
 تفسیر هٌحٌی زردی ضیرخَاراى

 برهبٌای تخویي ضذت زردی با هعایٌِ بالیٌی ٍ تست پَستی بیلیرٍبیي سرم

 هِ:ذهم

 تا ٍ است لیتش دسی دس هیلیگشم 3 تا1  ًاف تٌذ خَى سشم دس هستمین غیش سٍتیي تیلی هیضاى طثیؼی ضشایط دس

 سَم ٍ دٍم سٍصّای دس صسدی تٌاتشایي .یاتذ هی افضایص ساػت 57 دس لیتش دسی دس گشم هیلی  8اص  ووتش سشػت

 تَلذ ّفتن تا پٌجن سٍص ٍ یاتذ هی افضایص هختػشی چْاسم تا سَم سٍصّای دس ٍ هؼوَال ضَد هی ظاّش تَلذ اص پس

  .یاتذ واّص هی لیتش دسی دس هیلیگشم 4 اص ووتش تِ

   .سا طثك تَولت اسصیاتی وٌیذ، صسدی ٌذیآ یه ًظش تِ صسد ظاّش دس ٌِیهؼا دس وِ یشخَاساًیض توامدس 

 یافتِ، حال ضشح اساس تش صسدی ضذُ ضٌاختِ ػلل وشدى سد تا غشفا تشم پشُ ٍ تشم ًَصاداى دس فیسیَلَشیک زردی

  .ضَد هی دادُ تطخیع آصهایطگاّی ّای ٍ دادُ تالیٌی ّای

 :است پاتَلَطیه صسدی ًطاًِ صیش هَاسد ٍجَد ولی طَس تِ

 تَلذ اٍل 57 صسدی 

 سا ػت 57 دسطی لیتش دسی دس گشم هیلی 5 اص تیص سٍتیي تیلی افضایص 

 لیتش دسی دس گشم هیلی 16 تا 12 هحذٍدُ دس تشم پشُ ًَصاد دس 14ٍ  اص تیص تشم ًَصاد دس سٍتیي تیلی 

 ِتَلذ تؼذ سٍص 54تا  47صسدی اداه  

 لیتش دسی دس گشم هیلی 4 اص تیص سشم هستمین سٍتیي تیلی غلظت 

 

  :ًَزاد پَست رًگ از استفادُ با بالیٌی ارزیابی

 .باضذ ّوراُ خطا با تیرُ پَست رًگ با ًَزاداى در هیتَاًذ ٍ ًیست دقیق چٌذاى رٍش ایي: هْن ًکتِ

سپس  ٍ ذیدّ فطاس اًگطت تا ِیثاً 63توذت  سا شخَاسیضپَست   )است ًَس يیآفتاب تْتش ًَس( هٌاسة ًَس دس

 ٍ تاضذ یه پا طشف تِ سش اص یصسد گستشش .ذیوٌ سا هطاّذُ آى شیص پَست سًگ ٍ وشدُ تلٌذ سا خَد اًگطت

 اًتطاس یسٍ اص  .ذیوٌ هطاّذُ سا پا ٍ دست وف ٍ پا ساق یسپس سٍ ٍ ّا ساى یسٍ تَد، صسد ضىن پَست اگش

 ِیًاحسفیذی چطن یا  دس فمط شخَاسیض اگش(  شآدههی) تػَ تشد یپ یصسد ضذت تِ تَاى یه یحذ تا یصسد

 سیٌِ لفسِ اگش ،تخویي صد هیلی گشم تش دسی لیتش  8 حذٍد سا هی تَاى دس  اٍ يیسٍت یلیهمذاس ت است صسد غَست

 تحتاًی لسوت ٍ اگش هیلی گشم تش دسی لیتش  8-43حذٍد  دس  اٍ يیسٍت یلیت است، صسد ضىن لسوت فَلاًی ای ٍ

حذٍد  اٍ يیسٍتی لیاست، ت صسد پاّا ٍ دست وف اگش ٍ 43-48حذٍد  ي اٍیسٍتی لیاست ، ت صسد ّا ساى تا ضىن
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صسدی تیص اص حذ ٍالؼی اص آًجا وِ تػوین گیشی تشای اًجام هذاخالت تؼذی تسیاس هْن است ٍ چٌاًچِ ضذت 

یشخَاس صسدی ض تخویي ضوا تاضذ ػَاسؼ جثشاى ًاپزیشی تشای ضیشخَاس پیص خَاّذ آهذ، تٌاتشایي دس غَستی وِ

 ٍجَد داسد  یپَست ٌَهتشیسٍتی لیدستگاُ تضوا دس هشوض  دس غَستیىِتا تاضذ، الصم است  ٍیغَست  ٍ سشاص فشاتش 

دس غیش ایي غَست اص طشیك تشسسی ًوًَِ سشهی الذام تِ  ٍتا استفادُ اص آى، سطح تیلی سٍتیي سا تؼییي وٌیذ، 

  تؼییي تىلیف ٍؾؼیت صسدی ًَصاد ًواییذ.

تشای تػوین گیشی دس صسدی ّای  ،چٌاًچِ اص اتضاس استاًذاسد استفادُ ضَد ،تست ّای پَستی تیلی سٍتیيدس هَسد 

 74تَتاًی غفحِ صیش ) ًوَداس ًوَداس  ووه تا هی تَاًیذ ٍوافی است  (Low Intermediate) خفیف ٍ هتَسط

 ذ.یوٌ تػوین گیشیسپس دس خػَظ الذام تؼذی ی ٍ تٌذ طثمِضذت صسدی سا  تَولت(

تَلذ  اص پس سيتا تَجِ تِ ایٌىِ دس ضیشخَاساى سًٍذ تغییشات تیلی سٍتیي تسیاس سشیغ است دس ایي ًوَداس  

ضذت سیسه تؼییي هی ضَد ٍ طثیؼی است دس ًظش گشفتِ هی ضَد ٍ سپس هحذٍدُ تیلی سٍتیي ٍ  ساػتتشاساس 

 یطتش هی تاضذ .وِ ّش چِ سي ًَصاد ووتش است اّویت تخویي غحیح ٍ پیگیشی دلیك ًیض ت

 ایکتر  پیطرفت احتوال بیٌی پیص ٍ ًَزاد زردی خطر ًوَدار از استفادُ

 

 TSB یسره يیرٍبیلیب ٍ TCB یپَست يیرٍبیلیب اساس بر یبَتاً یهٌحٌ                      

 



 تشای استفادُ اص  ایي ًوَداس اغَل صیش سا دس ًظش داضتِ تاضیذ  : 

 

  ُدس هَاسدی وِ تیلی سٍتیي دس هحذٍدHigh intermediate  zone    چٌاًچِ هی تاضذ ، ٍ تاالتش

 اًجام اًذیىاسیَىسا داسیذ تشاساس هیضاى تیلی سٍتیي  سطح سشهی تیلی سٍتیياهىاى اًجام تست تؼییي 

ضیشخَاس سا  تػوین گیشی وٌیذ ٍ دس غیش ایٌػَستٍ تشاساس تَولت سا تشسسی فتَتشاپی یا تؼَیؽ خَى 

 تشای اًجام تست ٍ الذاهات تؼذی اسجاع دّیذ .

 

 یا غذن  ّشگاُ تیلی سٍتیي )تشاساس تخویي پَستی یا تست پَستی تیلی چه( دس هحذٍدُ صیش خط لشهض

58 ( %High intermediate  zone   ِاست ، تست سشهی تیلی سٍتیي اًجام دّیذ ٍ سپس تا تَج )

 تِ تَولت تػوین گیشی وٌیذ. 

 

  73اگش دس هحذٍدُ تاالی خط سثض یا  غذن   % low intermediate zone) ) لشاس هی گیشد ، الصم

تِ ایي تشتیة  . هجذدا تشای اًجام تست هشاجؼِ وٌذ ساػت تؼذی 74تا  57طی  است تا اص هادس تخَاّیذ

ساػت  74ٍص س 8ساػت تؼذ ٍ تشای ضیش خَاساى تاالی  57سٍصُ گی  8تا  6وِ تشای ضیشخَاساى دس سي 

 تؼذ هؼایٌات ٍ تست پَستی سا تىشاس وٌیذ .

 

  ( چٌاًچِ سطح تیلی سٍتیي دس هحذٍدُ تی خطشLow  اسصیاتی هی ضَد تشاساس تَولت تَغیِ ّای )

 تغزیِ ایی ٍ پیگیشی ّا سا اًجام دّیذ 

یه پشتَ  دّیذًَصاد تواس   ِ پَستتآى سا پشٍب ٍلتی   .استآساى پَستی  هتش َتیلی سٍتیٌدستگاُ استفادُ اص 

 گیشًذُ ًَسیسپس ًَس تشگطتی تَسط یه  ًٍَسی تِ پَست ًَصاد تاتیذُ ضذُ )هؼوَالٌ تِ پیطاًی یا سیٌِ ًَصاد( 

 ًوایص هیذّذ سٍتیي سا  تیلیحذٍد ٍ تا تثذیل آى تِ اسلام   اًذاصُ گیشی هی ضَد

غشتالگشی ٍ دس ٍالغ یه تست تیلی سٍتیي ًیست  سشهی اًذاصُ گیشی سطح گضیيجای پیگیشی صسدیتیلی تست دس 

خطای تیطتشی تیشُ  ّای پَستتشای سٍتیٌَهتش پَستی ّای تیلی ُ  دستگا اص تشخیالصم تِ روش است وِ  ٍ است

ٍ تا تَجِ تِ ایٌىِ تخویي غحیح هیضاى تیلی سٍتیي دس تػوین گیشی تشای اداهِ دسهاى ٍ پیگیشی اّویت داسد 

 استفادُ اص دستگاُ غیش استاًذاسد ٍ تی ویفیت تِ ّیچ ػٌَاى تَغیِ ًوی ضَد .تسیاس صیادی داسد 

 



 


