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دﮐﺗر ﻣﺳﻌود دھدﺷﺗﯾﺎن
ﻓوق ﺗﺧﺻص ﻧوزادان ،داﻧﺷﯾﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ اھواز

ﻓراورده ھﺎی ﺧوﻧﯽ و اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن داﺧل ورﯾدی
از ﻓراورده ھﺎی ﺧوﻧﯽ ﺑﮫ ﻣﯾزان زﯾﺎد در دوره ﻧوزادی اﺳﺗﻔﺎده ﻣﯽ ﺷود .ﺗﮑﺎﻣل ﻧﯾﺎﻓﺗن دﺳﺗﮕﺎه ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف ﺑدن آﻧﮭﺎ را
در ﻣﻌرض ﻋوارض ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣواد اﻓزوده ﺷده ﺑﮫ ﺧون ) ﺳﯾﺗرات  ،ﻓﺳﻔﺎت و دﮐﺳﺗروز(  ،ﻋﻔوﻧت ھﺎ ) ﻣﺛل
ﺳﯾﺗوﻣﮕﺎﻟووﯾروس ( و واﮐﻧش اﯾﻣﻧﯽ ﺑﮫ ﺗزرﯾق ﺧون و ﻓراورده ھﺎی آن ﻗرار ﻣﯽ دھد ﺷﺎﻣل :
•

ﻋوارض ﻣﺗﺎﺑوﻟﯾﮏ  :ھﯾﭘوﮔﻠﺳﯾﻣﯽ  ،ھﯾﭘوﮐﺎﻟﻣﯽ و ھﯾﭘوﮐﻠﺳﻣﯽ

•

واﮐﻧش ﺑﺎﻓت ﭘﯾوﻧدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ ﻣﯾزﺑﺎن

ﻋﻔوﻧت ھﺎ  :ﺑﺎﮐﺗ﷼ ) ﯾرﺳﯾﻧﯾﺎ اﻧﺗروﮐوﻟﯾﺗﯾﮑﺎ  ،اﺷرﯾﺷﯾﺎﮐوﻟﯽ و ﺑروﺳﻼ(  ،وﯾروﺳﯽ ) ھﭘﺎﺗﯾت  ،Aھﭘﺎﺗﯾت ،B
•
ھﭘﺎﺗﯾت  ، HIV ،Cﺳﯾﺗوﻣﮕﺎﻟووﯾروس و  ،( HTLVﭘروﺗوزوال ) ﻣﺎﻻرﯾﺎ(
•

واﮐﻧش ﺑﮫ ﺗزرﯾق ﺧون  :ﺗب  ،واﮐﻧش ھﺎی آﻟرژﯾﮏ  ،واﮐﻧش ھﺎی ھﻣوﻟﯾﺗﯾﮏ  ،ﺟراﺣت ﺣﺎد رﯾﮫ

ﻓرآورده ھﺎی ﺧوﻧﯽ
-١

ﮔﻠﺑول ﻗرﻣز ﻓﺷرده

اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ﻗطﻌﯽ ﺑرای ﺗزرﯾق ﮔﻠﺑول ﻗرﻣز ﻓﺷرده وﺟود ﻧدارد .
ﺑرای ﺗزرﯾق ﮔﻠﺑول ﻗرﻣز ﻓﺷرده ﺗﻌﯾﯾن ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ  RH, ABOو ﺑررﺳﯽ از ﻧظر وﺟود آﻧﺗﯽ ﺑﺎدی ﺑر ﻋﻠﯾﮫ
ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ ) ﺗﺳت ﮐوﻣﺑس ( ﻻزم اﺳت
روش ﻣرﺳوم ﺑرای ﺗﺟوﯾز ﮔﻠﺑول ﻗرﻣز ﻓﺷرده در ﻧوزادان :
در ﻣوارد ﺷدﯾد ﺑﯾﻣﺎری ﻗﻠﺑﯽ رﯾوی ) ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﮭوﯾﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﮑﯽ ﺑﺎ اﮐﺳﯾژن اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﯽ <  (%٣۵ھﻣﺎﺗوﮐرﯾت ﺑﺎﻻی
•
 ۴٠ -۵٠درﺻد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود
•

در ﻣوارد ﺑﯾﻣﺎری ﻣﺗوﺳط ﻗﻠﺑﯽ رﯾوی ھﻣﺎﺗوﮐرﯾت ﺑﯾن  ٣٠ – ٣۵درﺻد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود

•

در ﻧوزادان ﮐم ﺧون ﺑﺎ ﺷراﯾط ﭘﺎﯾدار ھﻣﺎﺗوﮐرﯾت ﺑﺎﻻی  ٢٠درﺻد ﻧﮕﮫ داﺷﺗﮫ ﺷود

ﮔﻠﺑول ﻗرﻣز ﻓﺷرده ﺑﮫ ﻣﯾزان  ١٠-١۵ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺑر ﮐﯾﻠوﮔرم ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﺷود .

 -٢ﭘﻼﮐت :
ﭘﻼﮐت ﺑﮫ ﺻورت ﭘﯾﺷﮕﯾراﻧﮫ و ﯾﺎ درﻣﺎﻧﯽ ﺑرای ﺟﻠوﮔﯾری از ﺧوﻧرﯾزی ﻧﺎﺷﯽ از ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﺷود .
ﭘﻼﮐت ﺗﺟوﯾزی ﺑﺎﯾد از ﻧظر ﮔروه ھﺎی ﺧوﻧﯽ  ABOﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷد  .ﭘﻼﮐت ﺑﺎ ﮔروه ﺧوﻧﯽ  Rhﻣﺛﺑت ﻧﺑﺎﯾد ﺑﮫ ﻧوزادان
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 ،ﺧﺻوﺻﺎ ً دﺧﺗران ﺑﺎ ﮔروه ﺧوﻧﯽ  Rhﻣﻧﻔﯽ ﺗزرﯾق ﮔردد و در ﺻورت ﺗزرﯾق در ﻋرض  ٧٢ﺳﺎﻋت ﻧوزاد ﮔﯾرﻧده
ﭘﻼﮐت ﺑﺎ  RhIGدرﻣﺎن ﺷود  .ﺑرای ﺗزرﯾق ﭘﻼﮐت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐراس ﻣﭻ ﻧﯾﺳت .ﺗزرﯾق  ١٠-١۵ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺑر ﮐﯾﻠوﮔرم
ﭘﻼﮐت ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش  ۵٠٠٠٠ -١٠٠٠٠٠در ﻣﯾﮑرو ﻟﯾﺗر ﺧواھد ﺷد .

ﻧﮕﮫ داری ﺳطﺢ ﭘﻼﮐت ﺑﯾﺷﺗر از μl 30000/در ﻧوزادان ﺑدون ﻓﺎﮐﺗور ﺧطر و ﺑﯾﺷﺗر از  μl /50000ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر
در ﻧوزادان ﺑﺳﯾﺎر ﮐم وزن در ھﻔﺗﮫ اول ﻋﻣر  ،ﻧوزادان ﻧﺎﭘﺎﯾدار و ﻧوزادان ﺑﺎ ﺗروﻣﺑوﺳﯾﺗوﭘﻧﯽ آﻟواﯾﻣون ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود
.

 -٣ﮔراﻧوﻟوﺳﯾت :
ﺗزرﯾق ﮔراﻧوﻟوﺳﯾت ﻣﻣﮑن اﺳت در ﻧوزادان ﺑﺎ ﻧﻘﺎﯾص ﮐﯾﻔﯽ ﻧوﺗروﻓﯾل ھﺎ و ﺑﺎ ﻋﻔوﻧت ﺑﺎﮐﺗ﷼ ﯾﺎ ﻗﺎرﭼﯽ ﺷدﯾد ﭘﯾﺷروﻧده
ﮐﮫ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳﺑﯽ ﺑﮫ آﻧﺗﯽ ﺑﯾوﺗﯾﮏ ھﺎ ﻧﻣﯽ دھﻧد ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود .درﻣﺎن ﺑﮫ ﺻورت روزاﻧﮫ و ﺗﺎ ﺑﮭﺑود ﻋﻼﺋم ﮐﻠﯾﻧﯾﮑﯽ و ﯾﺎ
ﺷﻣﺎرش ﻣطﻠق ﻧوﺗروﻓﯾل ﺑﯾﺷﺗر از  lμ/3000در ھﻔﺗﮫ اول و ﺑﯾﺷﺗر از  lμ/1500ﺑﻌد از آن اداﻣﮫ ﻣﯽ ﯾﺎﺑد .

 -۴ﭘﻼﺳﻣﺎ :
ﭘﻼﺳﻣﺎی ﺗﺎزه ﯾﺦ زده اﺳﺎﺳﺎ ً ﺑرای اﺻﻼح ﻧﻘﺎﯾص اﮐﺗﺳﺎﺑﯽ ﻓﺎﮐﺗور ھﺎی اﻧﻌﻘﺎدی ﻧﺎﺷﯽ از اﻧﻌﻘﺎد ﻣﻧﺗﺷر داﺧل ﻋروﻗﯽ ،
ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﮐﺑد  ،ﻓﻘر وﯾﺗﺎﻣﯾن  Kﻧﺎﺷﯽ از ﺳوء ﺟذب ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود  .ﭘﻼﺳﻣﺎ ﺑﮫ ﻣﯾزان  ١٠ -١۵ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺑر ﮐﯾﻠوﮔرم
ﺗﺟوﯾز ﻣﯽ ﺷود  .ﺗﺟوﯾز  ١٠ – ١۵ﻣﯾﻠﯽ ﻟﯾﺗر ﺑر ﮐﯾﻠوﮔرم ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش  ١٠ﺗﺎ  ٣٠درﺻدی اﻏﻠب ﻓﺎﮐﺗورھﺎی اﻧﻌﻘﺎدی
ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﮫ ﺑﻌد از ﺗزرﯾق ﻣﯽ ﺷود .

 -۵ﮐراﯾو:
ﮐراﯾو ﻓراورده ای ﻣﻧﺎﺳب ﺑرای ﺷﯾرﺧواراﻧﯽ اﺳت ﮐﮫ ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻏﻠظت ھﺎی ﺑﺎﻻﺗر ﻓﺎﮐﺗور  ،١٣ ، ٨ﻓﺎﮐﺗور ون وﯾﻠﺑراﻧد و
ﯾﺎ ﻓﯾﺑرﯾﻧوژن دارﻧد  .ﺗﺟوﯾز ﯾﮏ واﺣد ﮐراﯾو ﺑر  ۵ﮐﯾﻠوﮔرم وزن ﺷﯾرﺧوار ﻣﯾزان ﻓﯾﺑرﯾﻧوژن را  mg /dl ١٠٠اﻓزاﯾش
ﻣﯽ دھد .

 -۶اﯾﻣوﻧوﮔﻠوﺑوﻟﯾن داﺧل ورﯾدی )(IVIG
ﺗﺟوﯾز دوزھﺎی ﺑﺎﻻی  IVIG ( 1000 – 500ﻣﯾﻠﯽ ﮔرم ﺑر ﮐﯾﻠو ﮔرم( در ﻋرض  ٢ – ۴ﺳﺎﻋت ﻣﯽ ﺗواﻧد ﺑﺎﻋث
ﮐﺎھش ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن و ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﺗﻌوﯾض ﺧون در ﺟﻧﯾن و ﯾﺎ ﻧوزاد ﺑﺎ ﺑﯾﻣﺎری ھﻣوﻟﯾﺗﯾﮏ ﻧﺎﺷﯽ از ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎی  ABOﯾﺎ Rh
ﺷود .
اﺳﺗﻔﺎده از  IVIGدر ﻧوزادان ﺑﺎ ھﯾﭘرﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾﻧﻣﯽ ﮐوﻣﺑس ﻣﺛﺑت ﮐﮫ ﺑﮫ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺷدﯾد ﭘﺎﺳﺦ ﻧﻣﯽ دھﻧد و آﻧﮭﺎﯾﯽ ﮐﮫ ﺑﯾﻠﯽ
روﺑﯾن آﻧﮭﺎ در ﺣد ﺗﻌوﯾض ﺧون اﺳت ﺗوﺻﯾﮫ ﻣﯽ ﺷود  .دوز دارو  ١٢ﺳﺎﻋت ﺑﻌد ﻗﺎﺑل ﺗﮑرار اﺳت .
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دﮐﺗر ﻣﯾﻧو ﻓﻼﺣﯽ
ﻓوق ﺗﺧﺻص ﻧوزادان ﻋﺿو ھﯾﺋت ﻋﻠﻣﯽ داﻧﺷﮕﺎه ﻋﻠوم ﭘزﺷﮑﯽ ﺷﮭﯾد ﺑﮭﺷﺗﯽ

ﻓﺗوﺗراﭘﯽ و ﻻﻣﭘﮭﺎی LED
ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺷﺎﯾﻌﺗرﯾن روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﮑﺎررﻓﺗﮫ در زردی ھﺎی دوران ﻧوزادی ﻣﯾﺑﺎﺷد و در اﻏﻠب ﺑﯾﻣﺎران ﻣﺑﺗﻼ ﻣﯾﺗواﻧد از
ﭘﯾﺷرﻓت ﺑﯾﻣﺎری ﺟﻠوﮔﯾری ﮐرده و ﻋواﻗب ﻧﺎ ﺧواﺳﺗﮫ زردﯾﮭﺎی ﺷدﯾد را ﮐﺎھش دھد ﺑﮫ طورﯾﮑﮫ ﺗﻌداد ﮐﻣﯽ ازﻧوزادان
ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ ﻋﻠت ﻋدم ﭘﺎﺳﺦ ﻣﻧﺎﺳب ﺑﮫ ان ﺑﮫ درﻣﺎﻧﮭﺎی ﭘﯾﺷرﻓﺗﮫ ﺗر ھﻣﭼون ﺗﻌوﯾض ﺧون ﺟﮭت ﮐﻧﺗرل ﺑﯾﻣﺎری ﭘﯾدا ﺧواھﻧد
ﮐرد.ﻓ ﺗوﺗراﭘﯽ ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﺑﯾﺧطر و ﺑدون ﻋﺎرﺿﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی ﻣﯾﺑﺎﺷد و از ﺣدود  ٣٠ﺳﺎل ﭘﯾش در ﻣﯾﻠﯾوﻧﮭﺎ
ﻧوزاد ﺑدون ﺗوﮐﺳﯾﺳﯾﺳﯾﺗﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺗﻔﺎده ﺷده اﺳت.
ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم ﻋﻣﻠﮑرد ﻓﺗوﺗراﭘﯽ:ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺑﺎ ﺳﮫ ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم در ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺧون ﻣﯾﺗواﻧد ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد:
-١اﯾزوﻣرﯾزاﺳﯾون ﺳﺎﺧﺗﻣﺎﻧﯽ):(structural isomerization
ﺑﺎ اﯾن روش اﯾزوﻣرﯾزاﺳﯾون ،ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺑﻌد از ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﭘوﺳت ﻧوزاد ﻣﯾﺗواﻧد اﯾزوﻣر ﻟوﻣﯽ روﺑﯾن)(lumirubinرا ﺑﺎ
ﯾﮏ واﮐﻧش ﺑرﮔﺷت ﻧﺎﭘذﯾراﯾﺟﺎد ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن ﻧوع اﯾزوﻣر ﺣﻼﻟﯾت ﺑﯾﺷﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن در اب داﺷﺗﮫ و ﺑدون
ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﮐوﻧژوﮔﺎﺳﯾون از طرﯾ ق ﺻﻔرا و ادرار دﻓﻊ ﻣﯾﮕردد.ﻣﮑﺎﻧﯾﺳم اﺻﻠﯽ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ در ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺧوﻧﯽ ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن
اﯾن روش ﻣﯾﺑﺎﺷد.
-٢ﻓﺗواﯾزوﻣرﯾزاﺳﯾون: (configurational isomerization):
ﺑﺎ اﯾن روش ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﻣﯾﺗواﻧد اﯾزوﻣر ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾنZ,15Z۴زا ﺑﮫ اﯾزوﻣر ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾنZ,15E۴ﺗﺑدﯾل ﮐﻧد ﮐﮫ اﯾن اﯾزوﻣر
ﭘوﻻرﺗر و ﺧواص ﺗوﮐﺳﯾﺳﯾﺗﯽ ﮐﻣﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻧوع اول دارد.ﻣﺛل ﻟوﻣﯾروﺑﯾن اﯾن اﯾزوﻣر ﻧﯾز ﺑدون ﻧﯾﺎز ﺑﮫ
ﮐﻧژوﮔﺎﺳﯾون از طزﯾق ﺻﻔرا دﻓﻊ ﺷده وﻟﯽ ﺑﺎ اﯾن ﺗﻔﺎوت ﮐﮫ ﯾﮏ واﮐﻧش ﺑرﮔﺷت ﭘذﯾر ﺑﺎﻋث اﯾن ﻧوع ﺗﻐﯾﯾر و ﺗﺑدﯾﻼت
ﻣﯾﮕردد.ﺑﻧﺎﺑراﯾن ﻣﻘداری از ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾﻧﮭﺎی ﺗوﻟﯾد ﺷده ﺑﺎ اﯾن روش ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺑرﮔﺷت ﺑﮫ ﻓورم ﻗﺑﻠﯽ را ﺧواھﻧد داﺷت.ﺑﮫ اﯾن
ﻋﻠت اﯾن روش اﺛر ﮐﻣﯽ در ﮐم ﮐردن ﺳطﺢ ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺧون ﻧوزاد را ﺧواھﻧد داﺷت.ﻓﺗواﯾزوﻣرﯾزاﺳﯾون ﺗواﻧﺎﯾﯽ ﺗﻐﯾﯾر
 % ١۵ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن را ﺑﮫ ﻓورم ﻏﯾر ﺗوﮐﺳﯾﮏ دارد .ﺗوﺳط اﻧدازه ﮔﯾری ھﺎی ﻣﻌﻣول ازﻣﺎﯾﺷﮕﺎھﯽ اﻓﺗراق اﯾن ﻧوع
ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن از ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺗوﮐﺳﯾﮏ وﺟود ﻧدارد.
-٣ﻓﺗواﮐﺳﯾداﺳﯾون:((photooxidation
واﮐﻧﺷﮭﺎی ﻓﺗواﮐﺳﯾداﺳﯾون ﺑﺎﻋث ﺗﺑدﯾل ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺑﮫ ﺗرﮐﯾﺑﺎت ﺑدون رﻧﮓ و ﻗطﺑﯽ ﺷده ﮐﮫ اﺑﺗداﺋﺎ از طرﯾق ادرار دﻓﻊ
ﻣﯾﮕردﻧد .اﯾن ﻧوع واﮐﻧﺷﮭﺎ ﺑﺳﯾﺎر اھﺳﺗﮫ ﺑوده و ﻧﻘش ﻣﺧﺗﺻری در ﮐﺎھش ﺳطﺢ ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن دارﻧد.
ﺗﮑﻧﯾﮏ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ :ﻋواﻣل ﻣوﺛر در اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ دراﻧواع ﻣﻧﺎﺑﻊ ﻧوری ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﯾﺑﺎﺷد اﯾن ﻋواﻣل ﺷﺎﻣل:
 طول ﻣوج ﻧور اﺳﺗﻔﺎده ﺷده ﺟﮭت ﻓﺗواﯾزوﻣرﯾزاﺳﯾون:ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن ﺣداﮐﺛر ﻧور را در طﯾف اﺑﯽ)-۵۴٠ ٣۴٠ﻧﺎﻧوﻣﺗر(ﺟذب ﻣﯾﮑﻧد.ﺣداﮐﺛر ﺟذب ﺑرای ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺑﺎﻧد ﺷده ﺑﺎ اﻟﺑوﻣﯾن در ﺣدود  ۴۶٠و ﺑرای ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ازاد ۴۴٠
ﻧﺎﻧوﻣﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﻧﺷﺎن داده ﺷده ﮐﮫ ﻻﻣﭘﮭﺎی اﺑﯽ ﺑﺧﺻوص ﮐﮫ طﯾف ﻧوری ﺑﺎرﯾﮑﺗر و ﺑﺎ  irradianceﺑﯾﺷﺗری دارﻧد
ﺑﯾﺷﺗرﯾن اﺛر ﺑﺧﺷﯽ را در زﻣﯾﻧﮫ ﮐﺎھش ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن دارﻧد.ﮔرﭼﮫ ﻧور اﺑﯽ ﻣﺗﺳﺎﻋد ﺷده از اﯾن ﻻﻣﭘﮭﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ رﻧﮓ
ﭘوﺳت ﻧوزاد را ﻣﺧﺗل ﮐرده و ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث ﺳرﮔﯾﺟﮫ و ﺗﮭوع در ﻣراﻗﺑﯾن ﻧوزاد ﮔردد.ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺑﺎ ﻧور ﺳﺑز)ﺣداﮐﺛر
طول ﻣوج  ۵٢۵ﻧﺎﻧوﻣﺗر( ﻧﯾز ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﮫ اﻧدازه ﻧور اﺑﯽ در ﮐﺎھش ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﻣوﺛر ﺑﺎﺷد و ﻋوارض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﮐﻣﺗری داﺷﺗﮫ
ﺑﺎﺷد اﻣﺎ ﻣطﺎﻟﻌﺎت در زﻣﯾﻧﮫ اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻧور ﻣﺣدود ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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دوز ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ))::irradianceﺑﺎ واﺣد اﻧدازه ﮔﯾری .microW/cm/nmﺑﯾﺎن ﻣﯾﮕردد .در ﻓﺗوﺗراﭘﯾﮭﺎی اﺳﺗﺎﻧداردmicroW/cm/nm 12-6و در ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ھﺎی microW/cm/nm30 ،intensiveﺑوده اﺳت.
ﻓﺎﺻﻠﮫ ﻧوزاد:ﻻﻣﭘﮭﺎی ﻓﺗوﺗراﭘﯽ اﺳﺗﺎﻧدارد در ﻓﺎﺻﻠﮫ  ۴٠ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗری از ﻧوزاد ﻗرار ﻣﯾﮕﯾرﻧد اﻣﺎ در ﻣوارد ﻧﯾﺎز ﺑﮫﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺷدﯾدﺗر در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻻﻣﭘﮭﺎی LEDو ﯾﺎ ﻓﻠورﺳﻧت اﯾن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﺗﺎ  ٢٠-١۵ﺳﺎﻧﺗﯽ ﻣﺗری ﻣﯾﺗواﻧد ﮐﺎھش
ﯾﺎﺑد وﻟﯽ در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از ﻻﻣﭘﮭﺎی ھﺎﻟوژن ﻓﺎﺻﻠﮫ ﮐم ﻧوزاد ﺑﺎ ﺧطر اﺳﯾب ﮔرﻣﺎﯾﯽ ﭘوﺳﺗﯽ ھﻣراه ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 ﺳطﺢ ﺑدن ﻧوزاد:ﻟﺧت ﮐردن ﻧوزاد ﺟﮭت اﻓزاﯾش ﺳطﺢ ﭘوﺳت در ﻣﻌرض ﻧور ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺟﮭت اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗرﺿروری اﺳت.ﮔذاﺷﺗن ﻣﻼﻓﮫ ھﺎی ﻓﺗوﺗراﭘﯽ در زﯾر ﻧوزاد ،ﭘوﺷﺎﻧدن اطراف ﺗﺧت ﺧواب ﻧوزاد ﺑﺎ ﭘﺎرﭼﮫ ھﺎی ﺳﻔﯾد
ﻣﯾﺗواﻧد در اﺛر ﺑﺧﺷﯽ ﺑﯾﺷﺗر ان ﻣوﺛر ﺑﺎﺷﻧد.
ﻣﻧﺑﻊ ﻧوراﻧﯽ  .:ﭼﻧدﯾن ﻧوع ﻣﻧﺑﻊ ﻧوری ﺑﺎ طول ﻣوﺟﮭﺎی ﻣﺗﻔﺎوت و درﺟﺎت ﻣﺧﺗﻠف irradienceﺟﮭت ﻓﺗوﺗراﭘﯽ
وﺟود دارد ﮐﮫ ﭼﻧد ﻧوع ان در زﯾر ﺗوﺿﯾﺢ داده ﺷده اﺳت:
ﻻﻣپ اﺑﯽ ﻓﻠورﺳﻧت:اﯾن ﻧوع ﻻﻣﭘﮭﺎ.ﺑﮫ ﻋﻠت اﯾﻧﮑﮫ ﻧور را در طﯾف اﺑﯽ-ﺳﺑز ﺗﺣوﯾل داده و ﻣﯾزان ﻧﻔوذﭘذﯾری زﯾﺎدی ﺑﮫ
ﭘوﺳت ﻧوزاد داﺷﺗﮫ و و ﺑﺎ ﻣﻘدار ﺑﺎﻻ ﺟذب ﻣﯾﺷوﻧد ﻣوﺛرﺗرﯾن ﻣﻧﺑﻊ ﻧوری در ﮐم ﮐردن ﻣﯾزان ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن ﺧون ﻧوزادان
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد
ﻻﻣپ ﺳﻔﯾد ھﺎﻟوژن :اﯾن ﻧوع ﻻﻣﭘﮭﺎ داغ ﺑوده و ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﺎﻋث اﯾﺟﺎد اﺳﯾﺑﮭﺎی ﺣرارﺗﯽ ﭘوﺳت ﮔردﻧد.رﻋﺎﯾت ﻓﺎﺻﻠﮫ
ﻣﻧﺎﺳب ﺑﺎ ﻧوزاد در ﺻورت اﺳﺗﻔﺎده از اﯾن ﻧوع ﻻﻣﭘﮭﺎ ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.
ﭘد ﯾﺎ ﭘﺗوی ﻓﯾﺑرواﭘﺗﯾﮏ):(blanketاﯾن ﻧوع ﻻﻣﭼﮭﺎ ﮔرﻣﺎی ﻣﺧﺗﺻری اﯾﺟﺎد ﮐرده و ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﻧزدﯾﮏ ﺑﮫ ﭘوﺳت ﻧوزاد
اﺳﺗﻔﺎده ﺷوﻧد .و در ﻧﺗﯾﺟﮫ ﻣﯾﺗواﻧﻧد irradianceﺑﺎﻻﺗری ﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﻻﻣﭘﮭﺎی ﻓﻠورﺳﻧت داﺷﺗﮫ ﺑﺎﺷﻧد ﮔرﭼﮫ اﯾن ﻧوع
ﭘﺗوھﺎی ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﮐوﭼﮏ ﺑوده و ﺳطﺢ ﮐﻣﯽ از ﺑدن ﻧوزادان ﺗرم را ﭘوﺷﺎﻧﯾده و ﺑﮫ ﺗﻧﮭﺎﯾﯽ اﻏﻠب در ﮐم ﮐردن ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن
ﻣوﺛر ﻧﺧواھﻧد ﺑود.و اﻏﻠب ﻣﯾﺗواﻧﻧد ﺑﮫ ھﻣراه ﻻﻣﭘﮭﺎی ﻓﻠورﺳﻧت و ﯾﺎ ھﺎﻟوژن در درﻣﺎن زردی ﺑﺧﺻوص در زردﯾﮭﺎی
ﺷدﯾد ﺑﮑﺎر روﻧد..در ﻧوزادان ﺑﺎ وزن ﮐﻣﺗر از  ١٠٠٠ﮔرم ﺑﮫ ﻋﻠت اﺣﺗﻣﺎل ﺧطر اﺳﯾب ﭘوﺳﺗﯽ از اﯾن ﻧوع ﻓﺗوﺗراﭘﯽ
ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑﺎ اﺣﺗﯾﺎط اﺳﺗﻔﺎده ﮔردد..
ﻻﻣپ اﺑﯽ :LEDﻻﻣﭘﮭﺎی LEDﺑﮫ ﺻورت ﻻﻣﭘﮭﺎی ﺑﺎﻻی ﺳر و )underneathﻣﻼﻓﮫ(ﻣوﺟود ﺑوده اﯾن وﺳﺎﯾل ﺑﺎﻧد
ﺑﺎرﯾﮏ و ﺑﺎ ﺷدت ﺑﺎﻻﯾﯽ از از ﻧور را در طﯾف ﺟذﺑﯽ ﺑﯾﻠﯾروﺑﯾن ﺗﺣوﯾل داده ﮐﮫ ھﻣﭼون ﻻﻣﭘﮭﺎی ﻓﻠورﺳﻧت اﺑﯽ در
ﮐﺎھش ﺑﯾﻠﯽ روﺑﯾن ﻣوﺛر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد.ﻣﻼﻓﮫ ھﺎی  LEDﺑﮫ ﻋﻠت ﺳطﺢ ﺑزرﮔﺗر و ﮐﺎﻓﯽ ﺟﮭت ﭘوﺷش ﻣﻧﺎﺳب ﺳطﺢ ﺑدن
ﻧوزادﻧﺳﺑت ﺑﮫ ﭘدھﺎی ﻓﯾﺑرواﭘﺗﯾﮏ)) blanketارﺟﺣﯾت دارﻧد.
اﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون ﻓﺗوﺗراﭘﯽ:
ﻧوزادان ﻣﺑﺗﻼ ﺑﮫ زردی ﺑر اﺳﺎس ﻧوﻣوﮔراﻣﮭﺎی ﻣﺧﺻوص ﮐﮫ ﺑر اﺳﺎس ﺳن ﻧوزاد ﺑﮫ ﺳﺎﻋت و وﺟود ﯾﺎ ﻋدم وﺟود
ﻋواﻣل ﺧطرزردی ﺗﻘﺳﯾم ﺑﻧدی ﺷده و ﻣوﺟود ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺟﮭت ﻧﯾﺎز ﺑﮫ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯾﺷوﻧد.
ﻋوارض ﻓﺗوﺗراﭘﯽ:
در طﯽ ﺳﺎﻟﮭﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻓﺗوﺗراﭘﯽ در ﻧوزادان ﺗرم و ﻧﺎرس ﻋﺎزض ﺟﺎﻧﺑﯽ ﺟدی ﮔزارش ﻧﺷده اﺳت .
 در ﻣطﺎﻟﻌﺎت ﺣﯾواﻧﯽ اﻧﺟﺎم ﺷده ﺛﺎﺑت ﺷده ﮐﮫ ﭘس از ﭼﻧد روز ﻓﺗوﺗراﭘﯽ طوﻻﻧﯽ ﻣدت ﺑﺎ ﭼﺷﻣﺎن ﺑﺎز ﺗﻐﯾﯾرات ﺷﺑﮑﯾﮫاﯾﺟﺎد ﮔردﯾده اﺳت ﺑﮫ اﯾن ﺟﮭت ﺑﺳﺗن ﭼﺷم ﻧوزادان ﺗﺣت ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺑﺎ ﭼﻧدﻻﯾﮫ ﻣواد اﭘﮏ ﺿروری ﻣﯾﺑﺎﺷد.
 ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎﻋث اﻓزاﯾش ﺣرارت ﻣﺣﯾط و ﺑدن ﻧوزاد ﮔردد ﮐﮫ اﯾن اﻣر ﻣﯾﺗواﻧد ﺑﺎاﻓزاﯾش دﻓﻊ ﺣرارﺗﯽ ﻧﺎﻣﺣﺳوسو اﻓزاﯾش ﺣدودا  % ٢۵ﻧﯾﺎز ﻣﺎﯾﻌﺎت ﺑدن ھﻣراه اﺳت.ﻋﻼوه ﺑر اﯾن دﻓﻊ ﻣدﻓوع ﻧوزادان ﺗﺣت ﻓﺗوﺗراﭘﯽ ﺷﻠﺗر و ﺑﺎ دﻓﻌﺎت
ﺑﯾﺷﺗر ﻣﯾﺑﺎﺷد.ﮔرﭼﮫ ﺑﺎ اﺳﺗﻔﺎده از ﻻﻣﭘﮭﺎی LEDاﻓزاﯾش دﻓﻊ ﺣرارﺗﯽ ﻧﺎﻣﺣﺳوس ﮐﻣﺗر ﻣطرح ﻣﯾﺑﺎﺷد.
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ﺳﻧدروم  BRONZE BABYدر اﯾن ﺳﻧدروم ﭼﻧدﯾن ﺳﺎﻋت ﭘس از ﺷروع ﻓﺗوﺗراﭘﯽ رﻧﮓ ﭘوﺳت،ادرار و ﺳرم ﻧوزادﺑﮫ رﻧﮓ ﻗﮭوه ای-ﺳﯾﺎه ﺗﺑدﯾل ﻣﯾﮕردد.در اﮐﺛرﯾت ﻣوارد ﮔزارش ﺷده ﺑﺎ اﯾن ﺳﻧدروم ﺑﮭﺑودی ﺑدون اﯾﺟﺎد ﻋﺎرﺿﮫ ﺟﺎﻧﺑﯽ
ﺟدی رخ ﺧواھد داد.
ﭘورﻓﯾرﯾﺎی ارﯾﺗروﭘوﺋﺗﯾﮏ ﻣﺎدرزادی ﺳﻧدروم دﯾﮕری اﺳت ﮐﮫ ﻓﺗوﺗراﭘﯽ در ان ﮐﻧﺗرااﻧدﯾﮑﺎﺳﯾون
دارد.ھﻣوﻟﯾز،اﺳﭘﻠﻧوﻣﮕﺎﻟﯽ،ادرار ﺻورﺗﯽ ﺗﺎ ﻗرﻣز ﮐﮫ درﻧور ﻣﺎورائ ﺑﻧﻔش ﻧﺎرﻧﺟﯽ ﻣﯾﮕردد از ﻣﺷﺧﺻﺎت اﯾن ﺑﯾﻣﺎری
ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد..ﺗﻣﺎس ﺑﺎ ﻧور ﻓﺗوﺗراﭘﯽ در اﯾن ﻧوزادان ﺑﺎﻋث ﺿﺎﯾﻌﺎت ﺗﺎوﻟﯽ و ﺗﺷدﯾد ھﻣوﻟﯾز ﻣﯾﮕردد.
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