
 نوزادي زردي
 

 
 تخريب و افزايش كبد ناقص نسبتا عملكرد مانند مختلف علل كه است حالتي نوزادان زردي

 و پوست كه شودمي سبب و شده خون روبينبيلي سطح افزايش باعث خون قرمز گلبولهاي

 در و شودمي ايجاد عمر اول روزهاي در نوزادي زرديمعموالً . شود رنگ زرد نوزاد چشم سفيدي

 .افتدمي اتفاق بيشتر وزن كم وزادانن

 درمان بدون حتي است ممكن و شودمي مشاهده نوزادان از زيادي تعداد در زردي گرچه

 ديررس مغزي صدمات بروز سبب باال زردي است ممكن نوزادان از برخي در چون اما يابد، بهبود

 .گيرتد قرار پزشك رنظ تحت زردي به مبتال نوزادان همه است الزم شود، ناپذيريجبران

 

 :يزرد علل
 برخي است ممكن اما باشد نداشته ايشده شناخته علت نوزادي زردي است ممكن گرچه

 را بيشتر كند كه عبارتند از: زردياحتمال  موارد

 ديابت به مادر ابتالي 

 زردي خانوادگي سابقه وجود 

 مخدر مواد به مادر اعتياد  

 مادر شير از ناشي زردي 

 هايگروه ناسازگاري زا ناشي زردي 

 خوني

 آنزيم كمبود از ناشي زردي PD6G 

  (فاويسم)

 مادر شير از ناكافي تغذيه 

 تيروئيد كاري كم  

 يرادرا عفونت مانند عفونتها برخي حتي. 



:زردي عالئم
 ممكن شديد موارد در اما ندارد ديگري عالمت چشم و پوست رنگ تغيير جز به زردي معموال

 :باشد داشته جودو نيز زير عالئم است

 نوزاد، نخوردن شير خوب 

 نوزادحالي يا صداي گريه غيرطبيعي و بي آلودگي خواب.

از بيمارستان راجع به زمان مناسب براي معاينه از نظر زردي  لذا قبل از ترخيص فرزندتان،

 سوال كنيد.

 

 :يزرد درمان
 گيرياندازه با كه زردي مقدار چنانچه

 زياد شودمي صمشخ خون روبينبيلي سطح

 مراحل در كه دارد درمان به احتياج باشد

 و( فتوتراپي)مخصوص آبي نور المپ با اوليه

 صورت خون تعويض با پيشرفته مراحل در

 .گيردمي

 با كه نوزاداني تناسلي ناحيه و چشمان

 با بايد گيرندمي قرار درمان مورد فتوتراپي

 پوشانده پوشك و مخصوص بندهايچشم

 گيرد.يادآوري مي شود اين درمان در بيمارستان انجام مي .شوند

 

 :كند توجه آنها به بايد شيرده مادر كه نكاتي
 

 بودن كم آن علت است ممكن شودمي ايجاد تولد اول روز 3 در زردي كه مواردي در 

 در بار 8-21 به شيردهي دفعات افزايش با كه باشد دادن شير نادرست روش يا مادر شير

.يايدمي بهبود زردي نوع اين روز شبانه



 است بهتر هم شود مي مطرح مادر شير زردي تشخيص كه كشيده طول زردي موارد در 

.گيرد صورت فتوتراپي معالج پزشك نظر با و نشود قطع شيردهي

                                                
  

 

 

 

 آغوز دادنمكونيوم كه كندمي كمك (رنگ سياه مدفوع )شود دفعزردي از و 

 زردي و شده پستانيتغذيه مانع غيره و قند آبمثل ها آشاميدني ساير اما. كند جلوگيري

.كندمي تشديد را

 كندمي پيدا ادامه هفته چندين و شودمي شروع زندگي اول هفته آخر در زردي گاهي. 

.باشد داشته درمان به نياز كه دباش نوزاد در جدي بيماري علت به است ممكن امر اين

 دهد تغيير را خود غذايي رژيم مادر نيست الزم و نداشته اثر زردي روي بر مادر تغذيه.

 88 شود مراجعه پزشك به مجدد معاينه جهت ترخيص از پس ساعت.

 گيرد انجام گوش شنوايي تست ماهگي سه در زرد نوزاد هر براي.

 

 :گرامي پدر و مادر

 مغزي فلج و ناشنوايي مثل عوارضي باعث نشود درمان موقع هب زردي اگر 

 .شودمي نوزاد در

 

 

 



 

 زردي نوزادي

 

 مارموزش هب بي آ
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