
 

 تاکی پنه گذرای نوزادان

 تهیه کننده: بهاره نیک رفتار

 NICUبخش 

 0011تاریخ بازنگری: —واحد آموزش سالمت

 درمان

این بیماری خود محدود شونده است و ممکن 

است تنها نشانه آن تاکی پنه زودرس ) سریع 

 بودن تنفسهای نوزاد( باشد. 

گاه با رتراکسیون )فرورفتگی قفسه سینه( یا 

خرخر بازدمی و گاهی نیز با سیانوز)کبودی( همراه 

 است.

ساعت ادامه یابد، 4اگر دیسترس تنفسی بیش از

ارزیابی بیشتر و عکس قفسه سینه برای  نوزاد به

و راهنمایی برای مداخله های  تائید تشخیص

   مراقبتی بیشتر نیازدارد

 روز صورت می گیرد و3الی2بهبودی معموال ظرف 

درمان حمایتی است که شامل دادن اکسیژن با 

مانیتورینگ گازهای شریانی یا پالس  کالهک و 

 اکسی متری می باشد.

در صورتی که دیسترس تنفسی بدتر شد نوزاد به 

 .  تهویه کمک تنفسی وصل شود دستگاه

 

 پیشگیری :  

جهت پیشگیری از تاکی پنه گذرا در نووزادان 

 اقدامات درمانی زیر را می تواند موثر باشد:

پیشگیری از سزارین انتخابی تا قبل از اینکککه سکن  

 هفته یا بعد از آن برسد.3۳بارداری به 

انجام اقداماتی به منظور تسریع در بلوغ جنکیکن در  

بارداری انکجکام زایکمکان  3۳صورتیکه قبل از هفته 

ضروری باشد،  که در این خصوص باید با پزشک خود 

 مشورت کنید.

 استفاده از رژیم غذایی سالم در بارداری 

 ترک سیگار و الکل در دوران بارداری 

 دسترسی به سایت بیمارستان و استفاده از مطالب آموزشی: 

Www.bohlool.gmu.ac.ir 

 آموزش سالمت 

 130-33853255شماره تلفن مستقیم  بیمارستان :

 0035-0031ایستگاه پرستاری :  

  0032اتاق استراحت مادران:

 واحد مراقبتهای ویژه نوزادان(  NICU)منبع: پرستاری 
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 ( TTN) ی نوزداناتاکی پنه گذر

تاکی پنه گذرای نوزادان به معنای مشکل تنفسی 

ناشی از تاخیر در بازجذب مایع باقی مانده از زمان 

جنینی در ریه های نوزاد می باشد. این اختالل 

ممکن است با شروع زود هنگام تاکی پنه همراه باشد 

که گاهی با تو کشیدگی قفسه سینه یا ناله در هنگام 

بازدم و گهگاه سیانوزی که با مقدار کم اکسیژن 

 برطرف می شود، مشخص می گردد.

 

 عواملی خطر: 

 آسم 

 دیابت مادری

این اختالل می تواند در نوزادان نارس دچار سندرم 

و در نوزادان بالغ که   (RDS )دیسترس تنفسی

مایع آمینوتیک آغشته به مدفوع نوزادی ) مکونیومی(  

   داشته اند رخ دهد

بیماری های تنفسی نوزادان،  مخصوصاً سندرم زجر 

تنفسی در جنس پسر و در متولدین سزارین انتخابی 

بیش از متولدین سزارین اورژانسی و زایمان طبیعی 

 بوده است.

 عالئم

به دنبال بروز تاکی پنه گذرای نوزادی عالئم زیر در 

 نوزاد مشاهده می شود:

 شروع عالئم مدت کوتاهی پس از تولد

تنفس سریع و زیاد به همراه تو کشیدن قفسه 

سینه در هنگام بازدم که بالفاصله بعد از زایمان 

شروع می شود و ممکن است با سیانوز یا کبودی 

 همراه شود.
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