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Jaundice

and Breastfeeding

دکترمحمود راوری
متخصص کودکان 

عضوکميته کشوری شيرمادر
دانشکده علوم پزشکي ساوه



AAP Policy Statement

• Formal evaluation of breastfeeding 
during the first 24–48 hours and again at 
3–5 days of age

• Assess
– Infant weight
– Hydration
– General health
– Elimination pattern
– Breastfeeding
–Jaundice

Recommended Breastfeeding Practices

AAP Pediatrics 2012;129:e827-841.



بررسی نوزاد

• پوزیشن مناسب پستان                                      

• چفت شدن مناسب یالچ مناسب                               

• قرارگرفتن مقدار کافی ازبرست دردهان شیرخوار    

• حرکت زبان روی لثه های باالیی وپایینی              

•  sucklingمناسب یا فک زدن قوی شیرخوار 

ارزیابی شیردهی                          

AAP Pediatrics 2012;129:e827-841.



Physiologic Jaundice 

• Physiologic Jaundice  (50 % of Newborns)

•Onset 2 to  3 days  of age.

•Peaks day 4 to 5, then  improves.

•Disappears  1 to  2 weeks  of age.

Breastfeeding Telephone Triage and Advice 2nd Edition  AAP 2016 
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Jaundice

•The association between 

breastfeeding and jaundice is 

observed in 2 distinct entities:

– Breastfeeding jaundice and 

– Breastmilk jaundice.

Breastfeeding Handbook or Physicians 2nd edi AAP.ACOG.2014



Jaundice and Breastfeeding

• زردی ناشی ازتغذیه باشیرمادریادریافت ناکافی 

:درصدنوزادان دیده میشودکه علل آن5-10شیرمادردر

عدم دریافت شیرکافی یاعدم تغذیه مناسب باشیرمادریازردی ناشی ازگرسنگی-

.بواسطه کمبوددریافت کالری است

نوزادانی که زردی فیزیولوزیک تشدیدیافته دارند-

نوزادان اواخرنارسی بواسطه عدم تغذیه موثرباشیر

.مادربیشتردرمعرض این نوع زردی هستند

Breastfeeding Telephone and. Triage and Advice 2nd Edition  AAP 2016 



زردی ناشی از شیر مادر

(breast milk jaundice)

در ده درصد از نوزادان دیده میشود

روزگی دیده میشود7-4از 

هفته هم طول بکشد12تا 3ممکن است 

بدون خطر



Breastfeeding Jaundice

(lack of breastfeeding jaundice)

(starvation jaundice)

(early -onset jaundice)
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Breastfeeding Jaundice

• هایپر بیلی روبین شایع ترین عارضه در نوزادان ترم ونارس است

• مدیریت نامناسب تغذیه با شیر مادر اغلب یک فاکتور مهم در بروز زردی 

ناشی از شیر مادر است 

• کمبود کلونیزاسیون میکروبهای روده در بدو تولد

• نوزادان نارس در معرض خطر بیشتر کرن ایکتروس هستند

• هفته یا ترم بیلی روبین سرمی 40برابر بیشتر از نوزادان 5نوزادان نارس 

دارند 12باالتر از 
•

• ( Breastfeeding Telephoneand   usually babies  don't  require  any  laboratory  tests. Triage and Advice 2nd Edition  AAP 

2016 )

Breastfeeding Handbook or Physicians 2nd edi AAP.ACOG.2014
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• مدیریت نامناسب تغذیه با شیرمادر اغلب یک فاکتور مهم 

.برای بروز زردی ناشی از تغذیه با شیر مادر است

• دفعات کمتر از ده بار در روز در )شیر دهی ناکافی 

در یافت کم کالری( : نوزادان تازه متولد شده 

• بار در 3کمتر از )دفع مدفوع کمتر 

باعث افزایش سیکل ( روز

انتروهپاتیک میشود
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چرا نوزادان نارس در معرض هایپر بیلی روبین هستند؟

• به دلیل افزایش تعداد ریسک فاکتور ها در نوزادان نارس

• ع دریافت ناکافی شیر به دلیل شیر دهی ضعیف باعث کم آبی و دف

کند مکونیوم میشود

• ناپایداری دمای بدن و تاثیر ان روی 

بیلی روبین

• (پیک)تاخیر در به اوج رسیدن

• سطح بیلی روبین
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Infection

Hypoxia

Hypother
mia

Hypoglyc
emia

Metabolic 
acidosis
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Breastfeeding Jaundice

• علل زردی تغذیه با شیر مادر

• در یافت ناکافی کالری -1

• دهیدراتاسیون و تاخیر در دفع مکونیوم در -2

نوزادان تازه متولد شده

• زردی ناشی از تغذیه با شیر مادر هیچ ارتباطی با 

علت آن نخوردن شیر کافی ترکیب شیر مادر ندارد و 

بنابراین: است 

• نباید تغذیه با شیر مادر متوقف شود
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ارتباط سطح بیلی روبین و دفع مدفوع

• میلی گرم بیلی روبین در مکونیوم نوزاد تازه 450به طور متوسط 

..متولد شده وجود دارد

• عدم دفع مکونیوم رابطه مستقیمی با افزایش سطح بیلی روبین دارد 

• زمان اولین دفع مکونیوم ارتباط مستقیمی با سطح بیلی روبین دارد

Breastfeeding: A Guide for the Medical Profession 2016



به دفع مکونیوم نوزادان کمک  میکند و باعث میشود بیلی 

.روبین زیادی از بدن دفع شود

COLOSTRUM



Management of Breastfeeding 

Jaundice

افزایش دریافت کالری 

-10افزایش دفعات شیردهی به 
بار د رروز12

افزایش طول زمان شیردهی

و اصالح latch onاصالح 
پوزیشن شیر دهی

استفاده از مکمل ها و ترجیحا شیر 
دوشیده شده مادر وقتی که از 
.نظر طبی ضرورت پیدا میکند

باعث افزایش تولید و 

انتقال شیر 

باعث  کاهش سیکل 

انتروهپاتیک

افزایش دفع مدفوع

کاهش بیلی روبین سرم



مدیریت زردی زودرس ناشی از تغذیه با شیر مادر

• ساعت بعد از تولد دفع 24همه نوزادان باید از نظر دفع مدفوع کنترل شوند و چنانچه در 

.مدفوع نداشته باشند دفع مدفوع تحریک شوند

• شیر دهی به دفعات بیشتر و هرچه سریعتر شروع شود

• تغذیه کوتاه مدت مکرر موثرتراز تغذیه طوالنی مدت به دفعات کم است گرچه زمانشان 

ممکن است  یکسان باشد

• از آب ،دکستروز یا ساپلمنت فرموال استفاده نشوند

• میلی گرم در دسی لیتر میرسد افزایش تولید شیر مادر 15زمانی که سطح بیلی روبین به 

را با  پمپ زدن تحریک کنید

• میلی گرم در دسی لیتراز فتو 20در صورت عدم موفقیت و افزایش بیلی روبین به 

تراپی استفاده کنید

Guidelines for the management of Hyperbilirubinemia of a newborn who is at least 35 

weeksSubcommittee on Hyperbilirubinemia of the AAP 2004, 

Lawrence 2016 



.

• برای نوزادانی که فتو تراپی میشوند 

تغذیه با شیر مادر یا شیر دوشیده شده 

. ساعت توصیه میشود2-3مادرهر 



Breast Milk Jaundice

(late -onset jaundice)

(Breast Milk Jaundice)



Breast Milk Jaundice

• :تعریف

• بعد از روز پنجم تولد اتفاق می افتد

• روزگی به حداکثرخود میرسد و ممکن 10-15این نوع زردی در 

ماه ادامه پیدا کند و یک علت شایع برای 3است برای چندین هفته تا 

زردی طول کشیده برای نوزادان تازه متولد شده ی ترم است



زردی طول کشیده در نوزادان شیر مادر خوار

نوزادان شیر مادر خوار سطح بیلی % 43در سه هفته اول تولد 

کلینیکال % 34میلی گرم در دسی لیتر دارند و 5روبین بیش از 

.زرد بودند 

نوزادان شیر مادر خوار سطح بیلی روبین % 34هفته اول تولد 4در 

کلینیکال زرد %21میلی گرم در دسی لیتردارند و 5بیش از 

.بودند

این اطالعات به مادران اطمینان خاطر میدهد که این نوع زردی 

.طبیعی است و معموال نوزادان به چکاپ نیاز ندارند

Breastfeeding Telephoneand usually babies  don't  require  any  laboratory  tests. Triage and Advice 2nd Edition  AAP 2016 



• نه یک بیماری میگوید که زردی ناشی از شیر مادر 2001گارتنر 

است و نه یک سندرم

• ان یک پدیده رشد طبیعی وزردی فیزیولوژیک تشدید یافته در نوزاد

.تازه متولد شده است

• داتیو پیشنهاد شده است که ارزیابی بیلی روبین سرم از آسیبهای اکسی

محافظت میکند زیرا بیلی روبین به عنوان یک آنتی اکسیدان موثر

.در شرایط آزمایشگاهی عمل می کند

Breast Milk Jaundice
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• نوزادان  سالم به نظر میرسند و رشد طبیعی دارند 

• % 70اگر فرزندان قبلی مادر دچار زردی شده باشند با احتمال 

فرزند فعلی وی نیز دچار زردی خواهد بود 

• نوزادان رشد طبیعی دارند و عالئم کلینیکی غیر طبیعی مانند 

.همولیزیا عفونت ویا بیماری های متابولیکی را ندارند

Breast Milk Jaundice

Breastfeeding Handbook or Physicians 2nd edi AAP.ACOG.2014
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Epidermal growth factor (EGF)

• در مطالعات اخیر نشان داده شده که نوزادانی که به طور انحصاری با شیر 

ی مادر تغذیه شده اند و سطح بیلی روبین باالتری داشته اند فاکتور رشد اپیدرم

هم در سرم نوزادان مبتال و هم در شیر مادران باال بود

• طبق این فرضیه فاکتور رشد اپیدرمال باعث افزایش جذب ،در روده نوزادان 

میشود افزایش سطح این فاکتور یک مکانیسم قابل قبولی برای افزایش جذب

بیلی روبین در روده نوزادان و در نتیجه هایپر بیلی روبینمی و در نتیجه 

.باعث زردی شیر مادر میشود

Breastfeeding challenges made easy for late preterm infants : the go-to guide for nurses and lactation consultants / 

Sandra Cole.2014
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Breast Milk Jaundice

• روزگی اتفاق نمی افتد5این نوع زردی قبل از 

• به این دلیل که فاکتوری که باعث افزایش جذب بیلی

م روبین از روده میشود تا بعد از انتقال شیر از کلسترو

.به شیر رسیده وجود ندارد



Dr. Ravari  Mofid Hospital 2017

• در صورت ادامه زردی بیلی روبین کنژوگه و غیرکنژوگه باید 

.  بررسی شود . 

Breast Milk Jaundice

Breastfeeding Handbook or Physicians 2nd edi AAP.ACOG.2014

• مثل )سایر علل طوالنی مدت هایپر بیلی روبینمی غیر کنژوگه 

گاالکتوزومی ، هایپو تیروئیدی و عفونت مجاری ادراری و 

.باید بررسی شود(همولیز . 



Breast Milk Jaundice

• :درمان

• شیردهی نباید قطع شود

– به هیچ عنوان از آب و ساپلمنت فرموال 
.استفاده نشود 

– میلی گرم در 20بیلی روبین باالتر از 
دسی لیتر       فتو تراپی

– سایر علل زردی طول کشیده باید رد 
شود 
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نتیجه گیری

زردی ناشی از شیر مادر یک بیماری خوش خیم و خود محدود شونده 

.است 

این نوع زردی بر اساس عالئم بالینی و زمان وقوع و سطح بیلی روبین 

.وآزمایش های بیشتر تشخیص داده میشود

.در صورت رد بیماری های پاتولوژیک ارزیابی بیشتر ضروری نیست

قطع تغذیه با شیر مادر بعنوان یک روش تشخیصی یا مداخله درمانی به 

.هیچ عنوان توصیه نمیشود

Understanding and managing breast milk jaundice Dr Barbara L Philipp, Department of Pediatrics, Boston University School 

of Medicine, Boston, Massachusetts, USA 2010
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.


