اقَل تغریِ دز
ثیوبزی ّبی تٌفػی
الْبم ؾىل آثبدی
وبزؾٌبظ ازؾد تغریِ ٍ زضین دزهبًی

دغتگبُ تٌفػی
• تجبدل گبشّب ٍظیفِ اقلی دغتگبُ تٌفػی اغت .زیِ ّب ثدى زا لبدز هیػبشًد
اوػیطى هَزد ًیبش زا ثسای ًیبشّبی هتبثَلیىیؽ تبهیي ٍ دی اوػيیدوسثي

تَلید ؾدُ دز اثس ایي فسآیٌد زا دفغ ًوبیٌد .زیِ ّب ّوچٌیي ثِ ػٌَاى فیلتس
ػول ًوَدُ ٍ َّای دهی زا هسيَة ٍ گسم هی وٌٌيد .زیيِ ّيب دٌيدیي
ػولىسد هتبثَلیه ًیص دازًد .ثِ ػٌَاى هثبل ،زیِ ّيب غيَزفبوتبًت غيٌتص

ًوَدُ ٍ تؼبدل اغید ٍ ثبش زا تٌظین هیىٌٌد .اغید آزاؾیدًٍیه غٌتص هیىٌٌد
ٍ آًطیَ تبًػیي  1زا ثِ آًطیَتبًػي  2تجدیل هیىٌٌد.

اثس غَء تغریِ ثس دغتگبُ تٌفػی
ازتجبو ثیي غَء تغریِ ٍ ثیوبزی تٌفػی اش هدتْب لجل ؾٌبختِ ؾدُ اغت .غيَء تغریيِ اثيس هؼىَغيی ثيس
غبختوبى ،االغتیػیتِ ،ػولىسد زیِ ،تَدُ ػهالًی تٌفػی ،لدزت ٍ تحول زیْْب ،هىبًیػوْبی دفبػی زیْْب ٍ
وٌتسل تٌفع دازد .ثِ ػٌَاى هثبل ووجَدّبی پسٍتئیي ٍ آّي هٌجس ثِ وبّؽ هیصاى ّوَگلَثیي هیگسدد وِ
ایي اهس ًیص ثِ ًَثِ خَد ثبػث وبّؽ ظسفیت حول اوػیطى دز خَى هیؿَد .پبییي ثَدى غبیس هَاد هؼيدًی
ًظیس ولػین ،هٌیصین ،فػفس ٍ پتبغین ػولىسد ػهلِ تٌفػی زا دز غًح غلَلی وبّؽ هیدّيدّ .یپًَيبتسهی

هٌجس ثِ ادم زیَی هیگسدد .وبّؽ هیصاى غَزفبوتبًت تسویجی وِ اش پسٍتئیي ّب ٍ فػفَلیپیدّب غٌتص هیگسدد
دز وَالپع آلَئَلْب دخیل ثَدُ ٍ ثبز تٌفػی زا افصایؽ هیدّد .ثبفتْبی پیًَدی هحيبف زیيِ اش ويالضى
تؿىیل یبفتِ اغت وِ ًیبشهٌد ٍیتبهیي  Cهیجبؾد .هَوَظ يجیؼی هجبزی َّایی هيبدُ ای هتؿيىل اش آة،
گلیىَپسٍتئیي ّب ٍ غَء تغریِ ّوچٌیي حػبغیت غیػتن تٌفػی زا ثِ ػفًَت افصایؽ دادُ ٍ ثِ ييَز ٍیيطُ
ثبػث تغییس هىبًیػن دفبػی غیػتن تٌفػی هی_ؾَد .اغلت ثیوبزاى غَءتغریِ ای ثِ ػلت تهؼیف هبّیچِ ّب
ٍ دزًتیجِ ػدم ٍجَد غسفِ هَثس جْت ثیسٍى زاًدى خلى ٍ توبیل شیبد آلَئَلْب ثسای والپع ثس زٍی ّن ثِ
ػفًَت تٌفػی ًیص هجتال هیؿًَد.

) (CFفیجسٍش غیػتیه
ایي ثیوبزی) ، (CFثیوبزی پیچیدُ ی ازثی اغت ويِ دٌيدیي
دغتگبُ اش ثدى زا دزگیس هی وٌد .تمسیجب  90-85%ثیوبزاى
ً ،CFبزغبئی لَشالوؼدُ دازًد .ويبّؽ جيرة اغيیدّبی
قفساٍی هٌجس ثِ غَء جرة ثیؿتس دسثی هی ؾيَد .ويبّؽ
تسؾح ثیىسثٌبت فؼبلیت ّهوی آًصین ّبی گَازؾی زا وبّؽ
هیدّد .دیبثت ًیص هوىي اغت ایجبد ؾَد.

دزهبىMNT
دزهبى ثب جبیگصیٌی آًصین ّبی پبًىساغيی ًسػيتیي
لدم ثسای اقالح غَء ّهين ٍ غيَء جيرة اغيت.
وپػَلْبی آًصیوی ثِ  pHاغیدی همبٍم ّػتٌد اهب ثِ
 pHثبالتس اش  6حػبظ ّػتٌد تب دز زٍدُ ثبش ؾيدُ ٍ

ثِ ّهن هَاد غرایی ووه وٌٌد .دز قَزت اغيتفبدُ
اش ایي وپػَل ّب ّوساُ ثب غراّب ،ثبیػتی اش هكيس
هَاد غرائی وِ  pHثبالتس اش  6دازًيد هثيل لجٌیيبت
خَددازی گسدد.

حدالل  20-15٪اًسضی اش Proتَقیِ هی ؾَد.

دسثی دزیبفتی ثبیػتی  40-35٪اش ول اًسضی زا تؿىیل دّد.
ثب پیؿسفت ثیوبزی تغییسات دز وسثَّیدزات دزیبفتی هوىي اغت نسٍزی ثبؾد .ػدم
تحول ثِ الوتَش هوىي اغت دیدُ ؾَد ٍ هوىي اغت ًیبش ثِ تؼدیل وسثَّیدزات ويل
هكسفی ثبؾد .ثب هىول یبزی آًصین پبًىساغی ،ظبّساً جرة ٍیتبهیي ّبی هحليَل دز
آة دز ثیوبزاى  CFثِ همداز وبفی قَزت هی گیسد .هی تَاى دز قَزت ًیبش ثب هىول
یبزی هَلتی ٍیتبهیي هیٌسال اش تأهیي هیصاى وبفی ایي هَاد هغری ايویٌيبى حبقيل
وسد .اهب حتی ثب هىول یبزی آًصین پبًىساغی ،جرة ٍیتبهیي ّبی هحلَل دز دسثيی

ًبوبفی اغت .ثِ ّویي دلیل هؼوَال ثسای ایي ثیوبزاى ٍیتبهیٌْبی هحلَل دز دسثی زا
 2ثساثس  RDAتَقیِ هی ؾَد ٍ ثبید ثیؿتس اش اؾىبل هحلَل دز آة ٍیتبهیٌْبی هحلَل
دز دسثی اغتفبدُ ؾَد .ثدلیل افصایؽ دفغ دز ػسق ،احتیبجبت غيدین ثیويبزاى CF
ثبالتس اغت .دز قَزت ًبوبفی ثَدى غدین دزیبفتی ،هوىي اغت غػيتی ،اغيتفساؽ ٍ
دّیدزاغیَى زخ دّد .هىول یبزی ًوه تَقیِ هی گسدد.

غسيبى زیِ
دزهبى تغریِ ای پصؾىی:
هكس هىول وبزٍتي دز غیگبزیْب هوىي اغت تأثیس هٌفی داؾتِ ثبؾد ،اهب هكس هیَُ ّيب ٍ
غجصی ّبی ثیؿتس هی تَاًد هفید ثبؾد .ازتجبو هكس الىل ثب غسيبى زیِ هَزد تَجيِ ليساز
گسفتِ اغت.
•
•
•
•
•
•

تَقیِ ّبی تغدیِ دزهبًی خَزاوی ثكَزت شیس هی ثبؾٌد:
ٍػدُ ّبی غرایی وَده ٍ هىسز وِ اش ًظس دسثی ٍ پسٍتئیي ثبال ٍ اش ًظس وسثَّیدزات
ون ثبؾٌد.
ازائِ وبلسی وبفی وِ هَجت تبهیي ًیبشّبی  ٍ REEیب ثیؿتس اش آى ؾَد.
اغتساحت وسدى لجل اش خَزدى غرا
هكس ٍػدُ ّبی غرایی وِ ًیبش ثِ حدالل شهبى ثسای آهبدُ غبشی داؾتِ ثبؾد.
هىول ّبی خَزاوی ثب ًػجت دسثی ثِ وسثَّیدزات . 3:1شیسا  RQثسای وسثَّیدزات 1
اغت ٍ ثسای دسثی تٌْب  0.7اغت ٍ دز ًتیجِ هَجت وبّؽ وبز تٌفػی هی ؾًَد.

پٌَهًَی
• دزهبى پصؾىی تغریِ ای پٌَهًَی:
هؼوَال ثسای ایي ثیوبزاى زضین غرایی پسوبلسی ٍ پسپسٍتئیي تَقیِ هیؿَد .دز ایيي

ثیوبزاى زضین غرایی ون حجن ٍ هىسز ثْتس تحول هیؿَد .هبیؼبت هيَزد ًیيبش ایيي
ثیوبزاى حدٍد  1لیتس دز زٍش اغت تب آة وبفی زا ثسای تسلیك تسؾيحبت ٍ ويبّؽ
دهبی ثدى فساّن وٌد .هىول یبزی ثب هَلتی ٍیتبهیي -هیٌسال هی تَاًد هفید ثبؾد.

ثِ ٍیطُ ٍیتبهیي  ٍ E , C ,Aغلٌین جْت حف غالهتی غؿبء هَوَغی هفید اغت .ثيب
تَجِ ثِ ًمؿی وِ  EFAsدز التْبة ٍ ایوٌی دازًد اثس احتويبلی هحيبفظتی اغيید
آلفبلیٌَلٌیه ٍ اغید لیٌَلئیه دز ثساثس پٌَهًَی ًؿبى دادُ ؾدُ اغت.

تَثسولَشیع
•

یه ثیوبزی ثبوتسیبیی اغت وِ دز اثس آلَدگی ثب هبیىَثبوتسیَم تَثسولَش ایجبد هی ؾَد  .غَء تغریِ دز ثیويبزاى هجيتال ثيِ
تَثسولَشیع ؾبیغ اغت ٍ هكس هىول ّبی هَاد غرائی الشم هی ثبؾد .تَثسولَشیع هٌجس ثِ ثدتس ؾدى ؾسایى غَء تغریِ ٍ
افصایؽ وبتبثَلیػن ٍ وبّؽ همبٍهت ًػجت ثِ ػفًَت ّب هی ؾَد .ایي ثیوبزاى ،ثِ اًسضی ٍ هبیؼبت ثیؿتسی ًیبش دازًيد .دازٍ
دزهبًی غل (هثل ایصًٍیبشید)  ،هٌجس ثِ افصایؽ ًیبش ثِ ٍیتبهیي ٍ ، B6یتبهیي  ٍ Dولػین ٍ فػفس هی گسدد.

•

اًسضی :تَقیِ ّبی اًسضی هَجَد ثسای وػبًی وِ ددبز غَء تغریِ ّػتٌد ٍ ثیوبزاى وبتبثَلیه  35تب  40ویلَوبلسی  /ویلَگسم
اش ٍشى ایدُ آل ثدى هی ثبؾد ٍ ثسای ثیوبزاى هجتال ثِ ّس گًَِ ػفًَت ّوصهبى ثب ثیوبزی هبًٌد  HIVاًسضی هَزد ًیبش  ٪ 20تب 30

 ٪ثسای حف ٍشى ثدى افصایؽ هیبثد.
•

پسٍتئیي :پسٍتئیي دز جلَگیسی اش اتال ثبفت ػهالًی ثػیبز حیبتی اغت ٍ هكس  15دزقد اش اًسضی هَزد ًیبش یب  2.1تيب 5.1
گسم  /ویلَگسم ٍشى ایدُ آل ،حدٍد  75تب  100گسم دز زٍش اغت ،تَقیِ هی ؾَد.

•

ٍیتبهیي ٍ هَاد هؼدًی :یه هىول هَلتی ٍیتبهیي ٍ هَاد هؼدًی اغت وِ  50تب  150دزقد اش  RDAزا فساّن وٌد هفید اغيت،
دسا وِ ثیوبزاى هجتال ثِ تَثسولَشیع ًیبش ّبی افصایؽ یبفتِ ای دازًد وِ ثب زضین غرایی ثِ تٌْبیی لبثل تيبهیي ًويی ثبؾيد.
هَادهغری هبًٌد ٍیتبهیي ٍ ، Aیتبهیي ّبی گسٍُ ٍ ، Bیتبهیي  ، E ٍ Cزٍی ٍ غلٌیَم هؼوَال دز ثیوبزاى هجتال ثيِ تَثسوليَشیع
ددبز ووجَد ّػتٌد.

ثیوبزی اًػداد هصهي زیِ

(Chronic obstructive Pulmonary
)Disease
•

ًمؽ هَاد هؼدًی ًظیس هٌیصین ٍ ولػین دز اًمجبل ٍ اًجػبو ػهالًی هوىي اغت ثسای ثیوبزاى
هجتال ثِ COPDهْن ثبؾد .ثیوبزاًی وِ حوبیت تغریِ ای دزیبفت هی وٌٌد ثبیػتی ثِ يَز هستت
اش ًظس هیصاى هٌیصین ٍ فػفس وٌتسل ؾًَد شیسا ایي هَاد ،دز تَلید ً ،ATPميؽ وَفيبوتَزی
دازًد.

•

اغتساتطی ّبی تغریِ ای ،هىول یبزی تغریِ ای اًتسال اش دّبى یب تغریِ لَلِ ای هيی تَاًيد
دزیبفتی ول وبلسی ٍ هَاد هغری زا دز ثسخی ثیوبزاى  COPDافصایؽ دّد .ثبیػتی ثِ ایيي
ًىتِ تَجِ ًوَد وِ هوىي اغت ثب لًغ هىول یبزی ٍنغ تغریِ ی ثیوبز هجددا ثِ حبلت غيبثك
ثسگسدد .پسٍتئیي وبفی( 15تب  % 20اًسضی) ،دسثی(  30تب  45دزقد اًسضی) ٍ وسثَّیدزات(
 40تب  55دزقد اًسضی )تَقیِ ؾدُ جْت دغت یبثی ثِ  RQزنبیت ثسؽ هْن اغت .پیؿگیسی
اش دّیدزاغیَى ثسای ایي ثیوبزاى ثػیبز اّویت دازد.هیصاى ًوه دزیبفتی ثبید هحدٍد ؾَد.

ثسًبهِ زیصی زضین غرایی ثسای ثیوبزاى ثب وبؾىػی زیَی:
• اًسضی هَزد ًیبش دز يَل دزهبى 30 :ویلَ وبلسی  /ویلَگسم اش ٍشى هؼوَل

ثدى
• پسٍتئیي 2/1-4/1 :گسم ثِ اشای ویلَگسم ٍشى ثدى

• ًیبش ثِ هبیؼبت ثِ دلیل تت ،ؾیوی دزهبًی ،اغتفبدُ اش اوػیطىٍ ،جَد ، COPD
ووجَد اًسضی ٍ یب)دّیدزاغیَى ،افصایؽ خػتگی ٍ یجَغت  ،افصایؽ هی یبثد.

•

وبّؽ % 1اش ٍشى ثدى هی تَاًد هَجت وبّؽ % 5اش فؼبلیت هتبثَلیىی ثدى
ؾَد

آغپیساغیَى
•

آغپیساغیَى زیَی یب ٍزٍد غرا یب هبیؼبت ثِ داخل زیِ ّب هی تَاًد هٌجس ثِ پٌَهًَی یيب
حتی هسي گسددٍ .نؼیت هٌبغت لساز گیسی ثدى دز شهبى هكس غرا ثسای ّيس وػيی
اّویت دازدًَ .شاداى ،وَدوبى ًَپب ،غبلوٌداى ٍ افسادی وِ اختالالت دّبًی ،دغيتگبُ
گَازؼ فَلبًیًَ ،زٍلَضیه یب ػهالًی دازًد ثیؿتس دز هؼسل خًس آغپیساغیَى ليساز
دازًد .ػالٍُ ثس هبیؼبت هَاد غرایی دیگسی وِ ثِ غَْلت آغپیسُ هی ؾًَد ،ػجبزتٌد اش:
هَاد غرایی وِ ؾىل گسدی دازًد هثل آجیلْب ،ذزت ثَ دادُ ،تىِ ّبی غَغیع یب تىيِ
ّبی جَیدُ ًؿدُ ی هَاد غرایی ًظیس گَؾت یب غجصی ّبی خبم.

آغن
•

ثِ دٍ ًَع آلسضیه (خبزجی) ٍ غیس آلسضیه (ذاتی) تمػین هی ؾَد.

•

آغن آلسضیه هؼوَلتس اغت ٍ ػوَهب دز اثس اغتٌؿبق گسدُ ی گل ّب،هَی ثدى حیَاًبت
خبًگی ،آلَدگی َّا ،دٍد غیگبز یب ذزات دیگس تحسیه هی ؾَد .آغن غیس آلسضیه دز اثس
ػَاهلی هثل ػفًَتْبی گَؼ ،اغتسظٍ ،یسٍغْب ٍ ٍزشؼ تحسیه هی گسدد .دز قيَزت
هَاجِْ ثب آلسضًْب اش جولِ هَاد غرایی ًظیس هیگَ ،افصٍدًیْبی غرایی هثل غَلفیت ّب ٍ
تسویجبت گیبّی ًظیس ػًس غٌجل ٌّدی وِ دز حؿسُ وؽ ّب اغتفبدُ هی گسدًد ،ثؼهی اش
تسویجبت گیبّی دز ػػل يجیؼی ٍ ثسي تَت فسًگی دز دبی ّبی گیبّی ،هوىيي اغيت
ػالئن آغن ،تؿدید گسدد .حر هحسوْبی ثبلمَُ ٍ ؾٌبختِ ؾدُ دز دزهبى نسٍزی اغت.

• هَلفِ ّبی هْن تغریِ دزهبًی ثسای ثیوبزاى هجيتال ثيِ
آغن  ،زضین غرایی فبلد هَاد غيرایی هحيسن هبًٌيد

غراّبی ادٍیِ داز،وبفئیي ،ؾىالت ٍ ،غراّبی اغيیدی
هی ثبؾد .ثسخی غَلفیتْب  ،هبًٌد پتبغيین هتبغيَلفید ٍ
غدین غَلفید وِ دز غراّبی فسآٍزی ؾدُ اغتفبدُ هی
ؾًَد ،هی تَاًٌد ثسای ثیوبزاى ددبز آغن ههس ثبؾٌد

: MNT
هؼوَال ثسای ثیوبزاى زضین غرایی هتؼبدل ٍ ون حجن ٍ غٌی اش پسٍتئیي ثب ویفیت ثبال ٍ
ٍیتبهیي ٍ هَاد هؼدًی تَقیِ هیؿَدّ .وچٌیي دزیبفتی هبیؼبت ایي ثیوبزاى ثبید شیبد
ثبؾد هگس ایٌىِ ثب ؾسایى خبـ ثیوبز تداخل وٌد .هكس غدین ثبید ويبّؽ یبثيد.
دزیبفت هٌبثغ ٍیتبهیي  Cهبًٌد ولن ثسٍولی ،گسیپ فسٍت ،پستميبل ،فلفيل ؾيیسیي،

ویَی ،گَجِ فسًگی ،گل گلن ٍ هٌبثغ  Quercetinهبًٌد غیت ،گالثی ،پیبش ،پستميبل ٍ
تَت )ثیؽ اش ٍ 5احد دز ّفتِ( ثبید هَزد تؿَیك لساز گیسد .هَاد غرائی ٍ ثسخی اش
هَاد هغری ًمؽ احتوبلی دز دزهبى آغن دازًدً .وًَِ ّبی ایي هَاد غرایی ٍ هغری
ػجبزتٌد اش :غَیب ،اغیدّبی دسة اهگب  ٍ 3اهگب ( 6ثِ خبيس ًمؿی وِ دز وبّؽ تَلید
لىَتسیي ّبی هٌمجم وٌٌدُ ی ثسًٍؿْب دازًد) ،هَاد هغری آًتی اوػیداى (ثِ خبيس
ًمؿی وِ دز هحبفظت ثبفتْبی هجبزی َّائی اش اغتسظ اوػیداتیَ دازًد)ٍ ،یتبهیي D
(هبدُ ی هغری ندػفًَت هَلىَلی) ،هٌیصین (ثِ خبيس ًمؿی وِ دز ؾل وسدى ػهلِ
ی قب داؾتِ ٍ ػبهل ندالتْبثی اغت) ٍ ،هتیل گصاًتیٌْبئی ًظیس وبفئیي (ثِ خيبيس
ًمؿی وِ دز گؿبدوٌٌدگی ػسٍق دازًد).

)BPD (Bronchopulmonary Dysplasia
: BPDایي ًَشاداى زؾد آّػتِ ای دازًد وِ دالیل ًمف زؾيد دز ًيَشاداى
 BPDؾبهل ثیؿتس ثَدى ًیبش ثِ اًسضی ثِ ّوساُ دزیبفيت ًبهٌبغيت زٍشاًيِ،

ثسگؿت هؼدُ هسٍی ،افػسدگی ٍووجَد اوػیطى هيی ثبؾيدّ.يد ػويَهی
هسالجت ّبی تغریِ ای دز ایي ثیوبزاى ،دزیبفيت ويبفی ٍ ذخیيسُ هٌبغيت
هَادهغری ٍ پیؿجسد زؾد لدی هی ثبؾد .اوثس ًَشاداى ثب هحدٍدیت هبیؼيبت

هتَغًی ثِ هیصاى140تب150هیلی لیتس  /ویلَگسم دز زٍش هی تَاًٌد ثیوبزی زا
هدیسیت وٌٌد .اغتفبدُ اش دیَزتیه ّب هٌجس ثِ اخيتالالت الىتسٍلیتيی غيسم
هبًٌد ّیپًَبتسهی ٍ ّیپَوبلوی هی ؾًَد.

MNTدز : BPI

اًسضی ،هیصاى اًسضی هَزد ًیبش ایي ًَشاداى ثیؿتس اغت .افصایؽ اًسضی هَزد ًیبش دز
ایي ايفبل  50-25٪ثبالتس اش وَدوبى غبلن هؿبثِ اغت .دز هسحلِ ی حيبد ثیويبزی
شهبًی وِ ًَشاداى دز دزجِ حسازت وٌتسل ؾدُ ی هحیى ًگْدازی ؾدُ ٍ تغریيِ ی
ٍزیدی دازًد ٍ فؼبلیت ًػجتب ووتسی دازًد ٍ زؾدؾبى وٌد اغيتً ،یبشّيبی اًيسضی
 50-85kcal/kg/dayاغت ،دز حبلی وِ دز هسحلِ ی زؾد غسیغ ،تغریِ ی دّيبًی
وِ همدازی اًسضی قس

تًبثك ثب دزجِ حسازت هحیى هی ؾَد ٍ تٌفع ًیيص اًيسضی

ثیؿتسی ًیبش دازد ،هوىي اغت ثًِ 120 - 130kcal/kgیبش داؾتِ ثبؾٌد.
دزؾت هغری ّب ٍ هبیؼبت:دزیبفتی پسٍتئیي ثبیػتی دز هحدٍدُ ی هؼمَل ًيَشاداى
لبثل همبیػِ اش ًظس غي پع اش تَلد ثبؾيد .پيسٍتئیي هيَزد ًیيبش  > % 7 Eاغيت.
وسثَّیدزات انبفی هوىي اغت (Respiratory Quotient) RQزا ثِ يَز غیسيجیؼی
افصایؽ دّد .ثِ هٌظَز حف

تؼبدل هبیؼبت ،هوىي اغت ًَشاداى هجتال ثِ ً BPDیبش ثِ

هحدٍدیت هبیؼبت ،غدین ٍ دزهبى ثب دیَزتیىْب داؾتِ ثبؾٌد.

ٍیتبهیي ّب ٍ هَاد هؼدًی ،تأهیي همبدیس وبفی اش توبم ٍیتبهیي ّيب ٍ هيَاد
هؼدًی نسٍزی اغتٍ .یتبهیي  Kوبفی ثسای تىبهل اغتسَاًی نسٍزی اغت
ػلی السكَـ شهبًی وِ هیىس ٍفلَز وَلَى ثسای غٌتص آى ًبوبفی ثبؾد.

ٍیتبهیي  Aثِ خبيس ًمؿی وِ دز تىبهل هٌبغت ٍ حف غيلَلْبی اپیتلیيبل
هجسای زیَی دازد هْن تس هی ثبؾد .دز ٍالغ هىول یبزی ثب ٍیتبهیي Aهفید
هی ثبؾد.
ذخبیس هَاد هؼدًی ًظیس آّي ،زٍی ٍ ولػین دز اثس ًبزظ ثَدى ،تأخیس زؾد
ٍ اغتفبدُ اش دازٍّبی هستلف ًبوبفی اغت ،ووجَد ولس یب پتبغین ثيب نيؼف
ػهالًی ٍ ػمت افتبدگی زؾد ازتجبو دازد.

اغتساتطی ّبی تغریِ ای :هؿىالت خَزدى غرا اغلت دز ؾیسخَازاى هجتال ثيِ
 CLD ٍ BPDدیدُ هیؿَد .اگس زیفالوع هؼدی هسی دز ًَشاداى  BPDدیيدُ

ؾَد ،ثیوبزی زیَی ثدلیل آغپیساغیَى تؿدید خَاّد ؾد .اغتفساؽ هٌجيس ثيِ
تغریِ ی ًبوبفی خَاّد ؾد .هؼبلجبت ػجبزتٌد اش :تغليی

فسهيَال ،دزغيت

ًؿبًدى ًَشاد ،دازٍّبئی ّوچَى آًتی اغیدّب یب آًتبگًَیػت ّبی گیسًدُ ی

 ٍ ، H+دز هَازد ؾدید ثسای تغلی

فسهَال هی تَاى یه دٍم تب یه ق.ؽ غالت

ًَشادی زا ثِ ّس اًٍع فسهَال انبفِ ًوَد.

