
سیانوز ( کبودی ) در کودکان

کبودی ( سیانوز ) در شیرخواران و کودکان
کــــبودی ( ســــیانــــوز ) تــــغییر رنــــگ پــــوســــت بــــه ابــــی یــــا بــــنفش مــــی بــــاشــــد.کــــبودی بــــه راحــــتی در روی لــــب 
هـا ،زبـان و بسـتر نـاخـن هـا دیـده مـیشود . سـیانـوز مـمکن اسـت نـشان دهـنده کـاهـش اکـسیژن در خـون 
بـاشـد . آن مـمکن اسـت نـاشـی از بـیماری ریـوی بـاشـد ولـی اغـلب بـعلت مخـلوط شـدن خـون روشـن و تـیره 
( خــون پــراکــسیژن و کــم اکــسیژن ) نــاشــی از اخــتالل قــلب و عــروق بــزرگ مــیباشــد . ســیانــوز یــا کــبودی 
یـافـته بـالـینی اسـت کـه از طـریـق مـعایـنه مـشخص مـیشود نـه از طـریـق ازمـایـشگاه .ولـی گـاهـی بـدلـیل نـوع 
رنــگ پــوســت افــراد یــا کــیفیت نــور اطــاق تــشخیص ســیانــوز مــمکن اســت خــیلی راحــت نــباشــد. ســیانــوز 

طوالنی مدت باعث چماقی شدن انگشتان می گردد.

انواع سیانوز :
ســیانــوز مــحیطی ( اکــروســیانــوز) عــبارت از وجــود ســیانــوز در انــدامــها مــخصوصــا در کــف دســت و پــا ، 
انـتهای انگشـتان و اطـراف لـبها مـیباشـد.مـعموال در مـحیط سـرد و بـعداز حـمام کـردن دیـده مـیشود . در 

شیرخوران اغلب یک یافته نرمال میباشد.
ســیانــوز مــرکــزی عــبارت از وجــود کــبودی در قــسمت هــای مــرکــزی بــدن از جــمله لــب ،دهــان،ســر مــیباشــد 
کــه مــمکن اســت هــمراه بــا ســیانــوز انــتهای بــدن بــاشــد . ســیانــوز مــرکــزی هــیچوقــت یــافــته نــرمــال نیســت و 

همیشه همراه با کاهش اکسیژن خون به علت بیماریهای قلبی ، ریوی و یا خونی میباشد.

علت سیانوز :
عـلت سـیانـوز بـخاطـر تـغییر رنـگ خـون مـیباشـد . خـون نـرمـال بـعلت داشـنت مـقدار اکـسیژن کـافـی قـرمـز 
رنـــگ اســـت درحـــالـــیکه در صـــورت کـــاهـــش مـــقدار اکـــسیژن خـــون بـــه رنـــگ ابـــی یـــا بـــنفش تـــغییر رنـــگ پـــیدا 
مـــیکند . در افـــراد نـــرمـــال بـــدلـــیل وجـــود خـــون قـــرمـــز ( پـــراکـــسیژن ) در مـــویـــرگ هـــا پـــوســـت بـــصورت قـــرمـــز 

صورتی دیده میشود.
در حـالـیکه کـاهـش اکـسیژن خـون بـاعـث رنـگ ابـی پـوسـت مـی گـردد . یـکی از اجـزا مـهم خـون هـموگـلوبـین 
مـــــیباشـــــد کـــــه بـــــه اکـــــسیژن چســـــبیده و بـــــاعـــــث انـــــتقال اکـــــسیژن در بـــــدن مـــــیگردد در صـــــورتـــــیکه مـــــقدار 
هــــموگــــلوبــــین بــــدون اکــــسیژن بــــیش از 5 گــــرم در دیــــسی لــــیتر خــــون بــــاشــــد بــــاعــــث ظــــهور ســــیانــــوز مــــی 
گـردد.بـنابـرایـن افـرادیـکه کـم خـونـی دارنـد بـراحـتی سـیانـوز را نـشان نـمی دهـند در حـالـیکه بـیمارانـی کـه 

خون غلیظ دارند براحتی سیانوز را نشان می دهند .

یــکی از عــلل شــایــع ســیانــوزبــیماریــهای مــادرزادی قــلبی مــیباشــد.تــمام بــیماریــهای مــادرزادی قــلب بــاعــث 
ســیانــوز نــمی شــونــد و تــعدادی از ایــن بــیماریــها از جــمله تــترالــوژی فــالــوت،جــابــجای عــروق بــزرگ ، عــدم 



تـشکیل دریـچه سـه لـتی و دریـچه ریـوی،قـلب تـک بـطنی و تـعدادی دیـگر بـاعـث کـبودی مـیشونـد . بـنابـرایـن 
کـبود نـبودن یـک بـیمار نـشان دهـنده عـدم ابـتال بـه بـیماری مـادرزادی قـلبی نیسـت ، بـه عـبارت دیـگر تـعداد 
زیــادی از بــیماریــها از جــمله ســوراخ بــین دهــلیزی و بــین بــطنی و تــنگی هــای دریــچه ای و تــعداد دیــگر 
دچـار سـیانـوز نـمی شـونـد .اغـلب بـیماریـهای مـادرزادی سـیانـوز دهـنده در دوران جـنینی مـشکلی نـدارنـد 

و بالفاصله بعداز تولد یا چند ماه بعد کبودی را نشان میدهند .

یـکی دیـگر از عـلل سـیانـوز بـیماریـهای ریـوی مـیباشـد .از قـبیل زجـر تـنفسی نـوزاد ،ورود مـواد مـختلف بـه 
داخـل ریـه، عـفونـت ریـوی ،عـدم تـشکیل ریـه هـا و بـیماریـهای مـغزی کـه در کـنترل مـرکـز تـنفس نـقش دارنـد 
. بـرخـالف بـیماریـهای مـادرزادی قـلب اغـلب بـیماریـهای ریـوی هـمراه بـا تـنگی نـفس بـوده و مـاهـیت گـذرا 
دارنـد ، در صـورتـی کـه در بـیماریـهای قـلبی سـیانـوز مـعموال دایـمی بـوده واز طـریـق جـراحـی قـابـل درمـان 
مـی بـاشـند.یـکی دیـگر از عـلت هـای نـادر سـیانـوز بـیماریـهای خـونـی از جـمله مـتهموگـلوبـینمیا مـی بـاشـد 

که در ان هموگلوبین قادر به چسبیدن به اکسیژن نمی باشد.
درمان :

ســیانــوز نــشانــه یــک بــیماری زمــینه ای اســت ولــی خــودش بــیماری نیســت.بــنابــریــن درمــان بــایــد در جهــت 
رفـع عـلت زمـینه ای بـاشـد . در مـورد سـیانـوز مـحیطی کـه نـگران کـننده نـمی بـاشـد در صـورت لـزوم گـرم 

کردن تدریجی شیرخوار باعث برطرف شدن ان می شود .
چـون سـیانـوز بـه عـلت کـاهـش اکـسیژن خـون اسـت در بـیمارسـتان مـعموال اکـسیژن داده مـیشود.در ایـن 
بـیماران بـدلـیل کـاهـش اکـسیژن بـصورت جـبرانـی هـموگـلوبـین بیشـتر سـاخـته مـی شـود لـذا جهـت تـامـین 

مواد الزم جهت خون سازی به این شیرخوران زودتر و به مدت طوالنی اهن داده میشود .

بـا تـوجـه بـه ایـنکه خـون ایـن بـیماران غـلیظ مـیباشـد بـایسـتی از کـاهـش اب بـدن ایـنها از طـریـق پـیشگیری 
از تـــعریـــق زیـــاد واســـهال جـــلوگـــیری کـــنیم و بـــه ایـــن بـــیماران مـــایـــعات فـــراوان بـــدهـــیم ودر حـــد امـــکان از 

مصرف داروهای ادرار آور ( دیورتیک ) خوداری کنیم.

تـغذیـه مـناسـب بـا شـیر و رژیـم پـر کـالـری بـرای رشـد و نـمو بـیماران مـبتال بـه بـیماریـهای مـادرزادی قـلب 
بـــسیار مـــهم مـــی بـــاشـــد .واکـــسیناســـیون کـــودکـــان مـــبتال بـــه ســـیانـــوز مـــطابـــق بـــرنـــامـــه کـــشوری و بـــه مـــوقـــع 
بـایسـتی انـجام گـردد.بـاتـوجـه بـه ایـنکه سـیانـوز ( کـاهـش اکـسیژن خـون ) دارای عـوارض زیـاد بـوده و در 
رشـــد و تـــکامـــل کـــودکـــان عـــوارض ســـوء دارد لـــذا بـــا در نـــظر گـــرفـــنت بـــیماری زمـــینه ای در اولـــین فـــرصـــت 

ممکن اقدام درمانی مناسب که معموال در بیماریهای قلبی جراحی است ، انجام گردد


