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تغزيِ ای ضايغ دس اص هطىالت  A  ٍDٍ ٍيتاهیي ّای  ّا تِ ٍيژُ آّي ّواًغَس وِ هستحضشيذ  ووثَد سيضهغزی

هغزی اساسی دس تغزيِ دٍساى ضیشخَاسی است، اگش  آّي  يه سيض. سٍد سال  وطَس تطواس هی 2وَدواى صيش 

تَاًذ هٌجش تِ اختالل تىاهل  وٌذ وِ هی دسيافت آى ووتش اص هیضاى هَسد ًیاص تاضذ، آًوی فمش آّي تشٍص هی

ّا، اختالل دسسضذ  هَجة افضايص هَاسد اتتال تِ تیواسیّا  ووثَد سيضهغزی. ضیشخَاس دس يه تا دٍ سالگی ضَد

وَدواى، تَلذ ًَصاد ون ٍصى، واّص تْشُ َّضی ، واّص تَاًوٌذی ّای رٌّی ٍ جسوی خَاّذ ضذ ٍ ػالٍُ تش آى 

هاُ اٍل ػوش وَدن، تغزيِ اًحػاسی  6دس .  ّضيٌِ ّای سٌگیٌی تذلیل هشالثت ٍدسهاى تِ وطَس تحویل هی ضَد

هىول ياسی تؼٌَاى يىی اص . ساصد ای ضیشخَاس سا فشاّن هی ًیاصّای تغزيِ A  +Dٍ استفادُ اص لغشُ  تا ضیش هادس

لزا ضشٍسی . سيض هغزيْا دس وطَس تِ اجشا گزاضتِ ضذُ است استشاتژی ّای ػوذُ تشای پیطگیشی ٍوٌتشل ووثَد

ٍاحذ ّای تْذاضتی دسهاًی ّای داسٍيی دس وَدواى، جْت اتالؽ تِ  است ًىات صيش دس خػَظ تجَيض هىول

 :هَسد تاویذ لشاس گیشدهجذدا 

اػن اص وَدواًی وِ تا ضیش هادس  ) تشای ولیِ ضیشخَاساى تشم  ٍ سالن وِ تا ٍصى عثیؼی هتَلذ هی ضًَذ  -

هاّگی ٍ يا ّوضهاى تا ضشٍع تغزيِ  6دادى لغشُ آّي اص پاياى ( ٍ يا ضیشهػٌَػی تغزيِ هی ضًَذ

 15حذاوثش (  گشم تِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى تذى وَدن دس سٍص  يه هیلی) mg/kg/d 1تىویلی تا دٍص 

 2سٍصاًِ تَغیِ هی ضَد ٍ تا پاياى  لغشُ آّي 15دس سٍص تمشيثاً هؼادل ( خالع)هیلی گشم آّي الوٌتال 

هاّگی ضشٍع  6تا  4دسغَستی وِ تذلیل اختالل سضذ وَدن، تغزيِ تىویلی تیي .  ياتذ سالگی اداهِ هی

 .لغشُ دسسٍص تايذ تِ ضیش خَاس دادُ ضَد 15لغشُ آّي  ّوضهاى تا ضشٍع غزای ووىی  تِ هیضاى  ضَد،

اػن اص وَدواًی )گشم هتَلذ هی ضًَذ  2500دس وَدواى ًاسس ٍ ضیش خَاساًی وِ تا ٍصى تَلذ ووتش اص  -

گشم تِ   يلیدٍ م) mg/kg/d 2، هىول آّي تا دٍص (وِ تا ضیش هادس  ٍ يا ضیشهػٌَػی تغزيِ هی ضًَذ

 دس سٍص هؼادل ( خالع)هیلی گشم آّي الوٌتال  15حذاوثش (  اصای ّش ویلَگشم ٍصى تذى وَدن دس سٍص

 2ُ ٍتا گشديذضشٍع ( هاّگی 2حذٍد ) تشاتش ٍصى ٌّگام تَلذ هی ضَد 2لغشُ اصصهاًی وِ ٍصى وَدن  15

 .سالگی دادُ ضَد

سِ تا چْاس  )  mg/kg/d 4-3اًذ،  داضتِ( گشم 1500ووتش اص )دس ضیشخَاساًی وِ ٍصى تَلذ تسیاس ون  -

دس ( خالع)هیلی گشم آّي الوٌتال  15حذاوثش ( گشم تِ اصای ّش ویلَگشم ٍصى تذى وَدن دس سٍص  هیلی

( هاّگی 2حذٍد ) تشاتش ٍصى ٌّگام تَلذ ضَد 2سٍصاًِ اصصهاًی وِ ٍصى وَدن  لغشُ آّي 15سٍص هؼادل 

 .سالگی دادُ ضَد 2ضشٍع ضذُ ٍتا 

 



 

 ثسوه تعبلي

 ثهذاشتهعبونت 

 د8975/311

26/06/1391 

 ندارد

ّا لغشُ آّي سا تیي دٍ ٍػذُ ضیشدّی ٍ دس  تِ هادساى تَغیِ ضَد تشای جلَگیشی اص تغییش سًگ دًذاى  

هاّگی لغشُ آّي سا ضشٍع  6ػمة دّاى وَدن تچىاًٌذ ٍ پس اص دادى لغشُ تِ ضیش هادس خَاساًی  وِ اص 

 . وشدُ اًذ آب سالن ٍتْذاضتی تذٌّذ

، پس اص دادى لغشُ (هاّگی  2حذٍد ) تشاتش ٌّگام تَلذ هی ضَد 2دسهَسد وَدواى ًاسس وِ  ٍصًطاى  -

آّي، دادى ضیشهادس هاًؼی ًذاسد  ٍلی اگش ضیش هػٌَػی دادُ هی ضَد، لغشُ آّي ًثايذ ّوضهاى تا ضیش 

 .هػٌَػی تاضذ

تجَيض لغشُ ( تخص خػَغی تَيژُ) تا تَجِ تِ ايٌىِ تشاساس گضاسضات ٍاغل ضذُ ، تشخی پضضىاى  -

آّي سا هٌَط تِ اًجام آصهايص ون خًَی هی ًوايٌذ، تاویذ ضَد وِ تِ ولیِ وَدواى  تذٍى اًجام آصهايص 

 .ون خًَی تايذ دس هَػذ همشس لغشُ آّي دادُ ضَد

ّوچٌیي ياد آٍسی ضَد وِ لغشُ آّي تغَس عثیؼی هَجة تیشُ ضذى سًگ هذفَع هی گشدد وِ  جای  -

 .دًگشاًی ًذاس

ّای تاصُ ٍخاًگی تِ ٍيژُ هشوثات هَجة افضايص  ّا ٍ آب هیَُ هاًٌذ هیَُ Cهَاد غزايی حاٍی ٍيتاهیي  -

 .ّا وِ هتٌاسة تا سي وَدن تاضذ تَغیِ ًوَد جزب آّي هی ضًَذ ٍ هی تَاى لغشُ آّي سا ّوشاُ تا آى

لشهض، هشؽ ، صسدُ تخن  گَضت)دس آهَصش تغزيِ تىویلی تِ هادساى، استفادُ اص هَاد غزايی حاٍی آّي  -

ٍ سثضی ّايی هاًٌذ جؼفشی ٍ گطٌیض وِ دسسَج وَدن استفادُ هی ( هثل ػذس ٍلَتیا) هشؽ ، حثَتات 

 .تاویذ ضَد(  ضَد

تِ  Dضًَذ  ٍيتاهیي  تشای ولیِ ضیشخَاساى اػن اص وَدواًی وِ تا ضیش هادس يا ضیش هػٌَػی تغزيِ هی -

ّفتگی ضشٍع  2اص ( هؼادل يه سی سی)ٍاحذ دس سٍص  1500 تِ هیضاى Aٍاحذ ٍ  ٍيتاهیي   400هیضاى 

تا تَجِ تِ اًَاع هختلف لغشُ چىاى هَسد استفادُ تَسظ . ياتذ سالگی اداهِ هی 2ضذُ ٍ تا پاياى 

ّای  د، تِ هٌظَس هطخع ًوَدى تؼذاد لغشُ+ ّای داسٍيی، تَجِ تِ هٌذسجات سٍی جؼثِ لغشُ آ ضشوت

 .هَصش تِ هادس ضشٍسی استسی سی جْت تجَيض  ٍ آ 1هؼادل 

هاًٌذ ، صسدُ تخن هشؽ، وشُ،   Aدس آهَصش تغزيِ تىویلی تِ هادساى هػشف هَاد غزايی حاٍی ٍيتاهیي  -

ّای سثض سًگ هثل جؼفشی، ضَيذ ٍ  جات صسد ٍ ًاسًجی سًگ هاًٌذ َّيج ٍ وذٍ حلَايی ٍ سثضی غیفی 

يي هػشف هیَُ ّايی هاًٌذ عالثی، گطٌیض دس غزای وَدن هتٌاسة تا سي اٍ تَغیِ هی ضَد، ّوچي

 .ّستٌذ تشای وَدواى تَغیِ گشدد  Aهَص، آلَ، صسد آلَ، ّلَ ٍ ضلیل وِ غٌی اص ٍيتاهیي

ّا تِ  تِ هادساى هشاجؼِ وٌٌذُ، دس هَسد لضٍم دادى ايي لغشُ A  +Dدس ٌّگام اسائِ لغشُ آّي ٍ لغشُ  -

دُ ٍ صهاى هشاجؼِ تؼذی تشای دسيافت ّای الصم دادُ ش ّا آهَصش وَدن، ًحَُ ٍ همذاس هػشف آى

 .ای وَدواى دس تشًاهِ وَدن سالن تأویذ ضَد ّا تِ اٍ  تا تَجِ تِ صهاى هشاجؼات دٍسُ لغشُ
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 A  ٍ400ٍاحذ ٍيتاهیي  1500يا هَلتی ٍيتاهیي تا فشهَل دسيافت سٍصاًِ  A  +D تا تَجِ تِ ايٌىِ لغشُ  -

گشم دس سٍص هغاتك تا دستَسالؼول  هیلی 15ٍل حذاوثش تا فشم( خالع)ٍ آّي الوٌتال  Dٍاحذ ٍيتاهیي 

ٍصاست تْذاضت دس وطَس تَلیذ هی گشدد، الضاهی است،  واسوٌاى ضاغل دس ٍاحذ ّای تْذاضتی دسهاًی 

ّا تا ًسثت فَق الزوش  ّای داسٍيی تجاستی وِ فشهَالسیَى آى اویذاً اص تَغیِ ٍ هػشف ّشگًَِ هىول

 . هغايشت داسد خَدداسی  ًوايٌذ

ای دس افضايص آگاّی، ًگشش ٍ ػولىشد واسوٌاى تْذاضتی  ّای دٍسُ دس خاتوِ تا تَجِ تِ اّویت آهَصش

ٍتَاًوٌذی ايطاى دس اًتمال آهَصش ّای غحیح تِ هادساى، خَاّطوٌذ است دستَس فشهائیذ، تشتیثی اتخار گشدد 

وَدواى ًىات فَق هَسد تَجِ لشاس گشفتِ ّا ٍ واسضٌاساى تغزيِ ٍ ّای تاصآهَصی تَْسصاى، واسداى وِ دس تشًاهِ

 . ای اص اجشای غحیح هفاد ايي تخطٌاهِ تِ عَس هىشس اعویٌاى حاغل گشدد ّای دٍسُ ٍ دس پايص

 

 

 

 


