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به زرد استتک که در  لیرنگدانه ما کی نیروب یلیکند. ب یم یریرا اندازه گدر خون  نیروب یلیب زانیم نیروب یلیب شیآزما

 شود. یاز بدن دفع م کیکند و در نها یاز کبد عبور م نیروب یلیشود. ب یم جادیقرمز ا یگلبول ها یعیطب هیتجز یط

، اوقات یرا نشان دهد. گاه یصفراو یمجار ای یاز مشکالت کبد یممکن اسک انواع مختلف نیروب یلیباالتر از حد ب سطح

 شود. جادی( ازیقرمز خون )همول یگلبول ها بیسرعک تخر شیافزا لیممکن اسک به دل باال نیروب یلیسطح ب

ندازه گ نیروب یلیب ،نیروب یلیب شیآزما )غیر کونژوگه  ری: غوجود دارد نیروب یلیدو نوع مختلف بکند.  یم یریتام را ا

 .)مستقیم( و کونژوگهمستقیم( 

 شود. یخون به کبد منتقل م توسطشود.  یم جادیقرمز ا یگلبول ها هیاز تجزکونژوگه  ریغ نیروب یلیب

سکونژوگه  نیروب یلیب شودمد قیاز طر نکهیقبل از او . پیدا میکند ییایمیش اترییتغ ،به کبد دنیبه محض ر ، فوع خارج 

 شود. یبه روده ها منتقل م

 یممکن اسک برا نیروب یلیب شیشود. آزما یانجام مسالمک کبد  یبررساز  یمعموالً به عنوان بخش نیروب یلیب شیآزما

 انجام شود: نیز ریموارد ز

 یریاندازه گ شیآزما نیاسک. استفاده معمول از ا نیروب یلیسطح ب شیاز افزا یپوسک و چشم ناش یزرد :یزرد 

 نوزاد اسک. یزرد یبررس یدر نوزادان برا نیروب یلیب زانیم

  یصفراو یمجارانسداد  

 آن  شرفکینظارت بر پ ای، کیهپات ژهی، به وکبد یماریب 

 قرمز خون  یگلبول ها بیاز تخر یناش یکم خون یابیارز در 

 یروش درمان پیگیری 

 ییدارو کیسم  

 :موارد اسک نیانجام شود شامل ا نیروب یلیب شیکه ممکن اسک همزمان با آزما جیرا شاتیاز آزما یبرخ

 عملکرد کبد شاتیآزما 

 نیآلبوم 

 کامل خون شمارش 

 نیپروترومب زمان 

 نحوه انجام آزمایش:

 . ردیگ یمفرد  ورید بازویی ازخون  نمونه یشگاهیآزما نیتکنس



 

 146 پالک - هشتم بوستان خیابان - پاسداران خیابان - تهران

www.nikoolab.com 

 کوین یولوژیپاتوب شگاهیآزما

 
 

 شود. یپاشنه گرفته م از ، خون با استفاده از سوزنهنوزادان تازه متولد شد در

را  جیاز داروها ممکن اسک نتا ی. برخدییبگوبه پزشک  یمصرف یخود و دارو کیفعال زانی، در مورد مشیاز انجام آزما قبل

 دهند. رییتغ

 انجام شود: نیروب یلیب بهتر اسک آزمایش زیر صورت داشتن عالئم در

 رهیت ادرار 

 و استفراغ تهوع 

 تورم شکم ایشکم  درد 

 به رنگ خاک رس مدفوع 

 یخستگ 

 نیروب یلیستتطح ب گرید یها نستتبک به نژادها ییکایآمر-ییقای. آفراستتکاز زنان  شتتتریب یکم مردان نیروب یلیب زانیم

 دارند. یکمتر

 عالئم باال بودن بیلی روبین:

  یتورم شکم ایدرد 

 لرز 

 تب 

 نهیقفسه س درد 

 ضعف 

 سر یسبک 

 یخستگ 

 تهوع حالک 

 استفراغ 

 رهیت ادرار 

 شود: جادیا ریموارد ز لیکل باال ممکن اسک به دل نیروب یلیب

 یخون کم 

 روزیس 

 به انتقال خون واکنش 
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 نیروب یلیب هیوجود دارد که به تجز یمیاسک که در آن کمبود آنز یمتداول و ارث یماریب کی - لبرتیگ سندرم 

 کند. یکمک م

 یروسیو کیهپات 

 به داروها واکنش 

 یالکل یکبد یماریب 

 صفرا سنگ 

 در ماراتن دنی، مانند دودیشد اریبس ورزش 

 یلیها همه سطح ب التیسی( به نام سالNSAID) یدیراستروئیضد التهاب غ یها و داروها توراتی، باربنیلیس ی، پننیکافئ

 دهند. یرا کاهش م نیروب

 کند. ینم جادیا یمشکل نیروب یلیب یعیتر از حد طب نییپا سطح

شده در شدهفته  2چند روز تا  یط نیروب یلیبسطوح اگر ، نوزادان تازه متولد  شانه ا باال با سک ن  ریاز موارد ز یممکن ا

 باشد:

 مادر و کودک نیب یگروه خون یناسازگار 

 ژنیاکس کمبود 

 یعفونک ارث 

 کبد یماریب 

 منابع:

md.comhttps://www.web/ 

https://www.healthline.com/ 

 

https://www.webmd.com/
https://www.healthline.com/

