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Introduction

نوزاد در کشور های پیشرفته در اثر مرگ و میر مرتبط با 3600ساالنه بالغ بر 

(به طور متوسط یک مرگ در هر دو ساعت)خوابیدن از بین می روند 

ر ناشی از مرتبط با خوابیدن نوزادان، بیشتر مرگ و میازمسایلمرگ و میر ناشی 

ادفات ها، خشونت های ناشی از استفاده از سالح های گرم ، تصاوپیوئیدمصرف 

.سال کشور های توسعه یافته است19جاده ای و خودکشی در افراد زیر 

مرگ و میر ناشی از خواب در نوزادان در هر نژاد، فرهنگ، کشور و منطقه ای از 

1000ازایمرگ در 7جهان رخ میدهد، شیوع این مرگ و میر در سطح جهانی 

.تولد نوزاد زنده تخمین زده می شود



ریسک فاکتور ها
ترمنوزاد پره •
مصرف سیگار مادر•
(استماهگی6مرگ و میر ها زیر % 90بوده و ماهگی4-2بیشترین میزان مرگ و میر در سنین )ماه 6سن زیر •
Proneخوابیدن به حالت •

پوشاندن سر و صورت نوزاد در حین خواب•
ابتال به عفونت اخیر•
•Bed Sharing

نوزاد که نقش حفاظتی داردSleep Arousalعدم تکامل سیستم •

:عوامل حفاظتی•
شیردهی مادر•
ایمیونیزاسیون•



ریسک فاکتور ها
ه عنوان با توجه به شیوع باالی مرگ و میر نوزادان به دنبال خواب، باید ریسک فاکتور های این اتفاق ناگوار را شناخته و ب•

با پرستار و یا باید بدانیم که بیشترین ارتباط میان قیم نوزاد نه. معالجه گر و پزشک نوزاد، آنها را با والدین در میان بگذاریم
.اقوام، بلکه با پزشک معالجه گر نوزاد خواهد بود



Triple Risk Model
آخرین مسیر SIDSبر اساس این نظریه، . نتایج مطالعات فعلی از یک مدل ریسک سه گانه پشتیبانی می کند•

ساسی که یک نوزاد ابتدا باید آسیب پذیری امی کنداین مدل پیشنهاد . مشترک حضور سه عامل همزمان است

ار قرار نامناسبی از خواب، تحت فشپوزیشنداشته باشد و سپس توسط یک عامل بیرونی، مانند قرار دادن در 

رخ دهد، استرس باید در یک دوره حیاتی رشد، یعنی در سال اول زندگی رخ  SIDSدر نهایت، برای اینکه. بگیرد

.دهد





پاتوفیزیولوژی 

از آنجا که تمام مرگ و میر های مرتبط با خواب، همانطور که از نامش پیداست در خواب رخ میدهد، این نظریه مطرح شده •

واب می قلبی نوزادان بوسیله ی ساقه ی مغزی در حین خ/ است که علت مرگ، ناشی از عدم کنترل مناسب سیستم تنفسی

.باشد

مزمن در هیپوکسینوزادان است که دال بر پارتومارائه این نظریه، مبتنی بر شواهد پاتولوژی یافت شده در معاینات پست •

(ساقه مغزی و همچنین مشاهده چربی قهوه ای در بافت آدرنالگلیوزیس)نوزادان فوت شده می باشد 

نوزادان نقش مغزی که در تنظیم سیستم تنفسیرافهدر ناحیه ی سروتونینهمچون کاهش اتصال نوروترانسمیتریاختالالت •

.بسزایی دارد

وز آپنه هم مشاهده می شود و همین باعث شد که نظریه ی برترمو پره ترمالبته باید در نظر داشت که بروز آپنه در نوزادان •

مطرح شود، اما نتایج مطالعات نشان داده است که SIDSبه دنبال عدم رشد کافی سیستم تنظیم کننده تنفس در نوزادان 

.نداشتندSIDSدر ابتدای نوزادی تجربه میکردند ریسک باالتری برای بروز Apnea Spellنوزادانی که 



پاتوفیزیولوژی 

به عنوان علت اصلی مرگ در نوزادان مبتال به Krousو  Tonkinو انسداد مجاری تنفسی برای مدت طوالنی بوسیله ی آسفیکسی•

SIDSمطرح می شده است.

، باعث افزایش آستانه تحریک و بیداری در نوزادان میگردد، که خود باعث Supineدر مقایسه با Proneقرار گیری نوزاد در حالت •

.ددمیگرپاراسمپاتیکو سمپاتیکو یا عدم تعادل میان سیستم سمپاتیکافزایش احتمال خواب و کاهش تحریک سیستم 

رد تنفسی نوزادان کاهش پیدا کرده و کنترل سیستم تنفسی نیز کاهش پیدا خواهد کDrive، میزان Proneبا قرار گیری در حالت •

ونت های به دنبال عفونت می باشد، به طوریکه عفدیافراگمییکی دیگر از نظریه های مطرح شده، بروز اختالل در عملکرد عضله ی •

ترس ها گردند و این خود باعث افزایش اسمیوسیتمیتوکندریاییبا ایجاد اختالل در دستگاه میوپاتیویروسی میتواند باعث 

تولد نوزادان داشته اما در ماه اولاکسیدانیدر غده پینه آل تولید می شود نقش آنتی سروتونینکه از مالتونین. می گردداکسیداتیو

.نشان داده استSIDSو اختالل عملکرد پینه آل را در مالتونیننتایج مطالعات کاهش . دچار اختالل عملکرد می باشد



پاتوفیزیولوژی 



یدسواالتی که میتوان از والدین برای وارسی ریسک فاکتور ها پرس

وقتی نوبت به زمان شیردهی نوزاد خود میرسید، آیا فرد دیگری برای حمایت از شما در منزل حضور دارد؟•

آیا در منزل گهواره دارید؟ چه مواقعی از آن استفاده میکنید؟•

بقیه افراد در منزل و یا خارج منزل در مورد خواب نوزاد و روش های خواباندن آن چه چیزهایی به شما گفته اند؟•

آیا کسی در منزل برای حمایت از نوزاد شما، در مواقعی که میخواهید بخوابید حضور دارد؟•



خواب ایمن

میالدی، آکادمی اطفال آمریکا، در یک بررسی جامع به بررسی عوامل و ریسک فاکتور های 90در آغاز دهه •
اخیر، این نتایج این بررسی جامع هر ساله وارسی میچهاردههدر طول . منجر به مرگ و میر نوزادان پرداختند

ای برای راهنمایی بیانهبه انتشار ( AAP)اطفال آمریکا شده،اکادمیاساس ریسک فاکتور های یافته بر.شود
انتشار شد که بر 2016والدین برای داشتن خوابی ایمن برای نوزادانشان می پردازد، آخرین نمونه آن در سال 

:اساس میزان اهمیت و ایمنی بیشتر به سه دسته تقسیم بندی می شوند

، مرگ و میر ناشی از خواب در Supineبا ارائه پیشنهادات و توصیه به قرار دادن نوزاد بر پشت خود و به حالت •
میالدی، شیب کاهشی مرگ و 90هر چند از اواخر دهه . کاهش یافته است1990نوزادان به طور چشمگیری از سال 

.میر، کاهش یافت

ین از ب: توصیه های دیگری که امروزه به والدین برای داشتن خوابی ایمن در نوزادشان داده می شود عبارتند از•
اق ، استفاده از ات(ها، پتوها و اسباب بازی های نرمبالشتوسایل نرم همچون ) بردن وسایل خطرناک در اتاق خواب 

مشترک( و نه تختی مشترک برای خوابیدن)





Aپیشنهادات رده 

در هر بار خوابیدن او( Supine)خواباندن بیمار به پشت •
استفاده از سطحی سخت و تخت برای خواب نوزاد•
شیردهی بوسیله پستان مادر•
نوزاد باید در اتاق والدین و در تختی جداگانه خوابانده شود•
اشیای نرم و لغزنده را از محیط خواب نوزاد دور کنید•
تهیه ی گهواره برای خواب نوزاد را در نظر داشته باشید•
استفاده از دخانیات را از قبل بارداری و تا بعد از بارداری قطع کنید•
از استفاده از مواد مخدر و یا الکل را در طول بارداری و یا بعد پرهیز کنید•
از پوشاندن لباس گرم فراوان و یا پوشاندن سر و صورت نوزاد، پرهیز کنید•
دوره ای را دریافت کندناتالخانم باردار باید معاینات پره •
شوندایمیونیزاسیونCDCو AAPنوزادان باید بر اساس اساسنامه •
در منزل استفاده نکنیدSIDSبرای کاهش ریسک کاردیوواسکوالرمانیتورهایاز •
.پزشکان باید پیشنهادات مرتبط با خواب ایمن را با والدین نوزادان در میان بگذارند•
رسانه ها و کارخانجات باید پیشنهادات مرتبط با خواب ایمن را تبلیغ کنند•
.ایمن برای خواب شرکت کنندکمپینمتخصصین اطفال و پزشکان باید به صورت فعال در •



Bپیشنهادات رده 

نهادات فوق که با تبلیغ ایمنی کردن خواب نوزاد به دست شما میرسد اما مخالف با پیشمحصوالتیاز استفاده از •

می باشد پرهیز نماییدالذکر

با نظارت بر نوزاد، زمانی را برای حرکت وی بر روی شکمش برای تقویت عضالت در نظر داشته باشید•



Cپیشنهادات رده 

.بپردازیدSIDSبه ادامه بررسی نتایج تحقیقات و مطالعه علل مرتبط با مرگ و میر ناشی از •

.وجود نداردSIDSنتایجی دال بر موثر بودن قنداق کردن نوزادان و کاهش ریسک مرگ و میر ناشی از •



خواب ایمن

وابانده خپوزیشن. پیشنهاد شده است که نوزادان تا پایان یک سالگی باید بر روی پشت خود خوابانده شوند•
.  تو افزایش دمای نوزاد همراه اسهایپوکسی، هایپرکاپنیشده بر روی شکم و یا کناره ها، با افزایش ریسک 

بی بوسیله دستگاه عصکاردیوواسکوالرها، احتمال فعالیت درست سیستم پوزیشنعالوه بر این در این 
.کاهش پیدا میکندسمپاتیک

ک این به خاطر این است که استفاده از سطوح نرم میتواند ریس: سطح زیرین نوزاد باید سفت و صاف باشد•
.شودخفگی و یا نیاز به تنفس مجدد او را افزایش دهد، به همین خاطر توصیه شده که نوزاد در گهواره نگهداری

ح زمین همچنین سطوح باید صاف باشند چون مطالعات نشان داده است که با افزایش درجه سطح نسبت به سط•
.احتمال خفگی در نوزادان افزایش پیدا میکند( از ده درجه باالتر)

.برای خوابیدن نوزادان نباید از صندلی های مختص به کودکان برای استفاده در خودروها استفاده گردد•





خواب ایمن

شیردهی مادر به مدت حداقل دو ماه با کاهش •
:همراه است چوننوزداندر SIDSریسک 

ا نوزادانی که با شیر مادر تغذیه میگردند، ب•
.سرعت بیشتری از خواب برمیخیزند

یی ریسک ابتال به اسهال و یا سایر عفونت ها•
همراه است، SIDSکه با افزایش احتمال 

.کاهش پیدا میکند

ن نتایج مطالعه سیستمیک انجام شده نشا•
میدهد که خواباندن نوزاد در کنار والدین 

میتواند در صورت وجود موارد زیر، با افزایش
:همراه باشدSIDSریسک مرگ و میر 

یکی از والدین سیگاری باشد1.

ماه باشد4نوزاد کوچکتر از 2.

و یا با وزن کمتر از نرمال ترمنوزاد به صورت پره 3.
متولد شده باشد

استفاده از داروهای مسکن توسط یکی از والدین4.

یسخت بیدار شدن یکی از والدین به علت خستگ5.



خواب ایمن

مصرف سیگار بوسیله ی مادر باعث افزایش•
ریسک مرگ و میر ناشی از خواب در نوزادان 

.می شود
از % 22نتایج مطالعات نشان داده است که تا •

به علت مصرف SIDSمرگ و میر ها به دنبال 
سیگار در حین بارداری و یا بعد از آن می 
باشد و این ریسک با هر بار مصرف سیگار 

.افزایش پیدا میکند



Thank you for your attention

Laura Steerman


