سیانوز ) کبودی ( در کودکان
کبودی ) سیانوز ( در شیرخواران و کودکان
ک 33بودی ) س 33یان 33وز ( ت 33غییر رن 33گ پ 33وس 33ت ب 33ه اب 33ی ی 33ا ب 33نفش م 33ی ب 33اش 33د.ک 33بودی ب 33ه راح 33تی در روی ل 33ب
ه3ا ،زب3ان و بس3تر ن3اخ3ن ه3ا دی3ده م3یشود  .س3یان3وز م3مکن اس3ت ن3شان ده3نده ک3اه3ش اک3سیژن در خ3ون
ب3اش3د  .آن م3مکن اس3ت ن3اش3ی از ب3یماری ری3وی ب3اش3د ول3ی اغ3لب ب3علت مخ3لوط ش3دن خ3ون روش3ن و ت3یره
) خ33ون پ33راک33سیژن و ک33م اک33سیژن ( ن33اش33ی از اخ33تالل ق33لب و ع33روق ب33زرگ م33یباش33د  .س33یان33وز ی33ا ک33بودی
ی3اف3ته ب3ال3ینی اس3ت ک3ه از ط3ری3ق م3عای3نه م3شخص م3یشود ن3ه از ط3ری3ق ازم3ای3شگاه .ول3ی گ3اه3ی ب3دل3یل ن3وع
رن33گ پ33وس33ت اف33راد ی33ا ک33یفیت ن33ور اط33اق ت33شخیص س33یان33وز م33مکن اس33ت خ33یلی راح33ت ن33باش33د .س33یان33وز
طوالنی مدت باعث چماقی شدن انگشتان می گردد.
انواع سیانوز :
س33یان33وز م33حیطی ) اک33روس33یان33وز( ع33بارت از وج33ود س33یان33وز در ان33دام33ها م33خصوص33ا در ک33ف دس33ت و پ33ا ،
ان3تهای انگش3تان و اط3راف ل3بها م3یباش3د.م3عموال در م3حیط س3رد و ب3عداز ح3مام ک3ردن دی3ده م3یشود  .در
شیرخوران اغلب یک یافته نرمال میباشد.
س33یان33وز م33رک33زی ع33بارت از وج33ود ک33بودی در ق33سمت ه33ای م33رک33زی ب33دن از ج33مله ل33ب ،ده33ان،س33ر م33یباش33د
ک33ه م33مکن اس33ت ه33مراه ب33ا س33یان33وز ان33تهای ب33دن ب33اش33د  .س33یان33وز م33رک33زی ه33یچوق33ت ی33اف33ته ن33رم33ال نیس33ت و
همیشه همراه با کاهش اکسیژن خون به علت بیماریهای قلبی  ،ریوی و یا خونی میباشد.
علت سیانوز :
ع3لت س3یان3وز ب3خاط3ر ت3غییر رن3گ خ3ون م3یباش3د  .خ3ون ن3رم3ال ب3علت داش3نت م3قدار اک3سیژن ک3اف3ی ق3رم3ز
رن 33گ اس 33ت درح 33ال 33یکه در ص 33ورت ک 33اه 33ش م 33قدار اک 33سیژن خ 33ون ب 33ه رن 33گ اب 33ی ی 33ا ب 33نفش ت 33غییر رن 33گ پ 33یدا
م 33یکند  .در اف 33راد ن 33رم 33ال ب 33دل 33یل وج 33ود خ 33ون ق 33رم 33ز ) پ 33راک 33سیژن ( در م 33وی 33رگ ه 33ا پ 33وس 33ت ب 33صورت ق 33رم 33ز
صورتی دیده میشود.
در ح3ال3یکه ک3اه3ش اک3سیژن خ3ون ب3اع3ث رن3گ اب3ی پ3وس3ت م3ی گ3ردد  .ی3کی از اج3زا م3هم خ3ون ه3موگ3لوب3ین
م33 3یباش33 3د ک33 3ه ب33 3ه اک33 3سیژن چس33 3بیده و ب33 3اع33 3ث ان33 3تقال اک33 3سیژن در ب33 3دن م33 3یگردد در ص33 3ورت33 3یکه م33 3قدار
ه 33موگ 33لوب 33ین ب 33دون اک 33سیژن ب 33یش از  5گ 33رم در دی 33سی ل 33یتر خ 33ون ب 33اش 33د ب 33اع 33ث ظ 33هور س 33یان 33وز م 33ی
گ3ردد.ب3ناب3رای3ن اف3رادی3که ک3م خ3ون3ی دارن3د ب3راح3تی س3یان3وز را ن3شان ن3می ده3ند در ح3ال3یکه ب3یماران3ی ک3ه
خون غلیظ دارند براحتی سیانوز را نشان می دهند .
ی33کی از ع33لل ش33ای33ع س33یان33وزب33یماری33های م33ادرزادی ق33لبی م33یباش33د.ت33مام ب33یماری33های م33ادرزادی ق33لب ب33اع33ث
س33یان33وز ن33می ش33ون33د و ت33عدادی از ای33ن ب33یماری33ها از ج33مله ت33ترال33وژی ف33ال33وت،ج33اب33جای ع33روق ب33زرگ  ،ع33دم

ت3شکیل دری3چه س3ه ل3تی و دری3چه ری3وی،ق3لب ت3ک ب3طنی و ت3عدادی دی3گر ب3اع3ث ک3بودی م3یشون3د  .ب3ناب3رای3ن
ک3بود ن3بودن ی3ک ب3یمار ن3شان ده3نده ع3دم اب3تال ب3ه ب3یماری م3ادرزادی ق3لبی نیس3ت  ،ب3ه ع3بارت دی3گر ت3عداد
زی33ادی از ب33یماری33ها از ج33مله س33وراخ ب33ین ده33لیزی و ب33ین ب33طنی و ت33نگی ه33ای دری33چه ای و ت33عداد دی33گر
دچ3ار س3یان3وز ن3می ش3ون3د .اغ3لب ب3یماری3های م3ادرزادی س3یان3وز ده3نده در دوران ج3نینی م3شکلی ن3دارن3د
و بالفاصله بعداز تولد یا چند ماه بعد کبودی را نشان میدهند .
ی3کی دی3گر از ع3لل س3یان3وز ب3یماری3های ری3وی م3یباش3د .از ق3بیل زج3ر ت3نفسی ن3وزاد ،ورود م3واد م3ختلف ب3ه
داخ3ل ری3ه ،ع3فون3ت ری3وی ،ع3دم ت3شکیل ری3ه ه3ا و ب3یماری3های م3غزی ک3ه در ک3نترل م3رک3ز ت3نفس ن3قش دارن3د
 .ب3رخ3الف ب3یماری3های م3ادرزادی ق3لب اغ3لب ب3یماری3های ری3وی ه3مراه ب3ا ت3نگی ن3فس ب3وده و م3اه3یت گ3ذرا
دارن3د  ،در ص3ورت3ی ک3ه در ب3یماری3های ق3لبی س3یان3وز م3عموال دای3می ب3وده واز ط3ری3ق ج3راح3ی ق3اب3ل درم3ان
م3ی ب3اش3ند.ی3کی دی3گر از ع3لت ه3ای ن3ادر س3یان3وز ب3یماری3های خ3ون3ی از ج3مله م3تهموگ3لوب3ینمیا م3ی ب3اش3د
که در ان هموگلوبین قادر به چسبیدن به اکسیژن نمی باشد.
درمان :
س33یان33وز ن33شان33ه ی33ک ب33یماری زم33ینه ای اس33ت ول33ی خ33ودش ب33یماری نیس33ت.ب33ناب33ری33ن درم33ان ب33ای33د در جه33ت
رف3ع ع3لت زم3ینه ای ب3اش3د  .در م3ورد س3یان3وز م3حیطی ک3ه ن3گران ک3ننده ن3می ب3اش3د در ص3ورت ل3زوم گ3رم
کردن تدریجی شیرخوار باعث برطرف شدن ان می شود .
چ3ون س3یان3وز ب3ه ع3لت ک3اه3ش اک3سیژن خ3ون اس3ت در ب3یمارس3تان م3عموال اک3سیژن داده م3یشود.در ای3ن
ب3یماران ب3دل3یل ک3اه3ش اک3سیژن ب3صورت ج3بران3ی ه3موگ3لوب3ین بیش3تر س3اخ3ته م3ی ش3ود ل3ذا جه3ت ت3ام3ین
مواد الزم جهت خون سازی به این شیرخوران زودتر و به مدت طوالنی اهن داده میشود .
ب3ا ت3وج3ه ب3ه ای3نکه خ3ون ای3ن ب3یماران غ3لیظ م3یباش3د ب3ایس3تی از ک3اه3ش اب ب3دن ای3نها از ط3ری3ق پ3یشگیری
از ت 33عری 33ق زی 33اد واس 33هال ج 33لوگ 33یری ک 33نیم و ب 33ه ای 33ن ب 33یماران م 33ای 33عات ف 33راوان ب 33ده 33یم ودر ح 33د ام 33کان از
مصرف داروهای ادرار آور ) دیورتیک ( خوداری کنیم.
ت3غذی3ه م3ناس3ب ب3ا ش3یر و رژی3م پ3ر ک3ال3ری ب3رای رش3د و ن3مو ب3یماران م3بتال ب3ه ب3یماری3های م3ادرزادی ق3لب
ب 33سیار م 33هم م 33ی ب 33اش 33د .واک 33سیناس 33یون ک 33ودک 33ان م 33بتال ب 33ه س 33یان 33وز م 33طاب 33ق ب 33رن 33ام 33ه ک 33شوری و ب 33ه م 33وق 33ع
ب3ایس3تی ان3جام گ3ردد.ب3ات3وج3ه ب3ه ای3نکه س3یان3وز ) ک3اه3ش اک3سیژن خ3ون ( دارای ع3وارض زی3اد ب3وده و در
رش 33د و ت 33کام 33ل ک 33ودک 33ان ع 33وارض س 33وء دارد ل 33ذا ب 33ا در ن 33ظر گ 33رف 33نت ب 33یماری زم 33ینه ای در اول 33ین ف 33رص 33ت
ممکن اقدام درمانی مناسب که معموال در بیماریهای قلبی جراحی است  ،انجام گردد

