ایکتر

ایکتر
تغییر رنگ زرد پوست و ملتحمه را گویند که از مسائل شاای دورا
نوزادی است  .ایکتر شای و در اکثر مواق خوش خیم است  .اگر چاه
درما نکرد ایکتر شدید با ضایعات عصبی همراه است.
اگر در روزهای دوم تا هفتم تولد باشد ایکتار ییییولوییام محساو
می شود که بدلیل اییایش تولید بیلی روبین به علت شکساته شاد
گلبولهای قرمی است.
شیوع:
در  60درصد نوزادا رسیده یا ترم و در  80درصد نوزادا ناار
پره ترم ایجاد می شود .

یاا

عالئم بالینی:
ممکن است در موق تولد و یا در هر زماا از دورا ناوزادی وداود
داشته باشد معموالً از صورت شروع میشود و به شکم و پاهاا انتشاار
می یابد.
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که بدلیل اییایش تولید بیلی روبین به علت شکسته شاد گلبولهاای قرمای
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فاکتورهای خطر ساز در ایکتر:
 -1دیابت مادر
 -2نوزاد نار
 -3دنس مذکر
 -4کبودی دلدی
 -5تحریم زایما با اکسی توسین
 -6تأخیر در مدیوع
 -7نژاد
 -8پلی سیتمی یا پرخونی
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مجدد شیردهی اییایش نمی یابد .
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ایکتر پاتولوژیک:
 -1زردی در  24ساعت اول تولد ایجاد شود .
 -2بیرگی کبد و طحال و کم خونی مطرح باشد .
 -3زردی در نوزاد ترم بیشتر از14روز در نوزاد نار بیشتر از 21روز

درمان :
 .1یتوتراپی ( مهتابی )
 .2تعویض خو ()exchang
در صورت همولیی بیلی روبین بیشتر از  20در هر سنی بایاد تعاویض
خو انجام شود .
در نوزادا با وز بسیار کم یتوتراپی به صورت پروییالکسی شاروع
می شود  .در هنگام یتوتراپی پوشش چشم و دساتگاه تناسالی حتماا
باید باشد  .مدیوع شل  ،دهیدراتاسیو ( کم آبای )  ،ایایایش درداه
حرارت بد نوزاد از عوارض قابل توده یتوتراپی است .

تغییر رنگ زرد پوست و ملتحمه را گویند که از مسائل شای دورا ناوزادی
است  .ایکتر شای و در اکثر مواق خوش خیم است  .اگر چه درما نکارد
ایکتر شدید با ضایعات عصبی همراه است.
اگر در روزهای دوم تا هفتم تولد باشد ایکتر ییییولوییم محسو می شاود
که بدلیل اییایش تولید بیلی روبین به علت شکسته شاد گلبولهاای قرمای
است.
شیوع:
در  60درصد نوزادا رسیده یا ترم و در  80درصد نوزادا نار
ایجاد می شود .

یا پاره تارم

عالئم بالینی:
ممکن است در موق تولد و یا در هر زماا از دورا ناوزادی وداود داشاته
باشد معموالً از صورت شروع میشود و به شکم و پاها انتشار می یابد.

فاکتورهای خطر ساز در ایکتر:
 -17دیابت مادر
 -18نوزاد نار
 -19دنس مذکر
 -20کبودی دلدی
 -21تحریم زایما با اکسی توسین
 -22تأخیر در مدیوع
 -23نژاد
 -24پلی سیتمی یا پرخونی
-10سندورم داو یا منگولیسم
-11کاهش وز
-12سابقه ایکتر در یرزند دیگر
-13داروها
ایکتر پاتولوژیک:
 -5زردی در  24ساعت اول تولد ایجاد شود .
 -6بیرگی کبد و طحال و کم خونی مطرح باشد .
 -7زردی در نوزاد ترم بیشتر از14روز در نوزاد نار بیشتر از 21روز

