شما در این بروشور اطالعاتی در مورد
بیماری زردی دریافت می کنید و تا حدودی
در مورد آنچه که در انتظار فرزند شما
است آشنا می شوید .ولی به یاد داشته باشید
که همه این موارد مختص نوزاد شماست؛
می بایست از ارائه این مطالب به دیگران
خودداری نمائید.
ایکتر یا زردی نوزادی چیست؟
یكی ازبیماریهای رایج در دوران نوزادی
می باشد كه تقریبا  06درصد نوزادان
رسیده و  06درصد نوزادان نارس
پس ازتولد دچار درجاتی از زردی میشوند.
در اثر تخریب گلبولهای قرمز ،ماده ای به
رنگ زرد به نام بیلی روبین در خون ایجاد
میشود .این ماده به طور طبیعی به وسیله
كبد از خون برداشته می شود و از آنجا كه
كبد نوزاد رسیدگی كامل را ندارد؛ در
هفته اول تولد معموال این ماده در خون
زیاد شده و سبب بروز زردی می گردد.
اگر در روزهای  2-7باشد فیزیولوژیک
محسوب می شود و اگر در  22ساعت اول
تولد باشد و یا با بزرگی كبد و طحال و كم
خونی همراه باشد؛ پاتولوژیک محسوب
میشود .گاهی نیز زردی ،ناشی از شیر
مادر است.
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زردی را چگونه میتوان تشخیص داد؟
عالمت زردی ،زرد شدن سفیدی چشم ،پوست و
مخاطها است و باید نسبت به آن حساس
بود .هرچه به پاها برسد یعنی عدد زردی باالتر و
نگرانکنندهتر است .در بسیاری از موارد ارزیابی
چشمی ،کافی نبوده و پزشکان با آزمایش خون،
مقدار زردی و نوع زردی را تعیین میکنند.
البته همیشه زردی تنها عالمت نیست .اگر در
کنار زردی عالیم دیگری مانند بیحالی یا خوب
شیر نخوردن و یا باال و پایین بودن درجه حرارت
بدن وجود داشت احتمال خطر باالتر است و باید به
پزشک مراجعه کرد.
درمان زردی چگونه است؟
برای درمان زردی برای نوزاد فتوتراپی شروع
می شود؛ در این روش از المپهای مهتابی با نور
آبی (المپهای فلورسنت) جهت کاهش سطح زردی
استفاده می شود.
نکاتی که در این مورد باید رعایت شود:
 )1حتما چشم نوزاد باید پوشش داشته باشد.
 )۲ناحیه تناسلی نوزاد ،پوشش داشته باشد.
 )3پوست بدن نوزاد در مدت فتوتراپی نباید چرب
شود.
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عوارض فتوتراپی:
مدفوع شل و سبز رنگ ،قرمزی زودگذر پوست ،تغییر
رنگ پوست به قهوه ای و خاکستری ،تب ،اسهال ،کم
آبی بدن.

در چه شرایطی به تعویض خون نیاز است؟
زردی در عین حال که مشکل شایعی است و برای
تعداد زیادی از نوزادان رخ میدهد؛ چنانچه به
موقع درمان نشود ،میتواند در درصد پایینی
مشکلساز شود.
در موارد افزایش شدید زردی خون که احتمال به
وجود آمدن مشکالت مغزی در آن باشد؛ تعویض
خون ممکن است انجام شود .مقدار زردی و شدتی
که در آن نیاز به تعویض خون پیدا میشود با
توجه به سن نوزاد و نارس یا رسیده بودن نوزاد
مختلف است .در این موارد به پزشک خود اعتماد
کنید و مطمئن باشید که پزشک نوزاد شما برای
نوزادتان بهترین اقدام را در برطرف کردن زردی
وی انجام می دهد.
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عوامل زمینه ساز زردی:
 ناسازگاری گروه خونی مادر و نوزاد (مادر Oو نوزاد  Aیا )B
 وجود عفونت در نوزاد كم كاری تیروئید تأخیر در دفع مدفوع تغذیه ناكافی با شیر مادردیابت مادر مصرف برخی داروها توسط مادر پلی سیتمی یا پرخونی نارس بودن نوزاد (زیرا احتمال عفونت باالتراست ،عمر گلبول قرمز در این نوزادان كمتر است
و كبد كارایی كمتری دارد).
نكات مورد توجه مادران:
 قطع شیر دهی توصیه نمی شود مگر با
نظرپزشک
 استفاده از المپهای مهتابی خانگی تأثیری در
درمان ندارد.
 ازدادن هرنوع ماده غذائی غیراز شیر مادر
(مانند آب قند ،ترنجبین)خودداری نمائید .هر
چه نوزاد شیر بیشتری بخورد زردی او
سریعتر برطرف می شود.









از کافی بودن شیر خود برای تغذیه نوزاد
اطمینان حاصل کنید؛ نوزاد باید حداقل  2الی
 0بار پوشک خود را خیس کند.
زرد شدن از صورت شروع شده و بتدریج به
تمام بدن گسترش می یابد.
رژیم غذایی مادر تأثیری بر روند بیماری
ندارد.
رنگ زرد شیر مادر باعث بروز زردی
نمیشود.
اگر پزشک دستور به گرفتن نمونه ادرار داده
است طبق راهنمایی پرستاران ،از نوزاد خود
نمونه گیری ادرار را انجام دهید.
جهت چک مجدد زردی حداقل 20 -22
ساعت بعد از ترخیص به پزشک اطفال
مراجعه کنید.
در صورتی که نوزادتان مبتال به فاویسم
(حساسیت به باقال و بعضی داروها) می باشد،
دقت بیشتری داشته باشید ،زیرا احتمال زردی
در نوزاد شما بیشتر است .به توصیه های
پرستاران در مورد فاویسم دقت کنید.

عنوان  :ایکتر
(زردی نوزادی)
راهنمای والدین
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