
 

رسیده مباار.  اااک  اس اا  ا       ، قدم نوگرامیمادر

را در  تتحمل دوران بارداری و  ایماان، ناو اد یزیاز   

بهتر است با یکی ا  بیماریهاای ااای     ،ایگرفتسآغوش 

   این بیمارییبیشتر آانا او نو اد اوک تولدی در هفتس

%  06تقریباا    یاا هماان  ردی ناو ادی اسات      "ایکتر"

%  ناو ادان ناارپ اا  ا  تولاد     06نو ادان رسایده و  

این  ردی معموال  در   اونددچار درجاتی ا   ردی می

  قابل مشاهده استنو اد  سفیدی چشم و اوستِ
 

 یلت برو   ردی  دام است؟
ای باس  ماده ،در اثر تخریب طبیعی گلبولهای قرمز خون

در خاون   "بیلای روباین  " رنگ  رد مایل بس سبز بس نام

 بد ا  ی ن ماده بطور طبیعی بس وسیلساود  ایایجاد می

ا  آنجا  س  بد نو اد رسایدگی   ؛اودخون بردااتس می

اوک تولد معموال  ایان مااده    ی امل را ندارد، در هفتس

  در خااون  یاااد اااده و ساابب ایجاااد  ردی نااو اد   

 گردد می
 

توانناد سابب بارو   ردی در    چس یواملی مای 

             نو اد اوند:
یااد باودن   ن یمر گلبولهای قرمز خون وتاه بود  ،

ا    نو اد  س بیشاتر  قرمز   نوع گلبوک و  تعداد گلبولها

 نوع جنینی است 

 بد نو ادطبیعی رسی نا  

وجود یفونت در نو اد 

اری تیروئید در نو اد م  

تأخیر در دف  مدفوع نو اد 

تغذیس نا افی با ایر مادر 

یا و  ناسا گاری بین گروه خونRH مادر و نو اد 

مصرف بعضی داروها توسط مادر 
 

 نکات مورد توجس مادران:
 ی  افی در تشخیص  ردی ممکن است اما تجربس

تخمین میزان و ادت  ردی ناو اد   ،  یراندااتس بااید

، بخصوص در ناو ادانی  با چشم و بدون انجام آ مایش

ممکان  ، مشاکل اسات و   ای دارند س رنگ اوست تیره

 س ااتباه  اود است منجر ب
 
 

  نو ادانی  س ا  بیمارساتان   اودمیبنابراین توصیس

بر اساپ جدوک  ماانی تعیاین ااده     ،اندمرخص اده

توسط ازاک ویزیات و ا  نرار وجاود  ردی معایناس     

 اوند 
 
 

 بهتر است یبرای تشخیص درست و بس موق   رد ،

را در  وی و رنگ اوسات  بس نو اد لباپ سفید بپواانید

نور  افی و ترجیحا  نور رو  و ا  اشت انجاره   اتاقی با

 بررسی نمایید 
 
 

   گاردن   دقت  نید  س  رد ادن اوسات ا  سار و

 اروع ااده و بتادریب باس تماام بادن گپاترش ایادا        

 ند  بنابراین در صورتی  س  ردی در  ف ااا نیاز   می

 ی میزان باالی  ردی است دیده اود، نشان دهنده
 

    دن رناگ اوسات   در صورتی  اس متوجاس  رد اا

 نو اد ادید، بالفاصلس بس ازااک مراجعاس  نیاد تاا باا     

آ مایش سری  و بس موق ، میازان  ردی خاون ناو اد    

 گیری اود اندا ه
 

 ی  م ایردهی و یا اثرات ناای ا  بیهواای  تجربس

اناد   در مادرانی  س برای اولین بار صااب فر ند ااده 

اناد، سابب   و یا ا  طریق سزارین وضا  امال  ارده   

تأخیر در اروع ایردهی و اایردهی نا اافی ااده و    

دهد  ااما  ااتماک برو   ردی در نو اد را افزایش می

 باید بدانید  س باا ریایات روااهای صاحیر اایردهی      

 توانید ا   ردی ایشگیری نمایید می
 

  بارای تغذیاس    خاود ال م است ا   افی بودن ایر

 تنو اد اطمینان ااصل  نید  برای این  ار خوب  اس

 بس نکات  یر توجس دااتس بااید: 

بار  2 -0سایت  42، نو اد در در صورت  فایت ایر  1

باار   3 -2 ناد و ااداقل   مای خای   خاود را  اواک 

  نمایدمیمدفوع 

رنگ مدفوع نو اد تا رو  چهارم تولاد بایاد رو باس      4

چنانچس رنگ مدفوع سابز یاا سایاه بااقی      ؛ ردی برود

  م خوردن ایر است  یبماند، نشانس
 

 س بس بیماری فاویپم مباتال هپاتند   در صورتی  س  

مصارف   را و بعضی داروهاا توانند باقال  پانی  س نمی)

 نند( باید دقت بیشتری داااتس باااند،  یارا ااتمااک     

 بیشتر است اما  برو   ردی در نو اد
 

 چیپت؟ ردی در نو ادان نارپ  یلت ایوع

 ر معرض ابتال بس یفونت هپتند این نو ادان بیشتر د   1

1 3 2 



یمر گلبوک قرمز در این نو ادان  متار اسات و در     4

روبااین بیشااتری در ایاان نااو ادان تولیااد نتیجااس بیلاای

 اود می

 اارایی   ، بد نو ادان نارپ نپبت بس سایر نو ادان  3

 متری دارد 

 :ی ردی نو ادیدم درمان بس موق  یوارض 
وده و باس موقا  جهات    در مواردی  س  ردی ادید با 

درمان مراجعس نشود، ممکن است یاوارض  یار ایجااد    

گردد:

ای  س سبب  رد ادن اوسات ناو اد   روبین)مادهبیلی

ی یصابی باس ناام   ضاایعس و اده( در مغز رسوب  رده 

اود؛ در ایان االات ناو اد    ایجاد می " رنیکتروپ "

اذیر اده، بس تادریب اایر   تحریکآلود و خوابابتدا 

و فلب  تشنب ،و در نهایت با برآمده ادن مالجنخورده 

 اود بیماری  امل میاندامها 

 نند و آنها  اس  نو ادان در این مرالس فوت می بعضی

مانند تا آخر یمر مشکالت فلاب مغازی، یقاب     نده می

ماندگی ذهنی و  ری را با خود خواهند داات 

رواهای درمانی بیماری  ردی: 
 ااای( یااا اسااتفاده ا  المپهااای فتااو ترا)نااور درمااانی

ای ماارثر در ااایوهفلورساانت مخصااوص: ایاان روش 

  اهش  ردی نو اد است 

    چنانچس میزان  ردی خیلی باال بااد و ناور درماانی

نتواند در مدت معین  ردی را  اهش دهاد، تعاوی 

خون نو اد رواای مناساب در درماان ایان بیمااری      

 اود محپوب می

 ردی مباتال اسات   در مواردی  اس ناو اد باس    

 مادران باید بدانند:
 اود )مگر بس قط  ایردهی بس هیچ وجس توصیس نمی

 صالادید ازاک معالب( 

   استفاده ا  المپهای مهتابی خانگی  مکی بس درماان

 نااد و تنهااا ساابب تااأخیر در درمااان صااحیر   نماای

 اود می

    تارنجبین و  آب قناد،  باید ا  مصرف ماوادی ملال

 یرا این مواد تأثیر چندانی  ؛ی اودایرخشت خوددار

در درمان  ردی ندارند و ممکن است بس دلیل داااتن  

تاخیر  و سبب ناخالصی مشکالتی در نو اد ایجاد نمایند

  در درمان اود
 

ال م بس ذ ر است:
 یدتوانتواند خطرنا. بااد ولی می ردی نو ادی می

بااا مراجعااس و درمااان بااس موقاا  ا  یااوارض جاادی و 

د  یدم مراجعاس باس   نیقابل برگشت آن جلوگیری  غیر

توانااد موقاا  و سااهل انگاااری در اااروع درمااان ماای

یوارض جدی و خطرنا ی برای نو اد ایجاد  ند  اس  

قابل برگشت نیپت 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر
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