
به افزايش ماده اي به نام بيلي روبين در خـون   :  تعريف 
 . گفته مي شود كه كه در بين نوزادان بسيار شايع است 

زردي پوست ، سفيدي چشم و ناخنها كه ابـتـدا   :  عاليم 
البته در مواردي اين زردي .  سفيدي چشم زرد مي شود 

روشن يا نارنجي است و در موارد كمي نيز زرد تيره يـا  
 . سبز است 

عاليم ديگر ، بي حالي نوزاد و خوب شيـر نـخـوردن      
 .اوست 

 
 

زردي ها به دو دسته تقسيم مي شوند كـه  :  انواع زردي 
نوع اول آنها نياز به درمان ندارد و در تمام نـوزادان    

 :     اما نوع دوم بايد درمان شود . وجود دارد 
معموال در روز دوم يا ) :  غير بيماريزا (  زردي طبيعي ) 1

و ميزان بيلي روبين در ايـن    .  سوم تولد بروز مي كند 
نوزادان تا چند روز افزايش و سپس كاهش مي يابد بـه  

ايـن  .  طوري كه تا انتهاي هفته اول برطرف مي شـود    
زردي طبيعي است و مشكلي براي نوزاد ايجاد نمي كند 

 .و نيازي به درمان ندارد 

ژ ه   م ا د ر ا ن  لت   آ م و ز شي   و ي ف م  پ
 
   

و ز ا د ي «  »ز ر د ي   ن

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

 عاليم زردي طبيعي است با اين تفاوت كه 

ميزان بيلي روبين در خون زيادتر از زردي طبيعي است 

 .و تا دو هفته يا بيشتر ادامه پيدا مي كند 

البتـه  .  ساعت اول تشخيص داده مي شود 24زردي در  

عاليم ديگري نيز مثل استفراغ ، خواب آلودگي ، مدفوع 

ايـن  .  كم رنگ و ادرار پررنگ نيز مي تواند ايجاد كند   

نوع زردي در صورت اينكه درمان نشود مي تواند باعـث  

آسيب جدي مغز مي شود كه اين آسيب متأسفانه قـابـل   

اما با تمام اين توصيفات حتمـا بـراي     .    درمان نيست 

تشخيص زردي طبيعي از غير طبيعي بايد خون نـوزاد    

 آزمايش شود 

 دانشگاه علوم پزشكي لرستان  

 كوهدشت) ره(بيمارستان امام خميني 

) ره(سوپروايزر آموزشي بيمارستان امام خميني :  تهيه كننده 
 شهرستان كوهدشت

 1390پاييز 



 

  :منابع 

 طب نوزادان نلسون 

 درسنامه جامع پرستاري كودكان ؛ حامد مرتضوي

 پرستاري مادر و نوزاد ؛ فوزيه رفعتي

 90پاييز 

هنگام برداشتن نوزاد از درون دستگاه بايد مراقب بـود  
 .كه نوزاد سرما نخورد و سريع لباس پوشانده شود 

از شير دادن و تعويض پوشك نوزاد نبايد غفلت كـرد ؛    
هرچه نوزاد بيشتر شير بخورد بيلي روبين بهتر دفع مـي  

 .شود و زردي زودتر كاهش پيدا مي كند 
شلي مدفوع نوزاد به دليل قرار گرفتن در دستگاه :  نكته 

و دفع بيلي روبين از مدفوع است كه نگران كننده نيست 
اما براي جبران مايعاتي كه از دست  مي دهد بايد خوب 

 .شير بخورد 
در صورتي كه استفـاده از نـور        : تعويض خون )      2

درماني در كاهش زردي مؤثر نباشد و ميزان بيلي روبين 
افزايش پيدا كرده احتمال خطر مغزي وجود داشته باشد 
براي درمان ، خون نوزاد را تعويض مي كنند تا زردي   

اين روش درماني به دليل خطراتي كـه    .  برطرف شود 
ممكن است داشته باشد فقط در مواقع ضروري انجام مي 

 .شود 
 
 

 . 

 :دو درمان اصلي وجود دارد : درمان زردي 
نوزاد را درون دستگاهي كه المپهـاي  :  نوردرماني )    1

فلورسنت آبي دارد مي گذراند اين نورميتواند بيـلـي   
در . روبين خون را تغيير شكل داده تا از بدن دفع شود   

اگر مراقبتهاي .  نتيجه آن از زردي نوزاد كاسته مي شود 
الزم از نوزاد به عمل بيايد اين روش ، درمان  ساده ، كم 
خرج و بي خطري است  كه زردي نوزاد را بهبود مـي    

 . بخشد 
  :مراقبتهاي نوردرماني 

حتما بايد چشمها و آلت تناسلي نوزاد پوشيده و بقيه بدن 
 لخت باشد چرا كه نور به چشمها و آلت تناسلي

 .آسيب وارد مي كند          
 .سانتي متر باشد  15-20فاصله نوزاد از المپها بايد 
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