
        

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

יוני 2016בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

תינוקות  ובתזונת  העיכול  במערכת  מתמקד  אשר  בקהילה,  הילדים  רופאי  לרווחת  המוגש  בטאון  גסטרותון, 
הרופאים. כלל  את  לעניין  שעשויים  מקרה  תיאורי  או  שאלות  למערכת  אלינו  תשלחו  אם  נשמח  וילדים. 

חברי איגוד גסטרו ילדים: פרו"פ וילשנסקי מיכאל, ד"ר אורלי אישך אדיב, ד"ר אבי פכט, ד"ר ויינטראוב אילנה.

מחלת הצליאק מאד נפוצה ותוקפת כ 1-1.5% מאוכלוסית העולם 
ותעשייתית  מערבית  לתזונה  המעבר  עם  במזרח,  גם  המערבי. 
חדשה  בפנדמיה  מדובר  בעצם  לעלות.  מתחילה  השכיחות 
שסופה מי ישורנו, עם עומס תחלואתי, כלכלי, סיבוכים ותמותה.

במקביל, ייצור, מכירה וצריכה של מזון מעובד תעשייתי, עולים 
משמעותית, בכל תעשיות המזון למיניהם אך גם בתעשיית דברי המאפה. 
הפיתרון היחיד, כרגע, לטיפול בצליאק הוא מזון ללא גלוטן, שהוא הגורם 

הסביבתי למחלה, ומהווה כ-80% מסך החלבון שבחיטה. האוטואנטיגן 
במחלת הצליאק הוא האנזים האנושי טראנסגלוטאמינזה ריקמתית )טגר(

 )Tissue transglutaminase(, שהופך את הגלוטן לאימונוגני ומשרה את 
המחלה.

מתברר, שגם לחידקים יש את האנזים טראנסגלוטאמינזה, שאומנם לא 
דומה לגמרי במבנהו לטגר האנדוגני, אך מתפקד כמוהו, ומטפל בגלוטן 

במזונינו, כמו שותפו האנושי. יתרה מכך, מתברר שכל שנה עולים היצור 

והצריכה של האנזימים בתעשיית עיבוד המזון, בממוצע של 22%, כאשר 
הטג החידקית מהווה  נתח עיקרי בין האנזימים האלו. שני האנזימים הללו 
יודעים לעשות דאמינאציה של חלבונים ושניהם מחברים חלבונים שונים 

אחד לשני. הכינוי לטג החידקי המוסף למזונות הוא “הדבק של החלבונים“ 
ולטענת היצרנים הוא משביח את המזון המעובד בטעמו, מרקמו, לעיסותו, 

אחידותו, זמן מדף וכו. אציין שהאנזים מופק ע“י הינדוס גנטי של חידקים 
מסוימים, וליפנים הייתה ראשוניות ביצורו לתעשיית המזון.

במאמר שפרסמתי לאחרונה יחד עם עמיתי ד“ר מאטיאס, סקרנו 
שפע מפעולותיו של האנזים החידקי שפוטנציאלית יכולים להשרות 
את מחלת הצליאק, החל מהפיכת הגלוטן לאימונוגני, הגברת עבירות 

המעיים לחלבונים זרים, נטרול הפרוטאזות האנושיות במעיים, פעולתו 
כאמולסיפייר)ממיס שומן(, השפעה על הפלורה במעיים וכו׳. כמובן 

שתעשיית המזון והגורמים המבקרים מתכחשים להבטים הטוקסיים/
אימונוגניים/פתלוגיים/תחלואתיים של התוסף. לטענתם התוסף לא מזיק.
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בחסות:

ילדים.  גסטרו  איגוד  מזכירת  אילנה,  ויינטראוב  ד״ר  עריכה: 
לגסטרואנטרולוגיה  היחידה  בכירה,  גסטרואנטרולוגית 
לילדים, ספרא  ולילי  אדמונד  החולים  בית  בילדים,  ותזונה 
תל השומר וקופת חולים מאוחדת. כתובת המערכת לתגובות: 

gastroton.contact@gmail.com

הפקולטה לרפואה בטכניון וגסטרואנטרולוג במרכז רפואי כרמל. נמצא כרגע בשבתוןפרופ׳ לרנר אהרון
במכון איאסקיו-קיפ, בגרמניה, המתמחה בחקר מחלות אוטואימוניות והקשר שלהם לסביבה.

אליה וקוץ בה
היתכן שתוסף מזון תעשייתי אנזימתי משפר איכות המוצר אך גורם לדגנת )צליאק(?
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הכל טוב עד שהתברר שחולי הצליאק מעלים נוגדנים נגד תוסף חיידקי 
זה, לעומת בריאים שלא מפתחים אותם בדמם. רוצה לומר, שהגוף 

מתיחס לתוסף זה כגורם זר, מפתח נוגדנים נגדו או נגד הקומפלקסים 
שהוא מעורב בהם. יתרה  מכך, בידי החוקרים תוצאות, שעדיין לא 

פורסמו, שמראים שהאנזים החידקי גורם לירידה בחיות ומזיק לשורות 
תאים אנושיים.

המלצות
במידה והתוצאות או המסקנות יאושרו, מדובר במהפך בנושא גורם 

סביבתי למחלה אוטואימונית נפוצה כמו הצליאק. יהיו לכך השלכות על 
בריאות הציבור, מניעת המחלות, רישום שקוף ומדויק של רכיבי מצרכים 

תזונתיים ובקרה יותר יעילה של האירגונים הרגולטוריים.

בינתיים אין המלצות ברורות להגבלת השימוש בתוסף, אך קרוב לודאי, 
עם פרסום כל  התוצאות, יהיו לממצאים תוצאות שיעשו שינוי. אין ספק 

שמזון טבעי, לא מעובד, ללא תוספות תעשיתיות, המכיל יותר סיבים 
טבעיים, יכול למנוע את ההשלכות הנ“ל. השאלה המתבקשת לגבי 

אנשים בסיכון גבוה למחלות אוטואימוניות, או החולים במחלות אלו, 
האם רצוי שימנעו מתוספי מזון תעשיתיים אלו, נותרת ללא מענה מבוקר, 

בשלב זה.

=גרף 1 מראה את עליית שכיחות הצליאק בעולם וצריכת אנזימים 
בתעשית המזון המעובד, בהתאמה. 

הציור  מסכם את הסקירה העכשווית ועוקב אחרי השלבים השונים החל 
מתעשיות מזון שונות שמשתמשות בטג החידקית )mTg(והמנגנונים 

בעזרתם משרה האנזים נזק למעי הדק וגורם לצליאק.

מקורות:

לאחרונה התפרסמו 3 מאמרים בנושא: קשר אפשרי בין מחלת הדגנת )צליאק( 

וטראנסגלוטאמינזה חידקית. תוסף שכיח במזון תעשיתי מעובד.

Possible Association between celiac disease and bacterial 
transglutaminase in food processing: a hypothesis
Aaron Lerner, Torsten Matthias, Nutritional Reviews 2015;73:544-552.

Food Industrial Microbial Transglutaminase in Celiac Disease: Treat or 
Trick. International Aaron Lerner, Torsten Matthias, Journal of Celiac 
Disease, 2015, Vol. 3, No. 1, 1-6.

Lerner A, Matthias T. Microbial transglutaminase is a potential 
environmental inducer of celiac disease. In: Autoantigens, 
autoantibodies, autoimmunity. Volume 10th , Eds: Karsten Conrad. 
12th Dresden symposium on autoantibodies, Germany.



דלקת ושט אאוזינופילית
Eosinophilic Esophagitis

אבחנה
שילוב של אנמנזה, בדיקה אנדוסקופית,

proton pump inhibitors )PPI( ותגובה לטיפול ב
נחוצים בכדי לאבחן EOE. מטופל עם 

סמפטומים מתאימים, ובמיוחד אם קיים רקע 
אטופי, ישלח לבדיקה אנדוסקופית. במחלה 

זו, בדיקה פיזיקלית לרוב אינה תורמת בצורה 
מהותית לאבחנה, אם כי לעיתים ניתן למצוא 

בבדיקה עדות למחלות אטופיות נלוות, או 
רמזים לאבחנה אחרת. 

אנדוסקופיה
הממצאים הנפוצים בבדיקה זו הנם 

תפליטים לבנים קטנים לאורך הושט 
 linear( תלמים אורכיים ,)white exudates(

furrows(, טבעות קבועות לאורך הושט 
הגורמות לו להראות דומה לקנה הנשימה 

)trachealization(, וקילוף הושט במגע עדין 
 .)crepe paper esophagus( עם האנדוסקופ

בכשליש מהמקרים המראה האנדוסקופי 
תקין לחלוטין, ולכן בחשד קליני, חשוב לבקש 

לקיחת ביופסיות ממספר גבהים בושט גם 
כאשר המראה תקין. 

היסטו-פתלוגיה
המאפיין העיקרי של EoE בביופסיות ושט 

של חולים פעילים הוא תסנין שברובו מורכב 
מאאוזינופילים בושט. מקובל שהמצאות מעל 
 high( 15 אאוזינופילים בשדה הגדלה גדולה

power field( מהווה סף אבחנתי מינימלי. 
בנוסף, האאוזינופילים לעיתים מתרכזים 

בצברים בקצה האפיתל ויוצרים מיקרו-
אבצסים או עוברים תהליך שפעול בו ניתן 

לראות את הגרנולות האאוזינופליות פזורות בין 
תאי האפיתל. 

דלקת ושט אאוזינופילית, או 
 eosinophilic esophagitis (EoE(

הינה מחלה יחסית “צעירה“ ששכיחותה 
הולכת ועולה בשנים האחרונות. למחלה 
זו מרכיבים אלרגיים, ויש לה ביטוי קליני 

שונה בגילאים שונים. חשוב שרופאים 
יכירו את ההסתמנות השונה של מחלה 

זו על מנת להקדים את האבחון
והטיפול בה.

EoE תואר לראשונה רק לפני כשניים וחצי 
עשורים במספר חולים עם חשד לרפלוקס 

קיבתי ושטי אשר לא הגיבו לטיפול נוגד 
חומצה או טיפול כירורגי בפונדופליקציה. 

מאז, שכיחות המחלה הולכת ועולה, הן בשל 
היכרות ציבור הרופאים עם המחלה ואבחון 

טוב יותר, והן בשל עלייה אמיתית בשכיחות 
המחלה. ההערכות הן ששכיחות המחלה היא 

כEOE .1-5/10,000 שכיח יותר בבנים. המחלה 
מוגדרת כמחלה כרונית, המתווכת ע“י מערכת 

החיסון בתגובה לאנטיגן, ומאופיינת על ידי 
סמפטומים של תפקוד ושטי לקוי ותסנין 

אאוזינופילי בביופסיות מהושט, ללא מעורבות 
איברים נוספים. לרוב, מקור האנטיגנים 

האחראיים למחלה מקורם במזון. בכשני שליש 
מהלוקים במחלה יש רקע אטופי )אסטמה, 

אטופיק דרמטיטיס, נזלת אלרגית, או רגישות 
ידועה למזונות(. בכ2% מהמטופלים ימצא בן 

משפחה נוסף עם המחלה. 

ביטויים קליניים
ההסתמנות הקלינית ב-EoE תלויה בגיל 

החולה. בתינוקות וילדים קטנים נמצא רפלוקס 
 failure( קיבתי-ושטי עיקש, חסר שגשוג
to thrive(, סרבנות לאוכל, הקאות וכאבי 

בטן. במתבגרים ומבוגרים שכיחים יותר 
כאבים בבליעה )dysphagia( והיתקעות מזון 

בושט. למעשה, EoE הינו הסיבה השכיחה 
ביותר להיתקעות גוש מזון בושט במתבגרים 
ומבוגרים צעירים. עם זאת, כל תלונה יכולה 

להופיע בכל גיל. בנוסף, המחלה יכולה 
להתגלות באופן מקרי בזמן בירור אנדוסקופי 

עקב תלונות שאינן קשורות לבעיה בושט. 

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

אחראי תחום מחלות אאוזינופיליות במעי המכון לגסטרואנטרולוגיה, ד“ר נעם זביט
תזונה ומחלות כבד, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

PPI תגובה ל
בשנים האחרונות נמצא שישנו תת-סוג של 

EoE בו המאפיינים הקלינים והסטו-פתלוגים 
נעלמים לאחר טיפול במינון גבוה של חוסמי 

משאבות מימן )PPI(. במחקרים מסויימים 
מספר החולים המגיבים לתרופות אלו מגיע 

 ,EoE עד לכ45%. לכן, לא ניתן לאבחן בוודאות
עד אשר שוללים תגובה לPPI. כאשר המחלה 

 PPI responsive היא תקרא ,PPI מגיבה ל
 .)PPI-REE( esophageal eosinophilia

ביטוי הגנים בחולים עם PPI-REE שונה מזה 
של חולים עם רפלוקס קיבתי-ושטי רגיל, 

ודומה לחולי EoE רגילים. 

בדיקות מעבדה
אין כיום בדיקות מעבדה המשמשות לאבחון 
קיום EOE או למעקב אחר פעילות המחלה 

או כניסה להפוגה. לכמחצית מהחולים ימצאו 
אאוזינופילים מוגברים בדם, ולחלקם גם ריכוז 
גבוה של IgE. בדיקות מעבדה יכולות לפעמים 

לעזור בשלילת סיבות אחרות לאאוזינופליה 
בושט )כגון מדדי דלקת במחלות מעי 

דלקתיות(. ניתן לפעמים להיעזר בבדיקות 
לרמות IgE ספציפיים למזונות או אלרגנים 

נשאפים מסוימים כחלק מהתוכנית הטיפולית. 
הדמייה

לרוב בדיקות הדמייה אינן נחוצות באבחון 
וטיפול בEoE. בחשד להתקעות של גוף 

זר בושט יבוצע צילום חזה בשני מישורים 
למצוא את מיקום הגוף הזר ותכנון של 

הפעולה להוצאתו. כמו כן במקרים ספציפיים 
ניתן להיעזר בבליעת בריום בכדי להדגים 

 narrow caliber( היצרות ארוכה של הושט
esophagus( אשר קשה לאבחון אנדוסקופי 

בשלבים המוקדמים.

טיפול
מטרת הטיפול בEoE להפיג את הסימפטומים 

של החולה ולדכא את הפעילות הדלקתית 
בושט על מנת למנוע הצטלקות ושקיעת 

רקמת חיבור הגורמת לבעיות כרוניות. הטיפול 
מתחלק לשלושה תחומים – תזונתי, תרופתי, 

והרחבה מכנית במקרים של היצרות.
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תזונה
מחקרים רבים הוכיחו שאלימינציה של האלרגן 
המעורר את המחלה מובילה להפוגה. בכשליש 

מהחולים ימצא יותר מאלרגן בודד. דיאטות 
אלימינציה מתחלקות אף הן למספר קטגוריות. 

בשלושת השיטות שמתוארות מתחילים 
בדיאטה מגבילה, ולאחר הוכחת הפוגה, 

מוחזרים מזונות בהדרגה, כאשר בין כל החזרה 
של מזון או שניים, יש צורך לבצע אנדוסקופיה 

נוספת עם ביופסיות.
דיאטה אלמנטלית - מתן פורמולה מבוססת 	 

חומצות אמינו יעילה בכ88-97% מהמקרים. 
דיאטה זו, קשה בילדים ומבוגרים הן בשל 
טעם הפורמולות עם צורך בהזנה בלעדית 

של פורמולה נוזלית, והן בשל מחירן )אם כי 
לאחרונה הוכנסו לסל פורמולות הניתנות 

דרך זונדה(. לרוב, כאשר לא מדובר בתינוק, 
הפורמולה ניתנת בזונדה. לאחר ששה 

שבועות דיאטה נבחנת התגובה, ומתחיל 
תהליך החזרת מזונות.

דיאטת אלימינציה אמפירית - בשיטה 	 
זו מוציאים מהדיאטה ששת )או בישראל 
שבעת( מזונות הגורמים לתגובה אלרגית 

בשכיחות הגבוהה ביותר: חלב, חיטה, סויה, 
ביצים, דגים ומאכלי ים, ובוטנים/אגוזים 

למיניהם )ובישראל גם שומשום(. דיאטה זו, 
למרות שפחות מגבילה מהראשונה, אינה 

מאפשרת גישה לחלק גדול ממרכיבי התזונה 
היום יומית של ילדים ובני נוער ואינה קלה. 

היא דורשת הדרכה מסודרת של תזונאית 
בעלת ניסיון עם דיאטות אלו על מנת ליצור 

למטופל מגוון אלטרנטיבות ולוודא שלא 
נוצרים חסרים תזונתיים. כמו כן דרוש 

שיתוף פעולה של המטופל ועידוד לאורך 
הדרך.  לאחר כששה שבועות מבוצעת 

אנדוסקופיה שבוחנת תגובה ומתחיל תהליך 
החזרת המזונות שאורכת כשנה. 

דיאטת אלימינציה המבוססת על 	 
בדיקות אלרגיה - לכאורה, הכי נכון לבצע 

בדיקות אלרגיה ולהוציא מהתפריט רק 
את האלרגנים שנמצאו. אך אין בידינו 

בדיקות אשר מנבאות בצורה טובה את 
 .EoEהתגובה האאוזינופילית בושט ב

 IgEהבדיקות הזמינות, כגון בדיקת דם ל
ספציפי )RAST( למזונות, או תבחיני עור 

מסוג  prick test יעילים בעיקר באלרגיות 
המתווכות על ידי IgE. אך EoE מתנהג 

בצורה יותר דומה לתגובה מושהית 
 .)delayed type hypersensitivity(

סוג נוסף של תבחיני עור, תבחיני מטלית   
patch tests חסרים סטנדרטיזציה, וכעת 

עדיין שנויים במחלוקת ויש להם רגישות 
וסגוליות שאינן די גבוהות, אם כי בהיבט 

התאורטי הן אמורות לשקף תהליך אלרגי 
מושהה. דיאטות המבוססות על בדיקות אלרגיה 

נמצאו יעילות במחצית מהמקרים בלבד. 

על מנת לנסות לפשט את התהליך, להקל 
על המטופל ומשפחתו , ולמנוע את הצורך 
באנדוסקופיות מרובות, חלק מהקלינאים 
המטפלים בEOE ממליצים להתחיל עם 

דיאטת אלימינציה של חלב בלבד או חלב 
וחיטה.  
תרופות

הטיפול התרופתי בEOE כיום מבוסס על 
שימוש בסטרואידים טופיקליים הניטלים 

בבליעה. בנטילת סטרואיד בריכוז גבוה, אך 
בכמות נמוכה מתאפשרת הגעת התרופה 

למטרה )הושט( בריכוז גבוה אך ללא חשיפה 
של שאר הגוף להשפעת סטרואידים. 

התרופות שבשימוש הנפוץ ביותר הינם 
 Inhaler משאף מסוג( fluticasone משאפי
ולא Diskus(בו החולה בולע ולא שואף את 

 viscous budesonide התרופה, או רקיחה של
gel. לאחר הבליעה אין לשכב/לאכול/

לשתות במשך כחצי שעה. יתרונות הטיפול 
התרופתי הם בכך שאין צורך באלימינציה 
תזונתית, וחסרונה שמדובר בטיפול כרוני. 

בשתי האופציות אין מדובר בהתוויה הרשמית 
לתרופות, ונכון להיום הג׳ל דורש רקיחה 

מיוחדת. לאחר תגובה לטיפול, ניתן לנסות 
להפחית את המינון על מנת למזער את חשיפת 

הגוף לסטרואיד. במקרים בהם אין תגובה 
לטיפול, ובילדים סימפטומטיים מאוד, ניתן 

להשתמש בקורס קצר בן שבוע עד שבועיים 
של סטרואידים סיסטמיים כדי לזרז תגובה 

כגשר לטיפול בסטרואיד מקומי או טיפול 
תזונתי. 

הרחבת ושט מכנית
במקרים קיצוניים בהם החולה מתייצג עם 

היצרות הגורמת לתסמינים קשים, או כאלה 
שאינם מגיבים לטיפול תזונתי/תרופתי ניתן 

לבצע הרחבה של הושט, בין אם בהרחבה ע“י 
בלון, לבין הרחבה על ידי מרחיב. בעבר הייתה 

מחשבה שבחולי EOE הסיכוי לקרע בושט 
בזמן הרחבה גבוה מאשר בהרחבות למטרות 

אחרות, אך בהסתכלות חוזרת על הנתונים 
הקיימים, ניתן לומר היום שלא כך הדבר.

ניסיונות בטיפולים אחרים כגון 
אנטיהיסטמינים, מייצבי תאי מסט, או נוגדנים 

כנגד IgE אינם יעילים. לעומת זאת בניסויים 
קלינים נוגדנים כנגדIL5 ו IL13 הובילו 

לשיפור מסויים בתסנין האאוזינופי, וישנם 
גם דיווחים ספורדיים על שימוש בתרופות 

אימונוסופרסיביות שונות )לדוגמא אזאתיופרין, 
אינפליקסימאב, טקרולימוס( במקרים עמידים 

לטיפול. 

היות ומדובר במחלה “חדשה“, ישנם עדיין 
תחומים רבים בסיסיים שטרם נחקרו. המהלך 
הטבעי אינו ברור דיו. כמו כן, אנחנו לא יודעים 

אם ניתן להפסיק את הטיפול לאחר תקופה של 
הפוגה, ולא ברור אם ילדים הלוקים במחלה 

“יוצאים“ מהאלרגיה שלהם עם הזמן. בעבודת 
מחקר בארה“ב, נמצא שילדים שמחלתם לא 

 )EoE אובחנה )עוד טרם התיאור  המקורי של
גדלו למבוגרים עם תלונות אופייניות למחלה. 

עם זאת בעבודה חדשה נמצא שחלק לא 
קטן מהילדים שטופלו בסטרואידים במשך 
מספר שנים יוכלו להפסיק טיפול ולהשאר 

א-תסמיניים.

עדיין אין יכולת ניבוי באשר לתתי-קטגוריות 
של המחלה )חולים שיווצרו להם היצרויות, 

לעומת מחלה דלקתית או צלקתית(. בשנתיים 
האחרונות פותחו בדיקות מולקולריות בהם 
ניתן להבדיל בצורה מאוד יפה בין ושט של 

רפלוקס לבין ושט של EoE. בדיקה זו גם 
מסוגלת להבדיל בין חולה, בריא, וחולה 

בהפוגה. הקושי הוא שעדיין יש צורך לבצע את 
הבדיקה על ביופסיית ושט, שכן טרם נמצאו 

סמנים בדם או ברוק שיכולים לתת את המידע 
הנחוץ.

לסיכום
EoE היא מחלה ששכיחותה עולה. 

ההתייצגות הטיפוסית משתנה בגילאים שונים. 
בתינוקות וילדים קטנים קיימות יותר בעיות 
בשגשוג, הקאות וסירוב לאכול, ובמתבגרים 
ומבוגרים יותר קשיי בליעה, היתקעות מזון, 

והחזר קיבתי ושטי.

למרבית החולים יש רקע אטופי נוסף.
אבחון המחלה דורש שילוב של חשד קליני, 

בדיקה אנדוסקופית אופיינית, והעדר תגובה 
לטיפול במינון גבוה של PPI משך כחודשיים. 

הטיפול מבוסס על דיאטות אלימינציה מסוגים 
שונים בליווי הדרכת תזונאית מתאימה על 

מנת שלא לייצר חסרים תזונתיים, או שימוש 
בסטרואידים מקומיים.

נכון להיום הטיפול הנו ארוך טווח, אך יש 
לשקול את אופי הטיפול, משכו, ותדירות 

ההערכות האנדוסקופיות על בסיס 
אינדיבידואלי עם הגסטרואנטרולוג המטפל. 

לרישום לעמותת המשפחות
lehedva@gmail.com 



מנהל היחידה למחלות כבד ילדים, המכון לגסטרו ילדים ד“ר אייל שטייר
ע“ש ג‘ולייט קיידן, המרכז רפואי שערי צדק, ירושלים. 

עליה באנזימי כבד הינה תופעה שכיחה 
בילדים  ונגרמת על ידי גורמים רבים. 

הבירור הנדרש תלוי בגיל, בתמונה 
הקלינית, בדרגת העליה באנזימים  

ובמשכה.
 

הבדיקות המשקפות פגיעה בתאי הכבד 
 aspartate :הן האמינוטרנספרזות

 )aminotransferase )AST, שמקורו 
באיברים רבים כמו לב, שרירים, 

 alanine כדוריות דם אדומות וריאות, ו
)aminotransferase )ALT שלמרות 

הימצאותו  בשריר ובכליות, הינו ספציפי יותר 
לכבד. האמינוטרספרזות מבטאות פגיעה 

בתאי הכבד בלבד ואינן משקפות את היכולת 
התפקודית שלו. טווח הרמות התקינות של 
ALT בגילאי הילדות, שונה מעט בהשוואה 

 60IU/L למבוגרים- בתינוקות בסביבות
ומתבגרים IU/L 22-26. יש לציין של- 2.5% 

מהאוכלוסייה תמצא חריגה מערכי הנורמה 
ללא גורם ברור.

 alkaline-ו gamma GT )GGT( רמות
 ALP( phosphatase( מלמדות על פגיעה 

 alkaline-בדרכי מרה, אולם חשוב לזכור שה
 ALP( phosphatase( חלקו מקורו בעצמות 

השלד, ולכן ערכי ALP צפויים להיות 
גבוהים במהלך הגדילה, בעיקר בינקות ובגיל 

 GGT ההתבגרות. בינקות המוקדמת ערכי
גבוהים מהנורמה והם יורדים בהדרגה לערך 

תקין.

מדדים שיבטאו פגיעה בתפקוד היצור בכבד 
הם )Protrombin time )PT ורמות אלבומין. 
בדיקת בילרובין תיתן מידע לגבי יכולת הפינוי 

של הכבד. השילוב של ביצוע כל הבדיקות 
האלו יחד, יתן תמונה כללית מלאה ויאפשר 

להעריך האם מדובר במחלה הפוגעת ברקמת 
הכבד או בדרכי המרה או בשניהם וכן האם 

ישנה  פגיעה תפקודית בכבד, משמע אי 
ספיקת כבד. 

הגישה לעליה גבוהה )פי 10 מהנורמה( 
וחדה ברמת טרנסאמינזות

הגישה שלנו צריכה להיות מכוונת להערכת 
מידת הנזק הכבדי הקיים ולבירור הגורם 

האטיולוגי. יש לשלול באמצעות אנמנזה, קבלת 
תרופות או רעלים אחרים. הרעלת פארצטמול 

היא הגורם המוביל לפגיעה בכבד על רקע 
תרופתי. יש לזכור כי גם מתן כרוני בילד חולה 

יכול לגרום לפגיעה כבדית. באם אין אנמנזה 
ברורה של לקיחת תרופות יש לשלול גורם 
זיהומי. אמנם השכיחות של דלקת נגיפית 

מסוג A ירד משמעותית בעקבות החיסון אולם 
עדיין יש לשלול זיהום ממחולל זה ובנוסף אליו 

הפטיטיס CMV ,EBV ,E ,B והרפס.
 PT הבירור המעבדתי הראשוני יכלול בדיקת

ואלבומין על מנת לשלול אי ספיקת כבד.
במקביל יש לבצע אולטרסאונד לשלילת 
חסימת דרכי מרה והפרעה בזרימת הדם.

באם הבירור האטיולוגי הראשוני תקין,
בשלב הבא יש לשלול מחלות כרוניות היכולות 

להתבטא גם באופן חריף כמו מחלת כבד 
,ANA ,IgG אוטואימונית )ביצוע רמות

anti smooth muscle ו Anti LKM(, מחלת 
וילסון )בדיקת צרולופלסמין ואיסוף שתן 

לנחושת( ומחלות מטבוליות. בשתי המחלות 
הראשונות ההסתמנות יכולה להיות סוערת 
ביותר והטיפול היעיל היחידי הינו השתלת 

כבד. באם במהלך הבירור המהיר לא תמצא 
אבחנה ברורה ובהעדר ירידה של אנזימי הכבד 

יש לשקול ביופסית כבד. 

עליה מתונה ברמת טרנסאמינזות 
)פחות מ 10 מהנורמה( ומתמידה

במרבית הילדים עליה באנזימי כבד מתגלה 
באופן אקראי, ללא סימנים למחלת כבד ברורה. 

תחילה יש לשלול שימוש בתרופות שונות, 
כולל תרופות מרפואה משלימה או תוספי 

תזונה. תרופות אנטי- פרכוסיות ואנטיביוטיקה 
גורמות בשכיחות יתר לעליה באנזימי כבד, 

אולם למעשה כל תרופה יכולה להוביל לפגיעה 
כבדית.

בנוסף לרמת הטרנסאמינזות, חשוב לבדוק גם 
רמת GGT ו- ALK-P בשאלה של מעורבות 

דרכי המרה. מכיוון שגם מחלת שריר יכולה 
לגרום לעליה ברמת טרנסאמינזות )שמקורן 

 .CPK  מהשריר( יש צורך לבדוק במקביל רמת
עליה גבוהה יותר ב AST מאשר ב ALT יכולה 

לרמז כי מדובר במחלה מחוץ לכבד כגון מחלת 
שריר, המוליזה או מחלה מטבולית. בכל מצב 

בו ישנו סיפור של איחור התפתחותי, חוסר 
שגשוג, וגם הקאות חוזרות יש לחשוב על 

אטיולוגיה מטבולית.

מבין המחלות הכרוניות המסתמנות בעליה 
באנזימי הכבד מתונה אזכיר את השכיחות 

 autoimmune( יותר: מחלת כבד אוטואימונית
hepatitis( ווילסון. במחלת כבד אוטואימונית 

)autoimmune hepatitis( ההסתמנות 
השקטה של המחלה שכיחה יותר וברוב 
המקרים תתגלה באופן מקרי. היא יכולה 
להופיע בכל גיל ואם ישנו חשד קליני יש 

להפנות את הילד להמשך בירור וביצוע 
ביופסיית כבד. הטיפול, המשלב סטרואידים 

ובהמשך אימורן, ניתן רק לאחר ביצוע 
ביופסיית כבד אשר מראה תמונה אופיינית 

לדלקת, ולרוב נמשך לפחות שלוש שנים.

מחלה נוספת שאותה חשוב לשלול בילדים 
מעל גיל 3 שנים היא מחלה על שם וילסון. 

ישנם ילדים אשר ניתן לאבחנם רק על סמך 
בדיקות דם, שתן ועיניים אולם לעיתים התמונה 

לא ברורה ויש צורך בביצוע ביופסית כבד על 
מנת לכמת את הנחושת בכבד. כתלות במצב 
הילד, ניתן לבחור כאופציה טיפולית שימוש  

בפנצילאמין או אף רק באבץ, במידה ולילד 
ישנה מחלת כבד יציבה ללא פגיעה תפקודית.

מחלת צליאק יכולה להתבטא בפגיעה כבדית 
בלבד, ללא כל תופעות קליניות אחרות. טיפול 
בדיאטה ללא גלוטן יביא לרוב לירידה באנזימי 

הכבד.

הגישה לעליה 
באניזמי כבד בילדים

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 





במקביל, בדומה לתמונה החריפה, גם עליה 
מתונה ומתמידה יכולה להגרם על ידי 

וירוסים שונים ויש לשלול זיהום וירלי. 
באם ניצפית עליה ב ALP ,GGT או ברמת 

הבילירובין יש לשקול פגיעה בדרכי מרה 
כגון אבנים או היצרות בדרכי המרה. במקרים 

רבים אולטרסאונד יכול להדגים הרחבה 
בדרכי מרה ובמקרים אחרים MRCP או 

ERCP יכולים לעזור באבחון ואף בטיפול. 
גורם נוסף לעליה באנזימי הכבד הוא כבד 

שומני. כיום השמנה מהווה מגיפה בקרב 
ילדים ומבוגרים בעולם המערבי. הסננת 
שומן בכבד יכולה להוביל לפגיעה בכבד 

עד כדי שחמת ובחלק קטן מהמקרים אף 
לצורך בהשתלת כבד. ברוב המקרים רמות 

אנזימי הכבד יהיו רק פי 1.5 מהנורמה 
ובאולטרסאונד יודגם כבד שומני. הדגמת 

כבד שומני מתחת לגיל 3 שנים מחייבת 
המשך בירור משום שהיא יכולה להיות סמן 

למחלות אחרות )מחלות מטבוליות(. ישנם 
מרכזים אשר נוהגים לבצע ביופסית כבד 

כאשר יש חשד לכבד שומני לצורך ביסוס 
האבחנה, לשלילת גורמים אחרים ולהערכת 
מידת הנזק והמצאות דלקת. עיקר הטיפול 
הוא ירידה במשקל אך מחקרים במבוגרים  

הראו שתוספת ויטמין E יכולה למנוע פגיעה 
כבדית. 

באם לאחר הבירור המקיף אין אבחנה ברורה 
או שאין שיפור בבדיקות הדם במעקב למשך 

שישה חודשים, יש לבצע ביופסית כבד. 
התמונה ההיסטולוגית יכולה להדגים כבד 

שומני, עדות לזיהום, לסייע באבחנה של 
וילסון )כימות נחושת בכבד( מחלת כבד 

אוטואימונית, להדגים פגיעה בדרכי המרה 
או להעלות חשד למחלה מטבולית )גושה, 

מחלות אגירת גליקוגן ועוד(. 

בתינוקות ובילדים צעירים עם עליה
באנזימי כבד יש לשקול אבחנה של חוסר

α-1 antitrypsin. לרוב היא מתבטאת 
כצהבת בגיל הינקות והיא בין הגורמים 

השכיחים להשתלת כבד בילדים בארה“ב 
אולם בארץ שכיחותה נמוכה ביותר. 

האבחנה נעשית על ידי רמות של
α-1 antitrypsin או בדיקות גנטיות. 

לבסוף, יש לציין מצב של עליה חדה 
ברמות ALP היכולה להגיע למספר 
 Benign Transient אלפים ונקרא

Hyperphosphatasemia. מצב זה נראה 
בעיקר בילדים ואם שאר בדיקות הדם 

תקינות ואין סימני מחלה אחרים יש לעקוב 
בלבד ואין צורך בבירור נוסף. 

אם הילד נראה חולה יש לאשפזו ולהשלים 
את הבירור הנדרש בזריזות האפשרית. הבירור 
כולל אנמנזה מפורטת, בדיקה גופנית, בדיקות 

דם למחלות השונות והדמיה. במידה והתוצאות 
מכוונות לאבחנה מסוימת יש לעיתים לבצע 
ביופסית כבד, כמו גם במצבים בהם  העליה 

באנזימי כבד נמשכת מעל לחצי שנה. 

 המשך מעמ׳ קודם

לסיכום, טבלה מספר 1 מסכמת את הבירור 
אותו צריך הילד לעבור בעלית אנזימי כבד. 

מצב הילד קובע את אופי הבירור ומידת 
דחיפותו. את הבירור יש לבצע בצורה מדורגת 

ובהתאם לגיל הילד. בתינוקות צעירים יש 
תמיד לחשוב על מחלה מטבולית. באם הילד 

במצב קליני טוב ניתן לבצע את הבירור 
במסגרת מרפאתית. 

טבלה 1. סיכום הבירור לעליה באנזימי כבד בילדים.

שלב ראשון

ALT, AST, ALP, GGT, CPK
 Total and direct bilirubin

תפקודי קרישה
ספירת דם

אולטרסאונד כבד ודרכי מרה

שלב שני

HBsAg, HCV Ab, EBV and CMV סרולוגיה וירלית
IgG, IgA רמות

ANA, SMA, LKM, LC1, tTG :סרולוגיה אוטואימונית
רמות ceruloplasmin  ונחושת ולשקול בהתאם בדיקת נחושת בשתן באיסוף 24 שעות

 T3, T4, TSH, serum cortisol
תבחין זיעה

אלסאז בצואה
 1-anti-trypsin רמות או פנוטיפ של

Lactate, ammonemia, triglycerides
אקו לב

MRCP
שלב שלישי

ביופסית כבד

ALT: alanine aminotransferase; AST: aspartate aminotransferase;GGT: gamma-glutamyl transferase; CK: 
creatine phosphokinase; HBsAg: hepatitis B antigen; HCV: hepatitis C virus; EBV: Epstein-Bar virus; CMV: 
cytomegalovirus; ANA: anti-nuclear antibody; SMA: smooth muscle antibody; LKM: liver kidney microsome 
antibody; LC1: liver cytosol 1 antibody; tTG: tissue transglutaminase antibody; MRI: magnetic resonance 
imaging.
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3. Vajro P et al. Persistent hypertransaminasemia in asymptomatic children: a stepwise approach.World J 

Gastroenterol 2013;19:2740—51.



מגפת השמנה עולמית.	 
אבחון מוקדם שחלקו לא מבוצע עקב תלונות קלאסיות, אלא 	 

במהלך בדיקות סקר.
יכולת ספיגה טובה יותר של המעי הדק המרוחק שלא נפגע ועובר 	 

אדפטציה ושיפור יכולת הספיגה דרכו? שטח סופג פונקציונאלי 
גדול יותר עם העליה בגיל? )ולכן משקל תקין או עודף פחות שכיח 

בקבוצת הגיל הצעירה?( 
שיבוש מנגנוני רעב ושובע הורמונאליים בקרב חולי צליאק?	 

גישה מוטעית שחולי הצליאק חייבים להיות רזים יכולה לגרום 
להחמצה של אבחנת מחלת צליאק. ר.ש המשיך לעלות במשקל באופן 

מתמיד. שיפור ביכולת הספיגה של המעי רק תרמה לעליה נוספת 
במשקלו.

תזונה ללא גלוטן יכולה לגרום לעלייה במשקל: התזונה שרובה . 2
מבוססת על עמילן תירס ופחמימות מסוג תפו“א, אורז ומעט סיבים 

יכולה לגרום לעליה במשקל. מרבית המזונות נטולי הגלוטן- בעלי 
אינדקס גליקמי גבוה יותר בהשוואה למקבילה מכילת הגלוטן שלהם.

לחם ללא גלוטן עבר שדרוג, בעבר היה דל יותר בסיבים ועתיר יותר 	 
בפחמימות ואנרגיה ומה קורה היום? היום חלק מהמרכיבים עוברים 

שיפור תזונתי תעשייתי כגון הכנסת שומן רב בלתי רווי וחד בלתי 
רווי לאפיה, יותר סיבים תזונתיים, שילוב של כמה קמחים ללא גלוטן 

עם קמחים על בסיס קטניות )כגון קמח חומוס(. חלק מהילדים לא 
אוהבים את הלחמים ולכן הם אוכלים כמויות גדולות של מזונות 
עתירי שומן וחלבון ומנשנשים לאורך כל היום. התופעה בולטת 

במיוחד בקרב מתבגרים.
השמנה שכיחה יותר בקרב ילדים עם מחלת צליאק מאשר בעבר. יש 	 

צורך מרגע האבחנה לחנך את ההורים לאיזון תזונה ללא גלוטן אשר 
כולל תפריט מגוון עם דגנים ללא גלוטן, לחמים איכותיים, שילוב של 

קטניות וירקות ופירות ושתיית מים בלבד. וכמובן הדרכה לפעילות 
גופנית של שעה כל יום ולא יותר משעתיים של צפייה במסכים.

ר.ש. אובחן בגיל 12 וחצי שנים עם מחלת צליאק. האבחנה נעשתה על 
סמך קיום נוגדנים חיוביים וממצאים היסטולוגיים מתאימים לצליאק 

בביופסיה של התריסריון. הבירור נעשה כחלק מסקר נוגדנים עקב אח 
נוסף במשפחה שאובחן עם צליאק. למעשה ר.ש, בדומה להרבה ילדים 

עם צליאק, לא הציג כל תלונות קליניות כלל וגסטרואינטסטינליות 
בפרט, או מעבדה חריגה. באותו זמן שקל 40.6 ק“ג )50%(, גובה 140.2 

.BMI=20.6)79.5%( ,) 5-10%( ס“מ

לאחר הביופסיה, הנער והוריו קיבלו הדרכה לתזונה נטולת גלוטן. 
הוסברה להם חשיבות תזונה מאוזנת עם שילוב של דגנים ללא 

גלוטן,שילוב קטניות )עדשים, גרגירי חומוס, שעועית לבנה( וירקות 
ופירות מכל הצבעים בכל הארוחות כמו גם הוסבר על חשיבותה של 

פעילות גופנית.

ר.ש הקפיד על תזונה ללא גלוטן ובמעקב שנתי אחר רמות נוגדנים-
הנוגדנים היו שלילים. במסגרת המעקב השגרתי במרפאה נצפתה 

השמנת יתר שהלכה וגברה עם השנים. כיום ר.ש בן 15 שנים ו-7 חודשים 
 BMI=27.1 ,)5-10% שוקל 68.5 ק“ג )מעט מעל 75%(, גובה 160.5 ס“מ )בין

)95%(. ר.ש סובל מהשמנת יתר.

שאלות 
האם בעקבות המנעות מגלוטן ושיפור ביכולת הספיגה ר.ש. החל . 1

לספוג את כל האבות המזון וכתוצאה מכך פיתח השמנת יתר?
האם תזונה ללא גלוטן יכולה לגרום לעליה במשקל ?. 2

תשובות 
רק חלק מהילדים מאובחנים כיום על סמך הביטויים הקלאסיים של . 1

מחלת צליאק, הנובעים מתת ספיגה וכישלון בשגשוג. ביטוי זה אופייני 
יותר לקבוצת הגיל הצעירה. למעשה לא מעט מהילדים המאובחנים 

עם צליאק כיום, הם בעלי משקל תקין, משקל עודף או סובלים 
מהשמנת יתר. מדוע זה קורה?

תאור מקרה:
מחלת צליאק והשמנת ילדים

סגנית מנהלת יחידה לתזונה בית חולים שיבא כוכבי בריגי‘ט
דיאטנית ילדים ופגים בית חולים ספרא לילדים בית חולים שיבא 

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 
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  פרוביוטיקה מסוג )Bifidus lactis (BB 12    פרה ביוטיקה מסוג GOS    הרכב חלבון מתקדם
  שמן בטאפלמיטט    LC-PUFA    נוקלאוטידים

Extra Care מטרנה
היחידה עם פרוביוטיקה בכל השלבים*

לתשומת לב: חלב אם הינו המזון הטוב ביותר לתינוק* מבין סדרות התמ"ל החלביות בישראל

טיפות ביוגאיה עם החיידק הפרוביוטי הייחודי, לקטובצילוס רוטרי 
פרוטקטיסTM היא הפרוביוטיקה היחידה שהוכחה מחקרית בהפחתת 

בכי אצל תינוקות הסובלים מגזים )קוליק(1. החיידק הפרוביוטי 
בביוגאיה הוא אחד מהזנים הבודדים, המומלצים ע"י איגוד רופאי 

הילדים למתן בשלשולים חדים )גסטרואנטריטיס חדה(2
ניתן להשיג ברשתות הפארם, מכביפארם,

ובבתי מרקחת נבחרים, בדלפק הרוקח, ללא מרשם רופא.

* יש לעיין בהנחיות השימוש שעל גבי האריזה.
)2013( Sung et al .1

2. המלצות לאבחון ולטיפול בג“ח בילדים בישראל )2015(

לפרטים נוספים חייגו: 1-800-22-64-70

LGG®
נוטרמיגן 

לא כל ההידרוליזאטים
הם אותו דבר

LGG®
ההידרוליזאט היחיד עם תוספת פרוביוטית - 

הוכח כמסייע להגיע לסבילות לחלב מהר יותר1

 MCT ללא תוספת שומן מסוג
המאפשר פרופיל תזונתי הקרוב ביותר לתפריט ולדרישות של תינוק בריא

LGG® is a registered trademark of Valio Ltd. Finland

כשצריך לטפל באלרגיה לחלב

compared to a casein based eHF without LGG, a formula based on rice hydrolysate, 
soy or amino acids.

Berni Canani R et al.J Pediatr.2013;163:771-777 .1

לתשומת לב - חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק. יש להשתמש במוצרים אלו רק לאחר 
התייעצות עם רופא או עם אחות לבריאות הציבור, בדבר צורך להשתמש בהם ואופן השימוש.

* Trademark of Mead Johnson & Company, LLC.
© 2016 Mead Johnson & Company, LLC. All Rights Reserved. Used Under license.




