
नवजात शििुमा कमलशित्त

कमलपित्त हुदँा छालामा हुने एक प्रकारको िहलेो रंग र आखँाको सेतो 
हुनछ। दपेखने गरर कमलपित्त सामान्य नवजात पििलुाई लगभग एक 
आधा जसतो नै हुनछ। ्यसले सामान्यत्या समस्या िैदा गददैन र साधारणत्या 
जनमकेो िपहलो हप्ाको अनतम ैपिकका भएर जानछ। ्यपद कमलपित्त 
जनमको २४ घण्ा पभत्र दपेखनछ भने, वा २ सप्ाह िपछ िपन अझ ैदपेखनछ 
भने, तिाईको आफनो डाक्र वा स्ानी्य असितालमा समिक्क  गनु्कहोस।्   

के को कारणले यो िहेलेँ रंग हुन्छ?
What causes the yellow colour?

मानव िरीरमा, सधनैै न्याँ रक्त बपनरहकेो हुनछ र िरुानो रगत नष्ट 
भइरहकेो हुनछ। रातो रक्त कोषको नष्ट गनने एक िदा ््क छ जसलाई 
bilirubin(पबपलरुपवन) भपननछ। Bilirubin सामान्यत्या कलेजो 
मा जानछ (जसलाई conjugation भपननछ) र त्यसिपछ िरीर लाई 
Poo(पदसा) मा छापडपदनछ। जनमेको िपहलो केही पदन मा बच्ाहरुको 
कलेजोले काम गददैन र त्यसको सा्सा्ै िपछ रामै् संग काम गद्कछ, 
्यपतबेला रगतमा bilirubin को  पनमा्कण हुनछ। ्यसको कारण छाला 
िहेलँो रंगको हुने र आखँा सेतो रंगको हुनछ।  

के कमलशित्त हाशनकारक ्छ?
Is jaundice harmful?

प्रा्यजसो पििलुाई कमलपित्त हापनकारक हुदँनै। रगतमा हुने धरैे मात्राको 
अप्रिोपधत (unconjugated) bilirubin कारण नसनुने समस्या हुने 
र मपसतषकमा क्षपत िगुने सम्याहरु दखेा िन्क सकदछ। असितालमा रहदँा,  
bilirubin को सतर उच् नहोस ्भनने सपुनपचित गररनछ। ्यपद ्यो सतर उच् 

भएको खणडमा भने कपहलेकाहीं बच्ालाई उि्ारको आवश्यकता 
हुनेछ। ्यो अवस्ा मा प्र्पलत उि्ार भनेको बालकलाई पविषे प्रकाि 
हुने स्ानमा रापखनेछ (जसलाई िो्ो्ेरािी भपननछ)

Prolonged कमलपित्त िपन कलेजोको रोगको कारण हुन सकछ। ्यो 
कमलपित्त (अब २ सप्ाह भनदा लामो ) prolonged भएको छ भने 
आफनो स्ानी्य डाक्र संग समिक्क  गनु्क महत्विणू्क हुनछ। कलेजो रोग 
को संकेत को  आफनो बच्ाहरुले गरेको पदसा िहलेो वा खरैो रंग भनदा 
धेरै शिकका हुनछ। Bilirubin को सतर (कुल र conjugated पभनन 
दवुै) ित्तालगाउन एक रगत िरीक्षण नै एक सबै भनदा राम्ो तररका जसले 
कलेजोमा समस्या पनपहत छ भनने ्ाहा हुनछ।  

कलेजो रोग कारण भएको कमलशित्तको अनुसनधान तुरनतै सरुु गनुनु 
िनने्छ तसरनु  तुरनतै उियुक्त उिचार को कदम शलन सशकन्छ।

कुन बचचालाई कमलशित्त हुने बढी 
समभावना हुन्छ?
Which babies are more likely to have jaundice?

कमलपित्त हुने अपधक संभावना हुने बालकहरुमा पनमन छन:्

 • बेला निपुगकन जनमे को बालक

 • संक्रमपणत भएका पििहुरु जसतै मतू्र ि् संक्रमण ।

 • संक्रमपणत भएका पििहुरु जसतै मतू्र ि् संक्रमण ।Rhesus वा 
आरए्(Rh) पििलुाई । आफनो आमाको भनदा  अलग रगत कोष 
समहू भएको बालकलाई कमलपित्त िररणामसवरूि, अपधक पतब्र 
रुिमा नष्ट गन्क सकछ, जसको िलसवरुि कमलपित्त हुनछ।

असवीकृती: ्यो तथ्य ित्र िपैक्षक प्र्योजनका लापग मात्र हो। अगं्ेजी बा् अनवुाद गदा्क सपह राखन हरेक प्र्यास सपुनपचित गररएको छ, जबपक, भाषा अनवुाद एक 
अत्यनतै जप्ल का्य्क हो र ्यसैले त्रपु्हरू हरेक अनवुादमा िेला िन्क सकदछ। कृि्या ्यहाँले आफनो डाक्र वा अन्य सवासथ्य िेिवेर संग ्यो जानकारी आफनो बच्ाको 
लापग सही छ छैन सपुनपचित गन्क िरामि्क पलनहुोला।
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सतनिान गररएको पििलुाई िपन ४ सप्ाह वा अपधक लापग कमलपित्त 
prolonged हुन सकछ, त्यसमा कुनै िपन कारणहरु िणू्क रुिले बपुझएको 
छैन। ्यद्दिी ्यो एक “बपहषकरण को पनदान” हो र ्यो सवतः सतनको दधूनै 
बच्ालाई prolonged कमलपित्त को कारण हो भपन सवीकार गनु्क हुदँनै।   

कलेजो रोग भएको बच्ा। ्यी पििलुाई प्रारपमभक ्रणमा अन्य्ा राम्ो 
सवसथ्य दखेन सपकनछ। बच्ाले गरेको पदसाको रंगलाई हने्क धरैे महत्विणू्क 
हुनेछ। ्यपद ्यो पिकका छ भने, बच्ालाई संसापधत (conjugated) 
bilirubinn को सतरको जाँ् गन्क एक रगत िरीक्षण गनु्क िद्कछ। ्यपद 
्यसतो भएमा बाल पविषेज्ञ डाक्र जसलाई गैसट्ोइनट्ोलोजस् भपननछ 
उपनहरुलाई पिघ्रपतपिघ्र पसिाररस गररन ुिननेछ। एक सामान्यत्या 
कारणहरुमा पििहुरुमा हुने कलेजो रोगहरुमा कमलपित्त Biliary 
Atresia नामक कारणले गदा्क हुनेछ।      

बचचाहरुमा कशत कमलशित्त ्छ भशन मािन गनने
Measuring how much jaundice the baby has

एक रगत िरीक्षणले bilirubin सतरको जाँ् गद्कछ। केही असितालहरुले 
रगत िरीक्षण आवश्यक िद्कछ पक िददैन भनने पनण्क्य गन्क एक जाँ् िरीक्षण 
को रूिमा तिाईको आफनो बच्ाहरुको छालामा रापखएको एक साधन 
प्र्योग गरेर पनण्क्य गररनेछ।  

एक रगत िरीक्षणले कमलपित्त कलेजोको रोग कारण हो भनने पनधा्कररत 
गन्कको लापग आवश्यक छ। ्यसको लापग कलेजोको कृ्याकलािको जाँ् 
र total (कुल)र bilirubin को conjugated अिं िरीक्षण को मािन 
गन्क आवश्यकता हुनछ।प्पिणी: conjugated अिं पविषे डाक्रले 
अनरुोध नगरेसमम प्र्याजसो ल्याबहरुले केबल कुल bilirubin को मात्र 
मािन गद्कछ। 

असिताल कम््क ारी रक्त िरीक्षण गननेछ ्यपद: 

 • जोपखम कारक छन ्जसतै उमरे निगुी  जनमकेो बालक।

 • कमलपित्त जीवनको िपहलो पदन पभत्र दखेा िरेकोछ।

 • कमलपित्त व्यािक छ

 • दईु सप्ाह उमरे िपछ िपन कमलपित्त अझ ैछ भने

उिचार
Treatment

िपहलो हप्ामा नम् कमलपित्त केवल तरल िदा ््क बाहके कुनै उि्ारको 
आवश्यकता िददैन। कमलपित्त अकसर नम् पनज्कलीकरण(कम िानी) को 
कारण हुने हुनाले राम्ो तरल िदा ््क सेवनले नवजात पििलुाई राम्ो तरल 
िदा ््क पदन ुअत्यावश्यक छ। 

मध्यम खालका कमलपित्तलाई एक उजजवल प्रकाि वा bluish-रंग प्रकाि 
अनतग्कत (आखँामा एक सरुक्षा मासक लगाएर) नाङ्गो गरर तिाईको आफनो 
बच्ालाई राखरे उि्ार गररनछ। ्यसलाई phototherapy(िोटोरेरािी) 
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भपननछ र पवपभनन तररकाबा् सरुपक्षत तररकाले पवतररत गन्क सपकनछ। ्यस 
phototherapy प्रकािले छालामा भएको bilirubin लाई छु्््यापदनछ र 
कमलपित्त िीका बनाउँछ। ्यो प्रकाि उि्ारको कारण तिाईको आफनो 
बच्ाहरुलाई िातलो पदसा हुन िपन सकदछ। आफनो बच्ाहरुलाई तरल 
िदा ््क सेवनमा वपृधि गना्कले िपन ्यसको उि्ार हुनछ। कुनैिपन सिुररवेक्षण 
पबना पसधा घाममा राखनको लापग पसिाररस गररदनै, ता पक घामले डढ्ने 
ज्यादनैै हापनकारक र खतरा हुनछ।  

गंभीर कमलपित्त भएको खणडमा तिाईको आफनो बच्ालाई पवषेि रगत 
पदनिुनने पस्ती िपन हुन सकदछ जसले तिाईको बालकको रगत (सा्िा्) 
ताजा रगतले साप्ने छ र ्यसले रगत प्रणाली बा् bilirubin लाई 
िेररपदनेछ।

्यपद त्यहाँ कलेजो को रोग भएको प्रमाण दखेा िरेमा(पिकका पदसा, गाढा 
मतू्र, बलंुद conjugated bilirubin, असामान्य कलेजो को का्य्कको 
िरीक्षण) बाल गैसट्ोइनट्ोलोजस् लाई कलेजो रोगको िररक्षण गन्क 
ततकाल पसिाररस गनु्किनने हुनछ।

कमलशित्त को कारण कुनै िशन लामो अवशधमा 
समसया हुन्छन?्
Are there any long-term problems from jaundice?

साधारणत्या त्यहाँ बच्ामा कमलपित्त भएर कुनै िपन दीघ्ककालीन 
समस्या हुदँनै। कमलपित्त उच् सतरमा भएका पििहुरुलाई पन्यपमत 
अनतरालमा सनुने जाँ् हुनिुछ्क। ्यो सबै भनदा राम्ो आफनो डाक्र 
वा बाल्यकाल नस्क संग छलिल भएमा राम्ो हुनेछ। असितालमा वा 
प्रारपमभक अवस्ाम ैघरमा जीवनको िपहलो केही पदनमा पनरीक्षण गददै  
गररने हुनाले कमलपित्तको धरैे उच् सतरका कारण मपसतषक क्षपत हुने 
संभावना अत्यनतै दलु्कभ छ।
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याद गनुनुहोस्
 • ्यपद कमलपित्त २ सप्ाह िपछ िपन रपहरहनछ भने, आफनो डाक्र 

वा स्ानी्य असितालमा समिक्क  गनु्कहोस।्

 • सतन दधू prolonged कमलपित्त को एक साधारण कारण 
भएतािपन, तिाईको आफनो डाक्र वा असितालले ्यसता कलेजो 
रोग र अन्य कारणको बारेमा िपन पव्ार गन्क पबस्कनहुुदँनै।

 • पिकका पदसा र गाढा मतू्र को उिपस्पत भनेको कलेजो रोगको 
संकेत हो। ्यस अवस्ामा ्यो कुल र conjugated bilirubin 
सतर, र कलेजोको कृ्याकलािको िरीक्षण जाँ् गन्क एक रगत 
िरीक्षण गन्क महत्विणू्क हुनछ।


