
 رشد انسان

 دوره های رشد پیش از تولد 

 تولد در سه دوره صورت می پذیرد:

 کشد.روز طول می 1۱دوره نوجنینی: از زمان لقاح تا النه گیری )چسبیدن به دیواره رحم( یعنی حدود  .1

 کشد.دوره رویانی: از هفته دوم تا هفته هشتم بعد از لقاح طول می .2

 کشد. دوره جنینی: از هفته هشتم تا پایان بارداری طول می .3

 دوره نوجنینی 

رود. )لوله های فالوپ شود که به کمک مژک ها در طول لوله فالوپ پیش میتخمک بارور شده تخم نامیده می

 ها به رحم هستند.(متصل کننده تخمدان

د یعنی یک سلول به دو سلول، سپس به چهار و شوساعت پس از باروری، فرایند تقسیم سلولی آغاز می 3۳حدود 

را تشکیل دهد.  مورولها ه پیدا می کند تا مجموعه آنهشت سلول تقسیم می شوند و به همین ترتیب ادام

 می باشد.( "توت")مورول برگرفته از واژه التین به معنی 

الوپ شود از لوله فنامیده می توالبالستر شده تا عبور کل توده را که هربار که سلول ها تقسیم می شوند کوچک

 پذیر کنند. نتیجه این تقسیم سلولی تکرار شونده تشکیل یک بخش درونی توخالی حاوی مایع است.امکان

روز دیگر در آن شناور  ۱تا  3شود و سه تا چهار روز پس از بارور شدن، بالستوالی تازه تشکیل شده وارد رحم می

شود طی فرایندی که النه گزینی نام دارد، چسبیدن به خوانده می بالستوسیتمی ماند تا الیه داخلی آن که 

الیه داخلی رحم )اندومتریوم( را آغاز کند. بالستوسیت در حال النه گزینی، آنزیمی آزاد می کند که به معنی دقیق 

ر کامل خود را در خورد و آن را سوراخ می کند تا جایی که به طوکلمه بافت نرم و اسفنجی آندومتریوم را می

 دیواره رحم مدفون کند.

از زمان تخمک گذاری، حدود دو هفته طول می کشد تا تخمک بارور شده به طور کامل در دیواره رحم النه گزینی 

شود تا در ابتدا موروال و سپس بالستوسیت را تشکیل درپی تقسیم میدر طول این مدت، سلول لقاح شده پی .کند

 روز از زمان ورود بالستوال به داخل رحم کامل می شود.  1۳ستوسیت رر  النه گزینی بال دهد.

 



 

از زمان تخمک گذاری، حدود دو هفته طول می کشد تا تخمک بارور شده، به طور کامل در دیواره رحم جایگذاری کند. در طول این 

 شکیل دهد.بالستوسیت را تبتدا موروال و سپس مدت، سلول لقاح شده چی در چی تقسیم می شود تا در ا

 

 

 رشد و تکامل اولیه از تخمک لقاح شده تا بالستوسیت



 دوره رویانی 

گزیند. دوره روز اول پس از لقاح در دیواره رحم النه می 1۱طور که قبالً به آن اشاره شد بالستوسیت رر  همان

شود. رویان از الیه مدوّری که حول مرکز بالستوسیت قرار گرفته است به وجود رویانی از پایان هفته دوم آغاز می

اینچ است. رویان انسان در هفته های اول بسیار شبیه رویان  ۳220/۳می آید. در روز هیجدهم، اندازه رویان حدود 

م و باقیمانده آبشش است که به سرعت ناپدید می شود. سر قبل از ران مهره دار است. رویان دارای دُسایر جانو

سایر قسمت های بدن شکل می گیرد. در یک ماهگی هنوز چشم ها، بینی و گوش ها قابل رویت نیستند ولی 

می شود،  ه بعداً به دست و پا تبدیلشت و مجرای مهره ها شکل گرفته است. جوانه های کوچکی کاستخوان پ

ته شکل رفشود و شروع به تپیدن می کند؛ همچنین سایر دستگاه های بدن رفتهراهر می شوند. قلب تشکیل می

 می گیرند. 

 دوره جنینی 

انی، اندام ها و انگشتان مجزایی که وجه تمایز شکل ماهگی(، نخستین ساختارهای استخو2در پایان دوره رویانی )

انسانی است، در جنین به وجود می آید. عروق خونی اصلی تشکیل می شوند و شکل گیری اندام های داخلی 

اینچ طول دارد؛  3هفته(، جنین حدود  ۷/12کند. در پایان سه ماهه اول )یک سوم طول حاملگی یا پیشرفت می

ده وجود دارند، سر بزرگ و صورت جنین به خوبی شکل گرفته است؛ همچنین ضربان قلب عکس از اندام های عم

 توسط گوشی پزشکی قابل استماع است. 

های رریفی کند. پوست جنین از کرکدر پایان ماه چهارم یا پنجم، مادر معموالً حرکات جنین را احساس می

جنین حدود یک پوند وزن داشته )هر پوند  ،پایان ماه پنجمریزند. در پوشیده شده است که معموالً قبل از تولد می

 باشد.( سانتی متر می 0۱/2اینچ طول دارد. )هر اینچ حدودا معادل  12باشد.( و گرم می ۱03حدودا معادل 

دهد. در و جای خود را تغییر می می مکد ،بیدار می شود ،اه چهارم یا پنجم جنین می خوابدهمچنین در پایان م

ماه ششم، چشم ها، پلک ها و مژه ها شکل می گیرند. چشمان او به نور حساس اند. جنین در این دوره می پایان 

سر ماهگی(  9الی  ۷)یعنی تواند صدا های رحم را بشنود و به تحریکات صوتی پاسخ دهد. در طی سه ماهه سوم 

 0پایان ماه هشتم، جنین حدود  تر و الیه های چربی در زیر پوست تشکیل می شوند. درو بدن جنین متناسب

ناخن در انتهای انگشتان دست و پا می روید و پوست صا  تر  ،اینچ طول دارد. در پایان ماه نهم 1۱پوند وزن و 

 شود. در این زمان، طفل آماده تولد است.شده و با ماده محافظ مومی شکل به نام ورنیکس کازئوز پوشانده می



 

به یک و یک چهارم اینچ در پایان هفته  ،رویان از یک اینچ در هفته سومرشد رویان انسان از هفته سوم تا هفته ششم پس از لقاح. 

 هشتم می رسد.

 

 

 رشد رویان و جنین از هفته دوم تا هفته پانزدهم پس از لقاح



  مراقبت پیش از تولد 

  مراقبت پزشکی و بهداشتی 

شود، با این وجود، به محض آن که زن از محیط رحمی خود خیلی خوب حفظ میبه طور معمول جنین در 

حاملگی خود اطالع یافت به مراقبت پیش از تولد مطلوب نیاز خواهد داشت. زمان عاملی محوری به شمار می آید 

د از تول ا سه ماه اول رشد جنینی در حفظ سالمت بهینه کودک نقش مهمی برعهده دارد. معاینات اولیه پیشزیر

مند و درگیر است، اگر شریک خود شامل امتحان فیزیکی کامل خواهد بود، چون پدر آینده نیز به اندازه مادر عالقه

را در معاینه پیش از تولد همراهی کند، مفید خواهد بود. معاینه کننده تاریخچه کامل پزشکی مادر و در صورت 

ام می دهد و درباره مراقبت های بهداشتی دوران بارداری توصیه لزوم پدر را اخذ می کند، آزمایشات مختلفی انج

هایی به عمل می آورد. درباره روابط جنسی، عوارض جزئی حاملگی، عالئم خطری که باید برای اجتناب از عوارض 

 .ها بود گفت و گو می کند تا ترس و اضطراب زوجین در این موارد تخفیف یابدعمده مراقب بروز آن

 کم اهمیت آثار جانبی 

هیچ بارداری بدون ناراحتی نیست مادران باردار ممکن است یک یا چند مورد از موارد زیر را به درجات مختلف 

تجربه کنند: تهوع )دل به هم خوردن صبحگاهی(، سوزش معده، نفخ )گاز(، بواسیر، یبوست، تنگی نفس، پشت 

سی شده. مراقب، بهداشت یا معاینه کننده بهترین درد، انقباض عضالت ساق پا، انقباضات رحم و وریدهای واری

 .های موجود برای به حداقل رساندن این ناراحتی ها را به مادر پیشنهاد می کندراه

 عوارض عمده بارداری  

عوارض عمده بارداری به ندرت پیش می آیند اما وقتی بروز می کنند، سالمتی و حیات مادر و رویان یا جنین در 

 .های کم اهمیت و عادی بارداری، با مخاطرات جدی تری روبرو می کننده ناراحتیحال رشد نسبت ب

 استفراغ بدخیم 

این عارضه استفراغ طوالنی و مداوم است که ممکن است زن باردار را دچار کمی آب بدن کرده و او را از مواد 

راغ ممکن است چنان شدید غذایی الزم برای رشد مناسب جنین محروم سازد. در یک زن از هر چند زن، استف

 .شود که بستری شدن در بیمارستان را ایجاب کند

 



 مسمومیت 

مشخصات این عارضه عبارتند از: باال رفتن فشار خون، آب گرفتگی بافت ها )ورم( با نشانه های تورم صورت و 

. اگر این عارضه درمان ها یا افزایش سریع وزن، وجود آلبومین در ادرار سردرد تاری دید و اکالمپسی )تشنج(اندام

نشود، ممکن است به مرگ مادر و رویان یا جنین منجر شود. در اغلب موارد این حالت نتیجه سهل انگاری یا به 

عبارت دیگر فقدان مراقبت پیش از تولد کافی است. مسمومیت حاملگی جذب یکی از سه عامل اصلی مرگ و میر 

 .مادران است

 تهدید به سقط 

بارداری، قبل  2دهند که یک مورد از هر عارضه معموالً خونریزی مهبلی است. مطالعات نشان می اولین نشانه این

 3اش ممکن باشد، به سقط خود به خودی منجر می شود. از آنکه اندازه جنین به حدی برسد که اقدامی زندگی

مورد بین هفته دوازدهم تا هفته بیست و هشتم روی  ۱مورد از  1مورد قبل از هفته دوازدهم، و فقط  ۱مورد از هر 

 .دهندمی

 جدا شدن جفت و جفت سرراهی 

جدا شدن جفت، به جدا شدن زودرس جفت از دیواره رحم اطالق می شود. در جفت سرراهی، قسمتی یا تمام 

مشکل رنج  زن باردار از این 2۳۳کند. یک مورد از هر جفت بر روی سوراخ گردن رحم شکل گرفته و رشد می

تا  ۱۳دهد. اگر این عارضه تحت درمان مناسب قرار گیرد در برد که معموالً در سه ماهه سوم بارداری رخ میمی

 .درصد این اطفال با عمل جراحی سزارین به دنیا می آیند 2۳درصد موارد طفل نجات می یابد. حدود  ۱0

 جاحاملگی نابه 

      جا رشد جا هنگامی رخ می دهد که تخم بارور شده به ناحیه دیگری جز رحم می چسبد و در آنحاملگی نابه

  .می کند. گاه حاملگی در لوله های فالوپ رخ می دهد و گاه در تخمدان، شکم و یا گردن رحم

های دهند که تعداد حاملگیمی اینگونه حاملگی ها را باید با عمل جراحی خاتمه داد. پژوهش های پیمایشی نشان

نابهنجار مرتب رو به افزایش است؛ علل احتمالی آن عبارتند از: تعویق بارداری، پیر شدن لوله های فالوپ در طی 

و  (Pelvic inflammatory disease) فاصله زمانی ایجاد شده، سقط های قبلی، بیماری های التهابی لگن

، شست و شوی مکرر واژن با محصوالت تجارتی و (Sexually transmitted disease)  بیماری های مقاربتی

  .جراحی های قبلی



ای که لوله های فالوپ را مبتال سازد، می تواند سبب تأخیر حرکت تخم بارور شده در لوله شود و در هر عارضه

موارد باید به آن خاتمه داده جا که در تمام جا نقش داشته باشد. به رغم افزایش حاملگی های نابهحاملگی نابه

کنند، نرخ مرگ و میر جنین در این موارد کاهش که زنان درمان سریع تر و بهتری دریافت میشود. به دلیل آن

 .یافته است

 وراثت 

 ها و ها، ژنکروموزومDNA 

به نام ژن کروموزوم ها ساختارهای استوانه ای شکل هستند که در هسته سلول قرار دارند و حامل ماده ارثی 

ها این کار را از طریق جهت دادن به تغییرات فیزیکی کنند؛ آنها ویژگی های فیزیکی ارثی را کنترل میهستند. ژن

 23بدن در طی دوره رشد به انجام می رسانند. تمام سلول ها به استثنای سلول های جنسی یا گامت ها شامل 

هزار ژن هستند. هر اسپرم یا تخمک به جای  1۳۳۳۳۳ا ت 2۳۳۳۳جفت کروموزوم هستند و هر کروموزوم حاوی 

کروموزوم  23کروموزوم منفرد است. هنگامی که اسپرم و تخمک یکی می شوند،  23جفت کروموزوم دارای  23

کروموزوم  ۱2منفرد موجود در هسته هر یک از گامت ها با کروموزوم های گامت دیگر دو به دو جفت می شوند تا 

تولید کنند. پس از آن که لقاح صورت گرفت و تخم تک سلولی شروع به تقسیمات متوالی  سلول تخم حاصل را

 23کروموزوم به دو نیم تقسیم می شود به طوری که هر سلول دختر حاوی  ۱2کرد، با هر تقسیم، هر یک از 

جفت کروموزوم  23جفت کروموزوم خواهد بود. این فرآیند به معنی آن است که هر سلول تازه تولید شده دارای 

 ها است. و ژن های آن

( deoxyribonucleic acidاند که اسید دئوکسی ریبونوکلئیک )ژن ها از مولکول های بیشماری تشکیل شده

شبیه مارپیچ دوبله نردبانی است که وجه خارجی چهارچوب آن از  DNAخوانده می شوند. مولکول  DNAیا 

ول بازی )آدنین، تیمین، گوانین و سیتوزین( که دو به دو جفت مولک ۱قندی تشکیل شده و _ساختاری فسفات

شکل نشان داده شده است، این بازها به زیر میشوند پله های نردبان را در سمت داخل می سازند. همانطور که در 

ممکن است از هزاران جفت مولکول باز تشکیل  DNAشوند یک رشته خوانده می C ،G ،T ،Aنام های اختصاری 

جداگانه  DNAشده باشد و تعداد رشته هایی که به ترتیب فوق می توان ساخت تقریباً بی نهایت است. هر بخش از 

           دارد و زنجیره عمودی هر جفت باز به مثابه کدی عمل می کند که سلول ها را در هنگام تکثیر و تولید 

و همان ژن هایی  DNAنگهدارنده حیات رهبری می کند. تمام سلول های بدن دارای همان کدهای پروتئین های 

بریم، رشد ما را به سمتی هدایت ای که از والدینمان به ارث میهستند که رشد را هدایت می کنند. کد ویژه



د که در ی فیزیکی خواهد بوهاکند که تبدیل به انسان می شویم نه مخلوقی دیگر. این کد مسئول کلیه ویژگیمی

 ما به وجود می آید. 

 

  مغلوب_ت غالبثراووراست ساده و 

نخستین بار راهبی اتریشی به نام قوانین حاکم بر وراثت را کشف نمود و از طریق آمیزش گیاهان نخود سبز با 

بودن  دن یا صا یکدیگر، دست به تجربه زد و متوجه شد که صفات مختلفی نظیر زردی یا سبزی رنگ، چروک بو

ها برای نخود هایی که ماندل از آن دانه، بلند یا کوتاهی قامت گیاه از نسلی به نسل دیگر آشکار یا ناپدید می شود. 

آزمایشات خود استفاده کرد دو رنگ بودند؛ زرد یا سبز. وقتی مندل گیاهانی را که به طور خالص نخود زرد تولید 

داد، متوجه شد که تمام گیاهان نسل بعدی نخود زرد تولید می کنند. وقتی  می کردند با گیاهان مشابه آمیزش

کردند با هم آمیخت، نتیجه آن همیشه رویش گیاهانی بود که نخود سبز تولید دو گیاهی را که نخود سبز تولید می

نخود  طور خالص با گیاهانی که به ،کردندکردند. ولی وقتی گیاهانی را که به طور خالص نخود سبز تولید میمی

زرد تولید می کردند آمیزش داد، متوجه شد که گیاهان نسل بعدی نخود زرد تولید می کنند. بعد هنگامی که به 

درصد باقیمانده  20درصد از نسل بعد این خود زرد و  ۷0پرورش این گیاهان دورگه اقدام نمود مشاهده کرد که 

بندی قانون وراثت غالب توجیه کرد. این قانون می گوید با صورتنخود سبز تولید می کردند. مندل این نتیجه را 

های سبز و زرد( را به ارث می برد، فقط یکی از این صفات تظاهر که وقتی موجودی صفاتی رقابتی )نظیر رنگ

ر  الب با حغب است، غالب خوانده می شود. صفت شود نسبت به دیگری که مغلوخواهد کرد. صفتی که راهر می

  و صفت مغلوب با حر  کوچک نوشته می شود.بزرگ 



 

هایی که تظاهرات جایگزین خواهیم ببینیم که ژن های غالب و مغلوب چگونه عمل می کنند. ژناکنون می

ای خاص را تعیین می کنند، آلل خوانده می شوند. موجود زنده برای هر ویژگی معین یک جفت آلل، یک ویژگی

افت می کند. وقتی دو عالم مشابه هستند موجود زنده برای آن صفت خاص همسان عدد از هر یک از والدین دری

ها  لخوانده می شود و وقتی آل ها با هم فرق دارند موجود زنده برای آن صفت غیر همسان خواهد بود. وقتی آل

آلل های همسان و  ggو  yyآلل غالب تظاهر می کند. به این ترتیب در شکل فوق آلل های  ،همسان هستندغیر

gy  وyg .غیرهمسان هستند. صفت مغلوب تنها در مواردی که حال ها هر دو مغلوب باشند، تظاهر خواهد کرد 

یپ ی آن، ژنوتشود؛ در حالی که الگوی ارثی زمینهیک صفحه قابل مشاهده )نظیر رنگ تخم( فنوتیپ خوانده می

متفاوت داشته باشند ی مثال گیاهانی که نخود  نام دارد. موجودات زنده ممکن است فنوتیپ همسان ولی ژنوتیپ

  (gy ،yg ،yyهای مختلفی داشته باشند. )کنند، ممکن است ژنوتیپزرد )فنوتیپ( تولید می

ای بر چشم آبی غالب است. اگر ما چشم قهوه ای را همین اصل در مورد انسان نیز صدق می کند مثالً چشم قهوه

B  و چشم آبی راb بنامیم، وقتی یک ( مرد چشم قهوه ای با آلل های غیر همسانBb با زنی چشم آبی با آلل )

 ( ازدواج می کند، نتایج احتمالی ارائه شده در شکل زیر را به دست خواهیم آورد. bbهای همسان )

( خواهند داشت، زیرا ژن bb( و نیمی دیگر چشمان آبی )Bb ،bBای )در این مورد نیمی از فرزندان چشمان قهوه

 وب باید با هم جفت شوند تا چشمان آبی پدیدار شوند.مغل



 

 عیوب ارثی 

 علل عیوب مادرزادی 

ود که شگاه نوزادی متولد می گذارند سالم و عادی هستند. ولی گاه و بیاکثر کودکانی که قدم به عرصه وجود می

 توانندهای مادرزادی می دارای نوعی بدشکلی مادرزادی، یعنی عیبی است که در زمان تولد وجود دارد. بدشکلی

 های دوره بارداری یا آسیب وارد شده در زمان تولد باشند. در حال حاضر یک نفر ازناشی از عوامل ارثی، بیماری

 شود. نوزاد با نوعی عیب جدی متولد می 12هر 

 علت دارند:  3عیوب مادرزادی 

 عوامل ارثی .1

 . شوندیوب که مانع رسد بهنجار کودک میعمحیط م .2

 ییب های زایمانآس .3

زایمانی یا ترکیبی از  درصد دیگر بر اثر محیط معیوب، آسیب ۱۳درصد از عیوب مادرزادی ارثی هستتد.  2۳فقط 

 رسند. های معیوب به ارث میخواهیم به عیوبی بپردازیم که به دلیل وجود ژنشود. در اینجا میهر دو ایجاد می

 عیوب ژنتیک 

 در ارثی اختالل هر برای اکنون دانشمندان. رسند می ارث به معیوب و غالب حد،وا ژنی طریق از عیوب از برخی

 غالب، ژن اختالل 11۷2 کوزک، مک ژنتیک های بیماری راهنمای فهرست. هستند آن معیوب ژن تشخیص صدد

 بیماری( 1992 کوزک، مک. )است کرده معرفی را جنس به وابسته اختالل 12۱ و مغلوب ژن اختالل 21۱



 دستگاه تدریجی تباهی سبب بیماری این. است غالب ژن از ناشی اختالل شده شناخته موارد از یکی هانتینگتون

 3۳ از پس تا بیماری این عالئم. شودمی مرگ سرانجام و ذهنی کندی هیجانی، اختالل فیزیکی، ضعف عصبی،

 .کنند نمی تظاهر سالگی

 ،ککیستی فیبروز :از عبارتند موارد این شوند می ایجاد مغلوب ژنی های جفت اثر بر ها بیماری از زیادی تعداد

 آیندمی ادنی به کیستیک فیبروز با که کودکانی. دیگر بسیاری و ساکس تی بیماری ،(PKU)  کتونوری فنیل

 های اندام و ها ریه در خصوصاً بدن در مخاطی مجاری انسداد سبب فقدان این ؛هستند آنزیم از خاصی نوع فاقد

 آالنین، فنیل تجمع دلیل به PKU. است ناپذیراجتناب مرگ هم هنوز ولی اند شده بهتر هادرمان. شود می گوارشی

 از بیماری این. آید می وجود به شود، می شناختی عصب اختالالت و ذهنی ماندگی عقب سبب که ایآمینه اسید

 ایه ویژگی. شود می حاصل آنزیم یک کمبود از ساکس تی بیماری. است پذیر درمان غذایی رژیم تنظیم طریق

             در بیماری این. سالگی ۱ یا 3 در مرگ و کوری ،عقل زوال ،فلج ،پیشرونده رشدی تاخیر :از عبارتند آن

 ساکس تی و کیستیک فیبروز هایبیماری ناقل افراد .شود می دیده بیشتر شرقی اروپای نسب یهودی های خانواده

 لقاب تولد از پیش معاینات طریق از معموالً بیماری سه هر. کرد شناسایی توان می ژنتیک مشاوره طریق از را

 .اند تشخیص

 تولد زا پس یا تولد از پیش محیطی عیب نوعی که زمانی تا عیوب این .دارند چندگانه علت عیوب از زیادی تعداد

           اختالل این است؛ ها نمونه این از یکی شکری لب یا کام شکاف. شوند نمی آشکار ،نکرده شکوفا را ها آن

 بارداری دوره در شده مصر  داروهای از برخی یا خون تامین رحم، در رویان موقعیت ارثی، عوامل با تواند می

 ناکامل شدن بسته آن ویژگی که است عصبی لوله در نقص نوعی (spinabifida) بیفیدا اسپاینا. باشد مرتبط

 لعوام هم و ارثی عیوب هم که آید می شمار به موارد این از دیگر یکی بیماری این. است تحتانی فقرات ستون

 عوامل زا یکی عنوان به( اسیدفولیک) ویتامین کمبود نوعی به جدید های یافته. دارند نقش آن ایجاد در محیطی

 .دارد اشاره موثر

 کروموزومی های ناهنجاری 

 کروموزومی های ناهنجاری و جنسی کروموزومی های ناهنجاری: هستند نوع 2 بر کروموزومی هایناهنجاری

 .اوتوزومی

 :اندشده داده نشان خالصه طور به زیر جدول در جنسی کروموزومی های ناهنجاری ترینشایع از نمونه 0



 میزان بروز ویژگی ها ترکیب کروموزومی نام

قد بلند، هوش کمتر از عادی، آکنه شدید، رفتار تکانشی و  XYY بی نام 

 اجتماعی_پرخاشگرانه که ممکن است ناشی از مشکالت روانی

 باشد. 

 مذکر 1۳۳۳مورد در هر  1

نشانگان کالین 

 فلتر

XXY  راهر زنامه، بیضه و قضیب کوچک، میل جنسی کم، کمی موی

 بدن، سینه های برجسته، گرایش به سمت اختالل ذهنی

 مذکر 1۳۳۳مورد از هر  1

X معموال  شکنندهXY  کروموزومX  نفوذ کافی ندارد، برخی بهنجارند و برخی دیگر

 عقب مانده، مذکرها ممکن است بیضه های بزرگ داشته باشند. 

 مذکر 1۳۳۳مورد از هر  1

 مونث 0۳۳۳مورد از هر  1

فقدان تخمدان های فعال، اندام های جسی داخلی و خارجی  XO نشانگان ترنر

رشد نیاقته، پوست شل، کردن کوهان دار، نوک سینه های دور 

 از هم، قامت کوتاه، ناشنوایی و نقص ذهنی شایع است. 

 مونث 1۳۳۳۳مورد از هر  1

ویژگی ها مختلف اند؛ برخی از زنان بهنجار و دارای قدرت  XXX بی نام 

د؛ برخی دیگر نازا بوده و از عقب ماندگی ذهنی باروری هستن

 رنج می برند. 

 مونث 1۳۳۳مورد از هر  1

 

 ۱2 تخمک، یا اسپرم یک تشکیل هنگام در که معنی این به شوند، می ایجاد میوز زمان در ها ناهنجاری این

 بیشتر یا کمتر کروموزوم تعداد که آورندمی وجود به جنسی سلول و شده تقسیم متساوی غیر شکل به کروموزوم

 .دارد معمول از

 نآ ترین شایع از یکی. جنسی های کروموزوم نه است اتوزومی هایکروموزوم در ناهنجاری نتیجه مشکالت گاهی

 ۱۷ کروموزوم، ۱2 جای به یعنی ؛دارند اضافی کروموزوم یک سندروم این به مبتال کودکان. است داون سندروم ها

 ۱۳ از بیش که مادرانی در نرخ این ولی است زنده تولد ۷۳۳ هر در مورد یک آن کلی بروز میزان. دارند کروموزوم

 بر باشد داشته سال ۱0 از بیش پدر اگر آن بر عالوه. یابد می افزایش زنده تولد ۱۳ هر در مورد 1 به دارند، سال

 چشمان، روی پوستی چین جمجمه، بودن پهن: از عبارتند اختالل این های ویژگی .شود می افزوده خطر میزان

 میان رد مادرزادی قلبی های بیماری. کوتاه قد و پهن و کوتاه انگشتان و دستان بزرگ، زبان بینی، پل بودن پهن



 از بسیاری. است 0۳ آنان هوشبهر میانگین است؛ تاخیری ذهنی هم و فیزیکی رشد هم .است شایع مبتالیان

 .مانند می زنده بزرگسالی دوره تا هستند عمده قلبی بیماری فاقد که ای مبتالیان

 

 سندروم داون شایع ترین اختالل کروموزومی است که سبب عقب ماندگی جسمی و ذهنی می شود.

 ژنتیک مشاوره 

 به باید ،است ناتوانی نوعی وجود بیانگر آنان خانوادگی پیشینه و اندبرده ارث به را هایی ناتوانی خود که هایی زوج

 از وجز وقتی. دهند انجام ژنتیک مشاوره نشده، متولد هنوز که کودکی به نقص این انتقال احتمال کشف منظور

 پس. ودب خواهند مواجه نشدن یا شدن دار بچه زمینه در گیری تصمیم مسئله با شدند باخبر نقصی انتقال احتمال

 :دارند وجود عیوب این کشف برای مختلفی های روش نیز بارداری از

 (آمنیوتیک مایع استخراج) آمیوسنتز 

 یسوزن روش این در. داد انجام بارداری شانزدهم و پانزدهم های هفته فاصله در میتوان را آمنیوتیک مایع استخراج

. ورندآ دست به است، جنینی های سلول حاوی که را آمنیوتیک مایع از ای نمونه تا کنند می شکم وارد را توخالی

 است آن روش این معایب از یکی. شوند می داده کشت شیمیایی و سلولی آزمایشات انجام منظور به ها سلول این

 عیب. است کرده زیادی رشد جنین که زمانی در یعنی داد، انجام را آن بارداری دوم ماهه سه در توان می فقط که

 ها جنین این از برخی. شود می منجر جنین مرگ به شده، انجام مورد 2۳۳ هر در مورد 1 که است این دیگران

 دیخو به خود سقط ایجاد آمنیوتیک مایع استخراج خطر. مانند می زنده ،نشود انجام آزمایش این اگر و بهنجارند

 از خطر با بیشتر دهند،می تن بارداری 13 هفته از قبل آزمایش این به که زنانی. است اندامی هایناهنجاری و



 مچ هب پا عضالت دهنده اتصال های تاندون پاچنبری در. )شوندمی مواجه پاچنبری نوزاد تولد یا جنین دادن دست

 (.شود می آن صحیح حرکت از مانع و چرخد می داخل طر  به پا مچ لذا. اند شده سفت و کوتاه

 

 ناهنجاری ها است.آمنیوسنتز بیرون کشیدن سلول های موجود در مایع آمنیوتیک به منظور آزمایش آن ها از لحاظ بودن یا نبودن 

 

Foot club )پاچنبری( 



 سونوگرام  

 که دید وانبت تا کند، می تهیه جنین بدن ساختار از تصویری باال فرکانس با صوتی امواج از استفاده با سونوگرام

 اردد روی تایید منظور به اغلب روش این. خیر یا است آمده وجود به شکلی بچه یا بوده هنجار به جنین رشد آیا

 .رود می کار به شده، مطرح آن احتمال آمنیوتیک مایع در فیتوپروتئین یک افزایش علت به که یوبیع و

 

 فیتوسکپ 

  .ندک مشاهده را جفت و جنین مستقیماً تا شودمی رحم وارد شکم راه از باریکی لوله طریق از فیتوسکوپ یک

 ( نمونه برداری از پرزهای جفتCVS) 

مانندی از جنس پرده هستند که جنین را در بر می گیرد در این آزمایش شوند باریکی جفتی استطاله های نوار 

گیرد و نمونه کوچکی از پرزهای جفتی را برای تجزیه به خارج از طریق مهبل و دهانه رحم، درون رحم قرار می

هی زودرس از نتیجه کنند. مزیت واقعی این روش امکان انجام آن در هفته هشتم بارداری است؛ با آگامنتقل می

توان در صورت لزوم روش های ساده تر و بی خطر تری را برای درمان جنین یا برای مادر اختیار کرد. آزمایش می

اگر نابهنجاری خاصی مشاهده نشد، اضطراب زوج زودتر برطر  خواهد شد. خطر نمونه برداری از پرزهای جفت 

ها یا پاهای جنین ممکن است جز آن که خطر آسیب دیدن دست تقریباً معادل با روش استخراج مایع آمنیوتیک

 مورد(  3۳۳۳مورد از  1است اندکی بیشتر باشد. )



 

chorionic villus sampling (CVS) 

 

 وامل تاثیرگذار و محیط پیش از تولدع 

کند. لذا میخواهیم اکنون درباره پس از بارداری، محیط رشد جنین برای رشد سالم او اهمیت زیادی پیدا می

 محیطی که مادر باردار در تماس با آن قرار می گیرد به نکاتی اشاره کنیم. 

 هاتراتوژن 

ه و سبب بروز مادرزادی تراتوژن به ماده اطالق می شود که از مانع جفتی بگذرد به رویان یا جنین آسیب رساند

ها اهمیت خاصی دارد، زیرا اندام ها و بخش های مختلف بدن در طی دوره های در او شود. زمان تماس با تراتوژن

ق رسانی را دارد. طبها در طی این دوره ها حداکثر آسیبیابند و تماس جنین با تراتوژنبحرانی خاصی تکوین می

دهد، ولی نباید از نظر دور داشت که آسیب به حرانی ترین دوره را تشکیل میهفته اول بارداری ب ۱تصویر زیر، 

 دستگاه عصبی مرکزی )شامل مغز(، چشم ها و دستگاه تناسلی ممکن است در هفته آخر بارداری نیز رخ دهد. 



 

 

 داروها 

اری ، بدون تایید پزشک خوددآسپرینپزشکان اکنون توصیه می کنند که زنان باردار از مصر  هرگونه دارو، حتی 

گیرد که مصر  و سوء مصر  یابد و داروهایی را در بر میورزند. فهرست داروهای زیان آور همچنان افزایش می

 آن ها متداول است. در این بخش به بحثی کوتاه درباره آثار برخی از داروهای پرمصر  بر کودک می پردازیم. 

و سایر  هروئینمضعف دستگاه عصبی مرکزی هستند. این داروها شامل  داروهای مخدر، آرام بخش و درد زدا

هستند. اگر مادری به هروئین معتاد باشد، نوزاد معتاد به دنیا  ها، آسپرین و مواد دیگرمخدرها، باربیتورات



 شود. می آید. مصر  مقادیر زیاد آسپرین سبب بروز خونریزی های پیش از زایمان و بعد از زایمان می

ترین علت شناخته شده عیوب یکی از عوامل نگران کننده عمده است. نوشیدن الکل در دوره بارداری مهم کلال

مادرزادی است. مصر  یک یا دو گیالس در هر روز، خطر بروز عیوب فیزیکی و ذهنی را به میزان قابل توجهی 

مورد  2دهد. نشانگان الکل جنینی یکی از پیامدهای عمده میبارگی در دوره بارداری است که حدود افزایش می

زایمان زنده و در کودکانی دیده می شود که از مادرِ گرفتارِ میبارگی شدید، به دنیا آمده اند. این  1۳۳۳در هر 

مفصلی، عیوب صورت، کوچکی سر )میکروسفالی( ماندگی قبل و بعد از تولد، ناهنجاری های عارضه شامل عقب

احتماالً به علت رشد زیر هنجار مغز، و باالخره رشد ناهنجار رفتار است. عقب ماندگی ذهنی بیش از هر علت دیگر، 

تواند به بروز مشکالتی منجر شود که گستره آن از از نشانگان الکل جنینی حاصل می شود. عالوه بر این الکل می

شود و در نوزاد یا کودک در ا مشکالت رفتاری نظیر رفتار ضد اجتماعی و کمبود توجه کشیده میسقط جنین ت

  حال رشد تظاهر می یابد. این مشکالت حتی در مواردی که نوزاد راهراً فاقد و یا فیزیکی مادرزادی است دیده 

 می شود.

 

Microcephaly 

کند خصوصا ی به نوشیدن الکل، به هر شکل، مبادرت میخطر سقط جنین در مواردی که زن در طی دوره باردار

شود. اغلب وزن نوزادان متولد شده از مادرانی که در دوره بارداری الکل می اگر مصر  او زیاد باشد، دو برابر می

 پوند است، در حالی که ۱اند حدود نوشند، زیر هنجار است. متوسط وزن نوزادانی که در تماس با الکل قرار داشته

 پوند ذکر شده است. ۷این رقم برای کل نوزادان 

از  تردید یکیبی نیکوتینبا بدشکلی مادرزادی هم بسته است.  داروهای آرامبخش و ضد افسردگیمصر  

عوامل کم وزنی در زمان تولد است. میانگین وزن تولد شیرخواران متولد شده از مادرانی که در دوره بارداری 



دهد که س کمتر از مادران غیر سیگاری است. تاخیر رشدی در مواردی رخ میاون 2ند، دخانیات استعمال می کرد

زودرس، میزان استعمال ما در پنج سیگار یا بیشتر در روز بوده است. میزان بروز سقط خود به خودی، زایمان

رزند مادرانی که روزانه زایمان نوزاد مرده، مرگ نوزاد و خطر جداشدگی جفت نیز افزایش می یابد. عالوه بر این، ف

درصد بیشتر در معرض خطر ابتال به سرطان قرار  0۳سیگار یا بیشتر استعمال می کنند، در دوره کودکی،  1۳

 دارد.

عیوب مادرزادی قلب، مغز و صورت در کودکان مادران سیگاری بیشتر از مادران غیر سیگاری است. سیگاری بودن 

دهد. عالوه بر این، فرزندان مادران سیگاری به کمبود خفیف ولی قابل ایش میمادر خطر مرگ ناگهانی نوزاد را افز

گیری رشد فیزیکی، ذهنی و رفتاری گرفتار می شوند. عقیده بر این است که علت بروز این عوارض مونواکسید اندازه

بب که س شود و دیگری نیکوتین استهای بدن میکربن است که احتماالً سبب کاهش تامین اکسیژن بافت

شود. زن بارداری که شخصاً تحریک آزاد شدن هورمون های منقبض کننده عروق خون رسان به جفت و رحم می

کند باید از تماس دست دوم با سیگار اجتناب کند زیرا احتماالً تاثیر آن نیز بر جنین مشابه دخانیات استعمال نمی

 است. 

جوانا را تراتوژن رفتاری نامیده اند ولد نوزاد همبسته است. ماریجوانا با زایمان زودرس و کمی وزن تمصر  ماری

جوانا در دوره بارداری بر ها نشان دادند که کشیدن ماریزیرا بر کارکرد کودک پس از تولد تاثیر می گذارد. آن

ر نیز رابطه گگریه نوزاد متولد شده تاثیر گذاشته به طوری که ابتالی دستگاه تنفسی او را مطرح کرد. مطالعات دی

  اند.عوامل خطرساز پیش از تولد و پیامدهای مختلف رشدی را نشان داده

توسط زنان باردار، نگرانی درباره آثار زیان آور ناشی از تماس داخل رحمی  کوکائینافزایش هشدار دهنده مصر  

با این ماده بر شیرخواران را افزایش داده است. اگر مادر کوکائین مصر  کند، این دارو از طریق جفت وارد بدن 

و انتقال  می شود _از جمله انقباض شریان های رحم_جنین می شود. کوکائین سبب انقباض عروق خونی مادر 

خون کافی و اکسیژن آب جنین با اختالل مواجه می سازد. این رویداد به کمی وزن، قد و دور سر نوزاد در زمان 

تولد منجر می شود. انقباض عروق همراه با افزایش تعداد ضربان های قلب و فشار خون، اغلب زایمان پیش از موعد 

شود. عالوه بر این، ب خونریزی، شوک و کم خونی مادر میرا تحریک و با جدایی جفت از دیواره های رحم سب

 مادر مصر  کننده کوکائین معموالً نمی تواند مراقبت پس از تولد کافی از شیرخوار به عمل آورد.

تماس با کوکائین تاثیر مستقیم بر نوزادان نیز دارد. برخی بسیار زود انگیز به دنیا می آیند. یافته های عصب 

پذیری، گریه های زیر و زیاد، دلهره، بیش فعالی، سفتی عضالت، فشار خون د از: لرزش، تحریکشناختی عبارتن

عضالنی ناهنجار. شیر خوار ممکن است دچار مشکالت تغذیه و برنامه _باال، مکیدن پر قدرت و عالئم عصبی



ذرا متولد شده، توجهی گ بیداری نامنظم باشد. برخی دیگر از شیرخواران با کارکردی ضعیف و یا دیرانگیز_خواب

دارند و سخت بیدار می شوند. مداخله زودرس پس از تولد ممکن است برخی از آثار زیانبار تماس پیش از تولد با 

 کوکائین را کاهش دهد. 

 مواد شیمیایی، فلزات سنگین و آالینده های محیطی 

آالینده های محیطی به عنوان یکی از  های اخیر مسئوالن در مورد آثار مواد شیمیایی، فلزات سنگین ودر سال

 اند.منابع به مادرزادی نگرانی هایی پیدا کرده

با افزایش هشداردهنده در نرخ سقط جنین، تولد شیرخواران دچار  (dioxinدیوکسین )سموم شیمیایی حاوی 

 بدشکلی و سرطان هم بسته بوده است. 

تماس داشته اند، ممکن است شیرخوارانی با وزن تولد  یکی از فلزات بسیار سمی است و مادرانی که با آن سرب

شناختی کند و کم هوشی به دنیا آورند. این مسمومیت یکی از دالیلی است که سبب شده _پایین، رشد عصب

سرب تترا اتیل از بنزین خودرو ها حذ  شود. در زنان کارگری که با مواد هوشبر گازی در بیمارستان ها سر و کار 

 های مادرزادی بیشتر دیده می شود.ود به خودی و بدشکلیدارند، سقط خ

 تشعشع  

قرار گرفتن در معرض تشعشع نیز جنین را در مخاطره می افکند. نجات یافتگان بمباران اتمی ناکازاکی و هیروشیما 

توجهی در ژاپن، در نرخ زایمان نوزاد مرده، سقط جنین و تولد نوزادان دچار بچگی های مادرزادی افزایش قابل 

های کروموزومی پیش از تولد یافتند که معتقد نشان دادند. پژوهشگران در کودکان ساکن آلمان غربی، بدشکلی

ای چرنوبیل در روسیه هم بسته است. تمام منطقه اطرا  چرنوبیل به دلیل ادامه خطرات بودند با فاجعه هسته

 تشعشع خالی از سکنه است.

صاً در سه ماهه اول بارداری، در صورتی که سطح تشعشع بیش از اندازه زیاد خصو Xتماس پیش از تولد با اشعه 

( که در VDTsهای نمایش ویدیویی )حتی با تشعشعات پایانه باشد، احتمال دارد به جنین آسیب برساند.

ها نکارخانجات به کار می روند، ممکن است از عوامل نرخ باالی سقط جنین در زنان بارداری باشد که بر روی آ

 کار می کنند. 

 



 حرارت 

ور شود، دمای جنین ممکن حرارت زیاد می تواند برای جنین زیان آور باشد. اگر زنی باردار در آب خیلی داغ غوطه

دقیقه در وان با آب داغ با دمای  10است آنقدر افزایش یابد که به دستگاه عصبی مرکزی آسیب وارد شود. حتی 

شود. مطالعات نشان داده درجه فارنهایت، سبب آسیب به جنین می 1۳2دقیقه با دمای  1۳درجه فارنهایت  1۳2

 اند. شکلی به دنیا آوردهساعت در وان داغ، فرزند دچار بد 1دقیقه تا  ۱0اند که برخی از زنان پس از گذراندن 

 های مادربیماری 

باکتری ها و ویروس های بسیاری از مانع جفت رد می شوند؛ در نتیجه اگر زن بارداری دچار عفونت شود، فرزند 

شوند. های مادر در طی بارداری سبب بروز عیوب مادرزادی میاو نیز دچار عفونت خواهد شد. گروهی از بیماری

 ه است. میزان آسیب وارده، به ماهیت بیماری و زمان ابتال به آن وابست

 سرخجه 

در مورد سرخجه یا سرخک آلمانی باید گفت که اگر مادر قبل از هفته یازدهم بارداری به این ویروس آلوده شود، 

تردید نوزاد ناشنوا و دچار عیوب مادرزادی قلب، نقص بینایی و ذهنی خواهد بود. این احتمال در هفته تقریباً بی

تقریباً منتفی است. به همین دلیل ایمن سازی بر علیه  12ز هفته یک مورد از هر سه مورد و پس ا 12تا  13

         ماهه و باالتر( و همه بزرگساالنی که بر علیه سرخجه ایمن نشده اند، توصیه  10سرخجه برای همه کودکان )

 د. نمی شود. زنان باردار نباید واکسینه شوند و زنان بزرگسالی که واکسینه شده اند، نباید تا سه ماه باردار شو

 

 (measlesپوست فرد مبتال به سرخجه )



 وکسوپالسموزت 

توکسوپالسموز انگلی است که در گوشت نپخته و مدفوع گربه و حیوانات دیگر یافت می شود. مادران باردار، در 

صورتی که آزمایش نشان داد بر علیه این بیماری ایمن نیستند، نباید رر  مدفوع گربه را تعویض کنند. این انگل 

 شود. ماندگی، ناشنوایی و کوری منجر میبروز عقب کند و بهدستگاه عصبی جنین را مبتال می

 ( بیماری های مقاربتی: ایدزAIDS) 

یکی از وخیم ترین بیماری های مقاربتی نشانگان کمبود ایمنی اکتسابی است. فردی که در تماس با ویروس قرار 

تواند از مانع جفتی رد می AIDSگرفته ممکن است، قبل از ابتالی واقعی به بیماری، ناقل بیماری شود. ویروس 

شود؛ به طوری که اگر مادر ناقل باشد، احتمال آنکه نوزادی مبتال به این بیماری به دنیا آورد، زیاد است. حدود 

یک چهارم از زنان بارداری که به این عفونت مبتال هستند، آن را به جنین خود منتقل می کنند؛ اما بیش از دو 

اند، به آن مبتال نمی شوند. چون این ویروس می تواند متولد شده HIVبه عفونت  سوم کودکانی که از مادر مبتال

کنند، ممکن است پس از تولد به این عفونت از شیر مادر نیز منتقل شود شیرخوارانی که از شیر مادر تغذیه می

درصد  2۳تا  1۳ود مبتال شوند. عفونت قبل، حین و مدت کوتاهی پس از تولد بالفاصله آشکار نمی شود. برای حد

درصد باقی  9۳تا  ۱۳از کودکان، مشکالت ناشی از بیماری در طی سال اول یا دوم زندگی آغاز می شود. برای 

تا سال سوم تولد  HIVها بعد آشکار نشود. حدود نیمی از کودکان آلوده به مانده، مشکالت ممکن است تا سال

تشخیص داده می شوند. اگر بیماری پس از دور شیر خواری آغاز شود، ممکن است دوره  AIDSخود، مبتال به 

های بیماری و سالمت نسبی به طور متناوب دیده شوند. با تباهی پیشرونده دستگاه ایمنی کودک ممکن است 

دچار می شوند به التهاب ریه  HIVعالیم و عوارض مختلفی راهر شود. حدود یک سوم از کودکان آلوده به ویروس 

سرانجام در  HIVکه ممکن است به سرفه و تورم انتهای انگشتان منجر شود. بیش از نیمی از کودکان آلوده به 

یک مقطع زمانی به ذات الریه مبتال می شوند. تعداد زیادی از این کودکان قراین آسیب مغزی پیشرونده را نشان 

ده و به اختالل ذهنی منجر می شود. نسبت اندازه سر به بدن ها شمی دهند که مانع راه رفتن و صحبت کردن آن

از کودکان مبتال به عفونت، مهارت های اجتماعی و زبانی و  ٪2۳در این کودکان ممکن است کوچک باشد؛ حدود 

کنترل عضالنی خود را تدریجا از دست می دهند. این کودکان به فلج ناکامل گرفتار شده با توانایی حفظ تعادل 

 ها نیز بهرا بر روی پاهایشان از دست داده یا عضالتشان تا حدودی حالت سفتی پیدا می کند. برخی از آنخود 

التهاب کبد )هپاتیت( و آسیب قلبی )نارسایی قلب( با کلیوی )نارسایی کلیه( گرفتار می شوند. ابتال به سرطان در 

  شایع نیست.  AIDSکودکان مبتال به 



در بزرگساالن و نوجوانان به کار رفته اند، اما همه  HIVروهای مختلف برای درمان عفونت تعداد روز افزونی از دا

ها در کودکان امتحان نشده اند، بسیاری از متخصصان عقیده دارند که ترکیب های دارویی موثرتر از تجویز یک آن

 ٪0۳سالگی و  0ه دنیا می آیند تا ب HIVاز کودکانی که امروز با  ٪۷0داروی واحدند. با درمان های دارویی فعلی، 

، ده سالگی است، و بر تعداد HIVسالگی، زنده می مانند. سن متوسط مرگ برای کودکان مبتال به عفونت  ۱تا 

کودکانی که تا نوجوانی زنده می مانند روز به روز افزوده می شود. کودکان آلوده به نظارت طبی دقیق نیاز دارند، 

آنان رو به وخامت خواهد رفت، ولی بهتر است درمان در محیطی با حداقل محدودیت در غیر این صورت وضعیت 

های چشمگیر پژوهش در زمینه صورت گیرد؛ در این موارد، خانه بر بیمارستان ارجحیت دارد. یکی از پیشرفت

HIV  پیشگیری از انتقال این بیماری از مادر به کودک از طریق کاربرد داروهای ضدHIV متعدد، بوده  در موارد

مشخص شده، در سه ماهه دوم و سوم بارداری و نیز در زمان  HIVاست. برای زنان بارداری که ابتالی آنان به 

شود. این روش سبب کاهش انتقال عفونت از مادر به کودک تا بیش از دو سوم زایمان و وضع حمل دارو داده می

 شده است. ( ۱۳۸تا  20موارد )از 

 مقاربتیهای  سایر بیماری 

با عبور اسپیروکت از  سیفلیس مادرزادیاین بیماری ها یکی از علل عمده عیوب مادرزادی به شمار می آیند. 

مانع جفتی از زن باردار به جنین منتقل می شود. اگر بیماری تشخیص داده شود و قبل از ماه چهارم بارداری 

اما اگر درمان دیرتر انجام شود، جنین به آسیب  تحت درمان قرار بگیرد، جنین به سیفلیس مبتال نخواهد شد؛

های استخوانی، کبدی و مغزی گرفتار خواهد شد. اگر زن در مرحله اول یا دوم سفریس تحت درمان قرار نگیرد، 

 فرزند او به احتمال قوی قبل یا مدت کوتاهی پس از تولد می میرد. 

های مقاربتی هستند که در حین عبور بیماری نیز در زمره های کالمیدیسوزاک و عفونت ،تبخال تناسلی

شوند. از این رو در این موارد پزشکان عمل سزارین را توصیه می کنند. کودک از مجرای زایمانی به او منتقل می

میرند و نیمی از نجات یافتگان نیز از آسیب شوند، میدرصد از نوزادانی که به تبخال مبتال می 2۳تا  0۳حدود 

رنج خواهند برد. نوزاد مادران مبتال به سوزاک نیز سوزاک چشمی می گیرند که اگر با نیترات نقره  مغزی و کوری

بیوتیک تحت درمان قرار نگیرد، ممکن است به کوری منجر شود. برخی از نوزادان مادران مبتال به کالمیدیا یا آنتی

الریه و نشانگان مرگ ناگهانی های چشمی، ذاتباکتریوم، هنگام عبور از مجرای زایمانی در معرض ابتال به عفونت

شیرخوار قرار می گیرند. کالمیدیا مهمترین علت منفرد کوری های قابل پیشگیری است. بهترین شرط احتیاط 

های مقاربتی، کسب اطمینان از عدم تماس زن قبل یا حین برای پیشگیری از عیوب مادرزادی ناشی از بیماری

 بارداری است. 



 ای دیگرهبیماری 

توانند سبب علوم مادرزادی شوند پولیومیلیت، دیابت، سل و بیماری های دیگر نیز میتعداد بیشماری از بیماری

 های تیروئید، همه در عوارض مرتبط با تکوین جنین نقش دارند. 

 سایر عوامل وابسته به مادر 

  سن مادر 

های مادران نوجوان بیش از مادرانی است که در سالاحتمال سقط جنین، زایمان زودرس و زایمان نوزاد مرده در 

 ماندگی ذهنی نیز درسالگی خود قرار دارند. کمی وزن تولد وجود عیوب فیزیکی، عصب شناختی و عقببیست

 نوزادان مادران جوان، بیشتر از مادران باالتر از بیست سال است.

سال دارند افزایش پیشرونده دارد این خطرات  30ش از دهد که خطرات دوران بارداری در زنانی که بیآمار نشان می

های رشدی عبارتند از افزایش میزان سقط جنین، بروز عوارض حاملگی و وضع حمل، احتمال دوقلویی و ناهنجاری

 سال. 30در قیاس با زنان کمتر است یا 

 تغذیه 

تواند تاثیر نامطلوب بر روی رویان بگذارد. اقدام ویتامین ها، مواد معدنی و پروتئین در رژیم غذایی زن باردار، می

 های شدید هم بسته است.کمبودهای غذایی با زایمان نوزاد مرده، سقط جنین و بدشکلی

 ها در شیرخوار شود.یا کلسیم در مادر ممکن است سبب اختالل رشد دندان Aفقدان ویتامین 

کمبود شدید پروتئین می تواند علت عقب ماندگی ذهنی، زایمان زودرس و کمی مقاومت در برابر عفونت ها یا 

 کمی وزن تولد باشد. 

 برخی اختالالت تحت نفوذ وراثت و محیط 

ها موروثی است و بر اثر ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی ایجاد الکلیسم در برخی از خانواده الکلیسم: .1

 شود.می

اسکیزوفرنی یکی دیگر از اختالالتی است که هر دو دسته علل ارثی و محیطی در ایجاد آن  اسکیزوفرنی: .2

رسد که اسکیزوفرنی به فعالیت دوپامین که نوعی انتقال دهنده شیمیایی دخالت دارد. چنین به نظر می

نی این رد در اسکیزوفرای داهای عصبی میشود حساسیت ویژهدستگاه عصبی است و سبب تسریع انتقال پیام

 های عصبی سبب بروز رفتارهای گسسته و ناماوس می شود. سرعت باالی انتقال پیام بین سلول



افسردگی یکی دیگر از اختالالتی است که ممکن است بر اثر عوامل زیست شناختی، از جمله  افسردگی: .3

ولین اضافی ماده ای به نام استیل ک استعداد ژنتیکی ایجاد شود. چنین به نظر می رسد که افسردگی با تولید

ارتباط دارد این ماده سبب بازداری انتقال پیام بین سلول های عصبی می شود. افسردگی ممکن است بر اثر 

های زندگی نظیر از دست دادن ناگهانی فردی محبوب آغاز شود؛ ولی در هر حال برخی از رویدادهای استرس

 آن نشان می دهند.افراد استعداد خاصی برای ابتال به 

اوتیسم شیرخواری در دوره شیرخواری اولیه راهر شده و تشخیص آن در فاصله سنی  اوتیسم شیرخواری: .۱

گیرد. کودکان اوتیستیک به ریشه می "خود"به معنی  autoسالگی به تایید می رسد. واژه اوتیسم از  3تا  2

به آنان خوش آمد می گوید، به آغوش او نمی خود مشغول اند، و دیگران را نادیده می گیرند. وقتی کسی 

زنند و تماس چشمی برقرار نمی کنند. کودکان اوتیستیک ممکن است ساعت ها وقت خود روند، لبخند نمی

را صر  کاری تکراری نظیر کف زدن یا چرخاندن توپ کنند. وقتی چیزی در محیط تغییر می کند ممکن 

غ مثالً در یک تبلی_شنوند هستند ولی ممکن است هرچه را می ها اغلب گنگاست از وحشت جیغ بکشند. آن

نفر  2یا بیشتر دارند یک نفر از هر  ۷۳کلمه به کلمه تکرار کنند. حدود یک سوم آنها هوشبهر  _تلویزیونی

آنان ممکن است به سازگاری نسبتاً خوبی دست یافته و در بزرگسالی به کار مشغول شوند. اوتیسم بسیار نادر 

درصد و برای  92نفر(. در یک مطالعه نرخ همگانی برای دوقلوهای همسان  1۳۳۳۳مورد از هر  3است )

شناختی ارثی زیست_دهد که اوتیسم نوعی اختالل عصبدرصد بود؛ شواهد نشان می 23دوقلوهای ناهمسان 

ندک است که از طریق ژن های مغلوب منتقل می شود و نقش عوامل محیطی در سبب سازی آن بسیار ا

 است.

 نقش عوامل مرتبط با پدر در عیوب مادرزادی 

نیز با کاهش باروری و عیوب ارثی مختلف همبسته است. عوامل محیطی منفی در زندگی پدر  باال بودن سن پدر

سبب سرکوبی تولید هورمون مردانه، یا  جوانامصرف مزمن ماریدر ایجاد عیوب مادرزادی نقش دارند. 

دهد، و از ایجاد نعوظ کافی، تولید اسپرم، و تحرک آن ممانعت ل جنسی را کاهش میتستوسترون، می شود، می

تماس با تشعشع، سرب، تنباکو، کامال نابهنجار است.  مردان الکلیکمی کند. ثابت شده است که اسپرم 

نیز ممکن است در ناباروری مردان سهم  ارسنیک، جیوه، برخی از حالل ها، و سموم مختلف دفع آفات

حتی تماس های ارثی در سلول اسپرم شود. داشته باشد؛ شمارش اسپرم را کاهش دهد یا سبب ناهنجاری

از طریق استعمال آن توسط پدر نیز سبب کاهش وزن تولد و تکوین ریه های جنین  غیرفعال جنین با تنباکو

 می شود. 



مارستان های دانشگاهی کارولینای شمالی انجام شد نشان داد که نرخ ابتال به مطالعه دیگری که در یکی از بی

تا دو برابر افزایش می یابد. این عامل خطرساز ممکن است به  مردان سیگاریسرطان در طول عمر در فرزندان 

رم ذیری اسپدانیم که حرارت زیاد برای تولید و زیست پ تماس پیش یا پس از تولد، یا هر دو، مربوط باشد. می

درجه فارنهایت کمتر از دمای بدن است، تولید اسپرم بهتر انجام شده،  0/2زیان آور است. وقتی دمای بیضه ها 

قرار می گیرند،  اسپرم ها در معرض منبع حرارتی مصنوعیتر خواهند بود. ولی در مواردی که  ها سالماسپرم

دت زیانبار است. همان طور که می توان دید، بخش اعظم ها افزایش قابل توجهی پیدا می کند که به شدمای آن

 ها باید به عمل آید.عیوب مادرزادی قابل پیشگیری هستند و کلیه اقدامات الزم به منظور جلوگیری از رخداد آن

 

 نفرایند زایما 

 شروع 

ای دارد که در فواصل ثابت باز می گردد. فاصله انقباضات رحم معموال در ابتدا دردهای زایمانی واقعی ماهیتی دوره

دقیقه کاهش می یابد. عالوه بر آن، مدت هر  ۱تا  3دقیقه است، که اگر زایمان خوب پیشرفت کند به  2۳الی  10

 انقباض از نیم دقیقه به بیش از یک دقیقه افزایش خواهد یافت.

مخاط خون آلودی است که از دهانه رحم خارج شده و دهانه آن را می بندد؛ این مخاط خونابه رنگ ممکن  شو 

موارد نیز مشاهده آن با شروع زایمان همزمان ساعت قبل از نزدیک شدن زایمان را اعالم کند. در برخی  ۷2است از 

است. گاهی نخستین عالمت نزدیک شدن زایمان، پاره شدن کیسه آمنیوتیک )کیسه آب( است که منجر به جاری 

شود. )کیسه آمنیوتیک کیسه محتوی مایع است که جنین در طی شدن یا تراوش مایعی شبیه آب از واژن می

ها ،خصوصاً در اولین بارداری، غشای آمنیوتیک باشد.( در یک هشتم کل بارداریدوره بارداری در آن شناور می 

شود. پس از پارگی کیسه آب معموالً اگر چند روز بیشتر به پایان دوره بارداری نمانده باشد، قبل از زایمان پاره می

، پزشکان سعی می کنند تا ساعت بعد آغاز می شود اما اگر تا کامل شدن دوره مدتی مانده باشد 2۱تا  2زایمان 

زمانی که ریه های جنین به اندازه کافی رسیده شود، زایمان را عقب بیندازند. معموالً استراحت در بیمارستان 

 شود و ممکن است دارو نیز الزم شود. توصیه می

ام مل انجمشکل واقعی خطر عفونت است؛ اگر احتمال عفونت مطرح یا جنین به اندازه کافی رسیده شود، وضع ح

 شود. می



 مدت 

های بعدی رفته رفته ساعت طول نمی کشد و مدت آن در بارداری 1۱تا  12زایمان در زنان اول زا معموالً بیش از 

 ساعت طول می کشد. 1۱تا  2کاهش یافته و به طور متوسط 

 مراحل 

 فرایند واقعی زایمان را می توان به سه مرحله تقسیم کرد:

است که در طی آن نیروی عضالت رحم با فشار بر نوزاد  مرحله اتساعمرحله، نخستین و طوالنی ترین  .1

اینچ افزایش می یابد. در این مرحله  ۱اینچ به  ۱/۳کند. اندازه دهانه رحم از رفته دهانه رحم را باز میرفته

یر ارادی المقدور شل کند و اجازه دهد انقباضات غکمکی از دست زن بر نمی آید جز آنکه عضالتش را حتی

عضالت کار خود را انجام دهند. اگر مادر در حالت تنیدگی قرار نداشته باشد اتساع سریع تر پیشرفت می کند. 

 اتساع زمانی کامل است که سر نوزاد بتواند عبور از دهانه رحم را آغاز کند.

مجرای زایمان عبور می  شود که در طی آن نوزاد ازپس از اتساع کامل دهانه رحم، مرحله دوم زایمان آغاز می .2

وزاد کند تا نرسند، زن متناوباً به عضالت فشار می آورد و فشار را رها میکند. وقتی انقباضات شدید از راه می

  را از واژن بیرون براند.

پس از آنکه نوزاد از مجرای زایمانی خارج شد و مراقبت های الزم را دریافت کرد متخصص زایمان بار دیگر  .3

 پرده  کند تا او را در مرحله سوم زایمان یاری کند. خروج پالسنتا یا جفت و را به مادر معطو  میتوجه خود 

 ها در این مرحله صورت می گیرد. 

 پایش جنین 

ات شود صدای قلب جنین و انقباضپایش الکترونیکی جنین که با قرار دادن ابزار خارجی بر روی شکم مادر انجام می

رحم را یافته و ثبت می کند. ابزار داخلی شامل الکترودی که به سر جنین متصل می شود و لوله ای که از طریق 

               تیک را اندازه گیری کند نیز مورد استفاده قرار دهانه رحم به درون رحم رانده می شود تا فشار مایع آمنیو

می گیرد. به طور کلی از ابزار خارجی در بارداری های عادی و ابزار های داخلی در بارداری های پرخطر و 

آفرین استفاده می شود. بسیاری از متخصصان زایمان در تمامی زایمان ها از پایش خارجی استفاده می مشکل

شود. . برخی دیگر عقیده دارند که این کار در همه موارد ضرورت ندارد و سبب محدود شدن حرکات مادر میکنند

بینی آن، از پایش داخلی برای کسب اطالعات قابل اعتماد در مورد الگویی فعالیت در صورت بروز مشکل یا پیش



ره موارد کاربرد پایش جنین در میان رفته دربا هم قلب جنین و الگوی انقباضات رحم استفاده می شود. روی

 پزشکان اتفاق نظر وجود ندارد.

 وضع حمل 

 وضع حمل طبیعی 

در وضع حمل طبیعی، اول سر نوزاد خارج می شود، سپس بدن نوزاد می چرخد به طوری که اول یک شانه و 

سپس شانه دیگر بیرون می آید و سرانجام مابقی بدون طفل اشکال خروج می کند. بینی، دهان و حلق نوزاد به 

به برقراری تنفس کودک کمک ها تخلیه و وسیله حباب سرنگ مکیده می شود تا مخاطب و مایع موجود در آن

 شود. طناب نافی از دو محل بست زده و در فاصله دو بست بریده و بسته می شود. 

ه های اول و افرادی که سابقمعموالً متخصصان زایمان توصیه می کنند که عمل اپی زیاتومی تقریباً در تمام زایمان

است که به منظور پیشگیری از کشش بیش از حد یا  اپی زیاتومی دارند، انجام شود. )زیاتومی شامل برش جراحی

شود این برش پس از زایمان چه می شود و زودتر از یک پارگی معمولی جوش دو راه انجام میپارگی نسوج میان

 خورد.( می

 استرس نوزاد 

ان خروج زایمان در کودکی مانند مادر استرس وارد می کند. عضالت پرقدرت رحم، معموال ابتدا سر کودک را زم

از مجرای زایمانی می فشارند. انقباضات رحم ممکن است و طناب ناحیه را تحت فشار متناوب قرار دهند و 

محرومیت اکسیژن نسبی ایجاد کنند. عالوه بر این شیرخوار از محیط تاریک، گرم و امن خود به دنیای خارج 

  ود. شآکنده از نور درخشان، دمای پایین و سر و صدای زیاد وارد می

پژوهش های انجام شده نشان داده اند که استرس زایمان سبب آزاد شدن مقادیر زیادی آدرنالین و نورآدرنالین در 

شود. مواد همان هورمون هایی هستند که افراد بزرگسال را در موقعیت های خطرناک یا اضطراری خون نوزاد می

ها اثری تحریک کننده بر تنفس، فعالیت قلبی، کلیه برای جنگیدن یا فرار کردن یاری می دهند. این هورمون 

اندام ها و سلول های بدن نوزاد دارند. در نتیجه نوزاد معموال در وضعیت بیداری کامل، پا به این جهان می گذارد. 

 آیند، فاقد سطح باالی این هورمون ها هستند و همیننوزادانی که قبل از شروع زایمان با عمل سزارین به دنیا می

 امر از دالیلی است که سبب می شود بالفاصله بعد از تولد، مستعد مشکالت تنفسی باشند. 

 



 عوارض وضع حمل 

در وضع حمل ممکن است عوارضی شامل خونریزی مهبلی در مرحله اول زایمان، نامنظم شدن ضربان قلب جنین، 

نین نابهنجاری نما و وضع قرار گرفتن ج مشکالت تنفسی نوزاد پس از تولد، نامتناسب بودن اندازه جنین با لگن یا

 در رحم پیش بیاید. 

 زهای نابهنجار عبارتند از: نمای صورت، نمای ابرو، نمای شانه یا نمای بریج )هنگامی که باسن جنین جلوتر انما

کلیه این نماهای نابهنجار به مراقبت تخصصی نیاز  .قرار می گیردپا جلوتر از باسن  گیرد.( گاهی نیزسر او قرار می

 ای جز انجام زایمان با عمل سزارین نیست.دارند. گاهی نیز برای محافظت نوزاد چاره

 نرسیدن خون به مغز و آسیب مغزی 

. آنوکسی ممکن سیب مغزیآ)نرسیدن خون کافی به مغز( و  آنوکسی :هم عبارتند از در طی وضع عارضه دو

کودک و مجرای زایمانی( ولی احتمال افتادگی طناب نافی رخ دهد. )یعنی فشرده شدن طناب بین بدن است بر اثر

زودرس، خونریزی شدید مادر، افت فشار خون مادر، مسمومیت حاملگی، اختالل در  دارد از نارسایی جفت، زایمان

یز حاصل شود. نتیجه آنوکسی ممکن کارکرد ریه نوزاد، عبور داروهای دردزا یا هوشبر از جفت یا بدشکلی ها ن

زایمان های دشوار،     است آسیب دائمی سلول های مغز جنین یا حتی مرگ او باشد. مغز ممکن است در طی 

در جریان وضع هم آسیب ببیند. )فورسپس زایمانی ( forceps)خصوصاً در صورت کاربرد نامناسب فورسپس 

دهد به بیرون کانال که به آن چرخش میترین نیرو، در حالیبا کموسیله ای است که سر نوزاد را دربرگرفته و 

 کند.( زایمانی هدایت می

 

 عملکرد فورسپس زایمانی



  نمره آپگار(APGAR) 

به وسیله دکتر ویرجینا آپگار طراحی شد. این نمره شاخص وضعیت نوزاد تازه  1902نمره گذاری آپگار در سال 

گذاری، به منظور پیش بینی ماندگاری، مقایسه روش های مختلف احیا، ارزیابی متولد شده است. این نظام نمره

دقیق بر وضعیت های زایمانی )مانند زایمان القایی، هوشبری مادر، عمل سزارین( و اطمینان از نظارت برخی روش

 در دقایق اولیه تولد، طراحی شد. شیرخوار

گیری انتخاب شدند: سرعت ضربانات قلب، جهد تنفسی، کشیدگی عالمت نشانگر شرایط جسمی نوزاد برای اندازه 0

عضالت، پاسخ بازتابی )پاسخ به ازمون دمیدن تنفس و تحریک پوستی پاها( و رنگ پوست. به هر یک از این عالئم 

  شود.داده می 2یا  1،  ۳آنچه در جدول نشان داده شده است، نمره  مطابق

به عنوان نمره بهینه( تغییر می کند. نمره  1۳با تعیین ) 1۳تا  ۳نمره آپگار از مجموع مقادیر پنجگانه فوق و بین 

ضعف متوسط و  2تا  ۱نشانگر ضعف شدید نوزاد، نمره  3تا  1نوزاد باشد، نمره  ممکن است نشان دهنده مرگ ۳

شود. نمره مربوط به دقیقه پس از تولد انجام می 0دقیقه و  1وضع خوب تا عالی نوزاد است. نمره گذاری  1۳تا  ۷

دقیقه پس از تولد ترکیبی از شرایط نوزاد  0دقیقه بعد از تولد نشان دهنده شرایط نوزاد در لحظه تولد و نمره  1

 دقیقه اول تولد است. 0که در لحظه تولد و مراقبت های انجام شده 

 A _Appearance _ :رنگ پوست 

 2نمره            اگر بدنش کامال صورتی و رنگ نرمال باشد 

  1اگر بدنش صورتی ولی قسمت دیستال اندام ها کبود باشد          نمره  

  ۳اگر بدنش کامال کبود باشد          نمره  

 کبود شدن و ابی شدن کودک به دلیل اکسیژن رسانی کم است. نکته:

 P _ pulse _ ات قلبضربان : 

  می شود. 1باشد             نمره اش  1۳۳اگر ضربان کودک زیر 

  می شود. ۳اگر ضربان نداشته باشد            نمره اش 

 G _ Grimace _ پاسخ بازتابی: 



  2شروع به گریه کند          نمره اگر کودک را لمس کنیم و ضربه بزنیم 

  1اگر کودک واکنش کمی به لمس و ضربه نشان داد           نمره  

  ۳اگر کودک به لمس و ضربه اصال واکنش ندهد           نمره  

 A _ Activity _ عضالنی:  کشیدگی 

  2تون نرمال )حرکات خوب دست و پا (          نمره 

  1اگر حرکات دست و پا ضعیف باشد          نمره  

  ۳اگر دست و پای کودک خیلی شل باشد           نمره 

 R _ Respiration _  یتنفسجهد: 

  2اگر کودک خوب گریه کند یعنی تنفس سالم است و مشکل تنفسی ندارد          نمره  

  1اگر کودک ضعیف گریه کند          نمره  

 ۳یه نکند            نمره اگر کودک گر  

 

 

 ( شیرخواران کم جثه تر از سن بارداریSGA ) 

، شیر خواری است که وزن او برای سن بارداری اش زیر صدک دهم قرار دارد، خواه زودرس باشد، SGAشیر خوار 

به رغم اندازه کوچکشان، مشابه شیرخوارانی  SGAخواه رسیده یا دیررس. ویژگی های جسمی و رفتاری شیرخواران 

کیلوگرم است، ولی در  220که وزنش زیر است که سن بارداری یکسان، ولی اندازه بهنجار دارند. شیر خواری 



بارداری به دنیا آمده، ممکن است همان رنگ پوست، گوش، اندام تناسلی، و رشد عصب  ۱2تا  3۷فاصله هفته 

شناختی شیر خوار رسیده را داشته باشد. اگر وزن تولد پایین بر اثر سوء تغذیه پیش زایمانی ایجاد شده باشد، 

  وار داده می شود، به سرعت جبران کمبود وزن خود را می کند.وقتی کالری کافی به شیر خ

ترین مشکل این شیر خواران است، اگر تأخیر رشد خفگی )فقدان اکسیژن( زایمانی )نزدیک زمان تولد طفل( مهم

داخل رحمی به دلیل نارسایی جفت باشد، خفگی در زمان زایمان بسیار شایع است، به طوری که وضع حمل 

اش خود به خود شروع نشود، برای ادامه با عمل سزارین الزامی خواهد بود. شیرخواری که تنفسسریع، گاهی 

ز خفگی اجتناب کرد، پیش آگهی حیات و اجتناب از آسیب مغزی به اقدامات احیا نیاز خواهد داشت. اگر بتوان ا

ن شایع است. در سراسر شناختی خوب خواهد بود. کمبود قند خون نیز، به دلیل ذخیره ناکافی گلیکوژ_عصب

سال اول زندگی، کودکانی که وزنشان در زمان تولد کم بوده به بیماری های مزمن  2دوره کودکی، خصوصا در 

بیماری _بیشتری گرفتار می شوند، به دفعات بیشتری در بیمارستان بستری می شوند، و معموال الگوی سالمت

زمن، بیماری تنفسی است. هر چه وزن زمان تولد کمتر باشد، ترین بیماری متری نشان می دهند. شایعنامطلوب

  احتمال آن که کودک در سنین مدرسه به مشکالت جسمی، بهداشتی، هوشی، و رفتاری مبتال شود، بیشتر است.

 نقش و واکنش والدین  

انواده خ معموال، تولد شیرخوار رسیده رویدادی مثبت است که با خود شادمانی و صمیمیت بیشتری برای اعضای

به ارمغان می آورد. ولی تولد شیرخوار زودرس، رویدادی استرس زا است که اعضای خانواده را درباره نقش و نحوه 

شان سردرگم می کند. برای مثال، پدربزرگ و مادربزرگ ممکن است به خاطر از دست دادن نوه ایده دهیپاسخ

اسمی نظیر مهمانی چشم روشنی یا اعالن خبر تولد نوزاد آلی که در ذهنشان می پروراندند، به سوگ بنشینند؛ مر

به  های اجتماعی مثبتبه تعویق بیفتد با حذ  شود، و بقیه اعضای خانواده را در پی خبری بگذارد. وقتی حمایت

والدین ارائه نمی شود، استرس و اضطراب آنان افزایش می یابد. یکی از مطالعات به بررسی ارتباط درماندگی روان 

ناختی مادران با برداشت آنان از حمایت های اجتماعی و فشار والدگری ناشی از تولد شیر خوار با وزن تولد ش

بسیار کم پرداخت. این مادران در مقایسه با مادرانی که شیر خوار رسیده به دنیا آورده بودند، در دوره نوزادی طفل 

ماعی کمتر بود، احساس درماندگی بیشتر می شد. خود احساس درماندگی بیشتری می کردند، هر چه حمایت اجت

مادرانی که صالحیت مادری خود را کم ارزیابی می کردند، ولی از حمایت همسر یا شریک خود برخوردار بودند، 

احساس درماندگی را کمتر گزارش کردند. عالوه بر این، احساس اغلب آن است که والدین شیرخواران زودرس 

اردهنده تر، و غیر دوست داشتنی ترند. ثابت شده است که مادران شیرخواران زودرس در دارای جذابیت کمتر، آز

مقایسه با مادران شیرخواران رسیده، حساسیت مادرانه کمتری به فرزندشان نشان می دهند. کاهش حساسیت 



 غنای اجتماعی،شود، زیرا شیرخواران زودرس به تأمین محیط مراقبتی بسنده، مادر مانع رشد کلی شیر خوار می

  و تشویق والدینشان بیشتر نیاز دارند.

کاربرد برنامه های مداخله ای برای والدین شیرخواران کم وزن و زودرس با هد  کمک به والدین برای دستیابی 

به اعتماد به نفس بیشتر، رضایت از والدگری و ایجاد برداشت مثبت تر به فرزندشان ضروری است. این برنامه های 

 شامل برگزاری یک سری جلسات آموزشی در بیمارستان و پیگیری در منزل پس از ترخیص، شیر خوار از معموال

  بیمارستان است.

 پیشگیری 

یابد خطر تولد شیرخوار کم وزن وقتی زنان باردار در دوره بارداری مراقبت کامل تری دریافت میکنند تقلید می

جام معاینات جسمی و آزمون های آزمایشگاهی مناسب برای مراقبت توصیه شده شامل اجزایی است مانند ان

بیماران در معرض خطر اخذ تاریخچه بهداشتی و ارائه راهنمایی مناسب به زنان درباره رفتارهای نظیر مصر  

 دارویی یا الکل. 

 های یک کیلوگرمی و ارائه مراقبت های ویژه به نوزادبچه  

های چشمگیری صورت گرفته است. واحدهای بسیار تخصصی شرفتدر زمینه مراقبت از شیرخواران زود از پی

اند تا کارکردهای مختلف دستگاه های بدن را که هنوز به قدر ( تاسیس شدهNICUمراقبت های ویژه نوزادان )

 NICU (neonatal intensiveکافی رسیده نشده تا به تنهایی ادامه حیات او را ممکن کند، در دست بگیرد. 

care unit) ها از طریق لوله ، مانیتور و زنگ خطر است که همه آنشامل یک سری چراغ چشمک زن، شماره

، امواج مغزی، ضربان قلب، تنفس و سایر عالئم حیاتی نوزاد NICUسوند و الکترود به شیرخوار کوچک متصل اند. 

کند و غذا اکسیژن و داروهای الزم را به او می رساند. شیرخوار بر روی یک تشک آبی مواج در درون را کنترل می

گیرد. نرخ ماندگاری شیرخواران زودرس هم شود قرار مینکوباتور که دما و رطوبت آن به دقت کنترل مییک ا

ها دارد. ارائه مراقبت ویژه به این شیرخواران بسیار کوچک واقعا تصمیم دشواری بستگی نزدیکی با وزن تولد آن

 اختی گرفتار می شوند. شن_های عصباست چون گرچه ممکن است زنده بمانند ولی برخی به آسیب



 

 NICUنوزاد بستری در 

 نوزاد 

 های جسمیظاهر و ویژگی 

پوند وزن  ۷سانتی متر( و  ۱/0۳اینچ طول ) 2۳شیرخوار رسیده متوسط در ایاالت متحد آمریکا، در زمان تولد 

تر از دخترها هستند. اندازه شیرخوار در زمان تولد با اندازه تر و سنگینکیلوگرم( دارد. پسرها معموالً بزرگ 2/3)

درصد وزن خود را به دلیل از  1۳تا  0او در طی دوره کودکی رابطه دارد. اکثر نوزادان در چند روز اول تولد حدود 

دست دادن آب بدن از دست می دهند تا زمانی که بتوانند غذای کافی را مصر  و هضم کنند و مجددا افزایش 

ن است بر اثر فشارهای وارد شده در طی عبور از وزن پیدا کنند. برخی از نوزادان چندان جذاب نیستند؛ سر ممک

ها و بینی نیز به همین دلیل ممکن است پهن شده باشند. اندازه مجاری زایمانی نوک تیز یا بچه شده باشد؛ گوش

سر نسبت به بقیه بدن به طور نامناسبی بزرگ است و برای آن که عضالت گردن بتوان آن را نگه دارند، بیش از 

است. ساق پا و باسن نسبت به باقی بدن کوچک است. صورت، خصوصاً بافت دور چشم، معموالً پف  اندازه سنگین

وشیده پ "کازئوز ورنیکس"کرده و پیشانی چین خورده است. پوست شیرخوار از ماده محافظ پنیری شکل به نام 

ریزد. شیرخواران اهی میشده است. بر روی بدن برخی از نوزادان موی کرک مانندی وجود دارد که رر  مدت کوت

  اند.کم وزن به افراد سالمند پرچین و چروک شبیه



 

 لد شده با پوستی چروکیدهیری از نوزاد تازه متووتص

 کارکرد فیزیولوژیکی 

هرچند اکثر نوزادان در مسابقات زیبایی بازنده می شوند ولی از جهات دیگر مخلوقات تحسین بر انگیزی هستند 

ماس با هوای آزاد، نفس بکشند. در ها باید به محض تهای بدن آنها کارکرد مستقل خود را دارد. آنکه دستگاه

ابتدا تنفس ممکن است سریع باشد ولی رفته رفته ریتم منظمی پیدا می کند. شیرخوار قادر است برای پاک کردن 

  های هوایی خود از ترشحات مخاطی عطسه و سرفه استفاده کند.راه

ود و قلب او خون را به بدن شیرخوار از پایان هفته ششم بارداری دارای دستگاه گردش خون مستقل می ش

روز  1۳بار در دقیقه می تپد و فشار خون رر   10۳تا  12۳راند. در زمان تولد قلب هنوز با سرعت اش میجنینی

  شود. رفته رفته تثبیت می

شیرخوار برای آنکه بتواند شیر را وارد معده خود کند، از رفلکس مکیدن قوی برخوردار است. البته پستان مادر 

روز بعد از زایمان ترشح شیر را آغاز نمی کند. در این فاصله مایع رقیق و آبکی و پروتئینی به نام  3الی  2والً معم

کلستروم از پستان مادر خارج می شود که از لحاظ غذایی بسیار غنی و دارای پادتن هایی است که توانایی طفل 

شوند چون هنوز واران به یرقان فیزیولوژیکی دچار میرا در مبارزه با عفونت ها افزایش می دهد. برخی از شیرخ



شود و عارضه رنگ زرد مانند پوست و کره چشم مشخص میها کامالً رسیده نشده است. این حالت با تهکبد آن

 شود.وخیمی نیست و با قرار دادن نوزاد زیر نور فلوئورسنت که به فعالیت کبد کمک می کند، درمان می

الیه های چربی زیر پوستی هستند، به سرعت حرارت از دست می دهند، از این رو برای حفظ چون نوزادان فاقد 

  ند.کدمای ثابت بدن با مشکل روبرو هستند. گریه و فعالیت فیزیکی در کنترل دمای بدن به آنها کمک می

  حواس و ادراک 

وند مگر آنکه بتوانند فعاالنه به شیرخواران به کسب اطالعات و آگاهی از جهان و تعامل اجتماعی موفق نمی ش

های مهم و مربوط به محیط شان توجه کنند نی تصور می شد که حواس نوزادان خیلی خوب تکامل نیافته جنبه

است ولی امروزه عقیده بر این است که نوزادان مخلوقاتی هستند که می بینند، می شوند، احساس می کنند، بوها، 

ه حرکات مختلف از جمله در پاسخ می دهند. البته تردیدی نیست که در واکنش فهمند و بها و لمس را میمزه

  های فردی چشمگیری وجود دارد.پذیری شیرخواران به محیط، تفاوت

 بینایی 

اینچی قرار  10تا  ۷بینایی از همه حواس دیگر تکامل نیافته تر است. نوزادان می توانند اجسامی را که در فاصله 

توانند چشمانشان را درست منطبق کنند. تیزی تر نمیینند اما در فاصله های دورتر یا نزدیکدارند به وضوح بب

 10۳/2۳ین ها برای فاصله دورببینایی نوزادان، یعنی توانایی تشخیص جزئیات اشیاء، ضعیف است. تیزی بینایی آن

فوتی  2۳ئیات اشیایی را که در فاصله است(. بنابراین نوزاد جز 2۳/2۳برآورد شده است )بینایی بهنجار  ۱۳۳/2۳تا 

فوتی می بینند.  ۱۳۳تا  10۳او قرار دارند، همانقدر روشن می بیند که بزرگساالن دارای بینایی به هنجار در فاصله 

اه ها نگتوانند دایره، ضربدر، مربع و مستطیل را از هم تشخیص دهند. آنهای نزدیک نوزادان میالبته در فاصله

ماهگی چهره مادرشان را در میان سایر  1دهند. نوزادان در را به نگاه کردن به اشیاء ترجیح می کردن به چهره

ها را تقلید ها را از یکدیگر تشخیص دهند و حتی برخی از آنها می شناسند و می تواند تفاوت حالت چهرهچهره

 کنند.

ها با کم و زیاد شدن نور باز و بسته می شود. نماهگی تیزی بینایی به حد بهنجار انجام می رسد. عنبیه یا آ 2در 

برخی از شیرخواران در زمان تولد دید دو چشمی دارند، یعنی از هر دو چشم شان برای خیره شدن به یک چیزی 

استفاده می کنند. اگرچه معلوم نیست نوزادان بتوانند بالفاصله رنگ ها را ببینند ولی وجود این توانایی را در چند 

 توان نشان داد. یماهگی م

 



 شنوایی 

ها در برابر صداهای بلند مختلف مانند شیرخواران وقتی هنوز در رحم مادر هستند، می توانند صداها را بشنوند. آن

تواند صدای مادرشان را از صداهای دیگر تشخیص . در واقع احتماالً میدهندصدای بوق خودروها واکنش نشان می

روز هم می توانند  3اند که شیرخواران کوچکتر از دن افتراقی نامیده شده، نشان دادهدهند. بر اساس روشی که مکی

شد، پستانکی را ها تمیز دهند. در این روش وقتی به شیرخواران حق انتخاب داده میصدای مادرشان را از غریبه

د. ای زن غریبه تولید می کرمکیدند تا پستانکی را که صدانداخت بیشتر میکه نوار صدای مادرشان را به راه می

درصد بیشتر می مکیدن. راهراً  20شنیدند، این کودکان گرچه خیلی کوچک بودند وقتی صدای مادرشان را می

  ها صدای مادرشان را تشخیص می دادند و عالقه داشتن آن را تولید کنند. آن

ه قادرند نماید ککمتر است و چنین میپس از تولد حساسیت شنوایی شیرخواران تنها اندکی از شنوای بزرگساالن 

صداهای دارای شدت زیر و بمی، و مدت مختلف را از یکدیگر تشخیص دهند؛ در برابر صداهای زیرتر در مقایسه 

دهند. عالوه بر آن می توانند جهت ترین حساسیت را به صدای انسان نشان میبا صدای بم تر حساس ترند و بیش

ها نیز مانند بزرگساالن وقتی صدایی دائم تکرار د را به سمت آن برگردانند. آنصدا را تشخیص دهند و سر خو

شود، کسل می شوند، اما وقتی صدای جدیدی مانند صدای زنگ تولید می شود، به آن توجه نشان می دهند می

  و حتی یکّه می خورند. 

ها عرضه شود، تا ز پی در پی به آنراهراً شیرخواران می تواند خاطره یک صدای خاص را اگر آن صدا در دو رو

  ساعت نگه دارند. 2۱

 بویایی 

نوزاد انسان به گروه های مختلف از جمله بوی پستان مادرش واکنش نشان می دهد. از چند روز پس از تولد 

شیرخوارانی که از شیر مادرشان تغذیه می کنند، به بوی پستان یا زیر بغل مادرشان در مقایسه با زنان شیرده 

ای که با شیشه تغذیه می شدند و هیچ ریبه واکنش مثبت تری دارند. در آزمایش دیگر نوزادان دختر دو هفتهغ

  تجربه قبلی تغذیه با شیر مادر را نداشتند، در بوی پستان زنان شیرده جذابیت خاصی یافتند.

 

 

 



 یچشای 

شده است که از دو ساعت بعد از تولد، نوزادان می تواند بین مزه های مختلف نیز افتراق قائل شوند. نشان داده 

های ترش را از تند و محرک های شیرین را از غیر شیرین نوزادانی که هیچ تجربه چشایی قبلی نداشتند. محرک

دادند. واکنش به محرک های ترش، شور و تند در مجموع با حرکات منفی چهره در ناحیه پیشانی و افتراق می

ن های شیریمطالعه و مطالعات دیگر به وضوح نشان دادند که نوزادان ذاتا محلولشد. این میانه صورت مشخص می

را ترجیح می دهند و نیز آن که ساکارز )نوعی قند ساده( ممکن است تأثیر آرام بخش و ضددرد در نوزادان داشته 

  باشد.

 المسه و درد 

ص بین دو جنس، وجود دارد. اگر گونه شواهد به نفع حساسیت نوزادان به لمس بدون هیچگونه تمایز قابل تشخی

نوزاد را نوازش کنیم، سرش را به سمت آن برمی گرداند. اگر کف پای نوزاد را تحریک کنیم، شصت پایش را خم 

کند. همه والدین می دانند یکی از راه های آرام کردن شیرخوار، بغل کردن و نوازش کردن اوست. مطالعات می

  ار به درد نیز حساس است و این حساسیت در پنج روز اول زندگی افزایش می یابد.دهند که شیرخواخیر نشان می

 هابازتاب (Reflexes) 

بازتاب پاسخ رفتاری آموخته نشده به محرک های خاص محیطی است. برخی از این بازتاب ها مانند بازتاب گونه 

حول یافته اند. مثل چنگ و بازتاب مکیدن در بقای شیرخوار نقش حیاتی دارد. برخی دیگر در جریان تکامل، ت

زدن کف دستی برای جلوگیری از افتادن شیرخوار در زمانی که مادر ناگزیر بود در تمام اوقات او را با خود به این 

توانست، وقتی شیرخوار در معرض خطر افتادن قرار می گرفت سو به آن سو حمل کند، الزم بود. بازتاب مورو می

ر مانند پلک زدن و بازتاب خروش، شیرخوار را از ناراحتی جسمی محافظت به او کمک کند. بازتاب های دیگ

های پلک زدن، پرش زانو و اضافه کردن در تمام طول عمر ادامه می یابند. سایر کند. از این میان فقط بازتابمی

یرخواران د اکثر شبازتاب ها رفته رفته با پیشرفت و رشد ناپدید و با حرکات آگاهان تر و ارادی تر جایگزین می شو

تازه متولد شده در سمت راست بدن در مقایسه با سمت چپ، دارای حرکات قوی تر و هماهنگ تری هستند که 

  اساس راستی و حرکات راسته برتر را در دوران بزرگسالی تشکیل می دهد.



 

 فعالیت حرکتی 

چندانی ندارند. بازوها و ساق هایشان  های مختلفی دارند، ولی بر حرکات ارادی خود کنترلهرچند نوزادان بازتاب

می پرد و می لرزد و برای بردن انگشتان یا دستان به دهان مشکل دارند. وقتی بیدار و در وضعیت خوابیده هستند، 

ها را انجام می دهند. رفته رفته با کسب کنترل حرکات عمومی نظیر خمش تمام بدن یا حرکات موضعی تر اندام

نی برای رسیدن به هد  خود حرکات اضافی کمتری انجام می دهند. مطالعات انجام شده بیشتر بر فعالیت عضال

دهان نشان می دهد که تماس دست با دهان در نوزادان تصادفی نیست بلکه به _بر روی رشد هماهنگی دست

ان ده_دستدلیل عدم مهارت کافی، تصادفی به نظر می رسد. پس از دوره نوزادی، رشد قابل توجهی در هماهنگی 

می دهد. آموزش می تواند بر رشد حرکتی اولیه تاثیر بگذارد؛ یکی از پژوهش های انجام شده نشان داد که تمرین 

هفته ای و در نهایت شروع زودرس راه رفتن بدون کمک می شود.  ۱سبب تسهیل قدم برداشتن در شیرخواران 

 داده بودند، می توانستند طوالنی تر از نوزادانی که اینبه همین ترتیب نیز شیرخوارانی که تمرین نشستن را انجام 

  تمرین ها را دریافت نکرده بودند، قائم بنشیند.

 مغز و دستگاه عصبی 

ها، یا سلول های عصبی، تشکیل می شود که کارشان انتقال پیام است. هر سلول عصبی دستگاه عصبی از نورون

 پیام های عصبی هستند، و یک اکسون کهاز یک جسم سلولی، دندریت ها که دریافت کننده 

پیام های عصبی را به شکل جریان الکتریکی به دندریت های نورون: بعدی منتقل می کند، تشکیل شده است. 



 از نشت جریان الکتریکی به خارج جلوگیری می کند، عایق بندی شده است. اکسون به وسیله غال  میلین که

نوزاد به تولید سلول های عصبی ( 1ساالن تفاوت های چندی وجود دارد: )بین مغز و نورون های نوزاد با بزرگ

ها سلول عصبی موجود به بیلیون( 2جدید ادامه می دهد و این فرایندی است که تا ماه دوم تولد ادامه می یابد. )

پیام ها رسیده شدن ادامه می دهند. خصوصا دندریت ها رشد و تکامل می یابند و کارآیی خود را در دریافت 

های نوزاد هنوز با غال  میلین پوشیده نشده که این حالت سبب فرار بسیاری از نورون( 3افزایش می دهند. )

جریان الکتریکی و در نتیجه عدم کارآیی انتقال عصبی، پاسخ های پرشی، و فقدان هماهنگی می شود. میلینی 

توجه و نواحی وسیعی از آن فاقد کارکرد الزم است.  نارسی مغز نوزاد قابل( ۱شدن تا نوجوانی ادامه می یابد. )

فعالیت مغز در ساقه مغز که کارکردهایی فیزیولوژیکی خودکار نظیر تنفس، هضم غذا، و بازتاب های مختلف را 

کنترل می کند، متمرکز شده است. قشر مغز، یا سطوح باالتر مغز که کنترل کارکردهای پیچیده تر را در اختیار 

نوزادان کامال نارس است. با گذشت زمان، رشد و تکامل قشر مغز همگام با رسیده تر شدن نوزاد، کارکرد دارند، در 

  ذهنی و حرکتی انعطا  پذیرتر و پیچیده تر را ممکن می کند.

 

 تفاوت های فردی  

در سطح باید خاطرنشان کرد که شیرخواران از همان هفته اول تولد، مزاجی با ویژگی های فردی مشخصی دارند. 

ها نیز تفاوت هایی دیده می شود. برخی از شیر خواران بسیار هشیار، پاسخگو، و فعال هستند؛ برخی فعالیت آن

دیگر خواب آلود و آرام اند. برخی خیلی شاداب و سرحال بوده همیشه خندان و مطبوع اند. برخی دیگر تحریک 

د را مرتبا ابراز می کنند؛ برخی از شیر خواران پذیرند، زیاد گریه می کنند، و احساس سرخوردگی و خشم خو



بسیار اجتماعی و برون گرا هستند؛ و برخی دیگر خجالتی و کناره گیرند. الگوهای خوردن و خوابیدن در بعضی 

ها مراقبت کرد. اما برخی دیگر چرخه منظمی را منظم است و با تنظیم برنامه ای منظم به راحتی می توان از آن

د. برخی از شیر خوارن دوست دارند به دیگران بچسبند و در آغوش گرفته شوند؛ برخی دیگر به نشان نمی دهن

ندرت خواهان آن هستند. از همه شیرخواران نمی توان مثل هم مراقبت کرد چون همه شیر خواران یک جور 

  نیستند.

 واکنش به استرس  

س سبب افزایش کورتیزول ترشح شده از قشر شیر خواران به استرس واکنش فیزیولوژیکی نشان می دهند. استر

غده فوق کلیوی می شود؛ اپی نفرین نیز، پس از ترشح وارد جریان خون شده و تا تک تک سلول های بدن می 

عروقی افزایش می یابد که شامل افزایش سرعت ضربانات قلب، فشار خون، و انقباض عروق _رود. کارکرد قلبی

درت عضالت نیز افزایش می یابد. شیرخواران حتی در جریان زایمان نیز خونی است. سرعت تنفس و تنش و ق

هاست. واکنش های متفاوتی به استرس نشان می دهند. این واکنش ها بیانگر تفاوت های فردی در مزاج آن

انقباضات رحمی نمونه ای از استرس متناوب است و مطلب فوق بیانگر آن است که پاسخ به استرس ممکن است 

ظه تولد برای هر فرد اختصاصی باشد و سبک رفتاری او را در تمام دوره شیر خواری تحت تأثیر قرار دهد. در از لح

ها در طی زایمان فقط کند یا تند شده بود، در چهار ماهگی از شیرخوارانی که ضربان قلب آن ٪۱۳یک مطالعه، 

ر طبقه بندی شدند. شیرخوارانی که واکنش سالگی به وسیله مادران خود در گروه کودکان دارای مزاج دشوا 31

ضربان قلب آنها در طی زایمان متغیر یا مختلط بود در همه موارد در گروه کودکان آسان یا خوشایند قرار گرفتند. 

متون پزشکی نشان می دهد که پاسخ پذیری به استرس خصوصاً استرس با با شدت متوسط در اوایل حیات می 

پایدار بر نسوج مغز داشته باشد. این تاثیرگذاری سبب ایجاد ویژگی های مزاجی انطباقی و  تواند تاثیر فیزیولوژیک

شود. ساز و کار فوق تلویحا به معنی وجود اساس فیزیولوژیکی پاسخ به استرس تلقی می شود که  غیر انطباقی می

نتیجه گرفت که برخی از های رفتاری مختص به خود مستعد کند. پس می توان ممکن است افراد را به ویژگی

ها از این فرضیه حمایت می کند که واکنش اشکال واکنش پذیری به استرس زیربنای زیست شناختی دارد و داده

  های مزاجی است.پذیری به استرس یکی از ویژگی

 

 

 



 ( نشانگان مرگ ناگهانی شیرخوارSIDS)  

SIDS نای تاریخچه پزشکی او پیش بینی یعنی مرگ ناگهانی شیرخوار یا کودک خردسال در مواردی که بر مب

هفته تا یکسال  2ترین علت مرگ در فاصله سنی شایع SIDSپذیر نبوده و برای آن دلیل قانع کننده یافتن شود. 

ماهگی است.  ۱تا  2دهد. اوج میزان بروز آن در درصد از کل مرگ و میر این گروه سنی را تشکیل می 3۳است که 

های سرد سال، در خواهر برادر تر، شیرخواران زودرس، در طی ماهاقتصادی پایینهای اجتماعی میزان بروز در گروه

  و شیرخوار مادران معتاد یا سیگاری )در مدت بارداری( بیشتر است. SIDSآن قربانیان 

شود. این نوع مرگ تقریباً در همه موارد در خواب رخ می دهد؛ به این شکل تنفس شیرخوار ناگهان متوقف می

والدین معموالً به شدت سوگ زده می شوند و چون هیچ دلیل مشخصی برای مرگ یافت نمی شود، احساس گناه 

تماعی آن نیروی انتظامی درگیر شدیدی در آن ها پدیدار می شود. این احساسات در مواردی که مددکاران اج

بررسی علت مرگ می شوند، شدیدتر است. برای مقابله با این احساس سود و گناه اعضای خانواده تا چندین ماه 

 به حمایت زیاد نیاز دارند.

 


