
 

سایمان سودرس ، علل و راه های پیشگیزی اس آن 

: مقدمه 

تْلذ ًْصاداى صّد تش اص هْػذ ىثیؼی یکی اص هِن تشیي دؿذؿَ ُا ّ ًگشاًی ُای صّج ُا تَ ّیژٍ 

تْلذ صّدٌُگام ًْصاد ّ  ّ ایيهادساى خْاًی اعت کَ دس اًتظاس تْلذ فشصًذؽاى تَ عش هی تشًذ 

تکاهل ًیافتي اًذام ُای اّ اص خولَ هِن تشیي ػْاهل تشّص ایي ًگشاًی اعت صیشا هماّهت ّ ایوٌی 

تذى ًْصاد سا دس تشاتش تیواسی ُا ّ ػفًْت ُای ازتوالی تَ زذالل هی سعاًذ ّ دس ؽشایيی خاؿ 

. خيش هشگ سا ًیض تشای ًْصاد تَ ُوشاٍ داسد

 

هتْلذ  لثل اص هْػذ ىثیؼیًْصاداى تَ خای تْلذ دس صهاى ىثیؼی،  دسفذی اصتش اعاط هيالؼات 

ایي ًْصاداى کَ دس گشٍّ ًْصاداى ًاسط لشاس هی گیشًذ دس همایغَ تا ًْصاداى دیگش دس . هی ؽًْذ

تشاتش ًْصاداى هؼوْلی تا خيش آعیة پزیشی ّ هشگ  ۳تشاتش ّ دس عال اّل تْلذؽاى  ۶ُفتَ اّل تْلذ 

تٌظین . صیاد اعت ازتوال اتتال تَ هؾکالت ّ اختالل ُای تٌفغی دس ایي ًْصاداى. سّتَ سّ ُغتٌذ

دهای تذى ًْصاداى ًاسط دس همایغَ تا ًْصاداى ىثیؼی عخت تش اعت ّ ایي گشٍّ هوکي اعت دس 

اص ایي سّ صایواى صّدسط هی تْاًذ ػْاسك هتؼذد ّ . سًّذ سؽذ هـضی ؽاى تا هؾکل سّتَ سّ ؽًْذ

. ًگشاى کٌٌذٍ ای تشای ّالذیي ًْصاد تَ ُوشاٍ داؽتَ تاؽذ 

هیش ًْصاداى ّ ًیوي اص هْاسد اختالالت ًْسّلْژيک دس کْدکاى ّ  چِاسم هْاسد هشگٍ تْلذ صّدسط دس ط

ُاي ًاتْاى کٌٌذٍ دس کْدکاى  خيش هؾکالت هشتثو تا تکاهل دعتگاٍ ػقثي ّ تیواسي. همقش اعت

عي تاسداسي تَ ىْس هؼکْط تا خيش . تا عاتمَ تْلذ صّدسط تَ هشاتة تیؾتش اص عايشيي اعت

تْخِي دس ًْصاداًي کَ پیؼ اص  هیش ًْصاداى تَ هیضاى لاتلّ  هشگ. داى دس استثاه اعتهیش ًْصاّ  هشگ

ُاي  ُاي اخیش دس هشالثت هتاعفاًَ تا ّخْد پیؾشفت. اًذ تاالتش اعت تاسداسي هتْلذ ؽذٍ ۳2ُفتَ 

ىي دّ دَُ گزؽتَ ؽواس . هاهايي ّ ًْصادي، ؽیْع تْلذُاي صّدسط سّ تَ افضايؼ اعت

تاسداسي  ۳۶تا  ۳4ُاي  دسفذ افضايؼ داؽتَ ّ تیؾتش ايي هْاسد تیي ُفت20َ تْلذُاي صّدسط

ازتواال تشکیثي اصػْاهل . ػلل صايواى ّ تْلذ صّدسط ٌُْص دلیما هؾخـ ًیغتٌذ. اًذ اتفاق افتادٍ

ُا، اعتشط فیضيکي يا  ًژاد ؿیش عفیذ، فْافل کن تیي تاسداسي. ژًتیکي ّ هسیيي هيشذ ُغتٌذ

ُايي ًظیش ّاژيٌْص تاکتشيايي،  تیواسي. ؿشي هفشه اّ، اص ايي ػْاهل ُغتٌذسّاًي هادس ّ ال

ُاي ؿیشصًاًَ، خشازي ؽکوي دس هادس، اختالالت اًذّکشيي هادس،  ُاي داخل سزوي، ػفًْت ػفًْت



ُاي سزوي ّ خفت  عاًتي هتش، عیگاس، ًاٌُداسي ۳تش اص  چٌذللْيي، ىْل عشّيکظ کْتاٍ

.  اًذ ّلذ صّدسط همقش ؽٌاختَ ؽذٍعشساُي دس ؽشّع صايواى ّ ت

:  و عالئم آنسایمان سودرس 

اگش چَ ػلت آى دلیما  .صایواى صّدسط گفتَ هی ؽْد تاسداسی  ۳7تا  22تَ تْلذ تیي ُفتَ ُای 

: دس صایواى صّدسط داسًذ ػْاهل صیش ًمؼ اعاعی هؾخـ ًیغت ّلی 

تاکتشیِا تاػث پاسٍ ؽذى کیغَ آب هْاد تشؽر ؽذٍ اص : ػفًْت ُای ّاژیٌال تخقْؿ تاکتشیال*

. هی ؽْد ّ گاُی ّسّد تاکتشی تَ هایغ آهٌیْتیک تاػث صایواى صّدسط هی ؽْد

دس سزن   ًاٌُداسی*

هؾکالت خفت هاًٌذ خفت عش ساُی ّ کٌذگی خفت *

تضسگی تیؼ اص زذ سزن هاًٌذ چٌذ للْیی ّ افضایؼ هایغ آهٌیْتیک * 

, ُپاتیت, عن ؽذیذ، آلْپْط، ( ػفًْت لثَ ؽذیذ)ژًژّیت ,تشخی تیواسیِا هاًٌذ دیاتت *

خشازی ؽکن هاًٌذ آپاًذیظ دس , مشتَ تَ ؽکن, ػفًْت سیْی,ػفًْت کلیْی , تیواسیِای سّدٍ

تاسداسی 

: تعدادی اس ریسک فاکتىر ها

  ۳۵یا تیؾتش اص  ۱۸عي کوتش اص  

 ٍلذ کْتا  

 عاتمَ لثلی اص صایواى صّدسط  

 ْزاهلگی دّ للْ ّ یا چٌذ لل  

 ّصى کن لثل اص زاهلگی  

  کْکائیي دس زاهلگی, الکل,هقشف عیگاس  

   ًّشیضی ّاژیٌال دس تیؼ اص یک تشیوغتشش  

 فاکتْس ُای ژًتیکی  

  کاس عخت ّ ىْالًی هذت

تشخی هيالؼات ًؾاى دادٍ کَ اعتشط صیاد تاػث تْلیذ ُْسهًِْایی هی ؽْد کَ ُوچٌیي *

افغشدگی ّ اعتشط اص خولَ  .هاى صّدسط هی ؽْداًمثامات سزن سا تیؾتش کشدٍ ّ هٌدش تَ صای

تشاعاط ًتایح . ؽایغ تشیي ػْاهل خاسخی اعت کَ هْخة تشّص صایواى صّدسط هی ؽْد

تسمیمات، هادساًی کَ دّساى تاسداسی خْد سا تا ًگشاًی، افغشدگی ّ اعتشط پؾت عش هی گزاسًذ 



کَ ایي زاالت سّزی هْخة افضایؼ  ازتوال تشّص ایي اختالل سا دس ًْصادؽاى افضایؼ هی دٌُذ چشا

ؽة . ُْسهْى اعتشط دس صًاى تاسداس هی ؽْد ّ ازتوال صایواى صّدسط سا دس آى ُا تاال هی تشد

تیذاسی، ؽة کاسی، تٌؼ ُا ّ فؾاس کاسی صًاى تاسداس دس تشخی اص هؾاؿل هاًٌذ پشعتاسی ًیض هی 

ُذ ّ ازتوال تْلذ ًْصاد سا پیؼ اص تکاهل تْاًذ ازتوال تشّص ایي ػاسمَ سا دس صًاى تاسداس افضایؼ د

تاال تثشد؛ اختاللی کَ  ۳۵ّ  ۳4اًذام ُای دسًّی تذى تَ ّیژٍ اًذام ُای تٌفغی دس ُفتَ ُای 

. تشّص آى هْخة آعیة پزیشی ًْصاد ؽذٍ ّ ًیاص تَ هشالثت ُای ّیژٍ اص ًْصاد سا مشّسی هی کٌذ

 

: عالیم سایمان سودرس

ّى دسد هی تاؽذ ّ گاُی ایي اًمثامات تذ(. س یا تیؾتش دس عاػتتا 4)اًمثامات هٌظن سزوی*

. گی دس ػنالت سزن ایداد هی ؽْددفمو عفتی ّ فؾش

دسد ُای ؽکوی هاًٌذ دسد ُای دّساى پشیْد * 

دس تشؽسات ّاژیٌال ّ یا خًْشیضی ّاژیٌال افضایؼ ّ یا تـییش ّامر * 

پاسگی کیغَ آب ّ دفغ هایغ سّؽي اص ّاژى *

دسد ّ فؾاسدس لغوت اًتِایی کوش  *

ازغاط ایٌکَ خٌیي دس زال فؾاس تَ عوت پاییي اعت *

دعت ّ فْست  , تْسم ًاگِاًی ّ یا ؽذیذ دس پا *

تـییش ّامر دس زشکت خٌیي *

اعتفشاؽ ّ عش دسد ؽذیذ ، لشص ،تة*

گاُی دسد هؼذٍ کَ تَ ُیچ ّخَ تشىشف ًوی ؽْد ّ گاُی ُوشاٍ تا اعِال هی تاؽذ *

 

ساٍ ُای پیؾگیشی اص صایواى صّدسط 

تشای پیؾگیشی اص تْلذ ًْصاد ًاسط ًکات پشاُویتی ّخْد داسد کَ سػایت کشدى آى ُا هی تْاًذ تا 

زذ صیادی اص تْلذ ًْصاد ًاسط پیؾگیشی کٌذ ّ ازتوال تْلذ ًْصاد سا دس صهاًی صّد تش اص صهاى ىثیؼی 

. تَ زذالل هوکي تشعاًذ



تَ اّ هشاخؼَ کٌیذ ّ سًّذ سؽذ . ی استثاه خْد سا تا پضؽک تاى ليغ ًکٌیذدس ىْل دّساى تاسداس* 

ُای هادس ّ کٌتشل  تا کٌتشل تیواسی .خٌیي ّ ػالئن ػوْهی تذى خْد ّ خٌیي تاى سا تشسعی کٌیذ

 .تـزیَ ّ تأهیي ؽشایو هٌاعة تشای زاهلگی هی تْاى اص تْلذ ًْصاد ًاسط خلْگیشی کشد

داسّ زتی هغکي ُا تا پضؽک تاى هؾْست کٌیذ ّ اص هقشف داسُّای لثل اص هقشف ُشگًَْ * 

. ؽیویایی ّ ىثیؼی تذّى هؾاّسٍ تا پضؽک یا هتخقـ ىة عٌتی پشُیض کٌیذ

سژین ؿزایی خْد سا دعت کن ًگیشًذ ّ هقشف خْساکی ُا ّ هْاد ؿزایی عالن تَ ّیژٍ گْؽت *

. اعت سا فشاهْػ ًکٌیذ ۳هاُی کَ عشؽاس اص اهگا

سا دس ؽشایو ىثیؼی ًگَ داسیذ ّ هشالة تاؽیذ کَ دس دّساى تاسداسی تیؼ اص زذ دچاس  ّصى خْد*

. امافَ ّصى ّ چالی ًؾْیذ

. اص اعتؼوال عیگاس ّ لشاس گشفتي دس هسیيی کَ دس آى افشاد عیگاسی زنْس داسًذ، پشُیض کٌیذ*

تْاًذ تشط ّ  ًذ هیدس هْسد هادساى افغشدٍ ّ هنيشب، اگش پضؽک هتخقـ تا ایي افشاد گفتگْ ک *

ُا  ُا ّ ًگشاًی زوایت ّ ًمؼ پذس ًیض دس کاُؼ ایي اميشاب. اميشاب آًِا سا تَ زذالل تشعاًذ

 .تغیاس تاثیشگزاس اعت

ؽْد تَ دلیل ایٌکَ عَ هاَُ اّل تاسداسی  ُای دُاى ّ دًذاى، تْفیَ هی تشای دسهاى ػفًْت*

ُای تؼذی ًیض دسهاى  ًیغت، دس هاٍزغی  ای داسد ّ اهکاى ػکظ تشداسی ّ تی زغاعیت ّیژٍ

پزیش ًیغت، تِتش اعت صًاى لثل اص تاسداس  زغی اهکاى هؾکالت دًذاًی تذّى دسد ّ تا سّػ تی

ؽذى، تْخَ تیؾتشی تَ تِذاؽت دُاى ّ دًذاى خْد داؽتَ تاؽٌذ ّ ُشگًَْ دسهاًی سا کَ الصم 

 .اعت، اًدام دٌُذ

 بهبىد روند رشد نىساد نارس با مهز مادر 

یکی اص هِن تشیي هْاسدی کَ دس تِثْد سًّذ سؽذ ًْصاد ًاسط تغیاس اُویت داسد تشلشاسی استثاه 

ًْصاداى ًاسط ؿالثا پظ اص تْلذ دس دعتگاٍ ًگِذاسی هی . ػاىفی هیاى کْدک ّ هادسػ اعت

ؽًْذ تا ػالٍّ تشلشاس گشفتي دس هسیيی عالهت تا دهایی هٌاعة دیگش ػالئن زیاتی تذًؾاى ًیض 

اص ایي سّ دس ایي ؽشایو اهکاى تشلشاسی ساتيَ ًضدیک ّ اًتمال هِش ّ . ّتی تست کٌتشل لشاس گیشدتَ ش

تَ ُویي دلیل . هسثت هادسی تَ ًْصاد اص ساٍ تواط ّ دس آؿْػ کؾیذى اّ هیغش ًوی ؽْد

تغیاسی اص هتخققاى اىفال دس عشاعش خِاى تَ ایي تاّس سعیذٍ اًذ کَ پظ اص عپشی ؽذى دّسٍ 

هسل آًکَ اهکاى خشّج ًْصاد اص دعتگاٍ ّخْد داؽتَ تاؽذ هادساى هی تْاًٌذ اص ؽیٍْ  خيش تَ

دس ایي ؽیٍْ هتخقـ تَ هادس آهْصػ هی . کاًگْسّیی تشای هشالثت اص ًْصادؽاى اعتفادٍ کٌٌذ

دُذ کَ ًْصادػ سا تَ فْست ػوْدی ّ تاؽیٍْ ای خاؿ دس آؿْػ تکؾذ تا تَ ایي تشتیة ػالٍّ تش 



هْسد ًیاص تذى ًْصاد اص ىشیك دهای تذى هادس اهکاى ؽیش دادى تَ ًْصاد ّ تشلشاسی ساتيَ  تاهیي دهای

تَ اػتماد تغیاسی اص هتخققاى دس عشاعش خِاى . ػاىفی، زغی ّ تواعی تا اّ تیؾتش ؽْد

تشلشاسی ساتيَ ػاىفی ّ دس آؿْػ کؾیذى ًْصاد ًاسط هی تْاًذ تاثیش صیادی دس تغشیغ سًّذ دسهاى 

. ٍ تاؽذاّ داؽت

 اهمیت تغذیه در نىسادان نارس 

اص آًدا کَ سًّذ سؽذ ًْصاد ًاسط پظ اص تْلذ تایذ تا ُواى سًّذ داخل سزوی اداهَ پیذا کٌذ، تـزیَ 

. ًْصاد اُویت صیادی پیذا هی کٌذ تا سًّذ ّصى گیشی ًْصاد دس ُفتَ تَ فْست ىثیؼی اداهَ پیذا کٌذ

اٍ هداسی تیٌی یا تا تضسیك ّسیذی تـزیَ هی ؽًْذ ّ ایي ؽیٍْ اص ایي سّ ًْصاداى ًاسط هؼوْال اص س

تا صهاًی کَ ًْصاد تَ تکاهل تشعذ ّ تتْاًذ تذّى ًیاص تَ دعتگاٍ ّ کوک ًفظ تکؾذ یا تا هکیذى 

پظ اص عپشی ؽذى ایي دّساى تا افضایؼ تْاًایی . ؽیش هادسػ سا هقشف کٌذ، اداهَ پیذا هی کٌذ

ریَ اّ تا ؽیش هادس کَ تِتشیي ؿزا تشای ًْصاد هسغْب هی ؽْد، آؿاص ًْصاد دس هقشف ؽیش هادس، تؾ

اُویت تـزیَ ًْصاد تا ؽیش هادس تَ ایي دلیل صیاد اعت کَ ؽیش هادس هْخة زفاظت . هی ؽْد

 تیؾتش ًْصاد دس تشاتش ػفًْت ُا ّ تیواسی ُای ازتوالی هی ؽْد

 .

تْؽِش  داًؾگاٍ ػلْم پضؽکی

تِذاؽتی  هؼاًّت

 

 


