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 آپنه نوزادي چيست؟

ثانيه گفته مي  02آپنه به قطع تنفس بيشتر از 

گر چه در همه سنين وجود دارد اما در . شود

هفته 63ادان نارس با سن حاملگي كمتر از نوز

اين وضعيت ممكن . بيشترين شيوع را دارد

ماه 6تا0روزگي نوزاد شروع شود و تا 0است از 

 .بعد از تولد ادامه يابد

هر چه نوزاد سن حاملگي و وزن كمتري داشته 

باشد ميزان بروز قطع تنفس در نوزاد افزايش 

 .مي يابد

دوره هاي قطع عاليم آپنه به صورت تكرار 

ثانيه، كبود شدن 02تنفسي به مدت بيشتر از 

 .نوزاد، كاهش شديد ضربان قلب مي باشد

 

 چه زماني آپنه نوزادان نارس بهبود مي يابد؟

 
در اكثر نوزادان نارس دوره هاي قطع تنفس با 

هفتكي اصالح شده و بهبود مي يابد و  63سن 

تعداد )  44در موارد زيادي ممكن است تا هفته 

هفته هنگام تولد به اضافه تعداد هفته بعد از 

در نوزادان نارس امكان دارد . ادامه يابد ( تولد

 .كه قطع تنفسي تداوم بيشتري داشته باشد
 
 
 

 

 علل آپنه در نوزادان چيست؟
قطع تنفسي نوزاد معموال عالمت يك بيماري زمينه 

كه بايد در اي است كه نياز به ارزيابي فوري دارد 

 .بيمارستان انجام شود

 :علل ايجاد قطع تنفس شامل
 عدم تكميل سيستم عصبي .1

 كاهش اكسيژن رساني به مغز .0

كاهش قندخون : اختالالت متابوليكي مانند  .6

 كاهش يا افزايش سديم خون –كاهش كلسيم  –

خونريزي داخل مغزي كه بيشتر در نوزادان  .4

 نارس شايع است

 عفونت خون –عفونت ها مانند مننژيت  .5

 مشكالت قلبي .3

مشكالت گوارشي نظير برگشت شير از  .3

 (ريفالكس معده به مري ) معده شيرخوار به مري 

 كم خوني .8

 مصرف دارو توسط مادر .9

خيلي ) نوزاد  در وضعيت نامناسب قرار گرفتن . 12

چون باعث بسته شدن راه تنفسي نوزاد ( خميده

 .مي شود

بسته شدن راه تنفسي نوزاد بوسيله ترشحات . 11

 كف آلود دهان يا استفراغ

 

 



 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 تشخيص مي دهد؟ چگونه پزشك علت آپنه را

قطع تنفسي نوزاد همانطور كه گفته شد عالمت يك 

بيماري زمينه اي است كه نياز به ارزيابي فوري دارد كه 

( 1: ارزيابي شامل. بايد در بيمارستان انجام شود

انجام ( 6معاينه كامل ( 0گرفتن شرح حال دقيق 

اندازه ( 4قند ، كلسيم ، سديم : آزمايش خون مانند

انجام آزمايشات ( 5گيري سطح اكسيژن در خون 

سي تي اسكن مغز  –تكميلي مانند سونوگرافي مغز 

انجام ( 3جهت ارزيابي خونريزي هاي مغزي 

عفونت ) راديوگرافي جهت كنترل مشكالت تنفسي

  .مشكالت قلبي يا دستگاه گوارش،  ( ريوي

 

 درمان آپنه نوزادي چيست؟

نوزادي كه نارس است و سابقه آپنه دارد بهتر است ** 

هفتگي اصالح شود و تحت درمان با داروهاي  44تا 

به صورت خوراكي ( تئوفيلين يا كافيين) متيل گزانتين ها 

 .پزشك دريافت نمايدو طبق دستور 

وقتي قطع تنفسي در نوزاد ايجاد مي شود تحريك ** 

نوزاد از طريق ماساژ پوست و لمس آرام پشت نوزاد، مي 

تواند در برگشت تنفسي نوزاد موثر باشد اگر تنفس 

شروع نشد و نوزاد رنگ پريده يا تيره باشد پرستار از 

ع اكسيژن به تنهايي يا دستگاه تنفس دستي براي شرو

 .مجدد تنفس استفاده مي كند 

اقدامات اضافه تر، دارو درماني و اقدامات تشخيصي  

با دستور ... بيشتر براي ساير داليل آپنه مانند عفونت و 

 .پزشك انجام مي شود

قطع تنفس در نوزاد يك فوريت پزشكي است كه به 

 :سرعت در جهت درمان آن بايد اقدام شود

 .نوزادان بستري شودنوزاد بايد در بخش ويژه . 1

 .تنفس و ضربان قلب نوزاد كنترل شود. 2
 

 

 

 

 

 

 

باز نگه : اقدامات درمان اختصاصي مانند .3

تخليه  –دادن اكسيژن  –داشتن راه هوايي 

قطع تغذيه دهاني  –تهويه مناسب  –ترشحات 

درماني انجام مي  دارو –و نمونه گيري خون 

نوزاد طبق دستور پزشك  ، در صورت كم خوني .شود

 .خون دريافت مي كند

انجام اقدامات زير مي تواند مانع از بروز 

 :آپنه در نوزاد شود

 

تغذيه آهسته نوزاد از طريق دهان و  -

گرفتن آروغ نوزاد براي تخليه هواي معده بعد 

ز هر بار تغذيه بخصوص با افزايش حجم ا

 شير

دادن داروهاي خوراكي به نوزاد به  -

آهستگي و در زماني كه معده نوزاد خالي 

 (قبل از وعده شير ) است 

 حفظ وضعيت صحيح سر و گردن  -

ممانعت از خم شدن بيش از حد سر  -

 خواب و بيداريزمان نوزاد به جلو يا عقب در 

دماي پوشش مناسب نوزاد و تنظيم  -

خطر آپنه  (سرما يا گرماي غير طبيعي) اتاق 

 .را افزايش مي دهد
 

 

 

 


