درهاى با اطت

فادٍ اس فتْتزاپی اطت ّ در هْارد

فاکتورهای خطر ساز در ایکتر:

بیلیزّبیي باالتز اس  ۳۰تعْیط خْى صْرت هی گیزد .در
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دیابت هادر

ٌُگام فتْتزاپی پْػغ چؼن ّ دطتگاٍ تٌاطلی

-2

پزهاچْریتی یا ًارطی

-3

خٌض هذکز

افشایغ درخَ حزارت ًْساد اس عْارض قابل تْخَ

-4

کبْدی خلذی

فتْتزاپی هی باػذ.
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ارتفاع

ظایعات عصبی ٍ هزاٍ اطت .

شیوع:
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تحزیک سایواى با اکظی تْطیي

اگز در رّسُای دّم تا ُفتن تْلذ باػذ ایکتز فیشیْلْژیک

در  ۶۰درصذ ًْساداى رطیذٍ یا تزم ّدر  ۸۰درصذ ًْساداى

ل افشایغ تْلیذ بیلیزّبیي بَ
هحظْب هی ػْد کَ بذلی

رٍ تزم دیذٍ هیؼْد.
ًارص یا پ

علت ػکظتَ ػذى گلبْلِای قزهش اطت.

عالئم بالینی:

ایکتر

تغییز رًگ سرد پْطت ّ هلتحوَ را گْیٌذ کَ اس هظائل
ػایع دّراى ًْسادی اطت .ایکتز ػایع ّ در اکثز هْاقع
خْع خین اطت  .اگزچَ درهاى ًکزدى ایکتز ػذیذ با

اگز در  ۲۴طاعت اّل تْلذ باػذ ّ یا با بشرگی کبذ ّ
طحال ّ کن خًْی ُوزاٍ باػذ یا در ًْساد تزم بیؼتز اس
 ۱۴رّس ّ در ًْساد ًارص بیؼتز اس  ۲۱رّس طْل بکؼذ ٬
ایکتز پاتْلْژیک هحظْب هی گزدد.
اس علل هِن ایدا د ایکتزً ٬اطاسگاری گزٍّ ُای خًْی
اطت.اگز هادر ًْ ّ Oساد گزٍّ خًْی  Aیا  Bباػذ  ٬در
 ۳۰درصذ هْارد ایکتز دارین کَ خفیف تز اس ًاطاسگاری
RHاطت ّلی ػایعتز اطت

.در ًاطاسگاری  RHاگز

هادر هٌفی ّ ًْساد هثبت باػذ  ٬در حاهلگی اّل بزّس
ًوی کٌذ.پض اس تْلذ ُز ًْساد

 RHهثبت اس هادر RH

هٌفی ٬هادر حتوا بایذ آهپْل رّگام بگیزد.
در  ۳درصذ هْارد در ًْساداى تزم پض اس رّس
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 ۷تْلذ ٬

ایداد گزدد کَ با قطع ػیز هادر بزای یک تا دّ رّس
بزطزف ػذٍ ّ هدذدا ّ با ػزّع ػیزدُی هادر بزّس

تاخیز دفع هذفْع
ًژاد
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پلی طیتوی یا پز خًْی
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طٌذرم داّى یا هٌگْلیظن

هوکي اطت درهْقع تْلذ ّیا درُز سهاى اس دّراى
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طفال ُواتْم

ًْسادی ّخْد داػتَ با ػذ  .هعوْال اس صْرت ػزّع

-12

کاُغ ّسى

هیؼْد ّبَ ػکن ّ پاُا اًتؼار هی یابذ.
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اها هعایٌَ فیشیکی ًوی تْاًذ ططح خًْی را هؼخص

-14

طابقَ ایکتز در فزسًذ دیگز
دارُّا

کٌذ.
ایکتر پاتولوژیک:

ایکتر فیسیولوژیک:
بزّس ایکتز در رّسُای دّم تا طْم تْلذ کَ در رّسُای
طْم تا چِارم بَ حذ ًِایی خْد یعٌی

 ۵تا  ۶هیلی

گزم در دطی لیتز هی رطذ ّبیي رّسُای پٌدن تا
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عٌْاى فیشیْلْژیک هعزفی هی ػْد کَ علت آى
افشایغ تْلیذ بیلی

ایکتز در  ۲۴طاعت اّل تْلذ
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بشرگی کبذ ّ طحال ّ کن خًْی

-3

سردی در تزم بیؼتز اس  ۱۴رّس در ًارص یا
پز تزم بیؼتز اس  ۲۱رّس

ُفتن تْلذ بَ کوتز اس  ۲کاُغ هی یابذ.ایي ایکتز تحت

هوکي اطت ایکتز بَ دلیل حظاطیت بَ ػیز هادر

ًویکٌذ.

الشاهی هی باػذ

 .هذفْع ػل  ٬دُیذراتاطیْى ّ
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ى در ًْساد تزم بیؼتز اس ۱۲
بیلی رّبی

رّبیي بَ علت ػکظتَ ػذى

گلبْل ُای قزهش ّ هحذّدیت هْقتی درآًشین گلْکزًّیل

علل ایکتر :

تزاًظفزاس تْطط کبذ اطت.

الف ) در هْاردی کَ تْلیذ بیلی رّبیي سیاد اطت
ػاهل:

ً . ۱اطاسگاری گزُِّای خًْی
گزُِّای فزعی

ABOیا  RHیا

 .۲کوبْدُای آًشیوی در گلبْل
 .۴پلی طیتوی یا پز

قزهش

 .۳عفًْت

خًْی

 .۵خًْزیشی (کبْدی پْطت یا طف

هاکشیون بیلی رّبیي

 ۱۰تا  ۳۰کَ در طی دّهیي ّ

طْهیي ُفتَ هیزطذ

 .در ػیز هادر هادٍ ای ّخْد

دارد
ال

کَ باعث هِار رقابتی آًشین گلْکزًّیل تزاًظفزاس

ُواتْم) ً .۶قایص دیْارٍ ی گلبْل قزهش

هیؼْدًْ .ساد طالن ّ طبیعی اطت ّبَ خش در هْارد

ب) بزداػت کبذ

ًادر کَ بیلی رّبیي بیؼتز اس  ۴۰هیباػذ کزًیکتزّص

ج) بَ علل ًاػٌاختَ هثال در ُیپْ تیزّئیذی یا کن

بزّس ًویکٌذ .با قطع ػیز هادر بَ هذت یک تا دّ رّس

کاری تیزّئیذ در تٌگی پیلْر ( در هْاردی کَ ایکتز طْل

ططح بیلی رّبیي کاُغ یافتَ ّبا ػزّع هدذد ػیز

کؼیذٍ حتوا بَ فکز ُیپْتیزّئیذی باػین) .

دُی افشایغ ًوی یابذ.

ایکتر
کدN/01:

ناسازگاریABO:
هادرًْ ّOساد گزٍّ خًْی Aیا  Bباػذ ّدر  ۳۰درصذ ایي

درمان

. ۱:فتوتراپی

. ۲تعویض خون

))exchang

هْارد ایکتز دارین .خفیف تز اس ًاطاسگاری RHاطت ّلی

در صْرت ُوْلیش بیلی رّبیي بیؼتز اس  ۲۰در ُز طٌی

ػایع تز اطت.

بایذ تعْیط خْى اًدام ػْد.
درًْساداى با ّسى بظیار کن فتْتزاپی بَ صْرت

ناسازگاریRH:
هادر  RHهٌفی ّ ًْساد  RHهثبت در حاهلگی اّل بزّس

پزّفیالکظی ػزّع هی ػْد

.درٌُگام فتْتزاپی

پْػغ چؼن ّدطتگاٍ تٌاطلی حتوا بایذ باػذ.

ًوی کٌذ.
پض اس تْلذ ُز ًْساد  RHهثبت اس هادر  RHهٌفی هادر
حتوا بایذ رّگام دریافت کٌذ .

عوارض فتوتراپی:
 . ۱هذفْع ػل

 .۲دُیذراتاطیْى یا کن آبی

.over heating۳
ایکتر شیر مادر:
ػیْع ۲ :درصذ در ػیزخْاراى تزم پض اس رّس  ۷تْلذ.

طايت آهْسع بَ بیوار بیوارطتاى ّلیعصز(عح)
http:/www.bums.ac.ir/valiasr/fa/educatio

