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  بررسی روشهای مدلسازی تشخيص و درمان زردی نوزاد
  
  

  ،٣ ، فاطمه حاجی ابراهيم تهرانی٢ ، فرزاد توحيد خواه١آزاده اهورايی
  ٤ رسول خياطی

  ميدان پونک ، بلوار سردار جنگل ، گلزار يکم ، 
  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقيقات

com.yahoo@ha_azadeh :mail _E  
  

  چکيده
ــؤام    ــا ت ــه صــورت مجــزا و ي ــا درمــان ب ــه ای مدلــسازی بيماريهــا در زمينــة تــشخيص و ي  اســت کــه در مقول

در ايــن مقالــه ضــمن بررســی مــدلهای مختلــف . ســالهای اخيرتوجــه بــسياری را بــه خــود جلــب کــرده اســت
دف تـشخيص و درمـان زردی  بـر اسـاس     ارائـه شـده در رابطـه بـا زردی نـوزادان، سـعی در ارائـة مـدلی بـا هـ          

پــس از بــرآورده شــدن ايــن مهــم، . ويژگيهــا و داده هــای بدســت آمــده از  نــوزادان داخــل کــشور شــده اســت
تالش در جهـت ارائـه طرحـی در رابطـه بـا پيـشگويی ابـتال بـه ايـن بيمـاری اسـت تـا از هزينـه هـای اضـافی                      

  .ددرمان و يا صدمات احتمالی به جسم نوزاد جلوگيری گرد
  

   سرم بيليروبين – مدلسازی –زردی نوزاد : واژه های کليدی       

  مقدمه 
زردی يکی از مشکالت شايع دوران نوزادی است ، 

نوزاد با طول (از نوزادان ترم % ۶۰بطوريکه حدود  
از نوزادان % ۸۰و )  هفته۳۷بيش از مدت آبستنی 

نارس در کشورهای  گرمسير در ده روز اول عمر 
 ۱۹۹۰در طول سالهای ]. ۱[دچار زردی می شوند

زردی شايعترين دليل پذيرش مجدد نوزادان در 
بهمين علت ، . بيمارستان پس از ترخيص بوده است 

تشخيص زود هنگام نوزادانی که ريسک ابتال به 
  ]. ۲[د نظر استزردی دارند م

از جمله مدلهای ارائه شده در درمان زردی نوزاد 
مدل رياضی اين بيماری است که توسط چارلز لی 

(Charles Lee)] ۴ [ و شاگردانش انجام شده 

آنها طبق بررسيهای انجام شده دريافتند، . است 
سلولی که شکسته می شود، ابتدا وارد خون می 

وسط ادرار خارج می شود که از اين حجم مقداری ت
د، مقداری در سطح پوست بدن تجمع می يابد گرد

از حجم وارد .  صفرا می رود–و مقداری هم به کبد 
شده به سطح بدن، مقداری توسط اعمال فتوتراپی 
تجزيه شده و خارج می شود و کسری از آن هم 

از حجم رسيده به کبد . دوباره به خون برمی گردد
ع می شود و مابقی دوباره نيز مقداری با مدفوع دف

بدين ترتيب با . وارد چرخة گردش خون می شود
استفاده از معادالت رياضی نقل و انتقال بيليروبين 

در بررسی ديگری در سال . در بدن را مدل نمودند
 و همکارانش ، ]Andreas] ۵) ( اندروز۲۰۰۲

                                                 
 دانشجوی کارشناسی ارشد رشتة مهندسی پزشکی ، دانشگاه آزاد واحد علوم وتحقيقات 1

   راستاديار گروه بيوالکتريک، دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امير کبي 2 
 استاديار گروه اطفال دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد  3
 مربی گروه مهندسی پزشکی دانشکده فنی ومهندسی دانشگاه شاهد  4
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 و درمان بيماری زردی الگوريتمي براي تشخيص 
 تهيه Asbruنوزادان با استفاده از زبان برنامه نويسی

اين تحقيق در کشور اطريش و به منظور . نمودند
ی ، توسط مدلسازهزينه های پزشکی% ۲۵کاهش 

در اين الگوريتم بر اساس يک . ه استبيماری انجام شد
سری داده های آزمايشگاهی از قبيل نرخ افزايش 
بيليروبين، تعيين گروه خونی مادر و نوزاد و يک سری 

 تشخيص زردی و مطابق با آن درمان ،داده های ديگر
آکادمی طب اطفال آمريکا . مربوطه پيشنهاد شده است 

ص و درمان نيز الگوريتمی را برای مراحل تشخي] ۶[
در تحقيق . ه استکردبيماری زردی نوزادان تهيه 

انجام ] ۷ [۲۰۰۰ديگری که در کشور سوئيس در سال 
 ۵۵۴۰شده است، تأثير فصل روی سطوح بيليروبين 

 هنگام اعمال فتو ۱۹۹۳‐۱۹۹۶نوزاد در طول سالهای 
در اين تحقيق ماکزيمم تعداد . تراپی مشاهده شده است
ماههای ارديبهشت تا امرداد اعمال فتوتراپی بين 
 David)ديويد استيونسون . مشاهده گرديده است

Stevenson)] ۸ [ ۲۰۰۱و همکارانش در سال 
يا به عبارتی مونواکسيد  ETCOcپيشنهاد استفاده از

کربن انتهای بازدمی را در پيشگويی ابتال به زردی در 
دليل انتخاب اين فاکتور آزاد شدن . نوزادان نمودند

 به (heme)کسيد کربن در حين تبديل ِهم مونوا
 شمای مولکولی اين تبديل ۱شکل . بيليروبين می باشد

  .را نشان می دهد
ه اگر توأما از دو آنها حين تحقيق متوجه شدند ک

 در ETCOcو TSBبين کل سرم خون فاکتور بيليرو 
روزهای اوليه تولد بهره گرفته شود ، می توان در پيش 

  . اری اظهار نظر نمودبينی ابتال به بيم
، ابتدا ] ۱[خياطیدر بررسی انجام شده توسط 

فيزيولوژی بيماری زردی، علل بروز ، نحوة تشخيص و 
شيوه های درمان بيان شده است و سپس با مشخص 

، ) هاstate( نمودن پروسة درمان بصورت تعريف حالتها
ارتباط بين آنها ، تأثير پذيری از وروديهای مختلف و 

 تعيين خروجيها با بهره گيری از جعبه همچنين
 Matlab نرم افزار simulinkو stateflowابزار

از آنجايی که تحقيقات . پروسة مذکور مدل شده است
ه است و بيماری زردی بودانجام شده در خارج از ايران 

بی تأثير از منطقة جغرافيايی و نژاد والدين نمی باشد، 
ظور ارائة روش مناسب انجام اين تحقيق در ايران به من

الزم به . درمان و پيشگويی بروز بيماری توصيه می شود
ذکر است ، کارآيی اين مدل محدود به يافته های 

روش کار به صورت جمع . پزشکی اين بيماری می باشد
از زايمان و استفاده از آوری دادگان نوزاد و مادر بعد 

 ارشبکة عصبی  با استفاده از نرم افزمدل رياضی و 
Matlabدر اين مقاله ابتدا فيزيولوژی بيماری .  است

زردی، بيان می شود و سپس با در نظر گرفتن عوامل 
می شود، در تشخيص زردی ارائة روشی جهت مؤثر، 

اسب درمان و در انتها پيش بيني نممرحلة بعد الگوی 
می ابتال به زردی در ساعات اولية پس از تولد بررسی 

  .شود
  

   شناخت زردی
  يزيولوژی زردیف

رنگ زرد پوست معموال در نتيجة تجمع رنگدانة 
گلبولهای . بيليروبين در سطح پوست ايجاد می شود

قرمز همة نوزادان  تازه متولد  با نرخ بااليی تخريب می 
وقتی گلبولها تخريب می شوند،  ماده ای که . شوند

" بيليروبين"تبديل به " هموگلوبين"حامل اکسيژن است  
در حالت  نرمال بيليروبين پس از تغييراتی در . می شود

]. ۳[مسيرکبد از طريق  دستگاه گوارش دفع می شود
 نمايی از سيکل چرخشی دفع بيليروبين در ۲شکل 

  . بدن را نمايش می دهد
 مغزی می تواند –مقادير باالی بيليروبين از سد خونی 

عبور کند که متعاقبا موجب آسيب عصبی، از دست 
البته . ايی و حتی تشنج و مرگ خواهد شددادن شنو

اين بيماری در اکثر موارد خطر جدی نداشته و عموما 
با اعمال روش درمانی فتوتراپی و يا در موارد وخيم تر با 

در بعضی موارد نيز زردی . تعويض خون بهبود می يابد
  .نشاندهندة بيماری وخيم تری می باشد

  
  انواع زردی 

و نوع فيزيولوژيک و پاتولوژيک زردی در حالت کلی به د
  .تقسيم می شود
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ژيک    وزردی فيزيول

  

1310−

زردی فيزيولوژيک به داليلی از قبيل تغذيه با شير مادر، 
ضربة هنگام زايمان و متعاقب آن لختگی خون و ليزه 
شدن گلبولها، از دست دادن آب بدن و يا نارس بودن 

زردی فيزيولوژيک معموال در ]. ۹[نوزاد بروز می کند
حدود روز دوم و سوم تولد مشاهده می شود و تا روز 

در نوزاد نارس ميزان زردی . هفتم ناپديد می شود
شديدتر از نوزاد ترم بوده و ديرتر در روز سوم و چهارم 
ظاهر می شود و پس از روز چهاردهم نا پديد می شود 

زردی فيزيولوژيک به خودی خود رفع می شود و ]. ۱[
  .خاصی نداردنياز به روش درمانی 

  پاتولوژيک زردی
تخريب (زردی پاتولوژيک بداليل مختلفی مثل هموليز 

ناشی از ناسازگاری  خونی نوزاد )  عناصر ياخته ای خون
   G6PDو مادر ، اشکاالت آنزيمی مانند نقص آنزيمی 

(Glucose-6-phosphate dehydrogenase)  و
علت عمدة زردی پاتولوژيک . عفونت بروز می کند

سازگاری خونی بين مادر و جنين می باشد که اين نا
 Rhناسازگاری می تواند ناسازگاريهای خونی مربوط به 

 مثبت باشد و Rh منفی و نوزاد Rhبه شکلی که مادر 
 مادر و Oيا ناسازگاری گروه خونی بويژه گروه خونی 

 نوزاد ، که همگی ميزان تخريب BوA گروه خونی 
موجب آن برد و متعاقبا لهای قرمز را باال می وگلب

خواهد شد تا بدن نوزاد قادر نباشد از عهدة دفع اين 
فاکتور هايی از قبيل ابتال به .  حجم از بيليروبين برآيد

 ساعت اولية تولد، افزايش نرخ بيليروبين با ۲۴زردی در 
 ساعت، اندازة ۲۴ در طول mg/dl ۵سرعتی بيش از 

ن ترم و يا  در نوزاداmg/dl ۱۲بيليروبين بيش از 
mg/dl ۱۴‐۱۰ در نوزادان نارس همگی نشانه های 

  . زردی پاتولوژيک می باشند
برای درمان زردی پاتولوژيک از روشهای درمانی مانند 
فتوتراپی و يا در موارد حادتراز تعويض خون استفاده 

ة طرح تشخيص که در يبدين منظور در ارا. می شود
يی بهره گرفته می شود، از فاکتورهايان قسمت بعدی ب

  .شده است که اين دو نوع زردی را از هم جدا سازد
  شيوة تشخيص بانک دادگان

جمع آوری داده های آزمايشگاهی نوزادان مبتال به 
زردی از طريق مراجعه به پرونده های نوزادان در 

و شهيد ) ص(بيمارستانهای حضرت رسول اکرم 
ه در تعداد نوزادانی ک. انجام شد) ره(مصطفی خمينی 

 ۲۵نوزاد بود که ۱۴۵اين تحقيق در نظر گرفته شد 
 و جمعا  بودن داد گان ، حذف شدناقصبعلت  پرونده
اطال عاتی که . نوزاد در مدل  اعمال شد۱۲۰ی ويژگيها
 نوزاد جمع آوری شد شامل اندازة بيليروبين ۱۲۰از اين 

کل سرم خون نوزاد، روز ابتال به زردی، ترم ويا نارس 
، وجود و يا عدم وجود ناسازگاری  گروه بودن نوزاد

 نوزاد و مادر، نقص و يا عدم Rhخونی و يا ناسازگاری 
، جنسيت نوزاد، روش درمانی G6PDنقص آنزيمی 

اعمال شده به نوزاد و در نهايت بررسی تاريخچة 
خانوادگی ابتال به بيماری زردی نزد خواهر و يا 

  .برادرهای نوزاد است 
  

  فاده از شبکة عصبیتشخيص زردی با است
هدف در مرحلة تشخيص، تفکيک دو دسته شامل 

بدين منظور . زردی فيزيولوژيک و پاتولوژيک می باشد
روز ابتال به : د عبارتند ازويژگيهايی که انتخاب شدن

زردی، مقدار بيليروبين کل سرم خون، نقص و يا عدم 
 ، ترم و يا نارس بودن نوزاد، G6PDنقص آنزيمی 

  .دم وجود ناسازگاری خونیوجود ويا ع
مدل شبکة عصبی

مدل اين تحقيق با بکارگيری از دستورات شبکة عصبی 
 و انتخاب شبکة پس انتشار Matlabدر نرم افزار 

.  ، طراحی شده است(Back-Propagation)خطا
ماهنگ با پنج ويژگی مذکور شبکه ای با پنج ورودی ه

يمار ب ۹۰بيمار بررسی شده، ۱۲۰و از مجموعطرح شد 
کل % ۲۵در مرحلة آموزش شبکه استفاده شد و از 

، بعنوان دادگان آزمون شبکه بهره ) نفر ۳۰ (بيماران
 اعمال بيمار ۹۰پنج ويژگی ازدر هر ورودی . گرفته شد

الية پنهان شبکه برای نرون در  ۴ است، همچنين شده
تعداد دفعات يادگيری . کارآيی بيشتر تعبيه شده است

 گرفته شد که با اين تعداد تکرار، خطا  بار در نظر۳۰۰۰
بدين ترتيب شبکه قادر .  همگرا شدبه مقدار 

ور از نوزاد ، نوع زردی نج ويژگی مذک با داشتن پگرديد
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وی را تشخيص دهد تا متعاقبا روش درمانی متناسب با 
  .آن انتخاب گردد

  ة شيوة مناسب درماناراي
طبق بررسيهايی که انجام شد، مشخص گرديد که 
درمان بيماری زردی با توجه به ميزان بيليروبين سرم 

روش کار بصورتی است که بر . خون تعيين می شود
اساس سن نوزاد پس از تولد و ترم و يا نارس بودن او، 
ميزان بيليروبين سرم با جداولی که بهمين منظور 

د و روش درمانی طراحی شده است، مقايسه می گرد
‐استا . اعم از فتوتراپی يا تعويض خون انتخاب می شود

ندارد هايی که در کشور ايران برای تعيين روش درمانی 
در نظر گرفته می شود با استا ندارد های منتشر شده 

دليل اين امر . در مراجع پزشکی متفاوت می باشد
جدول . متفاوت بودن نژاد و ژنتيک نوزادان می باشد

 مربوط به تعيين روش درمان است که توسط ۱ارة شم
جدول . آکادمی طب اطفال آمريکا منتشر گرديده است

 نيز مربوط به تعيين روش درمان بر اساس ۲شمارة
در هر دو جدول برای . استاندارد های ايران می باشد

 ساعت اولية تولد مبتال به زردی می ۲۴نوزادانی که در 
يان نشده است که بدليل شوند، دستورالعمل مشخصی ب

   .اهميت اتخاذ تصميم توسط پزشک متخصص می باشد
  

 ]٦ [ تعيين روش درمان در خارج از ايران‐١جدول

سن 

  )ساعت(
  فتوتراپي

فتوتراپي 

 شديد

تعويض 

خون و 

فتوتراپي 

  شديد

≥ ۲۴  …  …  …  

۴۸‐۲۵ ≤۱۵)۲۶۰(≤۲۰)۳۴۰(≤۲۵)۴۳۰(

۷۲‐۴۹  ≤۱۸)۳۱۰(≤۲۵)۴۳۰(≤۳۰)۵۱۰(

<۷۲  ≤۲۰)۳۴۰(≤۲۵)۴۳۰(≤۳۰)۵۱۰(

  

   تعيين روش درمان در ايران‐۲جدول 
  فتوتراپی  تعويض خون

% ۵۰‐%۷۰  25≥  نوزاد ترم سالم
 حدتعويض خون

حد % ۵۰‐%۷۰  20≥  نوزاد ترم بيمار
  تعويض خون

حد % ۵۰‐%۷۰  وزن% ۱  نوزاد نارس سالم
  تعويض خون

حد % ۵۰‐%۷۰  )وزن% ۱ (‐۲  رس بيمارنوزاد نا
  تعويض خون

مدل درمان نيز با در دست داشتن مشخصات وزن، سن          
پيش از تولد و مقدار بيليروبين سرم خون در نرم افـزار            

Matlab  ترتيب کار بدين صـورت   . طراحی شده است
 سن پـس از تولـد، سـن      ابتدا ويژگيهايی چون  ه  است ک 

 خـون وارد    يليـروبين پيش از تولد، وزن و مقدار سرم ب       
 شيوة  ۲برنامه می شود و سپس بر اساس جدول درمان          

  مناسب درمان نوزاد مذکور پيشنهاد می شود
.  

   ابتال نوزاد به زردیپيش بينی
در اين مرحله با بررسی داليل ابتال نوزاد به زردی يک 
سری ريسک فاکتورهايی  تعيين گرديد که احتمال 

اين ريسک . زايش می دهدابتال به زردی را در نوزاد اف
فاکتورها عبارتند از مدت زمان آبستنی، وزن نوزاد، 

 Rhوجود و يا عدم وجود ناسازگاری بين گروه خونی و 
نوزاد و مادر، تاريخچة بيماری خانوادگی مبنی بر ابتال و 
يا عدم ابتال خواهر و يا برادر نوزاد به زردی، تغذية نوزاد 

در . ايمان به طريق سزارينبا شير مادر، نوزاد پسر و  ز
 با جمع آوری اطالعات استادامة اين بررسی در نظر 

 نوزاد منظور شده در تحقيق، با استفاده ۱۲۰مربوط به 
 ضرايب اين رياضی،معادالت برخی از شبکة عصبی و يا 

ويژگيها را تعيين و سپس معادلة رياضی متناسب را 
ی توان بدين ترتيب توسط اين معادله م. ودطراحی نم

. دکراحتمال بروز زردی در نوزاد تازه متولد را تعيين 
اين امر به والدين کمک خواهد نمود تا با علم به 
احتمال ابتالی  نوزاد خود به زردی، در مراقبت از او 
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دقت بيشتری را مبذول نمايند و با مشاهدة زرد شدن 
  رنگ پوست او به بيمارستان مراجعه نمايند

.  
  نتيجه گيری

 ۱۲۰ و با در نظر گرفتن ۱۳۸۲ تحقيق در سال اين
نوزاد با جنسيتهای مختلف در داخل ايران انجام شده 

 نفر زردی ۶۰)  درصد۵۰( بيمار ۱۲۰مجموع در . است
 نفر مابقی نيز زردی ۶۰)  درصد۵۰(فيزيولوژيک و در 

با بررسی عوامل و مراحل . پاتولوژيک مشاهده شد
 جمع آوری دادگان افزايش بيليروبين در نوزادان و

. متناسب با اين عوامل می توان بيماری را مدل نمود
مراحل مدلسازی شامل مرحلة تشخيص بيماری، درمان 
و در نهايت پيش بينی ابتالی نوزاد سالم تازه متولد 

اين . شده به زردی در طی روزهای اولية عمر می باشد
مدل قادر است با داشتن يک سری اطالعات در مرحلة 

يه، ريسک ابتالی به بيماری را در نوزاد تخمين و در اول
مرحلة ابتال به بيماری، نوع زردی اعم از فيزيولوژيک و 
يا پاتولوژيک را تشخيص و روش درمانی متناسب را نيز 

کارآيی شبکه در تشخيص نوع زردی نوزاد . توصيه نمايد
  .است% ۹۶,۶۶۶در مقايسه با تشخيص پزشک معالج،

  
  بحث

مدلهای بيماری در دو مرحلة تشخيص و بکارگيری 
درمان منجر به بهبود کيفيت سالمت جامعه خواهد شد 
که اين امر منوط بر مدلسازی مسائل پيچيده در هنگام 

هرچند بعضی . برخورد با بيماری در دنيای واقعی است
دستور العملها و الگوريتمهای ارائه شده توسط جامعة 

می دهند ولی در پزشکی اين پيچيدگيها را نشان ن
مدل . تشخيص بالينی اين پيچيدگيها آشکار می شوند

کردن اين موارد تنها با دردست داشتن تعداد داده های 
زياد و بهره گيری از نظرات پزشکان حاذق و با تجربه 

  . ارضا می شود
 و امکان شبکة Matlabدر اين بررسی از نرم افزار 

رمان و ، دعصبی آن برای مدلسازی تشخيص بيماری
از آنجايی که در حال . استفاده شده استپيش بينی

حاضر در ايران از فاکتور مونواکسيد کربن انتهای 
بازدمی در پيش بيني زردی استفاده نمی شود، 

پيشنهاد می شود ضمن بررسی اين فاکتور و جمع 
آوری داده های متناسب با اين فاکتور در نوزادان، 

نی زردی نوزادان ايرانی  ميزان تأثير آن در امر پيش بي
  .مشخص گردد
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