


Newborn= ایکتر نوزادي  Jaundice

)نوزادان% 90(از مسایل بسیار شایع •

ناشی از افزایش بیلی روبین خون یا •

)Hyperbilirubinemia(
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 تبدیل و روبین بیلی کردن دکونژوگه :بتاگلوکورونیداز آنزیم •

  کبدي – اي روده چرخه به ورود = مستقیم غیر نوع به آن

  :نوزادان در موجود شرایط•

 گرسنگی یا روده انسداد از ناشی حرکات کاهش

سرم آلبومین کمتر غلظت   سرم آلبومین کمتر غلظت

 روبین بیلی با آلبومین کمتر اتصال قدرت

 مانند دیگر مواد با آلبومین اتصال محلهاي از تعدادي اشغال 

... و کورتیکواستروئیدها آزاد، چرب اسیدهاي



Mechanism of Physiologic Jaundice

Increased RBC’s

Shortened RBC lifespan

Immature hepatic 
uptake & conjugation

Increased enterohepatic
Circulation



Pathologic Jaundice

• Features
– Jaundice in 1st 24 hrs
– Rapidly rising TSB (> 5 mg/dL 

per day)
– TSB > 17 mg/dL– TSB > 17 mg/dL

• Categories
– Increased bilirubin load
– Decreased conjugation
– Impaired bilirubin excretion



علت، شیوع و فاکتورهاي خطر

کبد بودن نارس از ناشی نوزادي فیزیولوژیک ایکتر :شایعترین •

 ،)Rh و ABO( خونی ناسازگاري صفراوي، آترزي :علل سایر •

 مادرزادي، هایپوتیروئیدي ،G6PD کمبود گاالکتوزومی، سپسیس،

... و ژیلبرت سندرم تاالسمی، دیابتی، مادر ... و ژیلبرت سندرم تاالسمی، دیابتی، مادر

  خانوادگی، مثبت سابقه اول، فرزند دیابتی، مادر :خطر فاکتورهاي •

مذکر جنس نارسی، کم، وزن توسین، اکسی دریافت

 فنوباربیتال، یا توئین فنی مصرف مادر، اعتیاد :دهنده تخفیف موارد •

تولد هنگام استرس و پایین آپگار نمره



زردي ناشی از شیر مادر

روبین بیلی باالتر سطح فیزیولوژیک، نوع مشابه •

 روزهاي در مادر شیر با تغذیه کمبود از ناشی :زودرس نوع 

درمان؟؟؟ تولد؛ اول درمان؟؟؟ تولد؛ اول

 مانند مادر شیر در موادي وجود از ناشی :دیررس نوع 

 و آزاد چرب اسیدهاي پرگناندیول، یا بتاگلوکورونیداز

درمان؟؟؟ ؛2-3 هاي هفته در استروئیدها؛



ایکتر پاتولوژیک

.تولد از بعد اول ساعت 24 در بروز •

.باشد mg/dl/h 0/5 از بیش روبین بیلی افزایش سرعت •

 نوزاد در روز 21 و ترم نوزاد در روز 14 از بیش( مدت طوالنی نوزاد در روز 21 و ترم نوزاد در روز 14 از بیش( مدت طوالنی•

)نارس

 غیر روبین بیلی افزایش( mg/dl 1 از بیش مستقیم روبین بیلی •

 سبز رنگ :کونژوگه روبین بیلی افزایش نارنجی؛ رنگ :مستقیم

)لجنی



تشخیص

 :فشار و لمس •

12 :پوبیس9 :سینه6 :گردن«

20 :پا کف18 :پا مچ15 :زانو «

پوست طریق از روبینمتري بیلی •

Total یا SBRگیري اندازه• Bil: طالیی استاندارد Total یا SBRگیري اندازه• Bil: طالیی استاندارد

 کومبس، تست ،Total و dir روبین بیلی :تشخیصی آزمایشات •

CBC، BG رتیکولوسیت، شمارش محیطی، خون اسمیر & Rh، 

G6PD و B/C، تیروئیدي تستهاي







 :عالیم •

آلودگی خواب نخوردن، شیر خوب پوست، زردي

  :عوارض •

 از باالتر سطوح نادر، مغز، ساقه صدمه :کرنیکتروس mg/dl 20

 کري  کري

 مغزي فلج

 :پیشگیري•

 ؟؟ :فیزیولوژیک نوع

 اي زمینه عامل درمان :پاتولوژیک نوع



درمان

)سبز سفید، آبی،( فتوتراپی •

وریدي داخل ایمونوگلوبولین •

  خون تعویض •

)ترنجبین فنوباربیتال، وریدي، آلبومین آگار،( داروها • )ترنجبین فنوباربیتال، وریدي، آلبومین آگار،( داروها •

 تعداد افزایش جهت مکرر تغذیه و نوزاد بودن هیدارته :به توجه •

 در اکسیدان مواد با تماس از جلوگیري مزاج، اجابت دفعات

 G6PD آنزیم کمبود



فتوتراپی
در جهت درمان یا پیشگیري •

  تجزیه براي )nm450 موج طول با آبی نور( بنفش ماوراء اشعه از استفاده •

 – پالسما سمت به آن حرکت و پوست در روبین بیلی )ایزومریزاسیون(

)intensive( دوبل یا ساده

نور با متري سانتی 15- 25 فاصله در )چشمها و گنادها پوشش( برهنه کامال –

نوزاد پوست با مستقیم تماس : 

نور با متري سانتی 15- 25 فاصله در )چشمها و گنادها پوشش( برهنه کامال 

• Biliblanket: نوزاد پوست با مستقیم تماس

پوست بودن سالم به توجه –

  در پروفیالکسی صورت به ترم، نوزاد در mg/dl 18 -15 از باالتر سطوح •

وزن کم نوزادان

mg/dl 2-1: ساعت 4-6مقدار افت بیلی روبین بعد از  •

؟؟؟: شکست فتوتراپی –













عوارض فتوتراپی

 جلدي راش•

  بیداري و خواب سیکل تغییر•

نوزاد

وزن کاهش •

تغذیه سیکل در تغییر •

شبکیه آسیب•

دهیدراتاسیون و هایپرترمی •

مکرر و شل مدفوع •

  ادرار پوست،( برنزه بچه سندرم •

تغذیه سیکل در تغییر • سنتز تحریک علت به )سرم و

  و مادر عاطفی ارتباط اختالل •

نوزاد

شریانی مجراي بازماندن •

نوزاد بینی سوراخهاي شدن بسته •

 سنتز تحریک علت به )سرم و

  در فتوتراپی شروع عدم – مالنین

کونژوگه روبینمی هایپربیلی

الکتریکی شوك •

بیحالی •

همولیز •



مراقبتهاي پرستاري فتوتراپی

 از استفاده عدم( پوست تمامیت حیاتی، عالیم نوزاد، رنگ کنترل •

 وضعیت حرارت، درجه دفع، و جذب ،)... و روغنها و لوسیونها

 دهیدراتاسیون،

 اي، تغذیه رفتار نوزاد، فعالیت مدفوع، قوام جانبی، عوارض کنترل• اي، تغذیه رفتار نوزاد، فعالیت مدفوع، قوام جانبی، عوارض کنترل

.شدن آرام توانایی بیداري، و خواب

چشمها بودن بسته و ریزش اشک و چشمی ترشحات •

)برابر 1/5( درمانی مایع •



ادامه -مراقبتهاي پرستاري فتوتراپی 

ساعت 24 تا 8 هر هماتوکریت و روبین بیلی کنترل•

ساعت 4 هر تغذیه وضعیت، مکرر تغییر •

خطر بی و مطمئن سطوح در فتوتراپی قطع • خطر بی و مطمئن سطوح در فتوتراپی قطع •

خود از پرستار محافظت •

فتوتراپی در وقفه و شروع زمان ثبت •





Blood Exchange= تعویض خون 

 یا )بدن وزن %1 از بیش تام روبین بیلی( باال بسیار روبین بیلی•

»... سمی، سپتی دارویی، مسمومیتهاي« مثبت کومبس تست

 برداشت کرنیکتروس، خطر و روبین بیلی سطح کاهش :اهداف •

 خون گردش در موجود بادیهاي آنتی و شده حساس قرمز گلبولهاي خون گردش در موجود بادیهاي آنتی و شده حساس قرمز گلبولهاي

  و آنمی درمان قلبی، نارسایی از پیشگیري و خون حجم کنترل نوزاد،

نوزاد خون اکسیژن حمل ظرفیت افزایش

نوزاد خون حجم برابر 2 :نیاز مورد خون حجم•

روبین بیلی در کاهش %45 و اریتروسیت جایگزینی 90%•



روش انجام تعویض خون

 نوع مچ، کراس آزمایش انجام حیاتی، عالیم کنترل والدین، رضایت •

)تازه و منفی O : گروه( خون کیسه شماره و خون

 ،NGT گذاشتن وسایل، کردن آماده آرام، و گرم ،NPO :نوزاد •

خون کردن گرم – نافی کاتتریزاسیون خون کردن گرم نافی کاتتریزاسیون

 ترانسفوزیون و ثانیه 15 - 20 طی نوزاد خون از ml 20 - 5 برداشت•

ثانیه 60-90 از بیش زمان عرض در حجم همان

آزمایشگاه براي خون نمونه آخرین و اولین ارسال •

خون سی سی 100 هر تزریق ازاي به %10 کلسیم گلوکونات تزریق •

فتوتراپی ادامه و ناف بند پانسمان کنترل :تعویض از بعد •









داروها

روبین بیلی تولید کاهش :مزوپورفیرین •

 :فعال چوب زغال اي؛؛ روده -  کبدي خون جریان کاهش :آگار •

روده در روبین بیلی کردن جدا

روبین بیلی سمیت کاهش :وریدي داخل آلبومین • روبین بیلی سمیت کاهش :وریدي داخل آلبومین •

 ترشح افزایش روبین، بیلی کونژوگاسیون افزایش :فنوباربیتال •

صفرا

 دفع؛ افزایش و کولون تحریک( بومی فرهنگ در :ترنجبین •

توصیه عدم – )نوزاد بودن هیدراته ضرورت



Rh  =Rh Incompatibilityناسازگاري 

)مثبت( جنین خون و )منفی( مادر خون•

 قرمز گلبولهاي کردن نابود :جنین Rh عامل علیه بادي آنتی ساخت •

جنین

بعد به دوم بارداري از معموال شدید عالیم شروع • بعد به دوم بارداري از معموال شدید عالیم شروع •

  عالیم؛ وسیع طیف•

  ادم قلبی، نارسایی شدید، آنمی( جنینی هیدروپس :فرم شدیدترین •

 مرگ به منجر = )خون جریان کالپس و تنفسی دیسترس بدن، تمام

.گردد می تولد از بعد یا قبل کمی نوزاد



پیشگیري

 هفته طی در )روگام( Rh ضد ایمونوگلوبین عضالنی تزریق •

 از بعد اول ساعت 72 عرض در همچنین و بارداري 28 –32هاي از بعد اول ساعت 72 عرض در همچنین و بارداري 28 –32هاي

نوزاد تولد



ABO  =ABO Incompatibilityناسازگاري 

Rh ناسازگاري از تر خفیف ولی شایعتر •

A( جنین و )O( مادر خونی گروه• or B(: مادر IgG باشد داشته.

)خفیف( لیز و جنین قرمز گلبول به اتصال :جفت از Ig عبور • )خفیف( لیز و جنین قرمز گلبول به اتصال :جفت از Ig عبور •

بارداري مختلف نوبتهاي در یکسان شدت •




