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 4گروه کودکان ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 2گروه پزشكي اجتماعي ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
 9دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
(دريافت مقاله -32/1/93 :پذيرش مقاله)32/7/41 :

چكيده:
مواد و روشها :در اين مطالعه کليه نوزاداني که در طي نيمه دوم سال  4916از قسمتهاي مختلف استان بوشهر به بيمارستان
علياصغر منتقل شده بودند ،از نظر درجه حرارت زير بغلي در هنگام ورود به بخش مورد بررسي قرار گرفتند.
يافتهها :در مجموع  921نوزاد وارد مطالعه شدند .بروز هيپوترمي  17/6درصد بود .رابطه معنيداري بين هيپوترمي و روش انتقال ،سن
حاملگي ،سن در بدو ورود ،وزن تولد نوزاد ،امتياز آپگار ( )P>3/3334و عاقبت نوزاد ( )P=3/334بهدست آمد.
نتيجهگيري :هيپوترمي باعث افزايش مورتاليتي در نوزادان ميشود و با نارسي ،وزن کم هنگام تولد و امتياز پايين آپگار در ارتباط است.
براي جلوگيري از هيپوترمي هنگام انتقال ،روش مراقبت کانگوروئي به جاي استفاده از انكوباتور توصيه ميشود.
واژگان کليدي :هيپوترمي ،نوزاد ،انتقال ،مورتاليته.
* بوشهر ،دانشكده پزشكي ،دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني بوشهر
E mail : sms_tabib@yahoo.com
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زمينه :هيپوترمي در انتقال نوزادان بسيار شايع ميباشد و بالقوه ميتواند منجر به افزايش موربيديتي و مورتاليتي در اين گروه سني شود.

طبيب و همكاران

مقدمه

شيوع هيپوترمي در نوزادان969 /

هيپوترمي از نظر شدت به سه درجه خفيف (دماي

هيپوترمي به معني افت درجه حرارت مرکزي بدن به

مرکزي بين  63تا  63/5درجه) ،متوسط (دماي مرکزي

زير  63/5درجه ( )1از عوامل شايع موربيديتي در

بين  62تا  )63و شديد (دماي مرکزي کمتر از 62

نوزادان بهخصوص نوزادان نارس و کم وزن ميباشد

درجه) تقسيم ميشود ( .)7-8بسته به شدت،

( .)2دماي طبيعي بدن بهوسيله نورونهاي موجود در

هيپوترمي عالئم متفاوتي ميتواند داشته باشد که شامل

هيپوتاالموس قدامي و پاسخهاي ترمورگوالتوري بدن

بيحالي و کاهش فعاليت نوزاد ،گريه و مکيدن

تنظيم ميشود ( .)6برخالف بزرگساالن که براي توليد

ضعيف ،پوست مشبک ( ،)mottlingآکروسيانوز و

حرارت از لرزيدن استفاده ميکنند نوزادان قادر به

کاهش پرفوزيون محيطي ثانوي به انقباض عروقي،

لرزيدن نبوده ( )4با مکانيسم ترموژنز غيرلرزشي

تاکي پنه ،ديسترس تنفسي ،خونريزي ريوي بهدنبال

( )nonshivering thermogenesisيعني از طريق

افزايش فشار ريوي ،هيپوگليسمي و هيپوکسي ،اسيدوز

متابوليسم ذخائر چربي قهوهاي توليد حرارت ميکنند

متابوليک متعاقب افزايش متابوليسم بدن ،افت عملکرد

( 5و .)11

 CNSبا عالئم لتارژي ،براديکاردي ،آپنه و تغذيه

با توجه به باال بودن نسبت سطح به وزن بدن و نازک

ضعيف ،خونريزي مغزي ،DIC ،کاهش آستانه

بودن اليه چربي زير جلدي در نوزادان بهخصوص

کرنيکتروس ،کاهش حجم ادرار ،اختالل وزنگيري و

نوزادان نارس استعداد زيادي براي از دست دادن

از دست دادن وزن در دراز مدت ،ادم و قرمزي اندامها

حرارت وجود دارد( .)3دفع حرارت از بدن نوزاد به 4

بهخصوص دست و پا و حتي مرگ در اثر عوارض

روش صورت ميگيرد:
 -4هدايتي ( :)Conductionانتقال دماي بدن نوزاد
به اجسام سردي که در تماس با بدن او هستند.
 –2همرفتي (:)Convectionانتقال انرژي گرمائي به
هواي سرد اطراف.
 –9تشعشع ( :)Irradiationانتقال انرژي بهصورت
 –1تبخير ( :)Evaporationدفع گرما بهصورت
تبخير از پوست مرطوب و خيس نوزاد بهخصوص
بالفاصله بعد از تولد.
بهطور معمول با شرايطي که اتاقهاي زايمان از نظر
دمائي دارند ( 21-25درجه) ،دماي پوست نوزاد تقريباً
 1/6درجه در هردقيقه و دماي مرکزي بدن تقريبا 1/1
درجه در هر دقيقه افت ميکند و مجموعاً  2-6درجه
افت دماي مرکزي بدن در اتاق زايمان پيش ميآيد (.)3
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بهمنظور جلوگيري از هيپوترمي و هيپرترمي ،محيط دمائي
مطلوب ( )neutral thermal environmentنياز است.
محيط دمائي مطلوب به دامنه دمائي اطالق ميگردد که
در آن تنظيم درجه حرارت بدن فقط از طريق تغييرات
وازوموتور يعني اتساع يا انقباض عروقي صورت گرفته و
نيازي به تغيير درميزان متابوليسم ()metabolic rate
نيست ( .)2محدوده اين دامنه دمائي با وزن تولد ،سن
حاملگي ،سن در بدو ورود و وضعيت عمومي نوزاد در
ارتباط است .هرچه وزن تولد ،سن حاملگي و سن در
بدو ورودکمتر و وضع عمومي نوزاد بدتر باشد به دماي
باالتري جهت جلوگيري از هيپوترمي نياز است .بهمنظور
جلوگيري از هيپوترمي و عواقب بد ناشي از آن رعايت
اين محدودهي دمائي در مراقبت و بهخصوص انتقال
نوزادان ضروري است.
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امواج مادون قرمز از بدن گرم به اجسام سرد اطراف.

ناشي از آن ميباشد (.)9

/ 961طب جنوب

مواد و روشها

سال هجدهم /شماره  /4فروردين و ارديبهشت 4931

آمده بودند 15 .نوزاد ( 4/3درصد) با آپگار کمتر از  3متولد

اين مطالعه ،مطالعهاي مقطعي بود که بر روي 628

شده و  616نفر ( 95/4درصد) آپگار  3و بيشتر داشتند.

نوزاد انتقال يافته به مرکز علي اصغر بوشهر بهروش

 229نفر ( 39/8درصد) با انکوباتور و  99نفر (61/2

سرشماري طي نيمه دوم سال  1683انجام گرفت.

درصد) بدون انکوباتور منتقل شده بودند .علت ارجاع

روش انتخابي جهت اندازهگيري درجه حرارت نوزاد،

نوزادان در نمودار  1ارائه شده است.

روش زير بغلي و زمان آن در بدو ورود به بخش و
قبل از انجام هر گونه اقدام در جهت گرم کردن نوزاد
در نظر گرفته شد .قسمت بولب ترمومتر بعد از خشک
و تميز کردن زير بغل نوزاد ،بهمدت  5دقيقه در عمق
حفره آگزيالي بازوي نوزاد ،در کنار تنه قرار گرفته و
سپس خوانده ميشد .پرسشنامه شامل متغيرهايي از
جمله جنس ،سن حاملگي ،سن نوزاد در بدو ورود،
وزن تولد ،امتياز آپگار ،روش زايمان ،روش انتقال،
فاصله انتقال ،بيماري زمينهاي نوزاد (علت اعزام يا
بستري) ،بيماري زمينهاي مادر ،دماي زير بغل در بدو
ورود و عاقبت نوزاد بود که توسط مجري طرح کامل
ميشد .پس از اتمام نمونهگيري و تکميل پرسشنامهها،
نتايج کدبندي و وارد کامپيوتر شد و با استفاده از
نرمافزار ،Il ،Chicago ،SPSS Inc( SPSS
 )USAويرايش  16مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
جهت تجزيه و تحليل دادهها از آمار توصيفي ،آزمون
کاي اسکوئر و رگرسيون لجستيک (محاسبه نسبت
شانس) استفاده شد.

نمودار  )4علل ارجاع نوزادان به مرکز علي اصغر بوشهر4916 -

ميانگين و انحراف معيار فاصلهي انتقال نوزاد ارجاعي از
خارج بوشهر  97/91±32/19کيلومتر با دامنه
 21-273کيلومتر بود .ميانگين فاصلهي انتقال نوزاد ارجاع
شده از بوشهر و خارج آن  13/41±44/51کيلومتر با
دامنه  1-273کيلومتر بود .با توجه به اينکه مطالعه حاضر
در نيمه دوم سال انجام شده ،ارجاع  159نوزاد (48/5
درصد) در فصل پاييز و  139نفر ( 51/5درصد) در فصل
زمستان بوده است .بيماري زمينهاي مادر در نمودار  2و
تشخيص نهايي نوزاد در نمودار  6آورده شده است .در
مطالعه حاضر 278 ،نوزاد ( 84/8درصد) زنده ماندند و
 51نوزاد ( 15/2درصد) فوت کردند.

در اين مطالعه 151 ،نوزاد ( 45/7درصد) دختر و 178
نوزاد ( 54/6درصد) پسر بودند 279 .نوزاد ( 87/2درصد)
نارس بوده و سن حاملگي کمتر از  68هفته داشتند.
ميانگين و انحراف معيار سن حاملگي  65/48±6/27هفته
با دامنه  24-42هفته بود 145 .نوزاد ( 44/2درصد) با
زايمان طبيعي و  186نفر ( 55/8درصد) با سزارين بهدنيا
http://bpums.ac.ir

نمودار  )2بيماري زمينهاي مادران نوزادان ارجاع شده به مرکز کودکان علي اصغر
بوشهر1683 -
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يافتهها

شيوع هيپوترمي در نوزادان963 /

طبيب و همكاران

بين درجه حرارت زير بغلي نوزاد و عاقبت نوزاد ،رابطه
معنيداري وجود داشت ( .)P=1/111بهطوري که 71
درصد نوزادان فوتي ،هيپوترم بودند و تنها  46/5درصد
نوزادان زنده هيپوترم بودند ( OR=1/66و -1/36
 95 CI=1/17درصد) و شانس ابتال به هيپوترمي در
نمودار  )6تشخيص نهايي نوزادان ارجاع شده به مرکز کودکان علي اصغر بوشهر-
1683

ميانگين و انحراف معيار وزن موقع تولد 914/33
 2718/42±گرم با دامنه  811-5711گرم بود 153 .نوزاد
( 47/3درصد) درجه حرارت زير بغلي کمتر از 63/5
درجه سانتيگراد (هيپوترمي) داشتند و  172نوزاد (52/4
درصد) درجه حرارت زير بغلي بيشتر يا مساوي 63/5
درجه سانتيگراد داشتند.
ميانگين و انحراف معيار دماي زير بغلي نوزادان
 63/62±1/31درجه سانتيگراد با دامنه  64-69/5درجه
سانتيگراد بود .بين درجه حرارت زير بغلي و جنس،
رابطه معنيداري وجود نداشت (–1/47 ،p<1/15
 95 CI=1/31درصد و .)OR=1/95
بين درجه حرارت زير بغلي (ميزان هيپوترمي) و روش

نوزادان زنده مانده  1/66کمتر از نوزادان مرده بود.
بين سن حاملگي ،سن نوزاد در بدو ورود ،وزن تولد
نوزاد ،آپگار و هيپوترمي رابطه معنيداري وجود داشت
( .)P>1/15اما بين فاصله انتقال و هيپوترمي رابطه
معنيداري وجود نداشت ( .)P<1/15بين درجه حرارت
زير بغلي نوزاد و بيماري زمينهاي مادر رابطه معنيداري
وجود نداشت ( .)P<1/15بين بيماري زمينهاي مادر و
عاقبت ( )outcomeنوزاد رابطه معنيداري بهدست نيامد
( .)P<1/15با استفاده از رگرسيون لجستيک ،وقتي اثر
عوامل مختلف در کنار هم بر هيپوترمي سنجيده شد،
نتايج زير بهدست آمد (جداول  2 ،1و .)6
جدول  )4تاثير کنار هم قرار گرفتن جنس
نوزاد-نوع زايمان-انتقال با انكوباتور-فصل
و عاقبت نوزاد بر هيپوترمي
جنس

1/733

1/256

نوع زايمان

1/781

1/618

انکوباتور

1/684

1/111

بدون انکوباتور منتقل شده بودند هيپوترم بودند .در مقابل

فصل

1/473

1/97

عاقبت نوزاد

6/124

1/111

 54/3درصد نوزاداني که هيپوترم بودند ،با انکوباتور

ثابت

1/884

1/786

انتقال نوزاد ،رابطه معنيداري وجود داشت ( χ =15و
2

 ،)P>1/1111بهطوري که تنها  61/6درصد نوزاداني که

منتقل شده بودند 95 CI=1/3-4/66( .درصد و
 .)OR=2/3بهعبارتي در نوزاداني که با انکوباتور آمده
بودند ،شانس ابتال به هيپوترمي  2/3برابر نسبت به

جدول  )2تأثير کنار هم قرار گرفتن وزن
نوزاد ،آپگار ،سن حاملگي ،فاصله انتقال و
سن نوزاد بر هيپوترمي

آنهائي که بدون انکوباتور آمده بودند ،بيشتر بود.

OR

P.value

وزن

1/111

1/49

آپگار

1/274

1/127

آن انتقال يافته بود رابطه معنيداري وجود نداشت.

سن حاملگي

1/192

1/113

( P<1/15و  95 CI=1/44-1/13درصد و .)OR=1/38

فاصله

1/111

1/932

سن

1/141

1/186

ثابت

1/111

1/111

بين درجه حرارت زير بغلي نوزاد و فصلي که نوزاد در

http://bpums.ac.ir
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P.value

سال هجدهم /شماره  /4فروردين و ارديبهشت 4931

/ 966طب جنوب
جدول  )9تأثير کنار هم قرار گرفتن وزن

چنانچه از مقايسه اين مطالعات برميآيد در بررسي

نوزاد،آپگار ،عاقبت نوزاد و انتقال با

اخير ،ميزان بروز هيپوترمي نوزادان از زيمباوه ،نپال،

انكوباتور بر هيپوترمي

اتيوپي ،و بيمارستانهاي مرجع تهران کمتر بود اما از

OR

P.value

وزن

1/111

1/111

ميزان بروز در تانزانيا بيشتر بود 19 ،8 ،5( .و )21

آپگار

1/272

1/129

عاقبت نوزاد

1/567

1/254

در مطالعه اخير ،بين سن حاملگي ،سن نوزاد در بدو

انکوباتور

1/564

1/121

ورود ،وزن موقع تولد ،آپگار و روش انتقال نوزاد با

ثابت

1/129

1/111

عاقبت نوزاد رابطه معنيداري وجود داشت ،اما بين

با در نظر گرفتن وزن نوزاد ،امتياز آپگار ،عاقبت نوزاد،

هيپوترمي و جنس ،فصل انتقال ،فاصلهي انتقال ،روش

و انتقال با انکوباتور در کنار هم ،تنها وزن ،امتياز آپگار

زايمان و بيماري زمينهاي مادر رابطهي معنيداري

و استفاده از انکوباتور سه عامل پيشگوئي کننده براي

وجود نداشت.

ابتال به هيپوترمي بودند.

در مطالعهي انجام شده در زيمباوه ،رابطهاي بين نياز
به احيا ،سن بدو ورود ،زمان زايمان ،وزن زمان تولد،

بحث
هدف از انجام اين مطالعه ،تعيين بروز هيپوترمي در
نوزادان انتقال يافته به بخش نوزادان بيمارستان علي
اصغر بوشهر در نيمه دوم سال  1683بود.
از مجموع  628نوزاد انتقال يافته 47/3 ،درصد هيپوترم
بودند .در يک بررسي  8ساله در اتيوپي  37درصد
نوزادان پر خطر و با وزن کم هنگام تولد در هنگام
پذيرش در بيمارستان هيپوترم بودند (.)11
در مطالعهاي که در زيمباوه در سال  2118روي 661
نوزاد بستري انجام شد ،شيوع هيپوترمي در بدو ورود
 85درصد بود (.)12
 2118انجام گرفت 14/6 ،درصد نوزادان دماي زير 65
درجه 62/3 ،درصد بين  65-65/9درجه و 42/6
درصد بين  63-63/9داشتند (.)17
طي مطالعهاي در تانزانيا در سال  ،2118ميزان
هيپوترمي  22/4درصد و هيپوترمي شديد (دماي کمتر
از  62درجه)  61درصد گزارش شد (.)18
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وجود نداشت (.)12
در مطالعه ديگري در چين که در سال  2118روي
 211نوزاد انجام گرفت مشخص گرديد که بين
هيپوترمي با وزن کم هنگام تولد و سن حاملگي پايين
رابطه وجود دارد (.)16
مطالعه ديگري در آمريکا در سال  2118روي 672
نوزاد کوچک براي سن حاملگي ( )SGAبه اين نتيجه
رسيد که ميزان هيپوترمي در آنها بهطور قابل
مالحظهاي بيشتر بود ( 18درصد) (.)15
در مطالعهاي در نپال در سال  2118ميزان هيپوترمي
نوزادان (دماي رکتال کمتر از  63درجه) در زمان
بستري  34درصد بود .رابطه قابل مالحظهاي بين
هيپوترمي زمان بستري و مرگ و مير وجود داشت.
 13درصد نوزادان هيپوترم در مقايسه با صفر درصد
نوزادان با دماي رکتال بيش از  63درجه مردند
( 14و .)13
در مطالعهاي که در اياالت متحده آمريکا در سال
 2118انجام گرفت ،دماي زمان بستري با مورتاليته
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در مطالعهاي که در اياالت متحده آمريکا در سال

جنس ،تولد قبل از رسيدن به بيمارستان و هيپوترمي

شيوع هيپوترمي در نوزادان967 /

طبيب و همكاران

 28درصد احتمال مورتاليته افزايش مييافت و بهازاي

انتقال بدون انکوباتور شامل قرار دادن نوزاد در پتو و

هر  1درجه کاهش دما 11 ،درصد افزايش عفونت

پوشانيدن با کاله ،دستکش و جوراب بود.

( )sepsisبا شروع ديررس ،ولي با (،IVHخونريزي

در نوزادان بوشهر و تهران ،هيپوترمي در آنهائي که

داخل بطني) ( NECآنتروکوليت نکروزانت)و مدت

آپگار پائين داشتند شايعتر بود ( .)8با در نظر گرفتن

ونتيالسيون رابطه نداشت (.)17

وجود رابطه معنيدار بين هيپوترمي با سن حاملگي،

نتيجه مطالعهي تانزانيا نشان داد که در کشورهاي

سن نوزاد در بدو بستري ،وزن تولد ،آپگار و روش

گرمسير عليرغم شرايط محيطي گرم ،هيپوترمي

انتقال مشخص ميشود که تنها عامل قابل مداخله

نوزادان يک مشکل به حساب ميآيد و باعث افزايش

روش انتقال نوزاد است .بنابراين روش صحيح انتقال

موربيديتي و مورتاليتي ميشود.

نوزاد و مراقبتهاي صحيح نوزاد طي انتقال باعث

هيپوترمي با تولد خارج از بيمارستان ،زايمان سزارين،

کاهش بروز هيپوترمي و در نتيجه کاهش موربيديتي و

نارسي ،وزن کم هنگام تولد ،مدت زمان صرف شده

مورتاليتي نوزادان ميشود و آگاهي از اين موضوع و

براي انتقال نوزاد و پوشش ناکافي نوزاد بعد از تولد

رعايت اصول صحيح انتقال ميتواند نقش بهسزائي در

ارتباط قوي داشت .ميزان موربيديتي و مورتاليتي در

کاهش مرگ ومير نوزادان داشته باشد.

نوزاد هيپوترم 6 ،برابر بيشتر بود .اين نوزادان بيشتر در

با توجه به نتايج بهدست آمده مبني بر بروز بيشتر

بيمارستان ميماندند و از دست دادن وزن بعد از تولد

هيپوترمي طي انتقال با انکوباتور ،اين گونه بهنظر

بيشتر بود (.)18

ميرسد که انکوباتورهاي ما توان حفاظت نوزاد در

در بررسي انجام شده در چين ،تانزانيا و تهران بين

مقابل افت دماي بدن را ندارد و نوزاداني که در آغوش

وزن زمان تولد و سن حاملگي با هيپوترمي رابطه نشان

مادر انتقال يافتهاند ،کمتر هيپوترم شدهاند که اين نکته

داد ،ولي در بررسي انجام شده در زيمباوه چنين

اهميت

کانگوروئي

رابطهاي مشاهده نشد .در مطالعه اخير بين سن نوزاد

( )KMC=kangaroo mother careرا جهت گرم

در بدو ورود و هيپوترمي رابطه وجود داشت ولي در

نگه داشتن نوزاد بيشتر بيان ميکند .هر چند اين بروز

مطالعه زيمباوه اين رابطه وجود نداشت ( 21 ،8و .)22

بيشتر هيپوترمي در انتقال با انکوباتور ممکن است

در نوزادان بوشهر ،نپال ،آمريکا و انگلستان ،هيپوترمي

بهدليل بدحالتر بودن نوزادان بوده باشد و دريافت

با افزايش ميزان مرگ و مير نوزاد همراه بود ( 5و .)21

اکسيژن سرد ،انتوباسيون ،باز بودن درب انکوباتور نيز

در مطالعه اخير ،نوزاداني که با انکوباتور منتقل شده

در آن دخيل باشد که اين موضوع نياز به تحقيق و

بودند ،شانس ابتال به هيپوترمي در آنها  2/3برابر

بررسي بيشتر در آينده دارد.

نسبت به آنهائي که بدون انکوباتور منتقل شده بودند،

در مطالعهي اخير ،برخالف انتظار رابطه معنيداري بين

بيشتر بود .شانس ابتال به هيپوترمي در نوزادان زنده

هيپوترمي و فاصله انتقال نوزاد وجود نداشت که علت

مانده 1/66 ،درصد کمتر از نوزادان مرده بود .در مورد

آن ميتواند وزن باالتر و امتياز آپگار بهتر نوزاد (دو

روش مراقبت کانگوروئي در حين انتقال ،پروتکل

عاملي که در هيپوترم شدن نوزاد ،نقش پيشگوئي کننده
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رابطه داشت بهطوريکه بهازاي هر  1درجه کاهش دما،

خاصي توسط مراکز ارجاع کننده استفاده نشده بود و

4931  فروردين و ارديبهشت/4  شماره/سال هجدهم

طب جنوب/ 961

بر اساس يافتههاي اين مطالعه مبني بر شيوع باالي

دارند) و يا بهدليل پايدار شدن نوزاد در مرکز ارجاع

 درصد) و عوارض زيادي که بهدنبال47/3( هيپوترمي

کننده و يا مراقبت خوب نوزاد در طي انتقال باشد که

 درصد هيپوترمي در نوزادان71( آن ايجاد ميشود

بهدليل عدم نظارت بر مراقبتهاي طي انتقال در اين

 در حين انتقال نوزادKMC فوت شده) بر روش

.مطالعه نياز به تحقيق و بررسي بيشتر در آينده دارد

.بهمنظور جلوگيري از هيپوترمي تأکيد ميشود
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Abstract
Background: Hypothermia is very prevalent in neonatal transport and can increase morbidity and
mortality in this age group.
Materials and Methods: In this study, all neonates transported from different parts of Bushehr province
to Ali Asghar hospital during the second half (2007) were checked for axillary temperature on admission.
Results: : 328 neonates were entered to the study. The incidence of hypothermia was 47.6 percent. There
was a significant relationship between hypothermia and transfer method (with or without incubator),
gestational age, chronological age on admission, birth weight, Apgar score (P<0.0001) and neonatal
outcome (P=0.001).
Conclusion: Hypothermia leads to increased mortality in neonates and is related to prematurity and low
birth weight and low Apgar score. Kangaroo mother care (KMC) is recommended instead of incubator
care to prevent hypothermia during transfer.
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