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 زردي نوزادي و فتوتراپي ( نوردرماني)
 زردي نوزادي چيست؟

جا از اكثر نوزادان در چند روز اول زندگي خود زرد مي شوند.البته احتمال وقوع اين عارضه در نوزادان نارس بيش از نوزادان رسيده است.اولين 
 بدن نوزاد كه زردي در آن قابل مشاهده است، چشم هاي نوزاد مي باشد. به تدريج قفسه سينه، شكم و پاهاي نوزاد نيز ممكن است زرد شود.

هر نوزادي كه زرد مي شود حتي اگر حال عمومي او خوب باشد بايستي در اولين فرصت توسط پزشك معاينه شود.زيرا زردي شديد مي تواند 
دگي ذهني و يا حتي مرگ نوزاد شود.باعث عقب مان  

روز كاهش يافته و از بين مي رود.بنابراين مشاهده زردي پس از هفته اول تولد نيز غير طبيعي  5-2در حالت طبيعي زردي نوزادي پس از 
 است.

 علت ايجاد زردي نوزادي

. نوزادان سطح بيليروبين باالتري دارند چون تعداد گلبول بيلي روبين يك رنگدانه مي باشد كه از محصوالت نهايي تجزيه گلبول هاي قرمز است
روبين  هاي قرمز در آنها زيادتر است و كبد آنها از آنجا كه هنوز به حد كافي تكامل پيدا نكرده است و كارايي مناسب را ندارد نمي تواند بيلي

 اضافي را دفع كند.

ري رنگ نوزاد حاوي مقاديري بيلي روبين است بنابراين در صورتي كه مقدار دفع علت ديگر زردي نوزاد دفع كم مدفوع است چرا كه مدفوع قي
 مدفوع كم باشد مقدار زردي در نوزاد افزايش مي يابد.

ساير عوامل شامل: ناسازگاري گروه خوني مادر و نوزاد، نارس متولد شدن نوزاد، جنس پسر، وجود كبودي( خونمردگي در پوست و قسمت هاي 
گرسنگي، نوزاد متولد شده از مادر ديابتي، نوزاداني كه كم كاري تيروئيد دارند، سابقه زردي از فرزندان قبلي خانواده، عفونت مختلف بدن)، 

 هاي نوزادي از قبيل عفونت هاي ادراري مي تواند باعث تشديد زردي در نوزاد شود.

 تشخيص زردي در نوزاد

ز زردي باال حكايت مي كند .پوشاندن لباس سفيد در تشخيص كمك مي كند.در اتاق با نور براي تشخيص زردي در نوزاد  رنگ پوست در پاها ا
كافي فشار ماليمي با انگشت  روي پوست قفسه سينه نوزاد وارد كنيد، اگر هنگام برداشتن فشار انگشت ته رنگ زردي روي پوست نوزاد باقي 

ست روشن بهتر عمل مي كند.براي نوزادان ديگر زردي سفيدي چشم يا لثه را بماند با پزشك مشورت نماييد.اين روش براي نوزادان با پو
 كنترل نماييد و هرچه سريع تر به پزشك مراجعه كرده تا با انجام آزمايش خون ميزان زردي مشخص گردد.

 عوارض زردي شديد نوزادي

اين عوارض ممكن است شامل خواب آلودگي، خوب  عوارض زردي شديد در نوزادان ممكن است به صورت جسمي يا ذهني بروز كند.كه شروع
شير نخوردن، تحريك پذيري شديد و تضعيف عكس العمل هاي طبيعي نوزاد باشد و با پيشرفت عارضه عالئم ديگري نظير:عقب رفتن سر، 

تشنج، اسپاسم عضالت (سفتي برامدگي مالج، پيچ خوردن اندام ها و انحراف صورت و گريه هاي بلند و جيغ مانند و در موارد خيلي شديدتر 
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عضالت) بروز كند و ممكن است تا آخر عمر عوارض اختالالت حركتي، تشنج، فلج مغزي، اختالالت تكلم و عقب ماندگي ذهني و ناشنوايي را 
 به همراه داشته باشد.

 خطرات زردي شديد در نوزاد

كه ابتدا نوزاد خواب آلوده و شديدا تحريك پذير است و بتدريج  از جمله عوارض زردي شديد درمان نشده، بيماري و ضايعه عصبي مي باشد
 شير خوردن نوزاد مختل و در نهايت به برامده شدن مالج و تشنج منجر مي شود.

 درمان در زردي نوزادي

ميزان زردي توسط بسياري از نوزادان با زردي خفيف احتياج به هيچ درمان خاصي ندارند و ممكن است با شيردهي منظم و صحيح و پيگيري 
 پزشك معالج ميزان زردي كاهش يافته و نياز به اقدام ديگري نباشد.

 در مواردي كه ميزان زردي باالتر باشد درمان ممكن است به يكي يا هردو مورد زير نيازمند باشد:

تان فتوتراپي(نور درماني) در بيمارس-1  

خفيف، با صالحديد پزشك و با توضيح و آموزش كامل به والدين با شرايط خاص امكان فتوتراپي (نور درماني) در منزل( تنها در موارد زردي -2
 پذير خواهد بود)

تعويض خون-3  

 در صورت تشديد زردي و با دستور پزشك معالج تعويض خون براي پيشگيري از بروز عوارض زردي شديد انجام مي شود.

 عوارض فتوتراپي( نور درماني )

مدفوع نوزاد به سبز رنگ) مدفوع شل( تغيير رنگ -1  

كم آبي بدن نوزاد -2  

باال رفتن درجه حرارت بدن -3  

 توجهات خاص مادر

دادن شير مادر به نوزاد،به طور مكرر، بهترين كاري است كه مي توانيد انجام دهيد (البته زماني كه زردي نوزاد شديد نباشد)، چشم بند -1
و چشمي برقرار كنيد و با او صحبت كنيد. نوزاد را باز كنيد و با نوزادتان تماس لمسي  

2- رژيم غذايي مادر تاثيري در تشديد زردي نوزادي ندارد،بنابراين هيچ محدوديتي در رژيم غذايي مادر شيرده از نظر زردي وجود 
 ندارد.
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ندارد چه بسا ممكن است مشكالتي را دادن موادي نظير كره، ترنجبين و ساير داروهاي گياهي و يا خانگي نه تنها تاثيري در كاهش زردي  -3
 نيز به بار بياورد.

دادن آب قند به نوزاد نه تنها تاثيري در كاهش زردي او ندارد، بلكه به علت پر شدن معده نوزاد و احساس سيري كاذب كه در او به وجود -4
صلي انرژي اوست، شده و باعث شديد شدن زردي در مي آورد، باعث  كاهش تمايل او به شير خوردن و محروم ماندن از شير مادر، كه منبع ا

 نوزاد مي شود.

نگام نوردرماني چشم ها و ناحيه تناسلي نوزاد را كامال بپوشانيد.ه -5  

علت زمينه ساز زردي نقش مهمي در عود زردي دارد، در نوزادي كه عامل زمينه ساز زردي برطرف نشده و ادامه دارد، ممكن است پس از  -6
ساعت از قطع فتوتراپي،  48-24هش زردي، مجددا با قطع درمان زردي برگشت كند، بر اين اساس توصيه مي شود كه پس از درمان و كا

 مجددا با نظر پزشك معالج سطح بيلي روبين خون اندازه گيري شود.

وجه به گروه خون مادر و نوزاد  براي كنترل و كاهش بروز عوارض زردي مهم و باعث پيشگيري است.ت-7  

چار زردي شديد شده اند پس از درمان نياز به پيگيري از نظر شنوايي و ساير عوارض احتمالي پيدا مي كنند.دنوزاداني كه -8  

 منابع:

http://chmc.tums.ac.ir‐1 

www.zums.ac.ir‐2  

 

والدين نوزاداني كه دچار زردي شده اند.گروه هدف:   

 


