
 
 הדסה ים האוניברסיטאיים של הרפואי יםהמרכז

 ילודיםהית ומחלק
  

 לודיםיצהבת י :דף מידע להורים
  

 
 ?מהי צהבת ילודים

 
 ליילוד. ואין מדובר במחלה זיהומית או מחלה מדבקת, מהתינוקות 06%-ילוד הינה תופעה שכיחה המופיעה בכ יצהבת ב

שאין צורך בימים הראשונים שלאחר הלידה כדוריות הדם . ם אדומותשאך נולד יש בדרך כלל מספר גבוה של כדוריות ד
הבילירובין  שגורם לצבע הצהבהב שנראה על פני העור ובלובן העין מתפרקות וכתוצאה מתהליך זה נוצר הבילירובין, בהן

גורם נזק או  לרוב רמת הבילירובין תישאר בטווח שלא. בצואהבשתן ועובר שינוי בכבד אשר מאפשר לו להתפנות מהגוף 
 .סכנה לתינוק

 
 ?מתי יכולות רמות הבילירובין לעלות

 
 .בוגרמאלה שבמלרמות בילירובין גבוהות , ברוב התינוקות ,ולכן נצפה, הצהבת ברוב המקרים פיסיולוגית

ים חסר באנז, דם-אי התאמה בסוגי)רמות גבוהות של בילירובין הדורשות מעקב או טפול נמצאות כאשר יש גורמי סיכון 
G6PD  "או ירידה בפנוי הבילירובין, (פגות, דימום, לידת וקום, "רגישות לפול. 

 
 ?איך מאבחנים צהבת

 
או , כאשר מתרשמים שהתינוק נראה צהוב, רמות הבילירובין נבדקות במהלך האשפוז או לפני השחרור מבית החולים

  .באמצעות נטילת בדיקת דם מהתינוקאו  לעור או על ידי קריאה ממכשיר המוצמדהבדיקה מתבצעת . כשיש גורמי סיכון

 
 ?מהו הטיפול בצהבת ילוד

 
-אור כחלחל)פוטותרפיה  –הטיפול המומלץ הוא טיפול באור , במידה וערכי  הבילירובין עולים לרמות המצריכות טיפול

בשתן ומקצר את תהליך  חשיפת התינוק לאור כחול גורמת לבילירובין לעבור שינוי מולקולרי שהופך אותו למסיס(. סגלגל
ערכי הבילירובין הדורשים טיפול . גן עיניים מיוחדעיניו של התינוק מכוסות במובמהלכו הטיפול אינו מכאיב . הפינוי מהגוף

 .באם הם קיימיםמשקלו ומידת בשלותו של היילוד תוך התחשבות בגורמי סיכון , נקבעים על פי גילו
הפסקת הטיפול נעשית כאשר רמות הבילירובין נמוכות . ירובין לעיתים קרובותבזמן הטיפול נעשה מעקב אחר רמות הביל

 .אך המעקב ממשיך כדי לוודא שאין עליה חוזרת, דיין
 

לרוב . פעמים ויותר ביממה 8לכן מומלץ להניק לפחות , תוספת הנקה מונעת התייבשות ומשפרת את יעילות הפוטותרפיה
יש עדיפות למתן , במידה ונעשית הערכה כי התינוק זקוק לתוספת חלב. ניתן להפסיק את הטיפול באור כדי לאפשר הנקה

 . חלב אם שאוב
 

בדרך , על פי המלצות האיגוד הישראלי לנאונטולוגיה. עשית כהחלטה רפואיתהפסקת הנקה עקב צהבת בילוד נדירה ונ
לפי המלצות האיגוד האמריקאי לרפואת ילדים הפסקת הנקה ומתן . כלל אין צורך בהפסקת הנקה לתינוק המטופל באור

האם ולשאוב -במקרים אלו מומלץ להבטיח את אספקת חלב .תוספת פורמולה יעשו רק כאשר ערכי הבילירובין גבוהים
לודים וניתן להשתמש יאת החלב מומלץ לשמור על פי ההנחיות שתקבלו במחלקת י. שעות 2-3כל , חלב בתדירות גבוהה

 . ההנקה חידוש בו לאחר 

 ?איך נעשה המעקב אחר צהבת בילוד לאחר השחרור

 מסוימיםכיוון שבמקרים , ייםחשוב להיות ערנ, מאידך. ברוב המקרים של צהבת ילודים יש צורך במעקב בלבד ללא טיפול
רצוי להגיע עם , בהתאם להוראות בשחרור, לכן. לאחר השחרור מבית החוליםגם הצהבת עלולה להגיע לערכים גבוהים 

ימים לאחר השחרור מבית החולים או להגיע לבדיקת רמות צהבת במרפאת ילדים  2-3התינוק לביקורת רופא ילדים 
-03:66קומת קרקע בימים ראשון עד חמישי בשעות , אם וילד ןבבניי, פאת ילדיםהביקורת נעשית במר. בבית החולים

 .מעקב צהבת לתינוקות שהוזמנו לאחר השחרור נעשה במחלקת הילודים בה שהה התינוק, בימים ששי ושבת. 04:66

 
 .ילודיםהית ולשאלות נוספות  וברורים ניתן לפנות לצוות מחלק

 
 :מקורות

 .2668האיגוד הישראלי לניאונטלוגיה , הועדה לקביעת המלצות למעקב וטיפול בצהבת הילוד, הבת הילודהמלצות למעקב וטיפול בצ
ABM CLINICAL PROTOCOL #22, Guidelines for Management of Jaundice in the Breastfeeding Infant. 


