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عالئم شایع اولیه شامل بی حالی و بی اشتهایی، کاهش 
رفلکس هــای نــوزاد و برآمدگــی فونتانل در ســر، انقباضات 
ناگهانــی در اعضاســت و نــوزاد بــا صــدای زیر گریــه می کند 
تشــنج و اسپاســم های ماهیچــه ای از دیگــر عالئــم اســت.
 انــدام هــای فوقانی نوزاد ســفت و کشــیده می شــود به 
ســمت داخل می چرخند و دســتهای نوزاد مشــت می شود 
تنها راه درمان پیشــگیری اســت که از راه  فتوتراپی  و در موارد 

شدید تعویض خون انجام پذیر می باشد.
 تعویض خون و بررسی عوارض ناشی از آن:

 چنانچه ســطح بیلی روبین در یکی از دو روز نخست به 
مقادیری که برای شــیرخوار خطرناک اســت نزدیک شــود و 
احتمال افزایش دوباره نیز وجود داشته باشد تعویض خون 

الزامی است.

 در نــوزادان تــرم )۳۷هفتــه( با ســن باالی ۷۲ ســاعت 
کــه بیلــی روبین آن هــا ۲۵ یا باالتر باشــد خطر پدیدار شــدن  
ایکتروس افزایش می یابد. این  میزان در نوزادان نارس و در 

روزهای نخست عمر کمتر می باشد.
 خونــی که بــرای تعویض خون اســتفاده می شــود باید 

تازه و با خون مادر و نوزاد  سازگار باشد.
  پیــش از انجــام تعویض خــون معده نــوزاد باید خالی 

باشد.  دمای بدن نوزاد نرمال باشد و مانیتورینگ گردد.
 در شــرایط کامــاًل اســتریل کاتتــری از راه بنــد نــاف وارد 
ســیاهرگ کبدی می شــود.  هــر تعویض خون طــی ۴۵ تا ۶۰ 
دقیقه انجام می شــود. پس از تعویض خون فتوتراپی ادامه 
می یابد و خونریزی عفونت و تشــنج از عوارض پس از انجام 

تعویض خون است.
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زردی چیست؟
 زردی عبارت اســت از زرد شــدن رنگ پوست، سفیدی 
چشــم و گاهــی اوقات انــدام های بــدن که به علــت افزایش 

ماده ای به نام بیلی روبین در خون به وجود می آید.
  زردی نــوزادان را در بیش از ۶۰ درصد نوزادان ســالم و 
۸۰ درصد نوزادان نارس را در طول هفته نخست زندگی می 
تــوان دید.  زردی معمواًل از ســر و صورت شــروع و با افزایش 

سطح بیلی روبین به سمت اندام ها انتشار می یابد. 
زردی چهره نشــانه وجود ۵ میلی گرم و زردی از وســط 
شــکم نشــانه وجود ۱۰ تــا ۱۵ میلی گــرم و زردی انــدام و کف 
دســت و پا نشــانه وجود ۲۰ میلی گــرم بیلی روبیــن در خون 

است.
 از روز دوم و سوم شروع می شود و حداکثر میزان خود تا 
روز پنجم می رســد و در روزهای بعد کاهش می یابد و پس از 

۱۰ تا ۱۴ روز به حد طبیعی برمی گردد.
 زمان بروز زردی:

 زمان بروز زردی سه حالت وجود دارد:
 ۱ زردی کــه در روز دوم و ســوم پــس از تولــد پدیــدار می 
شــود و معمــواًل در روز چهــارم بــه اوج خــود می رســد و بین 

روزهای پنجم تا هفتم رو به کمتر شدن است.
 ۲ نزدیک به ۲۰ درصد از نوزادانی که از شیر مادر تغذیه 
می کنند پــس از هفــت روز دچــار زردی می شــوند.  معمواًل 

حداکثر میزان زردی در طی هفته های دوم و سوم است.
 ۳ بــه زردی که هنــگام تولد یا طی ۲۴ ســاعت نخســت 
زندگــی پدیــد می آید بایــد توجه دقیقــی نمود،  زیــرا ممکن 
اســت به علت ناســازگاری خونی مادر و نوزاد و یا به علت 
عفونــت ایجــاد شــده باشــد اینگونــه زردی بســیار 

خطرناک است.

آنچه باید درباره علل زردی نوزاد بدانید:
ناســازگاری گروه خونی میــان مادر و نــوزاد یکی از علل 
 B یا A و گروه خونی نوزاد O زردی اســت اگر گروه خونی مادر
باشد این ناسازگاری  اصطالحاً ABO گفته می شود که بسیار 

هم خطرناک است.
 ناســازگاری Rh میان مادر و نوزاد نیــز یکی  از دیگر علل 
زردی شمرده می شود اگر گروه خونی مادر منفی و گروه خونی 
نوزاد مثبت باشــد به اصطالح ناسازگاری Rh گفته می شود.
 زردی نوزاد گاهی به علت خوب شــیر نخوردن اوســت 
عفونــت نارس بــودن نــوزاد و نقــص آنزیــم G6PD از دیگر 
علل ایجاد زردی محســوب می شود کم کاری آنزیمی در کبد 
بــه همراه پرخونــی نوزاد و نیــز عفونت های نــوزاد نیز باعث 

پدید آمدن زردی می شود. 
نشانه های زردی نوزادان:

 نخســتین نشــانه زردی زرد شــدن ســفیدی چشــم و 
مخاط هاســت.  زردی بــه صــورت مســتقیم یا غیرمســتقیم 
اســت زردی مســتقیم در بیشــتر نوزادان رخ می دهد که می 

تواند به بافت مغزی آسیب برساند.
 زمانــی که بیلی روبیــن در خون باال می رود پوســت زرد 
می شــود زردی از پوســت صورت آغاز می شــود و کــم کم که 
میــزان زردی باال می رود به ســمت پایین بدن گســترش می 

یابد و در نهایت کف پای نوزاد زرد می شود.
 توجه کنید :  در صورت عدم توجه به عالئم و مراجعه 
نکــردن به موقع به پزشــک، زردی نــوزاد افزایــش می یابد و 
ســبب آســیب مغزی می شــوند اگر آســیب مغزی پدید آید 
عالئمی مانند کاهــش فعالیت، خواب آلودگــی، بی قراری، 
بی اشــتهایی، گریه هایی جیغ مانند، تشــنج، عقب ماندگی 

ذهنی و ناشنوایی در نوزاد پدیدار می شود.
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آیا زردی ربطی به شیر مادر دارد؟
 پژوهش ها نشــان داده نوزادانی که از شــیر مادر تغذیه 
می کنند بیشــتر از نوزادانی که شیرخشک اســتفاده می کنند 
دچار زردی می شــوند خوشــبختانه زردی هــای این نوزادان 
زردی هــای خــوش خیم اســت کــه بــا شــیرخوردن متداوم 

برطرف می شود.
 آیا زردی ربطی به تیروئید دارد؟

 بله امروزه در کشــور ما آزمایش های غربالگری روز ۳ تا 
۵ ســال تولد نوزاد صورت می گیرد که کــم کاری تیروئید می 

تواند یکی از علل زردی نوزاد باشد.
 آیا شیر خشک و آب قند تاثیری در زردی دارند؟

 در بعضــی موارد نه تنهــا فایده ندارنــد، بلکه ضرر هم 
دارند.  تحقیقات انجام شده نشان می دهد که آب قند باعث 
باال رفتن زردی شــده است.  اگر زردی باال باشد حتماً از المپ 

فتوتراپی استفاده شود.
 روش تشــخیصی:  زردی نــوزادان با دیــدن رنگ زرد 
پوست و چشم قابل تشخیص اســت.  اما با دیدن زردی باید 
آزمایش بیلی روبین ســرم انجام شــود.  گاهی آزمایش های 
دیگــری مانند تعیین گروه خونی مادر و نوزاد، آزمایش ادرار 

و سایر آزمایش ها برای نوزاد توصیه می شود.
 پیشگیری:  بهترین روش پیشــگیری در نوزادانی که در 
روز دوم و ســوم نــوزادی دچــار زردی می شــود، تغذیه مکرر 
با شــیر مادر اســت.  باید توجه نمود بهتریــن راه جلوگیری از 
آســیب مغزی در نوزادانی که در ۲۴ ســاعت اول دچار زردی 
شــده انــد انجــام آزمایش هــای فــوری بــرای تعییــن علت 

بیماری در ۲۴ ساعت نخست زندگی است.
در مــواردی کــه زردی بــه علــت ناســازگاری گــروه های 
خونی مادر و نوزاد و یا دیگر مشــکالت نوزادی باشــد، تغذیه 

با شــیر مادر به تنهایی نمی تواند بیمــاری را برطرف کند.  در 
این مواقع توصیه های پزشکی را جدی بگیرید.

 توجــه کنیــد کــه:  از دادن شــیر خشــک، آب قنــد و 
ترنجبین به نوزاد دچار شده به زردی خودداری کنید.

 درمــان:  توجه داشــته باشــید که بــا تشــخیص و درمان 
زودهنــگام ایــن بیماری مــی توان از عــوارض آســیب مغزی 
جلوگیــری کــرد. بــرای درمــان ایــن بیمــاری پــس از انــدازه 
گیری میزان بیلی روبین ســرم، بســته به شــدت زردی و ســن 
نــوزاد در برخی مواقع بســتری شــدن نوزاد و شــروع فتوتراپی 
)پرتودرمانی( در بیمارستان توصیه می شود.  در موارد شدید 
بیماری ممکن است نیاز به تعویض خون نوزاد داشته باشد.

 در برخــی مواقــع، بســته بــه نظــر پزشــک، تزریــق 
ایمونوگلوبولین وریدی و یا درمــان عفونت ادراری ضروری 

است.
 چه مواردی تعویض خون الزم است؟

 زردی بــاال یــک مشــکل شــایع و اکثــراً خــوش خیــم 
نــوزادی اســت کــه اگر درمــان نشــود بــرای دســتگاه عصبی 
ســمی محســوب می شــود. زردی شــدید باعث اختالل حاد 
فونکســیون ســاقه مغزی می شــود و با انجام تعویض خون 

قابل برگشت است.
یــک  بیلیروبیــن،  یــا آنســفالوپاتی  ایکتــروس  کــرن   
سندروم عصبی اســت  که پیامد رســوب بیلی روبین در مغز 
اســت.  شــروع آن معمــوال در هفتــه نخســت زندگــی نــوزاد 
است.  شــواهد نشــان می دهد که چنانچه سطح بیلی روبین 
غیرمســتقیم بیش از ۲۵ میلی گرم باشــد ضریب هوشی در 

شــیرخوار ترم و ســالم تحــت تاثیر قــرار می گیــرد.  نتیجه 
اینکه هرچه شــیرخوار نارس تر باشــد احتمال ابتال 

به ایکتروس بیشتر خواهد بود.


