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 چکیده

: هَظیقی یک ًَع هحرک هطلَب ؼٌَایی ترای ؼیرخَاراى ًارض تِ ؼوار هی رٍد کِ تِ عٌَاى ٍ ّدف زهیٌِ

زیرهجوَعِ ای از هراقثت تکاهلی ٍ تا ّدف کاّػ اتتالی ًاؼی از تَلد ًارض از طریق کاّػ پاظخ ّای اظترض 

یعِ تأثیر دٍ ًَع در ظیعتن ّای اتًََهیک، حرکتی ٍ ٍضعیتی تِ کار هی رٍد. ایي هطالعِ تِ تررظی ٍ هقا

ؼیرخَاراى ٍ ٍضعیت خَاب ٍ تیداری  o2sat ،HR  ٍRRهَظیقی هتفاٍت تر هعیارّای فیسیَلَشیک ؼاهل 

 ًارض هی پردازد.

 73تا  52ؼیرخَار ًارض  52رٍغ: هطالعِ یک ًَع کارآزهایی تالیٌی تا طرح کراض آٍر هی تاؼد کِ تا ؼرکت 

 کِ ٍضعیت آًْا اجازُ هَاجِْ تا هداخلِ هَظیقی را هی داد NICUگرم تعتری در  9211تا  9111تا ٍزى ّفتِ 

 اًجام ؼد. ٍ ًیازی تِ دریافت اکعیصى ًداؼتٌد

( ٍ پط p=0.004( ٍ تٌفط در طی ظطَح هداخلِ )p=0.000: الالیی ظثة کاّػ هعٌادار ریت قلة )یافتِ ّا

قلة فقط در طی ظطح هداخلِ  ( ًعثت تِ ظطح پایِ ؼد ٍلی ًتایج هَتعارت ترای ریتp=0.001از آى )

(p=0.018( ِدر هَرد تٌفط فقط در طی ظطح پط از هداخل ٍ )p=0.037 هعٌادار ؼد. تغییرات )O2sat  در

تغییرات ٍضعیت خَاب ٍ تیداری فقط ترای گرٍُ الالیی هعٌادار ؼد  ّیچ کدام از هداخلِ ّا هعٌادار ًؽد.

(p=0.000.) 

 ٍ ٍضعیت خَاب ٍ تیداری ًتیجِ گیری: الالیی ًعثت تِ هَتعارت اثرات تارزتری تر ثثات هعیارّای فیسیَلَشیک 

هکاًیعوی اظت کِ هی تِ عٌَاى ًتیجِ ایي هطالعِ کاّػ پاظخ ّای اظترض ٍ افسایػ ثثات فیسیَلَشیک  .دارد

 تَاًد تِ تْثَد پیاهدّای تکاهلی آیٌدُ ؼیرخَاراى ًارض کوک کٌد.

 ، ٍضعیت خَاب ٍ تیداریٍاشگاى کلیدی: ؼیرخَار ًارض، الالیی، هَظیقی کالظیک، هعیارّای فیسیَلَشیک
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Abstract 

 

Background & aim: music is an appropriate auditory stimulation for preterm 

infants. It is a kind of developmental supportive care and reduces stress responses 

in autonomic, motor and state systems. So this can influence premature birth 

morbidities. Study assesses and compares effects of lullaby and classical music on 

preterm infants᾿ physiologic parameters and sleep/awake state. 

 

Method: the study is a clinical trial includes 25 stable hospitalized preterm infants 

with 28-37 weeks gestational age and 1000-1500gr birth weight. 

 

Results: lullaby reduced HR & RR in intervention period (p=0.000, p=0.004) and 

post intervention period (p=0.001), but Mozart effects were significant just for HR 

in intervention period (p=0.018) and for RR in post intervention period (p=0.037). 

O2sat was not significant. Sleep/awake state changes were significant in lullaby 

group both for intervention and post intervention period (p=0.000). 

 

Conclusion: lullaby is more effective than Mozart. Stress responses reduction and 

physiologic stability are two mechanisms can improve prematurity developmental 

outcomes in future. 
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