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تاثیر اسید لینولئیک سال بستري در 1-5کودکان مزدوج بر میزان بهبود عفونت تنفسی در 
بیمارستان بوعلی اردبیل

چکیده

:مقدمه 

اسیدجهت درمان این بیماريیکی از مکمل هاي مورد استفاده.فونت تنفسی کودکان علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می باشدع
اسید لینولئیک تاثیر به سزایی در عملکرد .ِشودیافت میلبنیهايفراوردهوچربی شیردرطبیعیصورتبهکهمزدوج می باشدلینولئیک

با توجه به عوارض جانبی عفونت .مزدوج بر بهبود عفونت تنفسی یافت نشدلینولئیکمطالعه اي در زمینه تاثیر اسیدبدن دارد ولی
زان بهبود عفونت تنفسی در کودکان مزدوج بر میلینولئیکتاثیر اسیدبه تنفسی در کودکان و شایع بودن آن در منطقه اردبیل مطالعه حاضر 

.پرداخته شدسال بستري در بیمارستان بوعلی اردبیل را 5-1

:مواد و روش ها 

بعد از همسان سازي .انجام شدمبتال به عفونت تنفسی هسال1–5کودك60مطالعه حاضر از نوع کارآزمایی بالینی بوده و بر روي
سپس به مدت دو هفته به گروه آزمایش مکمل اسیدلینولئیک مزدوج به میزان .به دو گروه تقسیم می شونداز لحاظ سن و جنسکودکان

در روز پانزدهم براي هر دو گروه پرسشنامه هاي مربوط به وزن و عالئم .کردندو گرم در روز داده شد و گروه شاهد ماده اي دریافت 
.تمامی اطالعات کودکان وارد برنامه آنالیز آماري گردیددر نهایت.تکمیل گردیدمربوط به عفونت تنفسی 

:نتایج

و )درصد60(کودك18گروه مورد .مورد بررسی قرار گرفتند)کودك گروه کنترل30کودك گروه مورد و 30(کودك 60در این مطالعه 
سال و در گروه کنترل 86/2±40/1رد میانگین سنی کودکان گروه مو).P=0.602(درصد پسر بودند3/53(کودك16در گروه کنترل 

نتایج نشان داد که وزن کودکان گروه مورد طی دو هفته نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داري ).P=0.187(سال بود33/1±38/2
ان دو در بررسی سطح اسید لینولئیک اسید هیچ تفاوت معنی داري می.نداشت، ولی میزان اشتها به صورت معنی داري افزایش یافت

، )P=0.000(، شکر)P=0.001(، فروکتوز)P=0.000(و سطح گلوکز)P=0.048(و تنها میزان کالري)P=0.829(جنسی مشاهده نشد
در دو گروه )P=0.036(Kو )P=0.023( ،B6)P=0.018( ،A)P=0.003(B2، ویتامین )P=0.005(، پتاسیم)P=0.033(مالتوز

.گروه مورد بیش از گروه کنترل بوداختالف معنی داري داشت که آنهم در 

:نتیجه گیري
نتایج نشان داد که لینولئیک اسید تاثیر قابل توجهی بر روي عالیم و وزن و سطح اسید لینولئیک اسید سرم افراد گروه مورد ندارد و تنها

.ر افراد گروه مورد افزایش قابل توجهی دهددمیزان اشتها را توانست

مزدوج، عفونت تنفسیلینولئیکاسید:کلمات کلیدي 
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فصل اول
مقدمه و بیان مسئله
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مقدمه و بیان مسئله-1-1

موارد مرگ و میر بین %29.عفونت تنفسی کودکان علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان می باشد 

در کشورهاي توسعه اگرچه شیوع این عفونت ها .سال مربوط به عفونت تنفسی می باشد5کودکان زیر 

برابر بیشتر 50تا 10یافته و توسعه نیافته مشابه است، ولی مرگ ناشی از آن در کشورهاي در حال توسعه 

در .برابر کشورهاي توسعه یافته است10شیوع عفونت هاي تنفسی در کشورهاي در حال توسعه .است

%75تا 70حدودتنفسیحادهايونتعفدوران کودکی،هايبیماريدرمیان توسعهدرحالکشورهاي

بیماري.)1(باشدمیآنانمیرو مرگعاملاولین سال5زیرکودکاندروکردهمبتالاراز شیرخواران

اکثریت اینکهشودمیجهانکودکانمیاندرمرگمیلیون5/4موجبسالیانهتنفسیدستگاهعفونیهاي

اگرچه عفونت هاي تنفسی اکثرا توسط .)2(دهدرخ میایرانازجملهتوسعهحالدرکشورهايدرموارد

آسپیراسیون مواد غذایی یا اسید معده، جسم :ر عبارتند از میکروارگانیسم ها ایجاد می شوند اما علل دیگ

.خارجی، هیدروکربن ها، واکنش هاي افزایش حساسیتی و داروها و رادیاسیون

آرتریت و .افیوژن پلور، آمپیم ، پریکاردیت، مننژیت :عوارض موضعی عفونت هاي تنفسی عبارتند از 

درمانهاي مختلف براي بهبود عفونت .باکتریمی ایجاد شونداستئومیلیت ممکن است در اثر انتشار خونی یا

یکی از مکمل هاي مورد .)3(هاي تنفسی ارایه شده، همراه درمان از مکمل هاي متعددي استفاده می شود

CLA)(Conjugatedمزدوجلینولئیکاستفاده اسید Linoleic Acidمی باشد.CLA ایزومرهاي

مانندلبنیهايفراوردهوچربی شیردرطبیعیصورتبههندسی و موضعی اسید لینولئیک می باشد که

بهگذشتهسالچندطیدر.داردتعلق6ωچرباسیدهايخانوادهبهوشودیافت میپنیروکرهماست،

مفیدخواصچرب،اسیداین.استشدهزیاديتوجهسالمتیوضعیتبرلینولئیک مزدوجاسیدمفیداثرات

خون،فشارضدایمنی،دستگاهعملتنظیمسرطانی،ضداکسیدانی،خواص آنتی:مانندگوناگونی دارد


