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 سندرم زجر تنفسي در نوزادان چيست؟

 

 سندرم زجر تنفسي چيست؟

اگر نوزادي قبل از رسيده شدن ريه هايش متولد شود، سندرم زجر تنفسي ايجاد خواهد شد. نوزاد مبتال به سندرم زجر تنفسي 
كشيدن در زمان تولد تالش مي كند اما به خاطر اينكه ريه هاي او با هر نفس كشيدن، تمايل دارند روي هم براي گريه و نفس 

 بخوابند، در اين دقايق تا ساعت ها شروع كار تنفس سخت و دشوار است.

 5باشد و در هفته36- 32درصد مواردي كه  30-15هفته باشد در  32-28درصد مواردي كه سن بارداري  80- 60اين بيماري در 
هفته سن بارداري را پشت سر گذاشته باشند و به ندرت در نوزادان ترم مشاهده مي شود. 37درصد نوزاداني كه بيش از   

 عالئم

بار در دقيقه نفس مي كشد. 60بيشتر از   

  در هنگام بيرون دادن نفس، صداي ناله و يا خرخر شنيده مي شود.

مي لرزد. ه و فضاي بين دنده ها بطرف داخل كشيده مي شود.پره هاي بيني اشوقتي كه نفس مي كشد، ديواره قفسه سين  

 دور لبهايش كبود مي شود كه نشان دهنده اين است كه او اكسيژن بيشتري نياز دارد.

.دو علت احتمالي ديگر مشكالت تنفسي در نوزادان عفونت ريه ها و وجود مايعات اضافي در ريه ها مي باشد  

 تشخيص

به تعيين علت مشكالت تنفسي آزمايشات خاصي وجود دارد. اين آزمايشات عبارتند از :براي كمك   

 آزمايش كشت خون

از آنجا كه علت مشكالت تنفسي ممكن است از ابتدا بخوبي تشخيص داده نشود، همه نوزادان در مواردي كه عفونت دارند، با آنتي 
شروع آنتي بيوتيك، نمونه خوني از نوزاد از نظر عفونت بررسي مي شود.  بيوتيك ها(داروهاي ضد عفونت) درمان مي شوند. قبل از

اين آزمايش كشت خون ناميده مي شود.اگر نوزاد عفونت نداشته باشد، نتيجه آزمايش منفي است و با نظر پزشك آنتي بيوتيك ها 
 قطع مي شود.

 آزمايش گازهاي خوني
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ه اكسيژن در خون وجود دارد.اين اطالعات به پزشك شما كمك مي كند تا آزمايش گاز هاي خوني نشان مي دهد كه تا چه انداز
بداند كه نوزاد به چقدر اكسيژن نياز دارد. همچنين نشان مي دهد كه نوزاد براي نفس كشيدن چقدر تقال مي كند و اينكه آيا نوزاد 

 جهت نفس كشيدن به كمك نياز دارد يا نه.

 عكس قفسه سينه

سينه از نوزاد، اشعه خيلي جزئي استفاده مي شود و اين عكس در تشخيص سندرم زجر تنفسي كمك جهت گرفتن عكس قفسه 
 كننده است.

 درمان

نوزادي كه مشكالت تنفسي دارد، بر روي يك تخت گرم در بخش مراقبت ويژه نوزادان گذاشته مي شود. نوزاد به يك دستگاه 
تنفسي  –عداد تنفس را اندازه گيري مي كند.اين نمايشگر مانيتور قلبي نمايشگري وصل مي شود كه بطور مداوم ضربان قلب و ت

ناميده مي شود. همچنين نوزاد به دستگاهي وصل مي شود كه مقدار اكسيژن را اندازه گيري مي كند كه پالس اكسي متر ناميده 
 مي شود.

انرژي خود براي تنفس استفاده مي كند و ديگر  مايعات وريدي: نوزادي كه سندرم زجر تنفسي دارد، سريع نفس مي كشد و از تمام
براي خوردن انرژي چنداني باقي نمي ماند و نمي تواند عمل مكيدن را با تنفس هاي سريع خود هماهنگ كند.سرم جهت تامين 

 انرژي قند را تامين مي كند و همچنين از كم آبي بدن نوزاد پيشگيري مي كند.

تنفسي، براي حفظ سطح اكسيژن در محدوده طبيعي در خون به اكسيژن كمكي نياز دارد كه اكسيژن: نوزاد مبتال به سندرم زجر 
 طبق تجويز پزشك براي نوزاد تامين مي گردد.

 بهبودي چقدر طول مي كشد؟

 روز اول نياز او به اكسيژن افزايش دارد يا در همان مقدار مي3روز بيمار است. در 3نوزادي با سندرم زجر تنفسي براي حدود 
ماند.زماني كه نياز نوزاد به اكسيژن كمتر شد اين يك نشانه شروع بهبودي است. اگر نوزاد شما به ونتيالتور وصل است،مقدار 

اكسيژن و نفس كاهش خواهد يافت تا زماني كه نوزاد نهايتا بتواند خودش نفس بكشد.زماني كه نوزاد قادر است به راحتي در يك 
اكسيژن اضافي نياز ندارد، تغذيه نوزاد مي تواند شروع شود.محدوده طبيعي نفس بكشد و به   

اگر نوزاد به حد كافي براي مكيدن قوي و رسيده است، او مي تواند شروع بع تغذيه از پستان نمايد. با اين حال اغلب نوزادان از انجا 
ه معده اش وارد مي شود تغذيه مي كه  ريه هايشان هنوز رو به بهبود است ضعيف هستند، به وسيله لوله اي كه از دهان ب

شوند.شير از طريق لوله به معده نوزاد وارد مي شود اين كار گاواژ ناميده مي شود.از اين طريق نوزاد بدون اين كه براي مكيدن 
 انرژي زيادي را استفاده كند، مي تواند تغذيه شود.به زودي او قادر به تغذيه از پستان خواهد شد.

 توجه
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اري سندرم زجر تنفسي در آينده شيرخوار هيچ مشكلي ايجاد نخواهد كرد و تنها ممكن است ابتال به بيماري هاي ابتال به بيم
 آلرژيك در اين كودكان در آينده بيشتر ديده شود.

 منبع:

دانمراقبت هاي ويژه پرستاري نوزا-1  

www.zums.ac.ir‐2 

اند.وادين نوزاداني كه دچار سندرم زجر تنفسي شده  گروه هدف:  

 


