
میزگرد پوست در مورد حجامت نوزادی که پوستش زرد 
شده با حضور دکتر حسین طباطبایی متخصص پوست و 
دکتر طاهره ملک آرا متخصص طب سنتی ایرانی و دکتر 
حمید شیخ االسالمی فوق تخصص نوزادان و دکتر نفیسه 

حسینی یکتا نایب رییس انجمن علمی طب سنتی

آسیب های مغزی نتیجه 
درمان نکردن به موقع 

زردی نوزادان است

روند ترمیم جراحت در افراد جوان تر بهتر است

  دکتر حسین طباطبایی/ استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

نگاه متخصص پوست

آنچه سوژه هاي »میزگرد زیبایی« درباره بیماري و درمان مي گویند، لزوما مورد تأیید »سالمت« نیست. حتما اظهارنظر متخصصان را درباره درستي یا نادرستي اظهارات آنها در همین صفحه بخوانید. شما هم می توانید سوژه »میزگرد زیبایی« باشید. کافی است 
از طریق صفحه »با خوانندگان« با ما تماس بگیرید و تجربه تان را با سایر خوانندگان »سالمت« در میان بگذارید.

: آقای دکتر! با توجه به اینکه پوست این نوزاد 
به دفعات زیاد با تیغ بریده شده، لطفا درباره روند بهبود 
ناشی از انواع جراحت و بریدگی و عوامل موثر در آن 

توضیح بدهید.
عمق، طول، جهت )بریدگی صاف یا مورب( همچنین 
هم راستا یا مخالف بودن با خطوط طبیعی پوست در روند 
بهبود و ترمیم هر نوع بریدگی در سطح پوست نقش دارد. 
منظور از خطوط طبیعی، خطوط ریز و موازی است که 
هنگام جمع شدن پوست مثل اخم کردن دیده می شوند. 
اگر جراحت های پوستی هم راستا با این خطوط باشند، 
روند ترمیم بهتر خواهد بود اما اگر مخالف  این خطوط 
باشند، ترمیم مشکل تری دارد. به همین دلیل هنگام اعمال 
جراحی سعی می شود برش اصلی در راستای این خطوط 

باشد تا روند ترمیم تسریع شود. 
همچنین هرچه بریدگی، عمق و طول بیشتری داشته باشد، 
روند بهبود به تاخیر می افتد. عالوه بر این، در جراحاتی 
که به شکل ناهموار روی پوست ایجاد می شود و خطوط 
طبیعی پوست به شکل طولی و عرضی بارها قطع شده اند، 
ترمیم طوالنی تر خواهد بود. عرض بریدگی نیز در این زمینه 
تاثیرگذار است و طبیعتا جراحت ناشی از تیغ با شکاف 
نازک بسیار زودتر از بریدگی با شیشه قطوری که پوست 

چند میلی متر باز می شود، بهبود می یابد.

: روند ترمیم جراحت در افراد مختلف چگونه 
است؟

طبیعتا روند بهبود زخم و جراحات در افراد مختلف، 
متفاوت خواهد بود. یکی از مهم ترین عوامل در این 
باره، سن است. روند ترمیم جراحت در افراد جوان تر 
بهتر است زیرا سلول های ایمنی و ترمیم کننده بدن قدرت 
بهتری دارند. همچنین هرچه فرد از نظر سیستم ایمنی 
بدن وضعیت سالم تری داشته باشد، روند ترمیم بهتر و 
سریع تر خواهد بود. ابتال به بیماری هایی مانند دیابت )تاثیر 
بر سیستم ایمنی( و کم خونی )کمبود فاکتورهای خونی( 
در به تعویق افتادن روند بهبود زخم نقش دارند. البته از 
نقش ژنتیک نیز نمی توان غافل شد، چنانکه بعضی افراد 
به طور ذاتی ترمیم سریع تر جراحات را تجربه می کنند. 

: بروز جراحت روی پوست می تواند زمینه ساز 
چه عوارضی برای فرد باشد؟

هنگام بروز هر نوع جراحتی باید به سطح بریدگی توجه 
داشت. اگر بریدگی فقط در سطح پوست ایجاد شود، با 
بخیه مناسب بهبود می یابد اما در صورتی که جراحت 
به عروق و اعصاب برسد، عوارض جدی تر مانند فلج 
ناشی از قطع عصب و... را به دنبال دارد. این مساله 
عالوه بر حوادث، حتی می تواند به دلیل مهارت کم و 

نداشتن دانش کافی هنگام اعمال جراحی نیز ایجاد شود.
همچنین در برخی موارد، عالوه بر آسیبی که منجر به 
بریدگی می شود، بافت دچار له شدگی و کوفتگی نیز 
خواهد شد. در این شرایط، پیش از بخیه زدن پوست 
و دیگر اقدامات بهبوددهنده، باید بافت مرده از طریق 
شستشو یا برداشتن، از محل آسیب جدا شود زیرا مانع 

از روند ترمیم خواهد شد. 
سرعت انتقال مصدوم به مراکز درمانی نیز در پیشگیری 
از عوارض بسیار اهمیت دارد. مراجعه پس از چند روز 
ممکن است نیاز به برداشتن بافت مرده و تازه شدن 
جراحت داشته باشد که قطعا روند ترمیم را مشکل تر 
ساعت   2-3 طی  مصدوم  اگر  همچنین  کرد.  خواهد 
اول بروز آسیب در محیط آلوده و غیربهداشتی به مرکز 
درمانی برسد، میکروب ها هنوز فرصت رشد و تکثیر 
پیدا نکرده اند و پزشک با شستشو و ضدعفونی زخم، 
همچنین تجویز آنتی بیوتیک خوراکی از بروز مشکل به 
سرعت پیشگیری خواهد کرد. در مواردی که جراحت 
در محیط خاک آلود ایجاد شده باشد، پزشک زمینه ابتال 
به کزاز را نیز در نظر می گیرد. کودکان تا 10 سالی که 
واکسیناسیون کامل را دریافت کرده اند، نیازی به تزریق 
مجدد نخواهند داشت اما برای سایر افراد معموال این 

واکسن را توصیه می کنند.

: اقدامات اورژانسی هنگام بروز جراحت در 
محل حادثه چیست؟

در وهله اول که بریدگی با خونریزی همراه است، دستمال 
کاغذی یا پارچه تمیزی روی محل آسیب بگذارید و محکم 
فشار دهید. البته اگر حین بریدگی، پوست با مواد دیگری 
مانند مواد غذایی، برگ گیاهان و... تماس داشته باشد، ابتدا 
باید پوست را با آب سرد بشویید تا مواد اضافی از سطح 
پوست جدا شود و سپس کمپرس کنید. اگر خونریزی 
سطحی باشد، طی حدود 3 دقیقه قطع می شود اما بریدگی 
عمیق یا پارگی رگ مانع از قطع خونریزی می شود و نیاز 
به بخیه خواهد داشت. در این مواقع مصدوم هرچه زودتر 
باید به مرکز درمانی منتقل شود. البته در فاصله رسیدن به 

مرکز درمانی، باید زخم همچنان تحت فشار باشد. 
پس از چند دقیقه کمپرس جراحت سطحی و قطع خونریزی، 
باید به عمق جراحت نیز توجه کنید. اگر عمق جراحت 
حدود 2 یا 3 میلی متر باشد، پس از قطع خونریزی باید 
محل را با آب و صابون یا بتادین بشویید. در صورت امکان 
2 تا 3 دقیقه بعد دوباره محل را با الکل شستشو بدهید و 
با پارچه تمیز یا باند محکم و تحت فشار ببندید اما اگر 
جراحت عمیق است یا در قسمتی مانند بین انگشتان، لب، 
پلک و... که دائم در حال حرکت است ایجاد شده، نیاز به 

بخیه خواهد داشت.

مدتی پیش عکسی از نوزاد مبتال به زردی در شبکه های اجتماعی دست به دست 
در  یا  کودک  پوست  زدن  تیغ  به  اقدام  زردی  کاهش  برای  او  والدین  که  شد 
اصطالح »چهل تیغ« کرده بودند. تصویر آنقدر ناراحت کننده بود که بسیاری آن 
را در صفحات شخصی خود بازنشر کرده و این اقدام را محکوم کردند و به طب 
سنتی و راهکارهای درمانی آن تاختند، حال آنکه متخصصان طب سنتی به هیچ وجه این راهکار 
را برای کاهش زردی نوزاد تایید نکردند. عوارض تیغ زدن پوست کودک در این سن، صرف نظر 
از آزاری که به او وارد شده و نظر کارشناسان طب سنتی و متخصص نوزادان درباره راه های 

کاهش زردی نوزادان، موضوعاتی است که در میزگرد این هفته »سالمت« به آن پرداخته ایم.

 مریم سادات 
کاظمی

میزگرد پوست شماره هفتصدوسی وهشت   بیست وهشت دی نودوهشت30

زردی نوزادان را جدی بگیرید!

  دکتر حمید شیخ االسالمی

نگاه فوق تخصص نوزادان

زردی عارضه ای است که می تواند در نوزاد تازه متولدشده 2 تا 3 روزه 
ایجاد شود. در این شرایط رنگ پوست یا سفیدی چشم ها به دلیل افزایش 
سطح بیلی روبین خون نوزاد، زرد می شود. زردی به طور معمول ابتدا روی 
صورت ظاهر می شود و سپس در قفسه سینه، شکم، بازوها و پاها حرکت 
می کند. زردی در نور طبیعی بهتر قابل تشخیص است و در نوزادان با پوست 

تیره سخت تر دیده می شود. 
با توجه به اینکه بیشتر نوزادان، 1 تا 2 روز پس از تولد از بیمارستان مرخص 
می شوند به والدین توصیه می شود یکی- دو روز پس از ترخیص، نوزاد را 
برای معاینه نزد متخصص اطفال ببرند تا  کنار دیگر معاینات ضروری، زردی 
نیز کنترل شود. همچنین اگر پوست بینی یا پیشانی نوزاد به آرامی فشار داده 
شود و پس از برداشتن انگشت، پوست زرد باشد، نشانه ای از ابتال به زردی 
است که نیاز به معاینه توسط متخصص اطفال خواهد داشت اما بهترین راه 
تشخیص زردی انجام آزمایش خون است. اگر در نتیجه آزمایش، میزان 
بیلی روبین از 25 میلی گرم در دسی لیتر بیشتر باشد، زردی شدید محسوب 
می شود که در صورت درمان نکردن به موقع و مناسب، منجر به ناشنوایی، 

فلج مغزی یا دیگر آسیب های مغزی خواهدشد. 

عوامل بروز زردی نوزادان
بروز زردی در نوزادان علت های مختلفی دارد که شامل زردی فیزیولوژیک، 

زردی شیرمادر و زردی شیردهی است.
زردی فیزیولوژیک: زردی فیزیولوژیک رایج ترین و طبیعی ترین نوع زردی 
در نوزادان است که در 60درصد نوزادان طی نخستین هفته تولد، به علت باال 
رفتن سطح بیلی روبین بروز می کند. بیلی روبین ماده زردرنگی است که در اثر 
تجزیه گلبول های قرمز ایجاد می شود. در دوران بارداری، کبد بیلی روبین را از 
بدن نوزاد دفع می کند اما ممکن است پس از تولد، هنوز کبد نوزاد آنقدر رشد 
نکرده باشد که بتواند بیلی روبین را به تنهایی و به نحو مناسب دفع کند، در 
نتیجه زردی گسترش می یابد. این زردی فیزیولوژیک است و طی چند روز 
که بدن نوزاد تکامل پیدا می کند، بدون اثر پایدار روی نوزاد، از بین می رود. 

زردی شیرمادر: زردی شیرمادر حالتی است که پس از بین رفتن زردی فیزیولوژیک، 
همچنان ادامه دارد و در نوزادان سالم، کامل و شیرخوار دیده می شود. هیچ 
می رسد  نظر  به  اما  ندارد  نوع زردی وجود  این  برای  علت شناخته شده ای 
ماده ای در شیرمادر که فروپاشی بیلی روبین را مسدود می کند، در این زمینه 
نقش داشته باشد. زردی شیرمادر ارثی است اما به معنای مشکل در شیرمادر و 
توقف شیردهی نیست. زردی شیرمادر در 0/5 تا 2/4 درصد از تمام نوزادان 
دیده می شود و می تواند 3 تا 12 هفته پس از تولد ادامه یابد اما اگر کودک به 
خوبی تغذیه شده و سطح بیلی روبین توسط پزشک به طور منظم کنترل شود، 

به ندرت عوارض جدی خواهد داشت.
زردی شیردهی: زردی شیردهی زمانی ایجاد می شود که کودک شیر کافی 
نخورده باشد که ارتباطی با زردی ناشی از شیرمادر ندارد. مقدار مناسب شیرمادر 

باعث افزایش حرکات روده نوزاد و مانع ساخت بیلی روبین می شود. این نوع 
زردی هنگامی ایجاد می شود که نوزاد شروع خوبی در تغذیه با شیرمادر ندارد، 
به خوبی پستان را نمی گیرد یا جایگزین های دیگری به عنوان مکمل مصرف 
شده که در شیردهی اختالل ایجاد کرده است. زردی شیردهی اغلب به طور 
خودبه خود با افزایش شیردهی و کمک مشاور شیردهی برای اطمینان از مصرف 

کافی شیر توسط نوزاد، برطرف می شود. 

درمان زردی 
در مواردی که پزشک، سطح بیلی روبین را خطرناک نداند و نیازی به مصرف دارو یا 
استفاده از دستگاه فوتوتراپی نباشد، معموال توصیه به افزایش شیردهی در روز دارد 
تا به حذف بیلی روبین از بدن نوزاد کمک شود ولی اگر پزشک از طریق معاینات 
بالینی، زردی نوزاد را جدی و پیامد اختالل دیگری بداند، آزمایش خون یا ادرار 
توصیه می شود تا با توجه به نوع و میزان زردی، اقدام درمانی مناسب انجام گیرد.
البته امکان تشخیص بیلی روبین خون از طریق دستگاه بیلی چک نیز امکان پذیر 
است. استفاده از این دستگاه غیرتهاجمی است و بدون نیاز به خونگیری و آزمایش 
خون، سطح بیلی روبین را نشان می دهد. البته پس از انتقال خون، وجود موی زیاد 
یا کبودی مانند ماه گرفتگی یا هماتوم روی پوست، نمی توان از دستگاه استفاده 

کرد و اندازه گیری دقیق نخواهد بود. 
اگر سطح بیلی روبین به بیشتر از 15 تا 20 میلی گرم برسد، معموال پزشک استفاده 
از دستگاه فوتوتراپی را الزم می داند. گاهی این کار در منزل با دستگاه مخصوص 
انجام می شود. در برخی موارد هم نیاز به بستری در بیمارستان خواهد بود. الزم 
است والدین به نکاتی مانند شیردهی مکرر، ضرورت پوشاندن چشم نوزاد، دقت 
در مورد آسیب احتمالی پوست ناشی از نور و... که پزشک ارائه می دهد توجه 

کنند تا زردی نوزادشان برطرف شود. 
در مواردی برای کاهش شدت زردی و ضرورت انتقال خون، ممکن است 
پزشک درمان های دیگری مانند تزریق وریدی ایمونوگلوبین را الزم بداند. 
همچنین اگر زردی شدید به درمان های دیگر واکنش ندهد، نوزاد به تعویض 

خون نیاز خواهد داشت.

   دکتر نفیسه حسینی یکتا
معاون توسعه سالمت دفتر طب ایرانی وزارت 

بهداشت 

نگاه نایب رئیس
انجمن علمی طب سنتی

درمان هایی که تحت عنوان درمان زردی نوزاد 
با استفاده از ضربه های مکرر و متعدد تیغ 
به نقاط مختلف بدن نوزاد از جمله شکم، 
پشت کمر و گردن مطرح می شود، از نظر 
علم طب سنتی به هیچ عنوان پایه و اساس 
علمی ندارد و در هیچ یک از منابع معتبر 
طب سنتی مطلبی درباره درمان زردی نوزاد 
با چهل تیغ کردن نداریم. برای تخفیف زردی 
نوزاد می توان با تشخیص درست، از طب 
سنتی کنار درمان اصلی کمک گرفت. والدین 
باید بدانند این گونه روش ها به هیچ عنوان 

پایه و اساس علمی ندارند.
درمان های درست زردی  که   در صورتی 
زردی  و  نکنید  استفاده  نوزادان  برای  را 
مخرب  آثار  می تواند  بکشد،  طول  کودک 
و غیرقابل برگشتی مانند آسیب مغزی برای 
نوزاد و یک عمر پشیمانی برای والدین به 

دنبال داشته باشد.
از  درمانی  این گونه روش های  از  استفاده 
دو وجه می تواند به نوزاد آسیب بزند؛ یکي 
اینکه نوزاد از درمان درست و اصولی؛ چه 
از دیدگاه طب رایج و چه از دیدگاه طب 
ایرانی بی بهره می ماند و دوم اینکه این گونه 
اقدامات معموال در مکان های غیربهداشتی 
به دست افراد غیرمتخصص انجام می شود 
و خطراتی مثل عفونت یا آسیب های جدی 

به پوست نوزاد خواهد داشت.
به والدین توصیه می کنم کودک خود را از 
درمان زردی  اصولی  روش های درست و 
محروم نکنند و کنار درمان اصلی از طب 
سنتی بهره مند شوند. البته خدمات طب سنتی 
را حتما از متخصصان طب سنتی طلب کنند 

تا شاهد بهبود سالمت نوزادشان باشند.

چهل تیغ کردن؛ درمان 
عجیب و وحشتناک 
زردی نوزادان 

   دکتر طاهره ملک آرا

نگاه متخصص طب سنتی ایرانی

زردی نوزادان یا  هایپر بیلی روبین نوزادان یکی 
از تغییرات فیزیولوژیک بدن نوزادان تازه متولد 
شده است که به دلیل افزایش سطح بیلی روبین 
خون، پوست نوزاد درجاتی از زردی را نشان 
می دهد. اهمیت تشخیص و درمان به موقع 
زردی به این علت است که باال ماندن سطح 
بیلی روبین خون می تواند باعث آسیب هایی 

به مغز نوزاد شود. 
توصیه  نوزادان،  زردی  درمان  برای  امروزه 
تولد  روزهای  نخستین  طی  نوزاد  می شود 
حتما توسط متخصص اطفال معاینه شود تا 
در صورت نیاز، از درمان های موثر مانند قرار 
گرفتن در دستگاه فوتوتراپی و حتی ضرورت 

بستری در بیمارستان بهره مند شود. 
 طب سنتی ایران، تدابیری برای بهبود زردی 
به مادر توصیه می کند که بیشتر شامل درمان و 
پیشگیری زردی های فیزیولوژیک و شیرمادر 
است؛ در این حالت باید تغذیه مادر بهبود یابد 
و یبوست یا خشکی دفع برطرف شود. مصرف 
مایعات توسط مادر نیز بسیار کمک کننده است.
 مصرف خاکشیر و ترنجبین یا شیرخشت و 
عرقیاتی مانند کاسنی و شاه تره، مصرف سوپ 
جو همراه با آلو و کدو و کاهش مصرف ادویه ها 
و سرخ کردنی ها از توصیه های درمانی به مادران 
است. خواب به موقع و مناسب نیز در این دوره 

بسیار کمک کننده خواهد بود. 
حجامت الله گوش نیز یکی از راهکارهای 
کاهش  برای  ایرانی  سنتی  در طب  درمانی 
زردی بچه هاست که هنوز به تحقیقات بیشتری 
نیاز دارد. تحریک الله گوش در طب چینی 
هم توصیه شده اما خونگیری معموال در این 

موارد الزم نیست.
در پایان یادآور می شوم، مشاوره با متخصصان 
اطفال در مورد زردی نوزادان الزامی است 
زیرا زردی علت های مختلفی دارد و گاهی 
نوزاد باید بستری شود تا تحت مراقبت های 

ویژه قرار گیرد.

نوزادانی که زردی 
دارند باید توسط متخصص 
اطفال معاینه شوند


