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 چکیده 

 زردي با مرتبط مادري کننده مستعد عوامل شناسایی .باشد می تولد از پس اول ماه در نوزادان بستري علت ترین شایع زردي، مقدمه:

 با حاضر مطالعه لذا .است کننده کمک آن از ناشی عوارض از پيشگيري و زردي خطر معرض در نوزادان سریعتر شناسایی در نوزادي

 .صورت گرفت زرديدر بروز   مادري کننده مستعد عوامل شناسایی و بررسی هدف

زایمان کرده زیر نظر مرکز خدمات جامع سالمت نفر از نوزدان و مادران تازه  29این مطالعه توصيفی بر روي  مواد و روش ها:

 با سه قسمتمحقق ساخته آوريفرم جمعانجام گرفت. ابزار مورد استفاده در این مطالعه،  4921-29وليعصر)عج( در استان قزوین در سال 
 عوامل سابقه ، قسمت سوم اطالعات مربوط بهاطالعات مربوط به نوزادمربوط به مادر، قسمت دوم  فردي )قسمت اول مشتمل بر اطالعات

دید اساتيد صاحب فن تایيد شد. جهت ظر و صالحو پایایی آن براساس ن زایمان(بود که قبل از اجراي طرح روایی و مادري کننده مستعد
 آزمون هاي آماري توصيفی ساده  و ميانگين نسبی استفاده شد.تجزیه و تحليل داده ها از 

 

به صورت طبيعی  %2/99زایمانهاي صورت گرفته سزارین و از  %4/61پسر بودند.  %9/19دختر و %6/95نوزاد تحت مطالعه 29از مجموع  یافته ها:

(، %8/99(، پارگی زودرس کيسه آب)%99دیابت بارداري با )فراوانی نسبی عوامل مستعد کننده مادري در بروز زردي نوزادي به ترتيب   بوده است.
اعتياد)صفر(،  (، سابقه%9/9(، سابقه دیابت)%1/9(، بيماري عفونی دوران بارداري)%1/9(، خونریزي واژینال)%4/41سابقه عفونت اداري)

 صرع)صفر( بودند، هچنين زایمان به روش سزارین نيز یکی از عوامل مستعد کننده در بروز زردي نوزادي بود. سابقه

 

 ی،  پتارگ يبتاردار  ابتت یدعد کننده مادري در بروز زردي نوزادي به ترتيب تنتایج مطالعه حاکی از این بود که عوامل مسنتیجه گیری: 

عوامتل   ایتن  بروز در صورت بود. لذا ابتی، سابقه ديدوران باردار یعفون يماري، بنالیواژ يزی، خونريآب، سابقه عفونت ادار سهيزودرس ک
  باید نوزادان را از لحاظ زردي بيشتر  تحت نظر قرار داد و در صورت بروز مشکل پيگيري کرد.

 

 مادري کننده مستعد عوامل سزارین، طبيعی، زایمان زردي، کلیدواژه ها:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract  

Introduction: Jaundice is the most common cause of hospitalization of infants in the first 

month after birth. Maternal risk factors associated with neonatal jaundice in newborns at risk 

for hyperbilirubinemia faster identification and prevention of its complications is helpful. 

This study aimed to identify risk factors of mothers in neonatal was done. 

Methods: This descriptive study on 92 cases of newborns and postpartum in the center of 

comprehensive health services Valiasser in Qazvin province was in 1394-95. The instrument 

used in this study, a questionnaire has three parts (including personal information related to 

the mother's the first part, the second part about the baby, the third part of the background 

information on the risk factors of mothers and pregnant women), respectively. Before the 

implementation of its validity and reliability was confirmed, according to the discretion of 

professors. To analyze the data and test simple descriptive statistics were used. 

Results: Of the 92 infants in the study, 57.6% female and 42.3% were male. 64.1% of 

deliveries were by caesarean section and 35.9% were in the normal way. The relative 

frequency of risk factors for neonatal jaundice in developing gestational diabetes (43.5%), 

premature rupture of membranes (22.8%), history of UTI (14.1%), vaginal bleeding (5.4%), 

infectious disease during pregnancy (5.4%) , history of diabetes (3.3%), addiction (0), a 

history of epilepsy (0). respectively, as well as delivery via caesarean section was also one of 

the predisposing factors in the incidence of neonatal jaundice. 

Conclusion: The results showed that factors Massad jaundice in infants of mothers with 

gestational diabetes, premature rupture of membranes, history of UTI, vaginal bleeding, 

infection, pregnancy, history of diabetes, history of drug abuse, history of epilepsy. 

Therefore, the development of these complications in pregnancy should be followed babies 

from the neonatal jaundice. 
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