
 : تعريف

 گفته خون در بيليروبين نام به اي ماده افزايش به

 .  است شايع بسيار نوزادان بين در که شود مي

 : عاليم

 ابتدا که ها ناخن و چشم سفيدي پوست، زردي

 اين مواردي در البته.  شود مي زرد چشم سفيدي

 نيز کمي موارد در و است نارنجي يا روشن زردي

 . است سبز يا تيره زرد

 نخوردن شير خوب و نوزاد بيحالي ديگر، عاليم

 .اوست

 : زردي انواع

 اول نوع که شوند مي تقسيم دسته دو به ها زردي

 وجود نوزادان تمام در و ندارد درمان به نياز آنها

 : شود بايددرمان دوم نوع اما. دارد
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 روز در معموال( :  غيربيماريزا)  طبيعي زردي(1

 بيليروبين ميزان و. کند مي بروز تولد سوم يا دوم

 کاهش سپس و افزايش روز چند تا نوزادان اين در

 طوريکه به يابد مي

 

 زردي اين. شود مي برطرف اول هفته انتهاي تا

 کند نمي ايجاد نوزاد براي مشکلي و است طبيعي

 .ندارد درمان به نيازي و

 مشابه آن عاليم( :  بيماريزا) طبيعي غير زردي( 2

 که تفاوت اين با است طبيعي زردي عاليم با

 طبيعي زردي از زيادتر خون در بيليروبين ميزان

. کند مي پيدا ادامه بيشتر يا هفته دو تا و است

 . شود مي داده تشخيص اول ساعت22 در زردي
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 خواب استفراغ، مثل نيز ديگري عاليم البته

 مي نيز رنگ پر ادرار و کمرنگ مدفوع آلودگي،

 اينکه صورت در زردي نوع اين. کند ايجاد تواند

 مي مغز جدي آسيب باعث تواند مي نشود درمان

.   نيست درمان قابل متأسفانه آسيب اين که شود

 تشخيص براي حتما توصيفات اين تمام با اما

 نوزاد خون بايد طبيعي غير از طبيعي زردي

 . شود آزمايش

 :دارد وجود اصلي درمان دو :زردي درمان

 که دستگاهي درون را نوزاد: درماني نور  (1

 نور اين گذراند مي دارد آبي سنت فلور المپهاي

 از تا داده شکل تغيير را خون بيليروبين تواند مي

 مي کاسته نوزاد زردي از نتيجه در .شود دفع بدن

 اين بيايد عمل به نوزاد از الزم مراقبتهاي اگر. شود

 است خطري بي و خرج کم ساده، درمان روش،

 . بخشد مي بهبود را نوزاد زردي که
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 : نوردرماني مراقبتهاي

 و پوشيده نوزاد تناسلي آلت و چشمها بايد حتما

 آلت و چشمها به نور که چرا باشد لخت بدن بقيه

 المپها از نوزاد فاصله .کند مي وارد آسيب تناسلي

 نوزاد برداشتن هنگام. باشد سانتيمتر 11-22 بايد

 سرما نوزاد که بود مراقب بايد دستگاه درون از

 و دادن شير از .شود پوشانده لباس سريع و نخورد

 نوزاد چه هر کرد؛ غفلت نبايد نوزاد پوشک تعويض

 و شود مي دفع بهتر بيليروبين بخورد شير بيشتر

 .کند مي پيدا کاهش زودتر زردي
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 رد گرفتند قرار دليل به نوزاد مدفوع شلي :نکته

 نگران که است مدفوع از بيليروبين دفع و دستگاه

 دست از که مايعاتي جبران براي اما نيست کننده

 . بخورد شير خوب بايد دهد مي

 نور از استفاده که صورتي در:  خون تعويض( 2

 ميزان و نباشد مؤثر زردي کاهش در درماني

 مغزي خطر احتمال کرده پيدا افزايش بيليروبين

 را نوزاد خون درمان، براي باشد داشته وجود

 روش اين. شود برطرف زردي تا کنند مي تعويض

 داشته است ممکن که خطراتي دليل به درماني

 .شود مي انجام ضروري مواقع در فقط باشد
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