
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعویض خون در نوزاد  ترین مورد مصرف اصلی

باهیپربیلی روبینمی شدید بوده که به سایر درمان 

هاپاسخ نداده ودرمعرض کرنیکتروس 

باشد.همچنین در بیماری همولیتیک نوزاد که به 

علت پاسخ ایمنی مادر برعلیه سلول های جنینی 

می باشد نیز می توان از تعویض خون بهره گرفت. 

موارد مانندبرداشت توکسین های  گاه درسایر

اگزوژن)داروها(یااندوژن)متابولیک(تعویض خون 

 .روش درمانی مناسبی است

بیماری همولیتیک نوزادان شایع ترین 

اندیکاسیون جهت تعویض خون 

  Rh/ABOوناسازگاری

 ازشایع ترین علل آن می باشد.

درباره سطحی ازبیلیروبین که انجام تعویض خون 

درایکتر  ،ناپذیر می نمایدرا اجتناب 

ساعت اول زندگی بیلی 48غیرهمولیتیک در طی 

ساعت اول میزان  48وبعد از 20شترازیروبین ب

 توصیه می شود. را جهت تعویض خون 25

 

3 

 

  به  بارداری 37نوزادانی که قبل از هفته

دنیا می آیند، به احتمال بسیار زیاد دچار 

 .زردی می شوند

  نوزادانی که تغذیه درست ندارند، نیز می

 .تواند یکی دیگر از دالیل زردی باشد

  بعضی از علل زردی در نوزاد تازه متولد

شده ،کبد نابالغ است که قادر به پردازش 

طبیعی بیلی روبین در بدن کودک مقدار 

نمی باشد که معموالً بدون مداخله پزشک 

هم رفع میشود. کبودی و یا آسیب داخلی 

در طی زایمان نیز باعث ایجاد زردی در 

نوزاد می شود. کودک ممکن است 

مشکالت کبدی و ناهنجاری های ناشی از 

ضربه داشته باشد ؛ همچنین گلبولهای 

ست دلیلی برای قرمز غیر طبیعی ممکن ا

میزان غیر طبیعی باالی بیلی روبین 

 .باشند

  کمبود آنزیم عفونت هم می تواند باعث

 .ایجاد زردی در نوزادان شود
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        زردی در نوزادان به دلیل میزان باالیی از 

بیلی روبین در بدنشان ایجاد می شود.این بیماری، 

سبب ایجاد رنگدانه زرد در پوست و سفیدی چشم 

می شود. این شرایط بسیار رایج است و در اکثر 

 .موارد به نوزاد آسیب نمیرساند

طور بیلی روبین یک رنگدانه زرد رنگ است ،که به 

طبیعی از طریق تجزیه گلبول های قرمز در تمام 

بزرگساالن و کودکان تولید می شود. این بیلی 

روبین در کبد پردازش می شود سپس از طریق 

 .ادرار و مدفوع دفع می شود

این فرآیند به طور معمول هم در بزرگساالن و هم 

در کودکان اتفاق می افتد و هنگامی که این روند 

اعث ایجاد زردی می شود اما در مختل نشود، ب

مورد نوزادان، کبد آنها هنوز نابالغ است . و برای 

پردازش بیلی روبین، ممکن است چند ساعت تا 

 .چند روز طول بکشد، تا شروع به پردازش کند

 علل زردی نوزاد

  نوزادانی که زودتر از موعد به دنیا می

آیند ،به احتمال بیشتری دچار زردی 

 .می شوند
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شهید آيت ا... مدنی بیمارستان  

 

 

 

 

 

 کارشناس پرستاری –مهری بیرانوند

عوارض قبل و بعد از تعویض خون  موضوع : 

 در نوزادان 

 کارشناس پرستاری –فاطمه سعیدی نیا 

 06633408898شماره تماس: 

 122داخلی

 madani.lums.ac.irسایت بیمارستان :

 99مرداد

 

 ضیاست.مدت زمان انجام تعو یضرور زیپالکت ن

 است. قهیدق 120-90خون 

 عوارض شایع

وبیکربنات کمتر  24/7ازکمتر PHاسیدوز متابولیک-

 (mg/dl)45از

 (میلی متر مکعب درهزار  150ترمبوسیتوپنی)پالکت کمتر از-

 (mg/dl180هیپرگالیسمی)قند خون بیش از -

 (mg/dl7ازهیپوکلسمی)کلسیم کمتر -

 )meq/l130هیپوناترمی)سدیم کمتر یامساوی -

 (meq/l130هایپرکالمی)پتاسیم بیشتر یامساوی 

افزایش شمار  ،افت هماتوکریت ،کشت خون مثبت-

 دمرگ نوزا ،رتیکولوسیت

 کتاب مبانی طب کودکان  نلسون :منبع

 ترجمه دکتر بهنام سبوطی چاپ هفتم،

 2019انتشارات آرتین طب 
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 :نوردرمانی

در این حالت نوزاد شما را زیر یک منبع نورانی 

فرابنفش قرار می دهند و زردی به نوعی تبدیل 

هنگامی که .می شود که از کلیه ها دفع شود 

نوزاد شما زیر دستگاه قرار دارد حتما برهنه باشد 

 و فقط چشمها و آلت تناسلی پوشانده شود

 :تعویض خون

وزاد شدید ر موارد بسیار نادر زمانی که زردی ند

شده و درمانهای معمولی جواب نمی دهد، این کار 

در این روش مقدار کمی از خون .انجام می شود 

نوزاد از بدن خارج می شود و سپس به همان 

 میزان خون وارد بدن نوزاد می گردد

،شامل خون  ضیجهت تعو یانتخاب فراورده خون

از پکسل  یمخلوط ایتازه کامل و

PRBCتازه منجمد  یوپالسما

معادل دوبرابر  ازیوحجم خون مورد نFFPشده

(.معموال 100cc/kg-85حجم خون نوزاد)

ازنظر  ایشودو یاستفاده م یمنفo یازگروه خون

ABO ی جادکنندهیا یژن ها یوفاقد آنت سازگار 

 پالکت باشد.درصورت افت قابل مالحظه زیهمول
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