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تعريف :
ايکتر يا زردي نوزادي :
 %06در نوزادان ديده مي شود .
عالئم باليني :
زرد شدن نوزاد که مي توا ند از
ساعات اوليه تولد باشد از چشم ها
شروع مي شود تا به پاها مي رسد .

تشخيص :آزمايش بيلي روبين خون
درمان :
-9فوتو تراپي يا نور درماني
 -2تعويض خون
عوارض فوتوتراپي :
-9مدفوع شل
 -2کم آبي يا دهيدراتاسيون
علل ايکتر:
ا لف) در مواردي که تول يد بي لي
روبين زياد است
شامل  -9:نا سازگاري گروه هاي خوني
ABOيا RHيا گروههاي فرعي
 -2کمبودهاااي آنميمااي در گلبااو
قرمم
 -8عفونت
 -4پلي سيتمي يا پرخوني
 -5خونريمي ( کبودي پوست يا سفا
هماتوم)
 -0نقايص ديوتره گلبو قرمم
ب) کاهش برداشت کبد
در
اناخته م ا
اا شا
ال نا
اه علا
ج) با
هيپوتيروئيدي يا کم کاري تيروئيد
در تنگااي پيلااور (در مااواردي کااه
ايک تر طو ک شيده حت ما به ف کر
هيپوتيروئيد باشيم .
ناسازگاري :ABO
مادر  Oو نوزاد گروه خوني Aياا B
با شد و در  % 86ا ين موارد ايک تر
داريم  .خفيف تر از ناسازگاري RH
است ولي شايع تر است .
ناسازگاري : RH
مادر RHمنفي و نوزاد RHم بات در
حاملگي او بروز نمي کند
پس از تولد هر نوزاد RHم بات از
ماادر RHمنفاي ماادر حتماا باياد
روگام دريافت کند.

ايکتر شير مادر :
در شير خواران ترم
تولد % 2شيوع دارد .

پس از روز 7

افمايش بيلي روبين در دومين و سومين
هفته تولد مي باشد .
در شير مادر ماده اي و جود دارد که
باعث مهار رقابتي آنميم گلوکم و نيل
ترانسفراز مي شود .
نوزاد سالم و طبيعي است و به جم در
موارد نادر که بي لي رو بين بي شتر از
 % 46مي با شد کرنيک تروس بروز ن مي
کند.
با ق طع شير مادر به مدت يک تا دو
روز سطح بيلي روبين کاهش يافته و با
شروع م جدد شير د هي ا فمايش ن مي يا بد
.

مراقبت در فوتوتراپي :
بستن چشم ها بررسي پوزيشن در هر  2-0ساعت خروج مادر از ف تو براي مدتکوتاه
 برر سي ع ئم کرنيک تروس (ر سوبزرد ر نگ در گانلگليون هاي قا عده
اي و هيپوکامپ )
 کنتر درجه حرارت توزين روزانه ( تعيين مايعات ) آزمايش بيلي روبين هر  3ساعت تغذيه شير بدون الکتوز مراق بت پر ستاري از ( خرا شيدگي)
 -خشکي و کم آبي

