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ساخت تا وسعت آن را از دریچه اندیشه ناب آموزگارانی بزرگ به تماشا بنشینم.
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آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم
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و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند
با تقدیر و سپاس فراوان خدمت پدر و مادر عزیزم که حضورشان مصداق بی ریای سخاوت
بوده است.
از استادان عزیز م جناب آقای دکتر رضا مهدیان جویباری ،استاد راهنما و سرکار خانم دکتر
فرزانه معزی که بدون مساعدت ایشان ،این پروژه به نتیجه مطلوب نمی رسید،
از جناب آقای دکترنیما معتمدبه دلیل یاریها و راهنماییهای بی چشمداشت ایشان که
بسیاری از سختیها را برایم آسانتر نمودند..در پایان از کلیه دوستانی که در مراحل مختلف
این تحقیق بنده را یاری نموده اند قدردانی می نمایم.

سوگند نامه
اکنون که با عنایات و الطاف بیكران الهي دوره دکتری پزشكي را با موفقیت به پایان رسانده ام و مسؤولیت
خدمت به خلق را بر عهده گرفته ام ،در پیشگاه قرآن کریم به خداوند قادر متعال که دانای آشكار و نهان
است و نامش آرامش دل های خردمندان و یادش شفای آالم دردمندان ،سوگند یاد مي کنم که :همواره
حدود الهي و احكام مقدس دیني را محترم شمارم ،از تضییع حقوق بیماران بپرهیزم و سالمت و بهبود آنان
را بر منافع مادی و امیال نفساني خود مقدم دارم ,در معاینه و معالجه حریم عفاف را رعایت کنم و اسرار
بیماران خود را ،جز به ضرورت شرعي و قانوني ،فاش نسازم ،خود را نسبت به حفظ قداست حرفه پزشكي و
حرمت همكاران متعهد بدانم و از آلودگي به اموری که با پرهیزکاری و شرافت و اخالق پزشكي منافات دارد
اجتناب ورزم ،همواره برای ارتقاء دانش پزشكي خویش تالش کنم و از دخالت در اموری که آگاهي و مهارت
الزم را در آن ندارم خودداری نمایم ,در امر بهداشت ,اعتالء فرهنگ و آگاهي های عمومي تالش نمایم و
تأمین ،حفظ و ارتقا سالمت جامعه را مسؤولیت اساسي خویش بدانم.
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چکیده
بررسي فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم در
زایمانهای سال  95-94بمدت یک سال در بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان
مقدمه و اهداف :وجود مكونیوم در مایع آمنیوتیک نشانه ای از دیسترس جنیني است که اگر آسپیره شود
منجر به سندرم آسپیراسیون مكونیوم و عوارض ناشي از آن میگردد .در این مطالعه فراواني سندرم
آسپیراسیون مكونیوم در بین افراد با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم در بیمارستان آیت اهلل موسوی
بررسي شده است و در ادامه تاثیر عوامل دموگرافیک (سني،جنسي)...،مورد تحلیل قرار گرفته و اقدامات
پیشگیری و درماني انجام شده برای این بیماران ارزیابي شده است.
روش اجرا  :این یک مطالعه ی گذشته نگر از نوع توصیفي میباشد 229 .مورد از کل زایمانهای سال 95-94
بمدت یک سال ( 6063مورد) در بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان که همراه با مایع آمنیوتیک آغشته به
مكونیوم بودند وارد مطالعه شدند.
نتایج 3/3 :درصد از زایمانها با آلودگي مایع آمنیوتیک به مكونیوم همراه بود .فراواني آسپیراسیون مكونیوم
در کل زایمانها حدود  0/44درصد مي باشد که نشان مي دهد  13/4درصد از زایمانهایي که با آلودگي مایع
آمنیوتیک به مكونیوم همراه بود ،با مكونیوم آسپیراسیون نوزادان همراه شد .در حالي که در مدل تک متغیره
نوع زایمان (  ،) p<0/001سن بارداری ( ) p< 0/01و غلظت مكونیوم (  ) p<0/002ارتباط مستقیم با
سندرم مكونیوم آسپیراسیون نوزادان نشان داد ولي در مدل چند متغیره فقط نوع زایمان(  ) p< 0/001با
سندرم مكونیوم آسپیراسیون ارتباط معني دار داشت.
نتیجه گیری و پیشنهادات :مطالعه ما نشان داد تقریبا از هر  30مورد بارداری یک مورد منجر به آلودگي
مایع آمنیوتیک با مكونیوم و از هر  7مورد آلودگي مایع آمنیوتیک به مكونیوم یک مورد منجر به سندرم
مكونیوم آسپیراسیون مي شود .پیشنهاد میشود یک مطالعه از نوع متاآنالیز برای بدست آوردن فراواني مایع
آمنیوتیک آغشته به مكونیوم و همچنین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در سطح کشور نیز انجام شود.
واژه های کلیدی:سندرم آسپیراسیون مكونیوم  ،مایع آمنیوتیک،مكونیوم  ،نوزادان
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فصل اول
مقدمه

2

1-1بیان مسئله

مكونیوم نام ماده ای است که در روده ی جنین در زمان زندگي داخل رحمي جمع میشود.اگرچه %69
نوزادان مكونیوم را طي  12ساعت اول زندگي دفع میكنند ولي تعداد قابل توجهي از آنها نیز مكونیوم را قبل
از تولد دفع میكنند .مطالعات متعددی ذکر کرده اند که جنین مكونیوم را در پاسخ به هایپوکسي دفع میكند
و همچنین دفع آن سیگنالي برای خروج جنین است .بعالوه دفع آن در رحم نشاندهنده ی بلوغ دستگاه
گوارش تحت کنترل اعصاب مربوطه است و میتواند تحت تحریک واگ رخ دهد .مكونیوم محصول خالص
سلولهای فلسي ،النوگو(موهای جنیني)،سلولهای مخاطي دستگاه گوارش،ترشحات موسیني دستگاه
گوارش،شیره صفرا و پانكراس،موکوس خون و ورنیكس است %72 .تا  %80مكونیوم را آب تشكیل میدهد و
وزن خشک آن شامل موکوپلي ساکاریدهای اولیه و مقدار کمتری پروتئین،چربي و گلیسروفسفولیپیدهای
ریه است .ظاهرسبز تیره متمایل به سیاه مكونیوم ناشي از حضور رنگدانه ها بخصوص بیلیوردین است.
مكونیوم شامل مواد محرک قوی برای آزادسازی سایتوکاین و سایر مواد وازواکتیو میباشد که ممكن است
واسطه ای قوی برای پاسخهای قلبي عروقي در جنین و نوزاد شود .از نظر شیمیایي مكونیوم میتواند یک
پاسخ التهابي در بافتهای حساس (بعنوان مثال در اپیتلیوم تنفسي) ایجاد کند و از نظر مكانیكي میتواند راه
های هوایي کوچک را مسدود کند بخصوص اگر قوامي غلیظ داشته باشد .هر گاه مكونیوم بطور غیر طبیعي
در زمان قبل از تولد و در رحم دفع شود منجر به آغشته شدن مایع آمنیوتیک ،جنین ،جفت ،بند ناف  ،پرده
ها به مكونیوم میشود که در این حالت اصطالح مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم) (MSAFبكار برده
میشود.به حضور مكونیوم زیر تارهای صوتي ،آسپیراسیون مكونیوم گفته میشود .سندرم آسپیراسیون
3

مكونیوم) (MASطیف وسیعي از بیماریهای تنفسي است که از دیسترس خفیف تنفسي تا بیماری شدید و
مرگ ،علي رغم تهویه مكانیكي دامنه دارد و به دنبال آسپیراسیون مكونیوم ایجاد میشود)3-2-1(.
 MSAFدر  %13بارداریهای نرمال اتفاق مي افتد و  %7/1این نوزادان دچار دیسترس تنفسي میشوند.
ریسک فاکتورهای  MSAFشامل (post maturityسن حاملگي باالی  41هفته)( SGA،کوچک برای
سن حاملگي) ،دیسترس جنیني ،نارسایي جفت و تحت فشار بودن بند ناف میباشد .مقاالت مبتني بر شواهد
نشان داده اند که  30-20درصد نوزادان با MSAFنمره آپگار دقیقه اول  6یا کمتر دارندMAS .در %5
بیماران با  MSAFرخ میدهد اگرچه میزان مرگ و میر این نوزادان  40-5درصد است که رقم باالیي
میباشد MAS .در کشورهای توسعه یافته ثانویه به بهبود استانداردهای زایمان بخصوص ثانویه به کاهش
تعداد زایمانهای باالی  41هفته کاهش پیدا کرده است.دو مطالعه ی کوهورت بزرگ که روی  14میلیون
نوزاد در ایاالت متحده ی آمریكا و استرالیا انجام شده است ثابت کردند شیوع  MSAFبا افزایش سن
حاملگي برای نوزادان  37تا  41هفته افزایش مي یابد .در این مطالعه ها آمده است شیوع MASو MAS
نیازمند به انتوباسیون درنوزادان مادران با سن حاملگي  41هفته در مقایسه با نوزاداني که زودتر بدنیا مي
آیند دو تا سه برابر افزایش مي یابدMSAF .غلیظ باعث اختالالت ضربان قلب جنین و عدم اطمینان به آن،
آپگار دقیقه  5پایین ،زایمان با وسیله و سزارین های اورژانسي میشود و اگر زایمان در خانه انجام شود با
ریسک باالی  MASهمراه است.آسپیراسیون مكونیوم باعث انسداد کامل یا ناکامل راه های هوایي میشود.
انسداد کامل باعث کالپس ریه پایین تر از انسداد میشود و متعاقب آن آتلكتازی رخ میدهد .انسداد ناکامل
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اثر دریچه توپي دارد که در آن هوا حین دم وارد میشود اما حین بازدم نمیتواند خارج شود که این گیر
افتادن هوا باعث احتمال نوموتوراکس میشود که در  30-10درصد نوزادان مبتال رخ میدهد)2(.
مفهوم پاتوفیزیولوژی و درمان MSAFو  MASطي سالهای اخیر تغییرات فاحشي کرده است .ساکشن
اندوتراکئال مكونیوم ،قبل و بعد از تولد دیگر خیلي پیشنهاد نمیشود زیرا باعث تحریک واگ و برادیكاردی و
سپس هایپرکاپنه میشود .همچنین آسیب به غشای مخاطي باعث عفونت ایاتروژنیک و ایجاد آسیب مغزی به
علت تغییر در تنظیمات جریان خون مغز بخصوص در نوادان پره مچور میشود .اقدامات حمایتي شامل
اکسیژن ،تهویه مكانیكي و مایعات داخل وریدی ،در درمان  MASوارد شده اند .سورفاکتانت ،نیتریک
اوکساید استنشاقي ،تهویه با تناوب زیاداین امكان را فراهم کرده اند که نوزادان بیشتری با  MASنجات
یابند)5-4(.
دفع مكونیوم قبل از زایمان و در مایع آمنیوتیک یک پدیده ی پاتولوژیک است که اوال در اثر محرک هایي
که نشان دهنده ی زجر جنیني است به وقوع میپیوندد و ثانیا برای نوزاد به شكل مكانیكي و شیمیایي
خطرآفرین است .البته در برخي زایمانهای بعد از هفته ی چهلم بارداری ،ممكن است مایع آمنیوتیک آغشته
به مكونیوم بدون زجر جنیني وجود داشته باشد.همچنین در برخي مطالعات آمده است که مكونیوم برخالف
تصورات پیشین استریل نیست و دو گروه باکتری ممكن است داشته باشد :باکتری های روده ای و
الکتوباسیل ها)1(.
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طبق مطالعه ای زایمانهای بعد از هفته ی چهلم بارداری ،اختالالت بند ناف و زجر جنیني از ریسک
فاکتورهای ایجاد  MSAFهستند و  MSAFغلیظ در مادران با سن باالی  30سال ،زایمانهای بعد از هفته
ی چهلم بارداری و زجر جنیني محتمل است .در غیاب این عوامل احتمال  MSAFپایین است)6(.
مطالعه ی دیگری که روی زایمانهای با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم انجام شد مشاهده شد گروهي از
نوزادان که دچار سندرم آسپیراسیون مكونیوم شده بودند ریسک باالتری برای اختالالت ضربان قلب جنیني،
وزن پایین هنگام تولد نوزاد و آپگار دقیقه پنج پایین نوزاد در مقایسه با نوزادان سالم داشتند .در این مطالعه
ذکر شده بود سن مادر ،مرتبه ی بارداری ،سن حاملگي و نوع زایمان در دو گروه تفاوت چنداني نداشت)7(.
در کتب مرجع روشهای متعدد و پروتكل های ویژه ای برای پیشگیری و درمان این مشكل پیشنهاد شده
است که استفاده از آنها مورد بحث است .اگرچه مطالعات متعدد در زمینه شیوع مایع آمنیوتیک آغشته به
مكونیوم و سندرم آسپیراسون مكونیوم در سالهای قبل در سایر کشورها انجام شده است اما آنها نتایج
مختلفي را گزارش کرده اند .با توجه به قدیمي بودن مطالعات در کشورمان ،و همچنین عدم انجام مطالعه
ای در خصوص این موضوع در استان زنجان ،لذا ما بر آن شدیم تا مطالعه ای در سطح بیمارستان آیت اهلل
موسوی شهر زنجان در سال  95-94بمدت یک سال انجام دهیم تا فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم را
در زایمانهای با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم در این بیمارستان بدست بیاوریم.
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1-2اهداف پژوهش:

 1-2-1اهداف کلي :

تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم در
زایمانهای سال  95-94بمدت یک سال در بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان

1-2-2اهداف جزئي
-1تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم بر
حسب سن حاملگي
 -2تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب جنس نوزاد
 -3تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب وزن هنگام تولد نوزاد
 -4تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب نوع زایمان
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 -5تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب نمره آپگار دقیقه اول نوزاد
 -6تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب نمره آپگار دقیقه پنجم نوزاد
 -7تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب نوع مكونیوم
 -8تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب حجم مایع آمنیوتیک
 -9تعیین فراواني سندرم آسپیراسیون مكونیوم در نوزادان متولد شده با مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم
بر حسب مرتبه ی حاملگي مادر

1-2-3اهداف کاربردي
بررسي شیوع مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم و سندرم آسپیراسیون مكونیوم در زایمانهای انجام شده در
بیمارستان آیت اهلل موسوی زنجان در سال  95-94بمدت یک سال که به بررسي سن حاملگي ،جنس
نوزاد ،وزن هنگام تولد نوزاد ،نوع زایمان ،آپگار دقیقه اول و پنجم نوزاد ،نوع مكونیوم ،حجم مایع آمنیوتیک،
مرتبه حاملگي مادر ،روشهای احیا نوزادان مبتال به مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم در اتاق زایمان و
روشهای درماني این نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه ،سزارین در بیماران با مایع آمنیوتیک آغشته به
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مكونیوم و میانگین سني این بیماران ،تاثیر انواع روشهای زایماني در فراواني مایع آمنیوتیک آغشته به
مكونیوم و سندرم آسپیراسیون مكونیوم و فراواني نوع مكونیوم با روشهای احیا در اتاق زایمان  ،نیز
میپردازد.

1-3فرضیهها
به علت توصیفي بودن مطالعه ،فرضیه نداریم

1-4تعريف واژه ها
مکونیوم:مكونیوم نام ماده ای است که در روده ی جنین در زمان زندگي داخل رحمي جمع میشود.اگرچه %69
نوزادان مكونیوم را طي  12ساعت اول زندگي دفع میكنند ولي تعداد قابل توجهي از آنها نیز مكونیوم را قبل از
تولد دفع میكنند.
مايع آمنیوتیک آغشته به مکونیوم :هرگاه مكونیوم بطور غیر طبیعي در زمان قبل از تولد و در رحم دفع
شود منجر به آغشته شدن مایع آمنیوتیک ،جنین ،جفت ،بند ناف  ،پرده ها به مكونیوم میشود که در این حالت
اصطالح مایع آمنیوتیک آغشته به مكونیوم) (MSAFبكار برده میشود.
سندرم آسپیراسیون مکونیوم :به حضور مكونیوم زیر تارهای صوتي ،آسپیراسیون مكونیوم گفته میشود.
سندرم آسپیراسیون مكونیوم) (MASطیف وسیعي از بیماریهای تنفسي است که از دیسترس خفیف تنفسي تا
بیماری شدید و مرگ ،علي رغم تهویه مكانیكي دامنه دارد و به دنبال آسپیراسیون مكونیوم ایجاد میشود.
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پلي هیدرآمنیوس :به مقدار بیش از حد مایع آمنیوتیک در ساک آمنیوتیک اطالق میشود و وقتي تشخیص
داده میشود که اندکس مایع آمنیوتیک بیشتر از  24-20سانتي متر باشد.
الیگوهیدرآمنیوس :به مقدار کاهش یافته مایع آمنیوتیک در ساک آمنیوتیک اطالق میشود و وقتي تشخیص
داده میشود که اندکس مایع آمنیوتیک کمتر از 6-5سانتي متر باشد.
اندکس مايع آمنیوتیک :برای تخمین مقدار مایع آمنیوتیک بكار میرود و توسط سونوگرافي بررسي میشود و
نشان دهنده ی شرایط نامناسب یا مناسب جنین میباشد .مقدار نرمال آن بین  18-8سانتي متر است .

 1-5محدوديتهاي طرح
از جمله محدودیت های این مطالعه ،گذشته نگر بودن آن میباشد .در این شرایط در صورت نقص در پرونده
ی بیماران و فقدان اطالعات الزم و ذکر شده در چک لیست ،دسترسي به بیماران جهت تكمیل آن وجود
ندارد همچنین اکثر اطالعات موجود در چک لیست توسط همكاران در اتاق زایمان و  NICUتكمیل
میشود .لدا برای رفع این اشكال و جهت پیشگیری از مخدوش شدن اطالعات جمع آوری شده،میتوان
اطالعات این دسته از بیماران را از طرح خارج کرد.
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فصل دوم:
بررسي متون
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2-1ترکیب و تشکیل مکونیوم
مكونیوم از یونان باستان واز ترم  meconium arionبه معنای شبه تریاک سرچشمه گرفته است .این ترم
را اولین بار ارسطو در مورد جنین بكار برد و اعتقاد داشت که این ماده باعث خواب جنین میشود.
مكونیوم محصول خالص سلولهای فلسي،النوگو(موهای جنیني)،سلولهای مخاطي دستگاه گوارش ،ترشحات
موسیني دستگاه گوارش ،شیره صفرا و پانكراس ،موکوس خون و ورنیكس است %72 .تا  %80مكونیوم را آب
تشكیل میدهد و وزن خشک آن شامل موکوپلي ساکاریدهای اولیه و مقدار کمتری پروتیین  ،چربي و
گلیسروفسفولیپیدهای ریه است .ظاهر تیره سبز متمایل به سیاه مكونیوم ناشي از حضور رنگدانه ها بخصوص
بیلي وردین است.
اگرچه مكونیوم استریل است ولي شامل مواد محرک قوی برای آزادسازی سایتوکاین و سایر مواد وازواکتیو
میباشد که ممكن است واسطه ای قوی برای پاسخ های قلبي عروقي درجنین و نوزاد شود .از نظر شیمیایي
مكونیوم میتواند یک پاسخ التهابي در بافت های حساس (بعنوان مثال در اپیتلیوم تنفسي) ایجاد کند و از
نظر مكانیكي میتواند راه های هوایي کوچک را مسدود کند بخصوص اگر قوامي غلیظ داشته باشد.
مكونیوم معموال به انواع زیر تقسیم بندی میشود:
-1مكونیوم رقیق thin meconium
-2مكونیوم متوسط moderate meconium
-3مكونیوم غلیظ thick meconium
مكونیوم رقیق،نیمه شفاف و مكونیوم غلیظ ،چسبنده ،محكم و سوپ نخودی میباشد.مكونیوم متوسط غلظتي
بین این دو دارد.
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