
اليرقان(الصفار) عند األطفال حديثي الوالدة
ماهو اليرقان(الصفار) ؟

هو تغيرلون الجلد وبياض العين للطفل حديث الوالدة إلى اللون األصفرنتيجة لتجمع مادة البيليروبن في دم الطفل.

ماهو سبب حدوث اليرقان(الصفار) في األطفال حديثي الوالدة؟
البيليروبن  إن كريات الدم الحمراء في األطفال حديثي الوالدة يتم تكسيرها بشكل سريع مما يؤدي إلى تكون مادة 
مادة  من  الفائضة  الكميات  هذه  من  التخلص  الكبد  اليستطيع  قد  الحاالت  بعض  في  التكسر,ولكن  لهذا  نتيجة 
البيليروبن بسبب عدم اكتمال نمو الكبد بشكل تام في األطفال حديثي الوالدة مما يؤدي إلى تجمع هذه المادة في 

الدم بكميات كبيرة و بالتالي إلى تحول لون الجلد وبياض العين إلى اللون األصفر.

 كيف يتم معرفة أصابة الطفل حديث الوالدة باليرقان (الصفار)؟
إن أفضل طريقة لتحديد مستوى البيليروبن في الدم هو أخذ عينه من دم الطفل في ٢٤ إلى ٧٢ ساعة من عمر المولود 
سوف يقوم طبيب األطفال بمقارنة النتيجة الخاصة بطفلك بالمستوى الطبيعي لمادة البيليروبن في األطفال من 
نفس الفئة العمرية في حال كانت نتيجة نسبة البيليروبن الخاصة بطفلك أعلى من المعدل الطبيعي فإنه سوف يتم 
في  عالج  إلى  تحتاج  قد  الحاالت  بعض  أن  حيث  أخرى  عينة  ألخد  وذلك  األطفال  عيادة  لمراجعة  موعد  تحديد 
البيليروبن  المولود  وذلك ألن نسبة  ايام من عمر   ٥ في عمر ٣-  واضح  بشكل  الصفار  يظهر  ما  عادة  المستشفى 

تكون في أعلى مستوياتها في هذه الفترة باألخص.

هل هناك أى عالمات باإلمكان مالحظتها في حال اإلصابة باليرقان(الصفار)؟
في بعض المواليد قد يكون الصفار واضح على بشرتهم ولكن قد يكون من الصعب مالحظة تغيراللون باألخص في 

المواليد ذو البشرة الغامقة يجب إحضار المولود إلى عيادة األطفال في حال مالحظة أي من األعراض التالية:
تحول لون بشرة المولود أو بياض العين إلى اللون األصفر   •  

إزدياد في لون الصفار  •  
عدد مرات التبول أو التبرز أقل من ٤ مرات في ال ٢٤ ساعة  •  

ضعف في الرضاعة أو رفض للرضاعة  •  
الميل إلى النوم في أغلب األوقات وصعوبةعند محاولة إفاقه المولود حتى للرضاعة  •  

بكاء بنبرة صوت عالية وصعوبة في أسكات أو تهدئة المولود  •  
تقوس في الرقبة أو الظهر  •  

إرتخاء  •  
تحريك العينين بطريقة غريبة وغير مئلوفة  •  

كيف يتم عالج المولود المصاب باليرقان(الصفار)؟
مما   ( للضوء  الجلد  تعريض   ) الضوئي  للعالج  للخضوع  المولود  يحتاج  ما  عادة  فإنه  البيليروبن  نسبة  إرتفاع  حالة  في 
يؤدي إلى تحول البيليروبن إلى مركب أخر يتم التخلص منه عن طريق البول والبراز. ولذلك فإنه من المالحظ في هذه 
الفترة  حدوث تغير في لون البول حيث أنه يصبح ذو لون غامق وأكثر تركيزا ,كما ويصبح البراز أكثر ليونة نوعا ما. أثناء 
حيث  والعينين  التناسلية  المنطقة  عدا  فيما  للضوء  المولود  جسم  كامل  تعريض  سيتم  الحضانة  في  العالج  جلسة 

تغطيتهما. سيتم 

كم عادة تستغرق فترة العالج الضوئي؟
عادة يحتاج الخضوع للعالج الضوئي إلى عدة أيام وهذا يعتمد على درجة الصفار لدى المولود وأيضا حتى رجوع معدل 

البيليروبن إلى معدله الطبيعي.   



كيف يتم اإلعتناء بالمولود المصاب باليرقان(الصفار)؟
من المهم أرضاع الطفل بشكل متكرر  •

في حال الرضاعة الطبيعية يجب إرضاع الطفل كل ساعة ونصف إلى ساعتين أما في حال الرضاعة   •
الصناعية فإنه يجب إرضاعه كل ساعتين إلى ثالث ساعات (حيث أن الرضاعة لها دور جدا مهم في التخلص   

من كمية البيليروبن الزائدة في الجسم عن طريق إخراجها مع البراز)  
يجب إمداد الطفل بالكمية المناسبة من السوائل وذلك لتجنب حدوث الجفاف   •

يجب التأكد من عدد مرات التبول و التبرز خالل اليوم وبشكل يومي  •
من المهم اإللتزام بموعد المراجعة المحددة في عيادة األطفال ولذلك فإنه على الوالدين إحضار المولود   •

خالل ٤٨ ساعة بعد الخروج من المستشفى  

عند حدوث أي من األعراض التالية فإنه يجب إحضار المولود مباشرة للطواريء:
الجفاف ( قد يتعرض المولود للجفاف بشكل سريع إما بسبب نقص السوائل حيث أنه قد ال يحصل على الكمية   •

الكافية من السوائل أو بسبب فقدان السوائل بشكل كبيروسريع)  
يجب متابعة المولود بشكل جيد واإلنتباه في حال ظهورأي من عالمات للجفاف:  •

نقص في كمية وعدد مرات التبول  •
إزدياد في تركيز البول حيث يصبح ذو لون غامق ورائحة قوية  •

عدم وجود دموع (بكاء من غير دموع)  •
إزدياد الشعور بالعطش  •

جفاف الجلد, الفم واللسان  •
بكاء بشكل ضعيف  •

الميل إلى النوم في أغلب األوقات وصعوبةعند محاولة إفاقه المولود   •
عيون غائرة للداخل  •

اليافوخ( البقعة اللينة في الرأس ) قد تصبح غائرة للداخل  •
تسارع في دقات القلب  •


