تولی  پهواددلالن ين 

نوكلئوتی رد  ، اوبسدهای مام دم مپلیلدایون ، بلوو  و ت وديز اولولی ، بوويژه دم       .،ابب تع يا ژمف پداخادی اي نی و الدادبی می شود( ای 

مژيم غذايی مح ود از نوكلئوتی  ، ابب كدرش تقسیم الولی لنفواویداد    .رسدن الولادی ایسدم اي نی اهيع مثا   Turn overلولادی بدا

 Noدم بی دمان جهاحی ش ه ، اووو   ژنین  مل ا يدمی بد نم. و كدرش پداخ به نندی ژنادی نلهژن و تدخیه دم پداخ به حسدایت ش ي  می شود

 . ما بد  می بهد كه اين امه ابب بابود الدلوایدوز دم دادگده تنفس دم ر دن اوايا بع  از ع ا جهاحی می شود( اكسی  نیدهي )  

  Aحوین تغذيوه پودمندهاد شو ه و اووو اي ونوو للووبین        دم  ، ابب كدرش نتهوالی مخدط موده ،  دممودلعدت حیوانی ، مل ا يدمی بد للوتدمین

دم چن ين مودلعه حیوانی ، مل ا يدمی بود للوتودمین ، اوبب االوزايش املودن بقودر دم شوهاي          . ای  ما االزايش داده اات خدمجی وداخا موده

هوژن ، االوزايش  دو دم انسدناد ، الهمو ی غنی ش ه بد للوتدمین ، ابب حفظ و نگا امی مدریچه االلدی ، بابود تعددد نی  .عفونت خون می بدش 

دم مودلعدت انسدنی ،نشدن داده ش ه كه تغذيه ومي ی غنوی شو ه بود      .تولی  ايندهلوكینادی پیش الدادبی می شود ع للهد الود اي نی و كدرش

چوون    .للوتدمین ، ادخددم موده ای ما حفظ كهده و نفوذپذيهی موده ما دم مقديسوه بد اادفدده از تغذيوه وميو ی ااوددن امد ، كودرش موی درو        

اووو     .اات ، مل ا يدمی بد للوتدمین ، ابب االزايش اوو للوتدتیون و ظهالیت نندوی اكسوی انی موی شوود    للوتدمین ، پیش ادز للوتدتیون 

 .پديین للوتدمین دم بی دمان بد وضعیت بحهانی ، بد نقص ع للهد ایسدم اي نی و شیوع بد ی مهگ دم امتبدط اات 

 :Immunonutritionمدت زمان تاثیر تجویز رژیم غذایي غني شده با تركیبات 

م واقع دم اولین موزردی د  .نیدالده ااتدم غدلب كدم نزمديی ردی بدلینی، وقوع عفونت بع  از ع ا جهاحی ، بد دادن مژي ادی غنی ش ه كدرش 

بع  از ع ا جهاحی ، نایب دم توانديی مدكهوالدژی للوایداد و تدخیه دم شهوع واكنش حسدایت پذيهی به تسدادی پوادی ، تغییه پهوالديا 

اي نونوتهيشن،  العدد ش ه ، چه دم بی دمان دميدالت كنن ه مژيم ااددن امد و چه دم بی دمان دامای مژيم  Tو  Bایدوكینین و تع اد الولادی 

 .يلسدن اات
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  :نتیجه گیری برای زمان تجویز نوترینتهای مصونیت زا 

  B4به میزان تولی  للوتهيناودی  ، قبا از ع ا جهاحیاادفدده از اي ونو نوتهيشن ، دم االهاد كدنسهی كه جهاحیادی ع  ه ما مدح ا می شون  ، 

از ايجودد اخودالد   قبا و بع  از ع ا جهاحی ، ( ، امگد اه ، للوتدمین ، نمژنین  RNA) بد نوتهيندادی مصونیت زا مل ا يدمی    .می شود B5و 

دم بی ودمان مل وا يودمی شو ه بود        .دم ع للهدالولادی رسده دام چن  قس دی و للوایداد و مقدديه نناد دم لهدش خون جلوولیهی موی كنو    

Immunonutrition  زيوها احد ود  غل وت پالاو ديی و     ، ا جهاحی تحهي  می شود قبا از ع ا جهاحی ، پداخ اي نی اهيعد بع  از ع

مودلعودت بودلینی ، ااودفدده از     بندبهاين . بدالدی نوتهيندادی مصونیت زا ، كه قبا از زمدن اادهس جهاحی وجود داشده ان  تدكنون االزايش يدالده ان 

  .قبا از جهاحی و بد ادامه نن بع  ازع ا جهاحی ، توصیه می كنن  ،تهكیبدت مغذی مصونیت زا ما

   immunonutritionتحلیل هزینه اثر بخشي استفاده از 

علیهغم ندديج امی وامكنن ه كدمنزمديی بدلینی تصددالی انجدم ش ه ، رزينه بد ی اين محصو ت تغذيه ای می توان  به عنوان ي  نقوه 

ر گدم بد نگهانی موزاالزون دم مومد رزينه ردی دم حدد انفجدم دم مهاقبت پزشلی ، بدي  دم الهنين   .ز نناد بدش ضعف ع  ه بهای اادفدده ا

دم اين الهنين   .نه تناد الواي  بدلینی ، بلله مندبع مهاقبت با اشدی ما نیز انجی  تص یم لیهی بهای اتخدذ محصو ت ج ي  بهای دممدن ،

 . ه و تحلیا نزمديشدت بدلینی بدي م  ن ه قهالیهدبدي  مقهون به صهاله بودن تجزي

  :رزينه ردی زيه بدي  محدابه شود

   مدوا  رزينه ردی مهاقبت ردی مع ود جهاحی بهای ره بی دم 

  رزينه دممدن عوامض عفونی و غیه عفونی پس از ع ا جهاحی 

  رزينه ردی تغذيه 

  رزينه ردی كلی بهای ت دم بی دمان 

دميدالت می كهدن  ، تقهيبد اه بهابه بیشده از لهوری  Immunonutrition ژيم غنی ش ه بد ای دم لهوری كه م رزينه الهمو ی تغذيه

دم ره اه مودلعه ای كه صومت لهالده ، مشخص ش ه كه مق ام صهاله جويی دم رزينوه دممودن     .بود كه الهمو ی ااددن امد دميدالت می كهدن 

كدرش عوامض پس از جهاحی ش ه ااوت ، بیشوده از رزينوه رودی بود ی اولیوه خهيو  ايون         ابب  mmunonutritionIكه بد اادفدده از 

  .محصو ت تغذيه ای بوده اات 

  :نتیجه گیری

 ا ، اادفدده از مواد مغذی مصونیت زا دم تغذيه اندهاد يد پدمندهاد ، علیهغم رزينه بد ی خهي  اولیه ، به دلیا كدرش ميس  عفونت بع  از ع

 . اله می بدش مقهون به صه

 ESPEN ،Entral/ Parenral Nutrition-substrates ،module7.2 ،Macro Braga & Simon Rochetti:منبع 

 

ن ا  درندد ، كدمشندس تغذيه بدلینی معدونت دممدن : تهج ه و تلخیص    


