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 GT-PA-155:                       کد سند 

 واحد آموزش سالمت

 0011بهار 

 05056451-56شماره تماس:        

در صورت نیاز نوزاد اکسیژن دریافت خواهد  -

کرد و ممکن است با توجه به شرایط نووزاد از    

 دستگاه تهویه کمکی نیز استفاده بشود.

 

 

 

 

    

 

 

 

 خطرات برای نوزاد

سطح قند خون باالتر از اندازه طبیعی: نوزاد با  

ماکروزومی جنینی، به احتمال زیاد با سوطوح   

قند خون باالتر از نرمال )اختالل تحمل گلوکز(  

 متولد می شود.

چاقی دوران کودکی: تحقیقات نشوان موی       -

دهند که ماکروزومی جنین خطر چاقی دوران   

 کودکی را افزایش می دهد.

سندرم متابولیک مجموعه ای از شورایوط      -

است که با افزایش فشار خون، سطح قند خون 

باال، چربی اضافی بدن در اطراف کمر یا سطوح 

که با هم رخ می دهند و —غیرطبیعی کلسترول

خطر ابتال به بیماری قلبی، سکته موزوزی و       

دیابت را افزایش می دهند. اگر نوزاد شما بوا     

ماکروزومی جنینی تشخیص داده شده اسوت،  

در خطر ابتال به سندرم متابولیک در دوران     

 کودکی خواهد بود.

 

 

 

 

 منابع :بیماری های نوزادان نلسون

 
 

 نوزاد ماکروزوم



2  

مشکالتی که ممکن است در نوزاد ماکروزوم           

 مشاهده گردد:

احتمال تنفس تند و سخت، تنفس صدادار،        

احتمال کاهش قند خون، آسیب دیدگی         

اندامها مانند شکستگی یا در رفتگی اندامها        

بدنبال زایمان سخت، آسیب یا کوفتگی          

 صورت و سر.

 اقدامات مراقبتی که برای نوزاد انجام می شود:

 کنترل قند خون -

مراقبت عالیم کاهش قند خون در نوزاد باشیم:            

لرزش، گریه ضعیف، تحریک پذیری، بی حالی، سرد         

 شدن اندامها و کبودی.

 

تزذیه نوزاد با اجازه پزشک معالج در اولین  -

فرصت. در صورت طوالنی بودن خواب بیش از  

 دو ساعت، نوزاد را بیدار و تزذیه نمایید.

حرکت دست و پاهای نوزاد را موقع تعویض  -

پوشک و لباس پوشاندن کنترل کنیم و در     

صورت بی قرار نوزاد در لمس اندام یا کاهوش  

دامنه حرکتی یا کاهسش دامنه حرکتی بوه    

 پزشک اطالع دهید.

نوزاد بزرگ جثه )ماکروزوم( چه ویژگیی    

 هایی دارد؟

گرم موی   0222تا  0022وزن طبیعی نوزاد بین 

کیلو گورم     0باشد. وقتی وزن نوزاد بیش از  

باشد نوزاد ماکروزوم یا بزرگ جثه نامیده می 

 شود.

چه شرایطی موجب بزرگی جثیه نیوزاد     

 میشود؟

مادران دیابتیک، مادران با فشار خون باال در 

طی حاملگی، سابقه خانوادگی، جثه بوزرگ    

پدر و مادر، بعضی شرایط بیمار گونه پیچیده 

نیز می تواند عالوه بر ماکروزومی همراه بوا    

 سایر مشکالت قلبی داخلی نیز باشد.


