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Abstract
Introduction: The infants mortality rate is one of the important health indices in the communities.
The current study aimed at determining the frequency and causes of infants mortality in the neonatal
intensive care unit (NICU) at Fatemieh Hospital of Hamadan, Iran in 2015.
Methods: The present retrospective, cross sectional study was conducted on all the infants
admitted to NICU at Fatemieh Hospital of Hamadan in 2015 and died. Referring to the archives of
the hospital, the required information about the infants died during the stay at NICU were
extracted and analyzed with SPSS version 19.
Results: In the current study, a total of 1080 newborns admitted to NICU were investigated, of
which 200 cases including 96 males (48%) and 104 females (52%) died. The most frequent infants
mortality was observed in the cases aged 28-32 weeks of gestation (63%; n = 126); of the 200
studied cases, 74.5% (n = 149) were delivered via cesarean section, 3.5% (n = 7) had anomalies,
and 4% (n = 8) reported the maternal risk factors. The most common causes of death were the
respiratory distress syndrome (74.9%; n = 149), followed by multiple pregnancies (n = 44) of
which 27 cases (61.4%) were twins and 17 cases (38.6%) were the triples.
Conclusions: Considering the high prevalence of premature death in infants less than 37 weeks of
gestation, more attentions should be paid on the control of preterm delivery in order to prevent
respiratory distress syndrome and birth asphyxia.
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بررسی فراوانی و علل مرگ و میر نوزادان بستری در بخش مراقبتهای ویژه
نوزادان بیمارستان فاطمیه همدان ،سال 34
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تاریخ پذیرش مقاله1331/15/81 :

مقدمه :میزان مرگ و میر نوزادان یکی از پارامترهای مهم در ارزیابی شاخص سالمت در جوامع میباشد .مطالعه حاضر به منظور تعیین
فراوانی وعلل مرگ و میر نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان ( )NICUبیمارستان فاطمیه همدان در سال  1334انجام شد.
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روش کار :این پژوهش یک مطالعه مقطعی-توصیفی گذشته نگر بود .جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوزادان فوت شده بستری در بخش
مراقبتهای ویژه نوزادان بیمارستان فاطمیه در سال  1334بودند .با مراجعه به بایگانی بیمارستان ،اطالعات مورد نیاز از پروندههای مرتبط با
نوزادان فوت شده استخراج شد و با نرم افزار  SPSSنسخه  13مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.
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یافتهها :در مطالعه حاضر تعداد کل نوزادان بستری شده در بخش  NICUتعداد  1818نفر بوده و تعداد  588نفر از نوزادان فوت
شده بودند که  31( %41نفر) دختر و  184( %25نفر) پسر بودند .بیشترین فراوانی مرگ و میر نوزادان در سن بارداری  35-51هفته
 151( %13مورد) ،با نوع زایمان سزارین  143( %44/2مورد) بود از بین  588نوزاد 4( %3/2 ،مورد) ناهنجاری و  1( %4مورد) عوامل
خطر بارداری در مادر گزارش شد .شایعترین علت مرگ ،سندروم دیسترس تنفسی  143( %44/2مورد) بود و  44مورد حاصل چند
قلویی بودند ،بطوریکه  54( %11/4مورد) از قل دوتایی و  14( %31/1مورد) از قل سه تایی بودند.

A

نتیجه گیری :با توجه به فراوانی باالی مرگ نوزادان نارس در سن کمتر از  34هفته ،باید توجه بیشتری در جهت پیشگیری از زایمان
زودرس و همچنین پیشگیری از سندرم دیسترس تنفسی ،آسفیکسی حول وحوش تولد در دستور کار قرار گیرد.
کلیدواژهها :مرگ و میر نوزادی ،مراقبتهای ویژه ،نوزادان
تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاری ایران محفوظ است.

مقدمه
دوره نوزادی به  51روز اول زندگی اطالق میشود که به دالیل زیر حائز
اهمیت میباشد ،بیشتر مرگهای کودکان در سال اول زندگی مخصوصاً در
دوران نوزادی رخ میدهد .مقاومت بدن نوزاد در برابر سرما و گرما و
میکروبهای بیماری زا کمتر از افراد بزرگسال است نوزاد قادر به مراقبت از
خود نیست و باید اورا از خطر بیماری حفظ کرد چون پس از تولد ،محل
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زندگی نوزاد از داخل رحم مادر به دنیای بیرون تغییر پیدا میکند و مدتی
طول میکشد تا نوزاد به زندگی جدید خود عادت کند ( .)1اواخر دوره
جنینی و اوایل نوزادی دورهای از زندگی است که باالترین میزان مرگ و
میر را نسبت به سایر گروههای سنی دارد ( .)5علل مرگ و میر نوزادی به
طور کلی به دو دسته بیولوژیک و غیر بیولوژیک تقسیم میشوند .با وجودی
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که فاکتورهای بیولوژیک نظیر نارس بودن ،عفونتها و آسفیکسی بدو تولد
از علل شناخته شده مرگ و میر نوزادی هستند ,علل غیر بیولوژیک نیز به
همان میزان مهم هستند که از جمله آنها میتوان به وضعیت اقتصادی-
اجتماعی ،جنسیت ،سطح سواد مادر اشاره کرد ( .)4 ,3در کشور ما میزان
مرگ نوزادان ،در هر هزار تولد زنده  14/41نوزاد بوده که به  18/11کاهش
پیدا کرده است .میزان مرگ و میر نوزادان در کشورهای پیشرفته  2در هزار
تولد است و برخی از منابع میزان مرگ و میر نوزادی را  53/12در هزار تولد
زنده اعالم نمودهاند ( .)2بر اساس کد بین الملی بیماریها ویرایش دهم
( )ICD10عوامل مرگ و میر نوزادی شامل سندرم دیسترس تنفسی،
آسفیکسی ،سندرم آسپیراسیون مکونیوم ،سپسیس و عفونت ،تشنج،
هیپوگلیسمی ،سندرم نشت هوا(مانند پنوموتوراکس ،آمفیزم بینابینی)،
انعقاد منتشر داخل عروقی ،خون ریزی ریوی ،استرس ناشی از سرما،
انتروکولیت نکروزان ،اسکلرما  ،خون ریزی داخل بطنی /داخل جمجمهای،
نارسایی کلیه ،هیدروپس فتالیس وکرن ایکتروس میباشد ( .)1بر اساس
مطالعات انجام شده میتوان گفت تمام موارد مرگ و میر در کشورهای
جهان سوم در تولدهایی که در منزل رخ میدهد گزارش شده است که
عوامل مختلفی از جمله عفونتهایی مانند سپسیس  ،%31پنومونی ،%51
کزاز  ،%4اسهال  ،%3تولد زود هنگام  ،%51آسفیکسی  %53موارد مرگ و
میر را به خود اختصاص دادهاند .با توجه به این که شاخص مرگ نوزادی
یک شاخص مهم بهداشتی است و تأثیر مستقیم بر شاخصهای مرگ و میر
شیرخواران و کودکان زیر  2سال دارد و طبق پیشنهاد سازمان بهداشت
جهانی ،کشور ما موظف بوده است تا سال  5812میزان مرگ و میر نوزادان
به نصف کاهش دهد ،بنابراین دانستن علل مرگ نوزادان جهت برنامه ریزی
صحیح بسیار ضروری است ( .)4سازمان بهداشت جهانی تخمین زده که
 48-18درصد مرگهای نوزادی با مداخالتی که بسیار کم هزینه هستند،
قابل پیشگیری میباشد ( .)1مطالعات مختلف در دهههای اخیر حاکی از
توسعه شاخصهای سالمت در ایران بوده است .بطور مثال در سال 1341
شاخصهای مرگ نوزادی و مرگ زیر یک سال به ترتیب  35و  33در هزار
تولد زنده برآورد شدهاند که در سال  5881به 11/1و 51/1در هزار تولد زنده
کاهش یافتند ( .)1در مطالعه عارف نژاد و همکاران ،شایعترین علت مرگ
نوزادان ،نارسی و کمبود وزن هنگام تولد بود ( .)3در مطالعه  Sankaranو
همکاران ،میزان مرگ و میر نوزادان در کانادا 4درصد بود و شایعترین علت
مرگ ،سن حاملگی کمتر از  54هفته ،سن حاملگی بین  54-51هفته ،تولد
خارج از بیمارستان ،آنومالی مادرزادی ،عفونت ،آسفیسکی و وزن کم هنگام
تولد گزارش شد ( .)18علی رغم اینکه مرگ ومیر نوزادی در دهههای اخیر
رو به کاهش بوده اما هنوز حداکثر مرگ ومیر دوران نوزادی بشر در 54
ساعت اول زندگی اتفاق می افتد و  12درصد مرگهای زیر یکسال را تشکیل
میدهد .پیشگیری از مرگهای پری ناتال مشکلتر از شیر خواران است
( .)11اولین گام برای کاهش مرگ ومیر و ارتقای این شاخص ،شناسایی

علل مرگ ومیر است که بیشتر در اثر تولد زودرس وعوارض آن ،آسفیکسی
و عفونتهای نوازدی و وجود ناهنجاریهای شدید رخ میدهد ( .)15با توجه
به اینکه مرگ و میر نوزادی در شاخص پیشرفت جوامع اهمیت ویژهای دارد
و با وجود رشد روزافزون این معضل ،مطالعه حاضر با هدف تعیین علل مرگ
و میر نوزادان در بخش مراقبتهای ویژه نوزادا ن ( )NICUبیمارستان
فاطمیه همدان در سال 1334انجام شد.

روش کار
پژوهش حاضر به صورت گذشته نگر و توصیفی -مقطعی بر روی پرونده
کلیه نوزادان فوت شده دربخش مراقبتهای ویژه نوزادان در بیمارستان
فاطمیه همدان از ابتدا تا انتهای سال  1334انجام شد .اصلیترین معیار
ورود به مطالعه پرونده کلیه نوزادان فوت شده بدون توجه به سن
حاملگی آنها در صورت کامل بودن اطالعات مورد نیاز مندرج در پرونده
بود .اطالعات هر نوزاد فوتی با مراجعه به پرونده وی و براساس
پرسشنامه کشوری مراقبت مرگ پری ناتال پرشده است .علل مرگ
ومیرنوزادی براساس ( )ICD10طبقه بندی شد ،که شامل آسفیکسی،
ناهنجاری مادرزادی ،سپسیس و عفونت ،دیسترس تنفسی ،انعقاد
منتشر داخل عروقی ،پنوموتراکس ،تشنج و سایر علل که به علت نبود
امکان کالبد شکافی علت دقیق مشخص نشده بود .همچنین سایر
اطالعات مربوط به نوزاد شامل جنس ،وزن و سن داخل رحمی نیز
استخراج شد .یافتهها با استفاده از نسخه  13نرم افزار  SPSSو امار
توصیفی و آنالیز کای دو ،آزمون فیشر تجزیه و تحلیل شدند.
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یافتهها
در مطالعه حاضر از بین  1818نوزاد بستری شده در بخش ،تعداد  588نفر از
نوزادان فوت شده بودند که  31نفر ( )%41را دختران و  184نفر ( )%25را
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پسران تشکیل داده بودند .بیشترین مرگ و میر نوزادان به ترتیب نزولی مربوط

به زایمان سزارین با فراوانی  143( %44/2مورد) ،سن بارداری  51-35هفته با
فراوانی  151( %13مورد) و ناهنجاری نوزادان با فراوانی  4( %3/2مورد)  4مورد
مشاهده گردید .همچنین تعداد  34( %11/2مورد) از موارد فوت شده با سن
داخل رحمی مساوی وکمتر از  51و  151( %13مورد) با سن داخل رحمی

c
r

 51تا  35بودند .عالوه بر این در پرونده  1( %4مورد) از این نوزادان ،سابقه

A

بیماری دیابت بارداری ،پرفشاری خون ،پره اکالمسی ،اکالمپسی ،محدودیت
رشد داخل رحمی ،زایمان زودرس ،عفونت ادراری در مادر مشاهده شد .یافتهها
نشان داد که بیشترین ناهنجاری نوزادان مربوط به بیماریهای قلبی عروقی با
فراوانی  3( %45/14مورد) میباشد (جدول .)1
یافتهها بیانگر آن بود که شایعترین نوع بیماری هنگام مرگ در این
نوزادان سندرم دیسترس تنفسی با فراوانی  143( %44/3مورد) گزارش
شد (تصویر .)1

جدول  :1توزیع فراوانی انواع ناهنجاری
فراوانی

درصد فراوانی

نوع ناهنجاری
قلبی وعروقی

3

45/14

شکاف لب و کام

1

14/51

سایر

5

51/24

کروموزمی

1

14/51

مجموع

4

188
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51

بصیری و همکاران

100
74.9

80

40
0.5

2

3.5

3

1

7

3

1.5

3

0.5

درصد فراوانی

60

20
0

D
I

نوع بیماری هنگام مرگ

تصویر  :1توزیع فراوانی نوع بیماری هنگام مرگ
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جدول  :2سن هنگام بارداری و ناهنجاری مادرزادی با و وزن نوزاد فوت شده
سن هنگام بارداری (هفته)
زیر  22هفته
22-32
32-33

وزن نوزاد فوت شده (کیلوگرم)

کمتر از 1

1-1/5

1/5-2/5

بیشتر از 2/5

مجموع

3

1

8

34

14

31

3

151

8

13

4

58

8

18

4

14

18

4

588

o
e
54
8
8

باالی 33

8

مجموع
P > 8/881

8

v
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8

Fisher`s Exact Test = 551/31

وجود ناهنجاری مادرزادی

وزن نوزاد فوت شده (کیلوگرم)
کمتر از 1

نداشتهاند
54

1-1/5

31

1/5-2/5

22

باالی 2/5
مجموع

12
133

8

54

c
r

31

8

18

2
14
5
588
4
Fisher`s Exact Test = 11/55

A

P = 8/884

عالوه بر این از بین  588فرد مورد مطالعه 44( %55 ،مورد) چند قلو
بودند ،بطوریکه  54( %11/4مورد) به صورت قل دوتایی و 14( %31/1
مورد) به صورت قل سهتایی بودند .از بین  44قل موجود که فوت شده
بودند 12( %34/1 ،مورد) قل اول و  53( %25/3نفر) قل دوم و %13/1
( 1نفر) قل سوم بودند .نتیجه حاصل از آزمون کای-دو حاکی از آن بود
که ارتباط معناداری بین جنسیت نوزادان فوت شده با سن بارداری و
نوع زایمان آنها وجود نداشته است ( .)P < 8/82همچنین نتیجه حاصل
از آزمون دقیق فیشر حاکی از آن بود که ارتباط معناداری بین جنسیت
نوزادان فوت شده و شرایط مرتبط با بارداری (بیماریهای مادر) وجود
نداشته است ( .)P < 8/82عالوه بر این نتایج بیانگر آن بود با استفاده
از آزمون دقیق فیشر ،بین سن هنگام بارداری و وزن نوزاد فوت شده و
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داشتهاند

مجموع

همچنین بین وجود ناهنجاریهای مادرزادی با وزن نوزاد فوت شده
ارتباط معنادار و مستقیمی وجود داشت (( )P > 8/82جدول .)5

بحث
در مطالعه حاضر از تعداد  588نفر از نوزادان فوت شده بودند که
 %41دختر و  %25پسر بودند .بیشترین فراوانی مرگ و میر نوزادان
در سن بارداری  35-51هفته  %13و با نوع زایمان سزارین %44/2
بود .شایع ترین علت مرگ ،سندروم دیسترس تنفسی ( )%44/2و
 %55به دلیل چند قلویی بود .همچنین از بین  588نوزاد فوت شده
 %3/2به دلیل ناهنجاری که شایعترین ناهنجاری مربوط به
بیماریهای قلبی عروق بود .در پژوهش جاری ،بیشتر فوتیها نارس

54

نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری ،دوره  ،4شماره  ،9بهار 7931

و پره ترم بودند .یافته ها حاضر نشان داد ،اکثر موارد فوت شده با
سن داخل رحمی مساوی وکمتر از  51و  151نفر با سن داخل
رحمی  51تا  35بودند .ابتدا به نظر میرسید فوت در نوزادان نارس
کمتر از  51هفته بیشتر باشد ولی این امر به دلیل تولد تعداد کمتر
این نوزادان در مقایسه با نوزادان  51تا  35هفته بود .نتایج این
مطالعه با نتایج نیری (  )5884در تهرا ن همخوانی دارد (.)13
همچنین در مطالعه بسکابادی که بر روی  115نوزاد فوت شده در
بیمارستان قائم مشهد انجام شد ،اکثریت نوزادان فوتی ،پره ترم و
نارس بودند و شایعترین علت مرگ سندرم دیسترس تنفسی نوزادان
گزارش شد ( ، )14همچنین در مطالعه  Sankaranدر سال 5885
میزان مرگ ومیر نوزادی  4درصد بود و مهم ترین شرایط مرتبط با
مرگ ومیر نوزادان شامل سن حاملگی کمتر از  54هفته و سپس
سن حاملگی ب ین  51-54هفته ،آنومالیهای مادرزادی ،عفونت،
آنسفالوپاتی هایپوکسی -ایسکمیک بوده است ( .)18در امریکا مرگ
و میر ناشی از نارسی و دیسترس تنفسی کاهش چشم گیری یافته
ودر مطالعه ایی در سال  5888بر اساس طبقه بندی بین المللی
بیماریها علت اول مرگ به طور کلی ناهنجاری و مجموعاً %51
موارد مرگ ومیر به علت نارسی و دیسترس تنفسی بوده است (.)12
این مسئله نشانگر اهمیت و نقش  NICUدر مراقبت نوزادان نارس
و ارائه خدمات بهتر در مراقبت دوره پری ناتال در این کشورها است
البته این با مطالعه حاضر در مغایرت بود و الزم به ذکر است این
مرکزی که در آن پژوهش حاضر را به انجام رساندیم ،تنها مرکز
ارجاعی استان همدان میباشد و لذا میزان تولد نوزادان نارس و
مشکل دار در این مرکز زیاد میباشد .
سزارین اورژانسی طبق متون علمی بین المللی و سازمان بهداشت
جهانی به عنوان موارد پرخطر حاملگی محسوب میشود .نوزادان پسر
در بدو تولد در خطر بروز عوارض بیشتری (سندرم دیسترس تنفسی،
زردی و عفونت و )...قرار دارند و آمار مرگ و میر نوزادان پسر توجیه
پذیر است ( .)11همچنین  MacDormanدر مطالعه ایی در سال
 5881درتگزاس به این نتیجه رسید که مرگ نوزادان ترم حاصل زایمان
سزارین بیشتر بود( ،)14که همراستا با نتایج پژوهش حاضر است زیرا
نشان داده شد بیشترین مرگ و میر نوزادان در جنسیت پسر و زایمان
سزارین دیده شد .شایعترین علت مرگ در مطالعه حاضر دیسترس
تنفسی به میزان  %44/3بود ،در مطالعه عرفا ( )11و نیری ( )1و سرشته
داری در قزوین ( )2نیز شایعترین فوت دیسترس تنفسی بود که
همراستا با نتایج پژوهش حاضر است .مطالعه سرشته داری بر روی 552
نوزاد بستری در بخش مراقبت ویژه در بیمارستان کوثر و قدس قزوین
انجام شد که  %51علل فوت دیسترس تنفسی و  %51سپتی سمی بود
که هر دو شایعترین علتها بودند ( ،)2این در حالی است که در مطالعه
حاضر سپسیس %1/2علت فوتها را به خود اختصاص داده است و علل
اصلی مرگ و میر نوزادان نبود ،که ممکن است بیانگر کنترل و درمان
بهتر عفونت در بخش نوزادان مرکز فاطمیه همدان بوده است ،همچنین
در مطالعهای ،بیماریهای تنفسی نوزاد مهمترین علل مرگ ومیر را به

خود اختصاص داده بود ( .)13در بررسی دیگری که توسط  Piratو
همکاران در سال  5882به منظور تعیین شیوع هایپوکسی ایسکمیک
و پیامد  5ساله آن در  38نوزاد انجام شد که  54مورد مرگ گزارش
شده است 3 ،نوزاد بعد از دوره نوزادی فوت کردهاند و  15نفر در پایان
 5سالگی معلولیت شدید داشتند ( %3/2 .)58از نوزادان فوت شده در
مطالعه حاضر ناهنجاری مادرزادی داشتند ،که اختالالت قلبی عروقی
بیش از سایر موارد دیده شد .در مطالعه آرامش و همکاران ()1335
نارسی نوزاد ،ناهنجاریهای مادرزادی ،آسفیسکی حول حوش تولد،
عفونت و ...را اولین علت مرگ نوزادان ذکر کردهاند ( ،)11و در مطالعه
بسکابادی ،ناهنجاری مادر زادی  %54/11موارد فوت را تشکیل میدادند
و در مطالعه حاضر حدود  %3/2ناهنجاری داشتند ( .)12این تفاوت
میتواند ناشی از انجام نشدن معاینات دقیق پاراکلینیک مانند اکو
کاردیوگرافی قلب و سونوگرافی در نوزادان وانجام نشدن کالبدشکافی
در نوزادان فوت شده باشد .در مطالعه نیری  %11/1علت فوت بر اساس
ناهنجاری مادر زادی بودند .نبود امکانات وعدم رضایت خانوادهها جهت
انجام اتوپسی برای مشخص شدن دقیقتر علت مرگ ومیر نوزادان و
هچنین ناکامل بودن پروندهها در مورد اطالعات مادری از
محدودیتهای پژوهش حاضر بود .پیشنهاد میشود مطالعات
گستردهتری با استفاده از اتوپسی جهت بررسی دقیقتر علت مرگ
نوزادان و با جامعه آماری وسیعتر ،انجام شود .پیشگیری از تولد نوزادان
زودرس و مراقبت از آنها باید در مراکز درمانی بالینی مورد توجه
بیشتری قرار گیرد تا از میزان مرگ و میر نوزادان و بار مالی وارد بر
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بیمارستانها کاسته شود.

نتیجه گیری
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در مطالعه حاضر تعداد کل نوزادان بستری شده در بخش  NICUتعداد
 1818نفر بوده و تعداد  588نفر از نوزادان فوت شده بودند که %25
پسر بودند .بیشترین فراوانی مرگ و میر نوزادان در سن بارداری -51
 35هفته و با نوع زایمان سزارین بود .شایعترین ناهنجاری گزارش شده
در نوزادان عوت شده ،مربوط به بیماریهای قلبی عروق بود .شایعترین
علت مرگ ،سندروم دیسترس تنفس گزارش شد .با توجه به فراوانی
باالی مرگ نوزادان نارس در سن کمتر از  34هفته ،باید توجه بیشتری
در جهت پیشگیری از زایمان زودرس و همچنین پیشگیری از سندرم
دیسترس تنفسی ،آسفیکسی حول وحوش تولد در دستور کار قرار گیرد.

c
r

سپاسگزاری

A

این طرح توسط واحد توسعه تحقیقات بالینی بیمارستان فاطمیه همدان
مورخه  34/1/31با شماره طرح  3481313213تصویب گردید .بدین
وسیله از ریاست محترم واحد توسعه تحقیقات بالینی و معاونت پژوهشی
دانشگاه علوم پزشکی همدان و پرسنل و معاونت پژوهشی بیمارستان
فاطمیه که در انجام این پژوهش به ما یاری رساندند ،کمال تشکر و
سپاسگزاری را داریم.
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