
 پروتکل سرمایش بدن نوزاد
 شیالزم در طول درمان به روش سرما یمراقبت یهااهداف و روش نییهدف: تب

در نوزادان ترم  یمغز  بیعامل مهِم آسهه کیعنوان ، ب Hypoxic-ischemicعارضهه   :یمقدمات اطالعات

ست.   شا یکی ،ینوزاد Encephalopathyمطرح ا صدمات دائم ریوممرگ لیدال نیترعیاز  پس از  یو بروز 

سوب م یباردار  صورت ابتال ب  شودیمح سط  Encephalopathy. در  صد  10، حدود (Moderate) متو در

خواهد شهههد. در موارد  تیک  زنده بماند، دچار معلول ینوزاد 3نوزاد از هر  1وجود دارد و   ریوماحتمال مرگ

خواهند  تیبازماندگان دچار معلول یو تمام دی٪( خواهد رسهه60باالتر )تا  ریوممرگ زانی، م(Severe) دیشههد

 یدر نوزادان تیمرگ و معلول زانیمکاهش  یبرا (Total body cooling) کل بدن  شیشهههد. رور سهههرما

 اند.شده ینیدوران جن Hypoxic-ischemicاز  یناش Encephalopathyک  دچار  شودیاستفاده م

 کل بدن شیالزمه جهت درمان با روش سرما طیشرا

 صورت همزمان دارا باشد:را ب  ریز یکیو نورولوژ کیولوژیزیشده دوگان  ف دیق طیشرا یستیبا نوزاد

 یکیولوژ یز یف یارهای: معالف

 ک  در بدو تولد گرفت  شده است: یگر یهر نمون  خون د ای )بند ناف  Blood gas (در   

1 :Blood gas pH < 7 ای Base deficit > 16. 

 ک یقرار دارد درحال 15.9تا  10از  deficit ایاسههت و  7.15تا  7 نیب pH ایوجود ندارد  Blood gas: اگر 2

 ریب  همراه موارد ز Abruption placenta)  ،Cord prolapse ، (Severe HR abnormalityاز موارد  یکی

 اتفاق افتاده باشد.

 باشد 5اول کمتر از  ق یدق 10آپگار در  ازیامت: الف

 ق یدق 10در بدو تولد و ادام  آن حداقل تا  یکیمکان  یب  تهو ازی: نب

 

 



 پروتکل سرمایش بدن نوزاد
 یکیژ لونورو یارهایب: مع

 : وجود تشنج1

س  مشخص  از شش مشخص  2  :Ecephalopathy  یکیزیف ن یدر معا ر،یشده ز دیق دیشد ایمتوسط 

 باشد. تیقابل رؤ

 (Severeشدید ) (Moderateمتوسط ) آزمون عصبی

 عدم هوشیاری یا کما خواب آلودگی – حالیبی سطح آگاهی

 بدون فعالیت کاهش فعالیت خودیحرکات خودب 

Posture Distal flexion Decerebrate 

 رفلکس اولی 
 مکیدن-
 مورو-

 
 ضعیف-
 ناقص-

 
 وجود ندارد-
 وجود ندارد-

Tone Hypotonic (focal, general) Flaccid 

 *مردمک  
 *ضربان قلب
 * تنفس

 *انقباض
 *برادی کاردی

 *منقطع

 باز  – *غیرفعال
 *متغیر
 *آپن 
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 شیموارد نامناسب جهت درمان ب  رور سرما

 هفت  35کمتر از  ی.    سن باردار 1

 گرم 1800.    وزن تولد کمتر از 2

 ساعت از تولد نوزاد 6از  شی.    گذشت ب3

 زاتیتجه

 TecothermNEOکننده .    دستگاه خنک1

 کننده.    تشک خنک2

 ی.    پروب مقعد3

 (aEEG) یامواج مغز  زی.    دستگاه آنال4

 سرد کردن بدن نوزاد پروتکل

 : آماده کردن تخت.1

 .دیکن یاز روشن کردن هرگون  وارمر، خوددار  -الف

 .دیرا در کنار آن قرار ده TecothermNEOتخت  و دستگاه  یکننده را بر روتشک خنک    -ب

 .دیتشک بگذار ینوزاد را رو -2

 72خنک کردن تا  ندیلحظ  فرا نی. از ادیکننده ثبت کنکار دسهههتگاه خنکزمان را هنگام شهههروه ب  -3    

 ساعت ادام  خواهد داشت.

 دینبا یتابشهه ریغ ای و  یتابشهه شیگرما سههتمیسهه گون چیه دیشههکم نوزاد قرار ده یدما را بر رو پروب -4

 روشن باشد.

 .دیمقعد قرار ده یمتر یسانت 5تا  3را در عمق  یپروب مقعد -5
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 متصل باشد. TecothermNEOک  پروب ب  دستگاه  دیحاصل کن نانیاطم -6

 شود. شیپا یصورت دائم( ب گر ید ل یهر وس ای) یاتیعالئم ح توریتوسط مان یستینوار قلب نوزاد با -7

 ب  نوزاد متصل باشد. دیبا زین متریپالس اکس -8

 .دیکن یانداز راه  Servo complete treatment modeمد  یدستگاه را رو -9

 .باشدیم گرادیدرج  سانت 33.5بدن نوزاد ب   یمرکز  یهدف دستگاه رساندن دما -10

درج   36 ریفایومدیتوسهههط ه یکیمکان  یدر تهو یلیتحو یهوا ی: معموالً دمایتنفسههه یهامراقبت -11

 .دینده رییتغسرد شدن نوزاد  ندیکمک ب  فرا یدما را در راستا نی. اشودیم میتنظ گرادیسانت

جا نکروز جاب  جادیاز ا یر یها و جلوگبهتر در بافت یرسهههانسهههاعت جهت کمک ب  خون 6نوزاد را هر  -12

 .دیکن

 بماند. یبا تماس کامل با تشک باق دی:  بدن نوزاد با13

 نظارت بر نحوه کار وهیش

و مراقبت  یر یگتوسط دستگاه اندازه یو پوست یپروب مقعد قیاز طر یصورت دائمبدن نوزاد ب  یدما  -1

 .شودیم

رور  کیعنوان ب  یو پروب پوست رد،یگیصورت م  یمقعد یبا استفاده از دما ینیبال هایتصمیم یتمام

ب   دنیرسه یک  پروب مقعد ی. زمانکندیبا اختالل مواج  شهود عمل م یپروب مقعد ک یدرصهورت بانیپشهت

 .دهدیدرج  را نشان م 32تا   31.5 یاحتماالً دما یدهد، پروب پوست شیرا نما گرادیدرج  سانت 33.5 یدما

 :دیرا ثبت کن هایر یگاندازه

 2تا  0از ساعت  ق یدق 15( هر الف 

 4تا  2از ساعت  ق یدق 30( هر ب 
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  72تا  4 از ساعتهر ساعت  ج(

 .شودیاز دارو استفاده نم زیلرزر ن نیتوقف ا یبرا ست،ین یرعادیتوج : لرزر بدن نوزاد غ

 ضربان قلب، فشارخون، تنفس -2

برسههد. در  90سههرد کردن قرار دارد، ممکن اسههت ب   یک  در مراحل ابتدا ی( نرخ ضههربان قلب نوزادالف 

سیس تمیک  ر یطیشرا شارخون و  ینو سب، ف شد، حت داریپا O2 Saturationمنا ضربان قلب  یبا اگر نرخ 

 قبول خواهد بود.( افت کند، قابل70کمتر )تا  ای 100 رینوزاد ب  ز

 .دیرا ثبت کن هایر یگ( اندازهب 

 2تا  0از ساعت  ق یدق 15( هر ج

 4تا  2از ساعت  ق یدق 30( هر د 

 6تا  4( هر ساعت از ساعت هه

 72تا  6بار از ساعت  کیساعت  3( هر ی

پس از شههروه پروسهه  خنک کردن اشههاره  یهاها ب  سههاعتسههاعت ی)تمام یشههگاهیآزما یابیارز جدول

 عمر نوزاد.(  یهان  ساعت کنند،یم

صفر،  آزما .1 ساعت   CBC, Chem 10, Coags (PT, PTT, INR, Fibrinogen), LFTs: یهاشیدر 

(AST, ALT, total protein, albumin, total bili, direct bili, alk phosphase, GGT)   و

blood gas نشده است. یاگر قبالً بررس 

 .glucose ،Chem 10)و  ICA-با lab gas ای (POC ای blood gas : یهاشی: آزما12.    در ساعت 2

 ,blood gas (either POC or lab gas with-iCa & glucose): یهاشی: آزما24.    در سههاعت 3

Chem 10, Coags, CBC, LFTs 

 blood gas (either POC or lab gas with-iCa & glucose): یهاشی: آزما36.     در ساعت 4
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 ,blood gas (either POC or lab gas with-iCa & glucose): یهاشی: آزما48.     در سههاعت 5

10Chem 

 .blood gas (either POC or lab gas with-iCa & glucose): یهاشی: آزما60.     در ساعت 6

 ,blood gas (either POC or lab gas with-iCa & glucose): یهاشی: آزما72.     در سههاعت 7

Chem 10, LFTs 

 دسترسی

صورت امکان از  ست ک  در  شریان و ورید بند   Central lineبهتر این ا شود، ب  همین منظور  ستفاده  ا

سی ب  بند ناف وجود ندارد، می ستر شارخون گیری یا اندازهتوانید جهت نمون ناف اولویت دارد، اگر د گیری ف

 وصل کنید.  Peripheral arterialب  یک 

 تغذیه

 ادام  پیدا کند. NPOصورت تغذی  ب 

 داروهای تجویزی

 حفظ شود.بخش دوز کافی آرام

 Rewarming  (گرم کردن دوباره ) – رسد.یم اتمام به کردن سرد مرحله ساعت 72 از بعد 

ستگاه  1 سرد کردن د صورت مرحل  گرم کردن دوباره بیمار را ب  TecothermNEO.    بعد از اتمام مرحل  

ساعت خودکار آغاز می ستی هر یک  سانتی 5کند، دمای مرکزی نوزاد بای گراد افزایش یابد. دمای هدف درج  

ساعت ب  آن خواهیم رسید. در  7گراد است ک  در طول درج  سانتی Rewarming   36.5  در پایان مرحل  

 وارمر جانبی کمک نگیرید. از هیچ گون   Rewarmingمرحل  
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 Rewarming.    در طول 2

 دقیق  یک بار تا زمان رسیدن ب  دمای هدف ثبت کنید.   30الف( دمای مقعدی و پوستی را هر 

ب( نرخ ضربان قلب، نرخ تنفس و فشارخون  را هر دو ساعت یک بار تا زمان رسیدن ب  دمای هدف ثبت 

 کنید.

 یک بار تا زمان رسیدن ب  دمای هدف بررسی کنید.ساعت  3ج( عالئم حیاتی را هر 

 بعد از رسیدن ب  دمای هدف پایش کنید. 24د( دمای مقعدی را  تا 

 .دیدرجه انجام ده 36.5هدف  یبه دما دنیرا پس از رس ریز  یهاشی.    آزما3

 )از جمل  گلوکز(. یمیوشی( بالف 

 PT ،PTT ،INR ،(Fibrinogen) ی( انعقادب 

 CBC( ج

 .Lactateب  همراه  ABG( د 

4    .Brain MRI 

 در طول سرد کردن بدن نوزاد مورد انتظار موارد

شود. در برخ 72ب  مدت  دیبدن نوزاد با -1 سرد  شان  یساعت  از بهبود  ییهااز نوزادان در طول درمان ن

شاهده م شان  قاتیاما طبق تحق شود،یم ساعت  72دوره  لیپس از تکم یبهبود یقطع یهاصورت گرفت  ن

 ظاهر خواهند شد. شیسرما

 :رودیدر طول خنک کردن انتظار م -2

 کند. دای( ضربان قلب کاهش پالف 

 .یطیانقباض عروق مح شیافزا لیفشارخون ب  دل شی( افزاب 
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 و سرما. یداخل یهاخون در اندام زانیم شیافزا لیکار ب  دل یادرار در ابتدا شی( افزاج

 .میفسفر و پتاس م،یزیمن م،ید( کاهش کلس

 .شودیم سمیمتابول زانیک  باعث کاهش م نیانسول یمقاومت نسب لی( غلظت گلوکز ب  دلو

 :رودیدر طول گرم کردن دوباره انتظار م -3

 ضربان قلب. شی( افزاالف 

 .یطیکاهش مقاومت عروق مح لی( کاهش فشارخون ب  دلب 

 .یطیمح یهاپمپاژ خون ب  اندام شیافزا لیادرار  ب  دل دیتول زانی( کاهش مج

 .هاتیدر الکترول ریی( تغد 
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