تنفسهای تند گذرای نوسادی ( ) TTN
بیواری کَدک شوا بِ ًام  TTNبِ هؼٌی تٌگی
ًفس ٍ سختی در تٌفس است کِ ػلت آى ایي
است کِ جذب دٍبارُ هایغ باقیواًذُ اس سهاى
جٌیٌی در ریِّای ًَساد دیز اًحام هیشَد .پس
ایي هشکل بِ دلیل جوغ شذى هایغ ٍ آب در
ریِّای ًَساد بَجَد هیآیذ .ایي هشکل تٌفسی بِ
سٍدی پس اس تَلذ ًَساد ظاّز هیشَد ٍ با
گذاشتي کوی اکسیژى بْتز هیشَد ٍ بْبَدی

درطَل سًذگی ًَسادی ریِّای ًَساد باس هیشًَذ

دارًذ دچار ایي هشکل هیشًَذ .اس ّز

کِ ایي ػول بَسیلِ خارج شذى هایغ اس ریِّا

ًَساد ًَ 11ساد بِ ایي هشکل دچار هیشًَذ.

اًجام هیشَد .در طَل سایواى ٍ پس اس آى ایي
هایؼات بایذ خارج شًَذ ٍ بِ جای آى َّا ٍارد
ریِّا شَد .در ٌّگام گذشتي اس راُ سایواى در
سایواى طبیؼی ،بِ قفسِ سیٌِ ًَساد فشار ٍارد
هیآیذ کِ ایي ػول بِ خارج شذى هایغ اس ریِّا
کوک هیکٌذ .بٌابز ایي

TTNدر ًَسادی اتفاق

هیافتذ کِ هایغ در ریِ بِ آراهی خارج هیشَد یا

پیش آگهی

بطَر کاهل هایغ اس ریِّا خارج ًویشَد.

هزگ ٍ هیز در ٍ TTNجَد ًذارد .اگز در طَل 3

بزای هثال ًَساداى سشاریٌیًَ ،ساداًی کِ آرام

رٍس بْبَدی بذست ًیاهذ ٍ یا ػَارض تٌفسی بؼذ

بخش هیگیزًذًَ ،ساداى در سایواًْای طَالًی،

اس  5رٍس طَل کشیذ بایذ بِ فکز هشکالت دیگز

ًَساداى درشت ٍ ًَساداًی کِ آسن هادرسادی

بَد .اس ًظز شیَع در پسزّا بیشتز اس دختز ّا

کاهل  3رٍس بؼذ اس تَلذ حاصل هیگزدد.

اتفاق هیافتذ.
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اسنظز سن فقط در نوسادان دیده میشود.
اس ًظز کلیٌیکی بصَرت هتَسط یا کن در ابتذای

ًویشَد .سهاى ایجاد آى  1-3رٍس اٍل تَلذ است ٍ
ایي یک ػاهل تشخیصی اصلی است .

تَلذ یا  6ساػت اٍل اتفاق هیافتذ .تؼذادتٌفس

بزای هشخص شذى بیواری ًَساد ،ػکس اس قفسِ

بصَرت  60تٌفس در دقیقِ یا بیشتز است کِ

سیٌِ گزفتِ هیشَد کِ ًتیجِ ػکس در رٍس دٍم

هوکي است با ًالِ ٍ سیاّی لبْا ،چْزُ ،دستّا

یا سَم تَلذ ایي بیواری را ًشاى هیدّذ ٍ آى را

ٍ پاّا ّوزاُ باشذ.

اس بیواریّای دیگز کِ ایي ػالئن را دارد جذا

تنفسهای تند گذرای نوزادی
() TTN

هیکٌذ.
درمان:
ابتذا اس راُ دّاى ّیچ چیش بِ ًَساد ًوی دٌّذ
یؼٌی خَردى اس راُ دّاى را بزای ًَساد هوٌَع
هیکٌٌذ .بِ ًَساد اکسیژى دادُ هیشَد .گاّی
 TTNهؼوَال" در ًَساداًی کِ بِ هَقغ بِ دًیا

اٍقات بزای ًجات جاى ًَساد ٍ تٌفس بْتز ،اٍ را بِ

آهذّاًذ ،دیذُ هیشَد ٍ در ًَساداى ًارس دیذُ

دستگاُ تٌفس هصٌَػی ٍصل هیکٌٌذ.
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تْزاى ،خیاباى دهاًٍذ ،خیاباى شْیذ کیایی
بیوارستاى فَق تخصصی کَدکاى بْزاهی  ،تلفي 73013000:

