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460 یور (رب دیاروبیلگ رثا یرادراب تباید تبمالهب نز 914 یور رب ینیلا ب ییامزآراک هعلا طم نیا رد
. تفرگ رارق هسیاقم و یسررب دروم یرادراب یاهدمایپ نز)رب 454 یور (رب یدلج ریز نیلوسنا نز)و

اهنآ رب ینتبم اه هتفای اهو شور و داوم شخب یرامآ یاه شور شخب ریز تاحیضوت

و هنایم اب لا مرن ریغ و رایعم فارحنا و نیگنایم اب لا مرن یددع اهریغتم شهو پژ نیا رد -1

دنا. هدش شرازگ دصرد و دادعت اب یددع ریغ یاهریغتم و دندش شرازگ یکراچ نایم هنماد

تارییغت دصرد نیگنایم و یددع یاهریغتم تارییغت نیگنایم هسیاقم یارب شهو پژ نیا رد

ندرک ظاحل یارب هعلا طم ندوب یزکرم دنچ هب هجوت اب هورگ ود رد یددع ریغ یاهریغتم

mixed) هتخیمآ تارثا یرامآ یدنبلدم درکیور زا تاسیاقم رد زکارم نیب یاه توافت

یاهریغتم یارب زاlinearmixedeffect)و یددع یاهریغتم یارب دش( هدافتسا (effect

t نومزآ لداعم یوحنب یلوا هک دنا هدرک هدافتسا (mixedeffectslogisticزا یددع ریغ

یاک نومزآ لداعم یمود و تسا لقتسم هورگ ود رد یددع یاهرغتم نیگنایم هسیاقم یارب

. تسا هورگ دنچ ای ود ود رد یفیک یاهریغتم هسیاقم یارب ود

و نیگنایم تروصب و... یندب هدوت صخاش نس، لثم لا مرن یددع یاهریغتم کی لودج رد -2

نوخ دنق ، یرادراب هتفه لثم لا مرن ریغ یددع یاهریغتم و دنا هدش شرازگ رایعم فارحنا

هبرجت یددع ریغ یاهریغتن و دنا هدش شرازگ یکراچ نایم هنماد و هنایم تروصب و.. اتشان

یفداصت هب هجوت واب دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت ،نژداو...اب نامیاز نیمدنچ ای نیلوا

رد دارفا یا هیاپ یاه یوژیگ ناونعب لودج نیا یاهریغتم هورگ ود رد دارفا نتفای صیصخت

. دنرادن یراد ینعم توافت هورگ ود

هدش ماجنا هلخادم عون ود نیب هورگ ود رد هیوناث و یلصا خساپ یاهریغتم 2 لودج رد -3

نیب تسا هورگ ود Neonatalcompositecriterionرد زورب هک یلصا دمایپ . تسا هدش هسیاقم

دصرد 23 رد نیلوسنا هورگ 27ورد رد دیاروبیلگ هورگ ورد درادن یراد ینعم توافت اهنآ

لبق نادازون دصرد 2/4 نیلوسنا هورگ ورد دصرد 2/3 دیاروبیلگ هورگ .رد تسا هداد یور

ینعم توافت هورگ ود نیب مه زاب هک دنا هدش یرتسب NICU رد دلوت زا دعب تعاس 48 زا

ددع هک مه هورگ ود توافت هب طوبرم نانیمطا هلصاف مه و ویلو یپ مه تسا هتشادن یراد

لودج نیا یاهریغتم همه . دشاب یم هورگ ود نیب توافت مدع زا یکاح تسا لماش ار رفص

نیا رد یددع ریغتم اهنت و دنا هدش شرازگ دصرد و دادعت تروصب یکمه دنتسه یددع ریغ

نیا و تسا هدش شرازگ رایعم فارحنا و نیگنایم اب هک تسا Ponderalindex لودج

مه و تسا دصرد 5 زا باالرت ویلو یپ مه درادن راد ینعم توافت هورگ ود نیب مه ریغتم

زا یکاح هک تسا رفص ددع لماش هورگ ود نیب ریغتم نیا توافت هب طوبرم نانیمطا هلصاف

. دشاب یم توافت مدع

(نیا تسا هدش ماجنا هورگ ود نیب یرادراب یاهدمایپ زا رگید یخرب هسیاقم 3 لودج رد -4

هسیاقم هورگ ود نیب هک تسا هتفرگ رارق شهو پژ رظن دم هعلا طم یارجا زا دعب اهدمایپ

زا لیلد نیمه وهب هدوب هدشن یحارط اهنآ هسیاقم و یبایزرا یارب همانرب ارجا زا لبق و دوش



Neonatalcompositecriterionهک یازجا .زا تسا هدش هدافتسا Posthocanalysisاوژه

نیلوسنا هدننک فرصم هورگ هک تسا یمسی ال گوپیه زورب تسا هدش هسیاقم هورگ ود نیب

نیا هبرچت دصرد 12/2 دیاروبیلگ هورگ رد هکیلا ردح دنا هدش راچد اهنآ دصرد 7/2 یدلحریز

نانیمطا هلصاف و تسا هدوب راد ینعم 0/02 ویلو یپ اب توافت نیا هک دنا هتشاد ار دمایپ

دیاروبیلگ هورگ رد هک تسا موهفم نیا هب نانیمطا هلصاف و تسین لماش ار رفص ددع زین

. تسا رگید هورگ زا باالرت یمسی ال گوپیاه زورب دصرد 9/5 رثکادح و دصرد 0/5 لقادح

هورگ زا باالرت دیاروبیلگ هورگ رد یراد ینعم روطب زین Maternalhypoglycemia ریغتم

مه نانیمطا هلصاف 0/02)و ویلو یپ اب دصرئ 1 ربارب رد دصرد 3/8) یدلجریز نیلوسنا

هدوب دیاروبیلگ هورگرد دصرد 5/5 رثکادحو دصرئ 0/2 رادقم هب لقادح ندوب زاباالرت یکاح

تسا
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