
افتد كه سطح سالم زماني اتفاق مي نوزادزردي در يك 

روبين ماده شيميايي بيلي .روددر خون باال مي« روبينبيلي»

هاي قرمز پير توليد طبيعي سلول تخريباست كه در اثر 

طبيعي و سالم در چند روز  نوزادانبيش از نيمي از . شودمي

مي پوستشان  چشم واول زندگي دچار تغيير رنگ زرد در

 شوند. 

 

 علت آن چیست؟

زماني كه سطح بيلي روبين به بيشتر از حد طبيعي برسد، 

زردي يا يرقان از ناحيه سر به طرف گردن و سپس سينه 

به انگشتان پاها هم  پيشرفت مي كند و در شرايط شديد نهايتاً

مي رسد. اين حالت كه يرقان فيزيولوژيك ناميده مي شود )بر 

اكتري كه توسط بيماريهاي كبدي يا خالف نوع نادر و خطرن

ناسازگاري خوني مادر ايجاد مي شود( سبب هيچ نوع آسيبي 

در شيرخواران سالم و رسيده )سن طبيعي حاملگي( نخواهد 

وجود سلولهاي قرمز خون به مقدار و فقط به علت  شد

 كم بودن فعاليت كبد در ابتداي تولد ايجاد مي شود.زيادو

وزادان مبتال به يرقان ممكن است دچار در برخي موارد نادر، ن

آسيب سيستم عصبي بشوند. و اين زماني است كه سطح 

 .افزايش يافته باشد بيليروبين شديداً

 

 علل دیگر زردی در نوزادان:

 ديابت حاملگي 

 عفونت 

  نوزاد در جنين وخونريزي داخلي 

 به علت آسيب در هنگام زايمان كبودي 

 نوزاد نارس 

 شیوع زردی در نوزادان چقدر است؟

درصد نوزادان رسيده در روز دوم يا سوم تولد  60

دچار يرقان مي شوند. اغلب اين حالت پس از يك 

 هفته برطرف مي شود.

درصد نوزادان نارس بين روزهاي پنجم و هفتم  80

لت دچار مي شوند. بيماري پس از زايمان به اين حا

 دو ماه پس از تولد برطرف مي شود.گاهي در طي 

 

 چگونه یرقان درمان می شود؟

مبتال به يرقان شده نوزادتان اگر به نظر مي رسد 

است، پزشكتان ممكن است تستهايي براي اندازه 

گيري سطح بيلي روبين خون و لزوم شروع درمان 

موقع متولد شده و  ، بهنوزاداگر  براي او انجام دهد.

از ساير جهات سالم است، اكثر پزشكان درمان را 

نمي كنند، مگر اينكه سطح بيلي روبين   شروع

البته  .ميلي گرم در دسي ليتر خون برسد 15باالتر از 

 به وزن نوزاد و زمان تولد نيز بستگي دارد.

راپي درمان توتتا كنون يرقان با ف 1970ائل دهه از او 

ده اي كه در آن نوزادان در معرض نور مي شود، پدي

 قرار مي گيرند. اين نور مولكولهاي بيلي مخصوص

را توسط  و دفع آنها تغيير شكل دادهروبين اضافي را 

بدون لباس  نوزادمي كند.  آساننوزاد  و كليهكبد

براي يك يا دو روز زير نور قرار مي گيرد و  معموالً

 شود. بسته مي چشم بند محافظچشمانش با يك 

 
 

بيماريهاي نادر ناسازگاري گروه خوني داشته  نوزادتاناگر 

روبين به مقادير خطرناك برسد، ممكن  باشد و مقدار بيلي

)ار است حتي نياز به تعويض خون داشته باشد. تست خوني 

 خونيدر زمان تولد براي تشخيص ناسازگاري  مادر كه هاش(

احتمال وجود  را با دقت زياد از مادر، استانجام داده 

آگاه مي كند. براي پرهيز از اين  نوزادناسازگاري خوني مادر و 

تزريق خواهد  مادرامر آمپول هاي ضد آنتي بادي يا روگام به 

 شد.

 

 چگونه می توانم بگویم كودكم یرقان دارد؟

افراد متخصص تست سريعي را براي تشخيص يرقان در منزل 

روشنايي مناسب، فشار توصيه مي كنند: در يك اتاق با 

ماليمي را به سينه كودكتان وارد كنيد؛ اگر بعد از برداشتن 

فشار، رنگ زرد بر روي پوست مشاهده گردد، بايد به پزشك 

اين روش براي بچه هاي با پوست روشن خود مراجعه كنيد. 

 زردي سفيدي چشمبهتر جواب مي دهد. براي بچه هاي ديگر، 

 .يا لثه را چك كنيد
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اگر هرگونه شكي داريد به پزشك خود مراجعه كنيد تا مطمئن 

 شويد اقدامات صحيح را براي بهبود كودك خود برداشته ايد.

 

 عوارض زردی نوزاد

بيلي روبين براي دستگاه اعصاب مركزي نوزاد، ماده اي سمي 

كند و موجب آسيب هاي مغز رسوب مير سلولاست و د

  .گرددهاي مغزي ميسلول

كيلو گرم در 5/2در نوزاد سر رس)رسيده(با وزن بيش از اگر

گرم ميلي 25مقدار بيلي روبين بيشتر از  روز سوم و بعد از آن

گردد كه عالئم آن شود، باعث بروز بيماري كرن ايكتروس مي

 :عبارتند از

ها به سمت عقب، خميدگي سر و پا برجستگي مالج سر،

خونريزي ريوي، تب، سفتي عضالت، فلج عضالت باالبرنده كره 

مانند، سفتي در نوزاداني كه زنده مي مي باشد.  چشم و تشنج

شود اما ممكن است در آينده سبب كري عضالت برطرف مي

ماندگي ذهني، تغييرات ميناي عصبي، فلج مغزي، عقب

 جلوگيري تنها راه   .گ دائمي آنها شودها و تغيير رندندان

 .باشدكرن ايكتروس، تعويض خون نوزاد مي

 

 توصیه های مهم

 در زير منبع نور چشم و آلت تناسلي كودك را بپوشانيد 

 خود را با دفعات بيشتر شير دهيدنوزاد 

  .شير مادر بهترين درمان براي كودك مبتال به زردي است

 خوبي جبران مي كند.چون مايعات از دست رفته را به 

 با المپهاي مهتابي خانه كامالً فرق مخصوص  اين المپهاي

 دارد و المپهاي مهتابي خانه براي درمان زردي كاربرد ندارد.

 .آب قند تأثيري بر درمان زردي ندارد 

  از عوارض فتوتراپي سندرم كودك برنزه است كه

تغيير  در اين سندرم رنگ پوست نوزاد به قهوه اي

 .دهد كه پس از فتوتراپي برطرف مي شود رنگ مي

  نكته مهم : براي درمان زردي نوزاد از دادن هر

ير از شير مادر ) مانند آب قند نوع ماده غذائي غ

 ترنجبين ،شير خشت (خودداري كنيد .،

 در موارد زیر به پزشک مراجعه كنید:

 هفته 3شتر از يطول كشيدن زردي ب 

 خوب غذا نخوردن نوزاد 

 يبي حال 

 دم افزايش وزن در نوزادع 

 گريه ضعيف 

 تب 

 حركات غير طبيعي در كودك 
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