
»ابتال به زردی در نوزادان با 
زرد شدن پوست صورت، 
مخاط ها و سفیدی چشم ها 
خودش را نشان می دهد و 
علت آنها هم رسوب ماده ای به نام بیلی روبین 
در پوست و مخاط بدن نوزادان است.« این، 
تعریف ساده و جامعی بود که دکتر معصومه 
همت یار، متخصص بیماری های کودکان و 
اسالمی  آزاد  دانشگاه  علمی  هیات  عضو 
درباره زردی نوزادان ارائه داد و باب یک 
گفت وگوی مفصل در این زمینه را در صفحه 
»نوزادان« این هفته باز کرد، گفت وگویی که 
در آن به بیشتر سوال های رایج درباره زردی 

نوزادان، پاسخ داده شده است.

: می گویند یرقان یا زردی نوزادان 
ناشی از افزایش سطح بیلی روبین در خون 
آنهاست. منظور از باال بودن بیلی روبین خون 

دقیقا چیست؟
ببینید، میزان بیلی روبین خون در نوزادان و 
سایر افراد، کمی متفاوت است و منظور ما از 
باال بودن این ترکیب در سرم خونی نوزادان و 
ابتالی آنها به زردی، این است که بیلی روبین 
روزهای اول پس از تولد، باالی 6-5 میلی گرم 
در دسی لیتر باشد. در این صورت، زردی پوست 
و مخاط نوزادان خودش را نشان می دهد و 
هرچه این میزان بیشتر باشد، بر زردی ظاهری 
اطفال هم افزوده خواهد شد. این در حالی 
است که بعد از دوران نوزادی، اگر بیلی روبین 
خون از 2 میلی گرم در دسی لیتر تجاوز کند، 
زردی پوست بیمار ما کامال مشهود خواهد شد.
: آیا در تمام موارد ابتالی به زردی، 
بستری کردن نوزادان در بیمارستان ضروری 

است؟
نه، بستری کردن یا نکردن نوزادان در بیمارستان، 
وزن،  مانند  نوزاد  به شرایط خود  به شدت 
وجود عالئم خطر و زمان بروز زردی در او 
اول  نوزادی در روز  اگر  دارد. مثال  بستگی 
پس از تولد دچار زردی شود، باید تا درمان 
کامل در بیمارستان بماند. از آنجایی که هیچ 
نوزادی نباید در روز اول تولد خود به زردی 
بررسی  برای  باید  مبتال  نوزادان  مبتال شود، 
دلیل ابتال و طی کردن روند مناسب درمان 
در بیمارستان بمانند. این در حالی است که 
اگر نوزادی نارس نباشد، وزن مناسبی داشته 
باشد، به اندازه کافی شیر بخورد، عامل خطری 
او را تهدید نکند یا بیلی روبین خون او چندان 
باال نباشد، والدین او می توانند در منزل هم کار 
درمانی اش را دنبال کنند. بررسی دلیل ابتال 
به زردی در این نوزادان، به صورت سرپایی 
انجام می شود و معموال نیازی به بستری کردن 
آنها در بیمارستان وجود نخواهد داشت. بهتر 
است این را هم بدانید که اگر سطح بیلی روبین 
خون نوزادی به باالی 20 میلی گرم در دسی لیتر 
برسد، او باید برای درمان در بیمارستان بستری 
شود؛ حتی اگر وزن مناسبی داشته باشد و به 
اندازه کافی هم شیر بخورد. این نوزادان باید 

به صورت مستمر تحت درمان قرار بگیرند و 
سطح بیلی روبین خونشان با فاصله های زمانی 

مناسبی اندازه گیری شود.
از  که  والدینی  به  شما  توصیه   :
دستگاه های فوتوتراپی برای درمان زردی 
نوزاد خود در منزل استفاده می کنند، چیست؟
این والدین، باید بسیار هوشیار و مسئولیت پذیر 
فوتوتراپی  دستگاه  زیر  که  بچه هایی  باشند. 
می خوابند، باید لخت باشند و تنها چشم ها 
و ناحیه تناسلی آنها )با پوشک( بسته شود. 
فاصله دستگاه از کودک باتوجه به توصیه های 
مرکزی که دستگاه را از آنجا کرایه می کنید،  
تعیین می شود. نوزادان باید یکی- دو ساعت 
یکبار، زیر دستگاه جابجا شوند تا نور کافی 
به تمام قسمت های بدنشان برخورد کند. از 
آنجا که المپ های فوتوتراپی، عالوه بر نور 
باعث ایجاد حرارت هم می شوند، می توانند 
از دست رفتن آب بدن نوزادان را  همراه 
داشته باشند. از این رو، شیر دادن مداوم 
مادران به این بچه ها برای پیشگیری از کم آب 
شدن بدن یا تب کردنشان از اهمیت بسیار 
اثر  در  بچه ها  اگر  است.  برخوردار  باالیی 
قرار گرفتن زیر این دستگاه دچار عوارض 
شدند  پوستی  ریز  دانه های  مانند  پوستی ای 
هم حتما به مرکز تهیه دستگاه اطالع بدهید.
: یکی از باورهای بسیار رایج در 
درمان زردی نوزادان، خواباندن آنها زیر نور 
مهتابی است. نظر شما در این باره چیست؟
ما این کار را به هیچ عنوان توصیه نمی کنیم. 
المپ هایی که در دستگاه های فوتوتراپی مورد 
استفاده قرار می گیرند، دارای طول موج های 
بین  آنها  موج  طول  یعنی  هستند.  خاصی 
از  می شود.  زده  تخمین  نانومتر   420-470

موثر  زردی،  درمان  در  می توانند  رو،  این 
بودن  پایین   که  است  حالی  در  این  باشند. 
باعث می شود  مهتابی  طول موج المپ های 
 تاثیر آنها بر درمان زردی نوزادان بسیار کمتر و 
غیرقابل توجه تر از المپ های فوتوتراپی باشد.

مادران  تغذیه  برای  می توان  آیا   :
هم  آنها  نوزادان  زردی  درمان  در  شیرده 

نقش موثری قائل شد؟
نه چندان. درواقع براساس یک باور قدیمی 
نادرست، برخی از افراد گمان می کنند مصرف 
غذاهایی با طبع گرم یا سرد می تواند باعث 
درمان زردی نوزادان شود. این در حالی 
است که از نظر علمی، نوع تغذیه مادر در 
درمان زردی شیرخوار او، تاثیری ندارد اما 
شیر دادن مداوم او در این زمینه، از اهمیت 

خاصی برخوردار است.
: به چه صورت؟

هرچه نوزادان مبتال به زردی، شیر بیشتری 
بخورند و شکم آنها هم بیشتر کار کند، روند 
درمان زردی شان با سرعت مناسب تری طی 

خواهد شد.
: برخی از خانواده ها برای درمان 
یا  از آب قند، شیرخشت  نوزادان،  زردی 
ترنجبین استفاده می کنند. آیا این خوراکی ها 
می توانند تاثیری بر درمان زردی داشته باشند؟
استفاده از آب و آب قند می تواند در برخی 
از موارد، وضع زردی نوزادان را بدتر کند 
بنابراین کمک گرفتن از آنها برای درمان زردی 
در  نمی شود.  توصیه  عنوان  به هیچ  نوزادان، 
مورد شیر خشت، ترنجبین یا عناب هم باید 
بدانیم این خوراکی ها، ملین و مسهل هستند و 
می توانند باعث افزایش دفع در نوزادان شوند 
اما شیر مادر هم خاصیت ملین دارد و اگر در 

دفعات مناسبی به نوزادان شیر داده شود، 
می تواند با باال بردن دفعات کار کردن شکم 
نوزادان، باعث بهبود روند درمان زردی در 
آنها شود. از این رو، ضرورتی به استفاده از 
این ترکیبات برای درمان زردی نوزادان وجود 
مواد،  این  از  کدام  هیچ  اینکه  ندارد. ضمن 
درمان قطعی زردی را  همراه نخواهند داشت 
و تنها درمان قطعی این بیماری، فوتوتراپی 
و در صورت تشدید بیماری، تعویض خون 

نوزادان است.
: یعنی شما کمک گرفتن از هرنوع 
درمان سنتی را در این زمینه رد می کنید؟

نه، درمان های سنتی و دارویی، می توانند موازی 
درمان اصلی و به صورت کمکی انجام شوند 
گرفت.  نخواهند  را  اصلی  درمان  جای  اما 

به عالوه، ما می توانیم به سالمت اشکال دارویی 
موادی مانند شیرخشت )که به صورت قطره 
در داروخانه ها موجود است( اطمینان کنیم اما 
واقعا نمی توان به سالمت و ایمنی اشکال سنتی 
این ترکیب ها که در عطاری ها وجود دارند و 
قرار است به یک نوزاد با سیستم ایمنی بسیار 
ضعیف داده شود، اطمینان کرد. کم یا زیاد 
کردن دوز مصرف این داروهای خودسرانه 
هم می تواند ابتال به اسهال، خواب آلودگی های 
غیرطبیعی یا کم آب شدن بدن نوزادان را  همراه 

داشته باشد.
: حرف آخر؟

که  است  بیماری هایی  نوزادان، جزو  زردی 
عوارض  می تواند  نشود،  گرفته  جدی  اگر 
جبران ناپذیری  و  خطرناک  بسیار  مغزی 
ما  فرزند  برای  ذهنی(  عقب ماندگی  )مانند 
دنبال داشته باشد. از این رو، خانواده ها باید 
برای درمان این بیماری به پزشک متخصص 
مراجعه کنند و دور درمان های غیرعقالنی مانند 
استفاده از غذاهایی با طبع سرد در مادران یا 
خواباندن بچه ها در گونی برنج را خط بکشند. 
به  را  اصلی  درمان  شروع  فقط  کارها،  این 
تعویق می اندازد و تاثیری در درمان بیماری  

نوزاد نخواهد داشت.

علل و راه حل یرقان در گفت وگو با دکتر معصومه همت یار متخصص بیماری های کودکان

زردی نوزادان از تشخیص تا درمان

زردی نوزادان، یکی از شایع ترین بیماری ها در دوران نوزادی 
است که حدود 60 درصد از بچه ها را درگیر خود می کند. در 
برای پزشک و خانواده نوزاد  ابتال، جای نگرانی  بیشتر موارد 
وجود ندارد و می توان با درمان های ساده ای مانند فوتوتراپی کنار 
تغذیه با شیر مادر در مدت کوتاهی بر این بیماری غلبه کرد اما در 
موارد محدودی هم شدت گرفتن بیماری، کادر درمان را مجبور 
به تعویض خون نوزاد برای پیشگیری از ایجاد عوارض مغزی در 
او می کند. متاسفانه، برخی از خانواده ها بیماری زردی را به دلیل 
شیوع باالی آن جدی نمی گیرند و تنها به درمان های خانگی و سنتی 
مانند استفاده از آب قند، شیر خشت و ترنجبین بسنده می کنند. 

این خانواده ها باید بدانند زردی 
می تواند در دوره طالیی خود 
که هفته های اول پس از تولد 
است، بروز کند و درمان شود 
به خوبی  بیماری  این  اگر  اما 
می تواند  زردی  نشود،  درمان 
مغز  سلول های  در  تجمع  با 
باعث آسیب دیدن مادام العمر 
آنها شود. در این صورت، ابتال 
و  اندام ها  فلج  فلج مغزی،  به 
کودکان  ذهنی  عقب افتادگی 
هم دور از انتظار نخواهد بود.

زردی به 2 شکل مستقیم و غیرمستقیم خودش را نشان می دهد؛ 
زردی غیرمستقیم می تواند با رسوب در مغز  باعث عقب ماندگی های 
ذهنی در کودکان شود. این در حالی است که معموال شیوعی از 
زردی مستقیم در نوزادان گزارش نشده است و این نوع خاص 
از زردی، عارضه مغزی هم ندارد. مشکالت کبدی، بیماری های 
متابولیک یا برخی از عفونت ها می توانند منجر به زردی مستقیم 
شوند و اهمیت آنها هم بیشتر به خود بیماری ای که باعث ایجاد 

آن شده، برمی گردد.
اثر بی توجهی  از زردی که در  متاسفانه، عوارض مغزی ناشی 
والدین به پیگیری درمان های مناسب ایجاد می شود، به هیچ عنوان 
برگشت پذیر نخواهد بود. این نوزادان در بزرگسالی یا نمی توانند 
حرکتی داشته باشند یا میزان حرکت جسمانی آنها بسیار محدود 
خواهد بود. به همین دلیل توصیه می شود والدین گرامی، درمان زردی 
را محدود به درمان های خانگی و سنتی نکنند. بنابر تجویز پزشک 
اندازه گیری  اطفال،  آزمایش 
سطح بیلی روبین خون را 1 یا 
2 روز یکبار انجام دهند و مطمئن 
باشند این آزمایش های مکرر، 
هیچ ضرری برای نوزاد آنها در پی 
نخواهد داشت. ضمن اینکه تمام 
والدین باید در روزهای ابتدایی 
پس از تولد، کامال هوشیار باشند 
و به محض اینکه احساس کردند 
پوست یا سفیدی چشم نوزاد 
آنها به رنگ زرد متمایل شده، 

او را نزد پزشک ببرند.

یرقان؛ مشکل 60 درصد نوزادان
 دکتر رامین مظفری

فوق تخصص نوزادان و کودکان، عضو هیات علمی جهاد 
دانشگاه علوم پزشکی تهران
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بچه هایی که زیر 
دستگاه فوتوتراپی 
می خوابند، باید لخت 
باشند و تنها چشم ها 
و ناحیه تناسلی آنها )با 
پوشک( بسته شود. فاصله دستگاه 
از کودک باتوجه به توصیه های 
مرکزی که دستگاه را از آنجا کرایه 
می کنید،  تعیین می شود. نوزادان 
باید یکی دو ساعت یکبار، زیر 
دستگاه جابجا شوند تا نور کافی به 
تمام قسمت های بدنشان برخورد کند

زردی ناشی از شیر مادر

درباره  هم  کمی   :
مادر  به علت شیر  زردی هایی که 
توضیح  برایمان  می افتند،  اتفاق 

می دهید؟
زردی های ناشی از شیر مادر به 2 
صورت خودشان را نشان می دهند؛ 
نوع اول در روز دوم یا سوم پس از 
تولد  اتفاق می افتد و زردی زودرس 
شیر مادر نام دارد. ابتال به این نوع 
زردی به دلیل کمبود شیر مادر یا 
کم خوردن شیر مادر توسط نوزاد 
او اتفاق می افتد. نوع دوم هم که 
زردی دیررس شیر مادر است، از 
آخر هفته اول پس از تولد شروع 
و  درمان  طول  گاهی  و  می شود 
بیماری به 1 تا 2 ماه هم می رسد. 
بهتر است بدانید وجود ماده خاصی در 
شیر مادر، باعث بروز این نوع زردی 
می شود. ما در هر 2 صورت، توصیه 
به ادامه شیر دادن برای بهبود سریع تر 
زردی می کنیم و به هیچ عنوان تغذیه 
با شیر مادر را متوقف نخواهیم کرد. 
بد نیست بدانید اصال درمان زردی 
شیردهی  افزایش  کمک  با  زودرس 
دیررس  نوع  در  بود.  خواهد  مادر 
هم تنها زمانی که سطح بیلی روبین 
خون به مرز خطرناکی برسد، تغذیه 
معالج،  پزشک  نظر  با  مادر  شیر  با 

حذف خواهد شد.
: تکلیف مادرانی که شیر 
هم  آنها  نوزادان  و  ندارند  کافی 
به زردی زودرس مبتال می شوند،  

چیست؟
روزهای  در  مادران  بیشتر  معموال 
و  کافی  شیر  زایمان،  از  پس  اول 
مناسبی ندارند اما نباید نگران باشند 
زیرا میزان ترشح شیر با ادامه روند 
مکیدن نوزاد در روزهای پیش رو، 
بیشتر خواهد شد. همین مکیدن و 
افزایش ترشح و جریان شیر مادر، 
می تواند در درمان زردی نوزادان موثر 
باشد. مصرف شیر خشک، تنها در 
موارد خطرناک و نگران کننده تجویز 

خواهد شد.

قبل از فوتوتراپی بعد از فوتوتراپی

داروخانه شبانه روزی

دکتر ادیب هاشمی
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