
        

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

ירחון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

יעילות 
הפרוביוטיקה 

בטיפול במצבים 
שונים בילדים

פרופ׳ רון שאול
מומחה בגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה, בי״ח רות 
לילדים, מרכז רפואי רמב״ם חיפה ומכבי שרותי בריאות. 

יתמקד במערכת  הילדים בקהילה, אשר  לרופאי  עיתון המיועד  אנו משיקים את הגסטרותון,  טובה!  בשעה 
ומעשיים.  נושאים עכשוויים  ויעלה  ל-3 חודשים  ייצא לאור אחת  וילדים. העיתון  ובתזונת תינוקות  העיכול 

מקווים כי תמצאו בו כלי עזר ראוי   |   איגוד גסטרו ילדים
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  |  מוגש לרווחת רופאי הילדים בקהילה

התינוק נולד עם מערכת עיכול עקרה 
מחיידקים ופלורת המעי שהוא רוכש 
לעצמו מושפעת מגורמים שונים כמו 
סוג הלידה )קיסרית או וגינלית( ארץ 

מפותחת או מתפתחת, מתן אנטיביוטיקה 
בתקופת הילוד, וסוג ההזנה )הנקה או 
תחליפי חלב פרה(. תינוקות הניזונים 

מהנקה מפתחים פלורה ספציפית החל 
מגיל שבוע, המגיעה לשלמות כבר בגיל 
חודש. בתינוקות המוזנים בתחליפי חלב 

פרה לא מועשרים הפלורה המתגבשת 
היא שונה. סביב גיל שנה הפלורה 

מתגבשת כפלורה קבועה. 
כיום ידוע שלפלורה הזו יש חשיבות 
בהתפתחות מערכת החיסון ופיתוח 
הסבילות לאנטיגנים השונים ובכך 

יכולת מניעת תופעות אלרגיות שונות 
ויתכן השפעה על התפתחות מחלות 

אוטואימוניות שונות בעתיד. 

חיידקים פרוביוטיים מוגדרים כחיידקים, שכאשר 
הם נבלעים, יש להם אפקט חיובי במניעה וטפול 

במצבים פתולוגיים ספציפיים. חיידקים אלו 
חייבים להיות לא רעילים ולא גורמי מחלות, הם 

חייבים לשמור על חיותם )VIABILITY( בזמן 
האכסון ולשרוד את המעבר בקיבה ובמעי הדק. 

רוב החיידקים הפרוביוטיים הם ממקור הומני, 
ובעיקר חיידקי חומצה לקטית )המשמשים 

בתעשיית החלב( וביפידובקטריה. במחקר היום 
מסתמנת מודעות הולכת וגוברת לחשיבות של 

תתי זנים לטיפול במצבים ספציפיים. 
יעילות הפרוביוטיקה הוכחה במספר מצבים:

1. מניעה וטיפול בשלשולים:
המנגנונים המוצעים הם :

העשרת הפלורה הטבעית.	 
עיכוב גדילת החיידקים הפתוגניים.	 
עידוד מערכת החיסונית התאית וההומוראלית.	 

מחקרים במבוגרים והן בילדים הראו שמתן 
חיידקים פרוביוטיים בתזונה מקצר את המחלה 

ואת משך ההפרשה של החיידק או הנגיף בצואה. 
במספר מטה-אנליזות נמצא כי עיקר היתרונות 

של תכשירים פרוביוטיים הוא קיצור משך 

השלשולים וירידה של כמות השלשולים. אחת 
העבודות החשובות הראתה שלכמות החיידקים 

בתכשיר הפרוביוטי יש משמעות רבה, מספר 
עבודות כולל מהארץ הראו שניתן להפחית את 

תחלואת הפעוטות במעונות  במתן  פרוביוטיקה 
מניעתית בתמ״ל. הדבר נכון גם לנסיעות לארצות 

מתפתחות. לא מעט עבודות הראו שניתן להפחית 
את הסיכון לחלות בשלשול המטיילים אם 

לוקחים פרוביוטיקה מניעתית. 

AAD - 2. שלשול כתוצאה מאנטיביוטיקה
אחת הבעיות של טיפולים אנטיביוטיים היא 

שהם גורמים לנזק לפלורה של המעי. הבעיה  
מאד נפוצה והערכה היא שכ 30% מהמטופלים 

באנטיביוטיקה יפתחו שלשולים, פורסמו מספר 
רב של עבודות הן בילדים והן במבוגרים שהראו 

שמתן של תכשירים פרוביוטיים, יכול למנוע 
משמעותית שלשול באופן כללי וקלוסטרידיום 

דיפיצילה ספציפית כתוצאה מטיפול 
באנטיביוטיקה. האפקט מושג קרוב לוודאי על 
ידי העשרת הפלורה ובכך נמנעת היכולת של 

חיידקים פתוגניים לגדול. לאחרונה נמצא כי 
השתלת צואה יכולה לטפל בזיהומים עקשניים 

בקלוסטרידיום דיפיצילה. 

בחסות:

Extra Care סדרת מטרנה
פרוביוטיקה מוכחת מחקרית מגיל לידה

Bifidus lactis (BB 12( פרוביוטיקה מסוג  
  פרה ביוטיקה מסוג GOS    הרכב חלבון מתקדם
  שמן בטאפלמיטט    LC-PUFA    נוקלאוטידים

Extra Care מטרנה

* מבין סדרות התמ"ל החלביות בישראל

L .Reuteri התמ"ל היחיד המכיל פרוביוטיקה מסוג  
  ללא לקטוז    שמן בטאפלמיטט

  LC-PUFA    נוקלאוטידים

Extra Care Comfort מטרנה
היחידה עם פרוביוטיקה ייעודית להקלה על העיכול  היחידה עם פרוביוטיקה בכל השלבים*

לתשומת לב: חלב אם הינו המזון הטוב ביותר לתינוק
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המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

ירחון החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה )חיפ״א(

ד“ר מיכל קורי
מומחית בגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

מנהלת אשפוז יום ילדים 
מרכז רפואי קפלן

 המשך מעמ׳ קודם

הליקובקטר פילורי )ה“פ( הוא אחד המזהמים 
השכיחים במערכת העיכול. כמחצית מאוכלוסיית 

העולם מזוהמת בו. הזיהום נרכש בילדות 
והחיידק נותר ברירית הקיבה לאורך החיים אלא 

אם כן נעשית הכחדה. הסיבוכים העיקריים 
של החיידק כוללים גסטריטיס וכיב פפטי אך 

במרבית המקרים מדובר במצב של נשאות ללא 
תסמינים, במיוחד בגיל הילדות. במבוגרים ישנה 
עלייה בסיכון לממאיריות בקיבה. ישנם תסמינים 
נוספים, מחוץ למערכת העיכול הנקשרים לה“פ 

כגון אנמיה של חסר ברזל, טרומבוציטופניה 
אימונית )ITP(, עיכוב בצמיחה לגובה ועוד אך 

הקשר בין תסמינים אלו וה“פ אינו חד משמעי. 
בשנים האחרונות ישנם מחקרים המראים אפקט 

מגן של ה“פ בפני מחלות אלרגיות. )2,1( 

הליקובקטר 
פילורי בילדים

3. מניעת תחלואה כתוצאה מאשפוז
אחת הבעיות המוכרות באשפוז בבית חולים היא הסיכון 

לחלות בזיהום נרכש. התופעה נפוצה למדי בעיקר בתינוקות 
וילדים צעירים למרות ההקפדה על כללי רחיצת ידיים 
והיגיינה. הנקה צפויה להפחית שכיחות אירועים אלה 

אך היו עבודות שהראו שמתן תכשיר פרוביוטי יכול 
להפחית משמעותית זיהומים הנרכשים בבית 

חולים.  

4. מניעת וטיפול באלרגיה
פורסמו בעבר עבודות מרתקות שהדגימו שמתן 

תכשיר פרוביוטי לאם עוד במהלך ההיריון ובהמשך 
לתינוק יכול להפחית עד למחצית את הסיכון לפתח 

דרמטיטיס אטופית. כמו כן באלו שכבר פתחו 
את התפרחת ניתן להוריד משמעותית את החומרה 

ובכך לחסוך בטיפולים העלולים לגרום לתופעות לוואי 
קשות. ההשערה היא שחיידקים פרוביוטיים ימנעו חדירה 

של אנטיגנים שונים דרך המעי על ידי שינוי מבנהו וכך יווסתו 
את תפקודה של מערכת החיסון האחראית לתופעה האלרגית יחד עם 

זאת ראוי לציין שלאחרונה הופיעו גם עבודות שלא מוכיחות את הטענה הזו. 
ראוי לציין כי ההשפעה המטיבה  כנראה מוגבלת ביעילותה למקרים קשים 

יותר וכמעט רק לדרמטיטיס אטופית. 

5. מניעת דלקת נמקית של המעי הגס
NECROTIZING ENTER COLITIS – NEC בפגים

לפגים ובעיקר קטנים במיוחד יש חוסר בשלות של כל מערכות הגוף ובינהן 
מערכת העיכול בה יכולה להתפתח )יתכן שבעת חשיפה למזון( דלקת נמקית 

של המעי הגס. מחלה זו עלולה להיות קשה מאד ונעשים ניסיונות רבים 
לנסות להפחית את היארעותה בדרכים שונות, לא תמיד בהצלחה. אחת 

ההשערות היא שהמחלה נגרמת מכיוון שהפלורה בפג אינה מפותחת דיה 
ומושפעת מטיפולים שונים אותם הוא מקבל ובהם גם אנטיביוטיקה. פורסמו 

עבודות שחלקן בוצע גם בישראל שהראו שמתן פרוביוטיקה כטיפול מונע 
לפגים יכולה להפחית משמעותית את התחלואה ממחלה זו ולאחרונה מומלץ 

.STANDART OF CARE    שזה יהפוך להיות ל

6. מחלות מעי דלקתיות
אחד הגורמים העיקריים בפתוגנזה של מחלות אלו הוא הרכב פלורת המעי. 
מתן פרוביוטיקה, הגורם לשנוי הרכב הפלורה, יכול תיאורטית להפחית את 

פעילות המחלה ו/או להאריך את ההפוגות שלה. פורסמו עבודות מרשימות, 
אחת מהן עסקה במניעת פאוצ׳יטיס )דלקת המתפתחת בגדם המעי 

הדק לאחר כריתת מעי גס בחולים(. נמצא, שרק מיעוט מהחולים, שקבלו 

פרוביוטיקה ועברו כריתה של המעי הגס פתחו פאוצ׳טיס 
בהשוואה לחלק הארי של החולים שלא טופלו בפרוביוטיקה 

שסבלו מסיבוך זה. לאחרונה יש עבודות המדגימות יעילות 
פרוביוטיקה בקוליטיס כיבית קלה ובינונית בילדים 

ומבוגרים. העבודות במחלת קרוהן די מאכזבות. 

7. השמנה: 
יש עבודות מרתקות המראות במודלים של 

עכברים ש״השתלת פלורה״ מעכברים שמנים 
 )germ free( לעכברים מחוסרי חידקים
במערכת העיכול יגרום להשמנה. לאחרונה 

ניתן לאפיין פלורה של אנשים שמנים שמשתנה 
עם הירידה במשקל. המחשבה היא שלאותם זנים 

יכולת ניצול אנרגטי של מזון שבאופן רגיל לא עובר 
עכול ועדוד ספיגה. הנושא עדין בחיתוליו אך נראה 
מבטיח ויתכן ולא ירחק היום שמתן תכשיר פרוביוטי 

יהיה חלק מטיפול להשמנה. 

8. יישומים אחרים
פרוביוטיקה נבחנה ונמצאה מועילה גם במצבים כמו : תוספת 
לטיפול להליקובקטר פילורי )הן להעלאת שיעור ההצלחה והן להפחתת 

תופעות לוואי(, טיפול בתסמונת המעי הרגיז, טיפול בקוליק בתינוקות, טיפול 
באי סבילות ללקטוז )לחלק מחיידקים אלו יכולת להפריש את האנזים המפרק 

את סוכר החלב( טיפול בזיהומים של הנרתיק, מניעת עששת, מניעה של 
זיהומים סטרפטוקוקליים, ועוד. 

חשוב להדגיש שאחת הבעיות המשמעותיות בטיפולים פרוביוטיים היא 
העובדה שיש סוגים רבים של חיידקים פרוביוטיים ועל כן חשוב מאוד לחקור 

ולאפיין כל זן וזן בכדי לדעת מהו תפקידו בגוף וכיצד ניתן להשתמש בו 
שימוש מושכל ובטוח. בעת בחירת תכשיר פרוביוטי, יש לבדוק האם על גבי 
המוצר מצויינים זן החיידק ותתי הזנים )באמצעות מספור או כיתוב מדוייק(. 
סימון מסודר ובחירה בחברה אמינה יבטיח בד״כ את יעילותם ושרידותם של 

החיידקים בנוסף, יש לשים דגש על צורת המתן, נוחות השימוש ועמידות 
החיידקים.

לסיכום: אין ספק שיש לפרוביוטיקה מקום של כבוד כטיפול שמוכיח 
את עצמו במספר מצבים קליניים.  בעידן זה שבו יש יותר ויותר חיידקים 

עמידים לאנטיביוטיקה כל טיפול שיכול למנוע תופעות לוואי של 
אנטיביוטיקה ולמנוע מתן של אנטיביוטיקה מיותרת הוא מבורך. בעתיד 
כנראה נתאים זנים של חיידקים פרוביוטיים למחלות השונות ובכך נוכל 

אולי לשפר את הצלחת הטיפול.

שכיחות הזיהום נמוכה יותר במדינות מפותחות. 
במדינות אירופה וצפון אמריקה חלה ירידה 

בשכיחות הזיהום בה“פ בילדים והיא כעת 
נמוכה מ10%)2(. לעומת זאת, במחקרים שבוצעו 
בילדים בישראל נמצאה שכיחות של 25%-23% 

באוכלוסייה היהודית ועד 50% באוכלוסייה 
הערבית )3-5(.

מתי מומלץ לבצע בדיקה לנוכחות 
זיהום בהליקובקטר פילורי?

	 במסגרת בירור סימנים ותסמינים של מערכת 
העיכול בילדים, כאשר ישנה התוויה קלינית 

לביצוע גסטרוסקופיה, יחליט הגסטרואנטרולוג  
לפי ממצאי הבדיקה על ביצוע בדיקה לה“פ 

מרירית הקיבה. 

	 בילדים שיש להם קרוב משפחה מדרגה 
ראשונה הסובל מממאירות בקיבה יש להמליץ 
על בדיקה לה“פ, ובמידה וחיובי, יש לתת טיפול 

ולוודא את מיגור החיידק.
	 במקרים של אנמיה מחסר ברזל שאינה מגיבה 

לטיפול פומי בברזל, מומלץ לבצע גסטרוסקופיה. 
בזמן הגסטרוסקופיה תיבדקנה סיבות אפשריות  

לאנמיה מחסר ברזל, במקביל יילקחו דגימות 
מהקיבה לשם זיהוי זיהום בה“פ ובמידה ויש 

עדות לזיהום )גם בהעדר ארוזיות או כיבים( יש 
לשקול בחיוב טיפול. יחד עם זאת, נכון ל 2015 

העדויות לגבי השפעת מיגור החיידק על שיפור 
משק הברזל בילדים -סותרות.
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כוכבי בריג'יט 
דיאטנית

סגנית מנהלת יחידה לתזונה דיאטנית ילדים
ביה"ח ספרא לילדים, מרכז רפואי על שם שיבא

שם תרופה מינון יומי מספר מנות 

1Omeprazoleמ״ג/ ק״ג/ ליום ) עד 40 מ״ג ליום(2
50Amoxicillin מ״ג/ ק״ג/ ליום ) עד 2 גרם ליום(2
20Metronidazole מ״ג/ ק״ג/ ליום ) עד 1 גרם ליום(2
20Clarithromycin מ״ג/ ק״ג/ ליום ) עד 1 גרם ליום(2

היתרונות הרבים של חלב אם תוארו 
רבות. ארגוני הבריאות בעולם כולל 

משרד הבריאות בארץ ממליצים על 
הנקה כהזנה האידאלית לתינוקות בשנת 

חייהם הראשונה. יחד עם זאת הנתונים 
מראים שבעולם המערבי שיעור ההנקה 

במהלך 6 החודשים הראשונים לחיים 
מגיע רק עד כ- 43% והוא הולך ויורד 
בהמשך. כאשר התינוק אינו יונק או 

יונק חלקית, משמשות תרכובות מזון 
לתינוקות )תמ“ל( להזנה במקום חלב 

אם. היום קיים שפע של תמ“לים מכילים 
בממוצע כ- 70 קלוריות וכ- 2-1.5 גרם 

חלבון ל- 100 סמ“ק פורמולה. הם 
מותאמים לגיל התינוק: שלב 1 -מגיל 0-6 

חודשים, שלב 2 -מגיל 6-12 חודשים, 
שלב 3 מגיל שנה ואילך. 

כל יצרני התמ"ל מחוייבים לעמוד בדרישות 
בסיסיות מבחינת הרכבו ע“פ תקן מזון תינוקות, 

אך תתכן שונות ברכיבים מיוחדים שהוכנסו 
לפורמולות על ידי היצרנים ואינם מחויבים בתקן: 

:LCPUFA
 LONG CHAIN POLYUNSATURATED FATTY (

ACID(. חומצות שומן רב בלתי רוויות: קבלו 
התייחסות רבה במחקר מכיוון שהן חיוניות 

להתפתחות תקינה של מערכת עצבים והמוח 
אצל העובר ובמיוחד בחודשים 4-8 להריון. הן 

משתתפות גם בהתפתחות עצב הראייה. חומצות 

שומן אלה מועברות מהאם לעובר במהלך הריון 
ולאחר הלידה הן מועברות בחלב האם. עקב 

החשיבות שיש לחומצות שומן אלה תרכובות 
מזון לתינוקות מועשרות  בהן.

נוקליאוטידים: חומצות גרעין המצויות גם 
בחלב אם. לנוקלאוטידים טווח רחב של תפקידים 

פיזיולוגיים ומטבוליים. הם בעלי השפעה על 
תפקוד מערכת החיסון. 

פרוביוטיקה: תוסף מזון חיידקי חי אשר עוזר 
ליצירת איזון חיידקי במעי. קיים גם בחלב אם.

פרהביוטיקה: רכיב פרה-ביוטי מסוג:
)galacto/fructo - oligosaccaride(

הדומה ביותר לקיים בחלב אם ונמצא במחקרים 
קליניים כמסייע לחיזוק המערכת החיסונית 

של התינוק על ידי עידוד צמיחה של החיידקים 
הפרוביוטיים בכך שהוא מהווה מצע תזונתי 

אופטימלי להתפתחות סלקטיבית של החיידקים 
הפרוביוטיים, הקיימים במערכת העיכול.

לקטוז: הוא דו סוכר המהווה את הפחמימה 
העיקרית בחלב אם. כדי להספג במעי הוא צריך 
לעבור פירוק על ידי אנזימים המצויים על רירית 

המעי הדק. חסר מולד של אנזימים אלה )נדיר 
ביותר( או חסר זמני שלהם עקב פגיעה ברירית 

המעי, לרוב עקב גורם זיהומי, יפגע ביכולת 
הספיגה של הלקטוז. במצב כזה עודף הלקטוז 

הנותר במעי ועובר פירוק ע“י חיידקים יכול לגרום 

לשלשולים. יש לשים לב שתמ“לים ללא לקטוז 
מכילים שאריות קטנות מאוד של לקטוז, ולכן 

לא יתאימו למצבים שבהם יש איסור מוחלט על 
מתן לקטוז, כמו בגלקטוזמיה. תמיסות תמ״ל ללא 

לקטוז חשובות במיוחד במקרים של שלשולים 
ממושכים מאוד, שמלווים לעתים בחוסר לקטז. 

עד לשיקום המעי.

יחס WHEY/CASEIN: השוני בפורמולות
על בסיס חלב פרה הוא היחס בין חלבוני הקזאין 

והלקטו אלבומין )WHEY(. היחס בחלבון חלב 
פרה הוא 82% קזאין ו-18% לקטאלבומין. חלב אם 

לעומת זאת מכיל כ-50%-40% קזאין ו-50%-40% 
לקטאלבומין. רוב התמ“לים על בסיס חלב פרה 

 .WHEY/CASEIN 60/40 מתקרבים ליחס של
חלבוני קזאין ולקטאלבומין הם בעלי ערך ביולוגי 
גבוה כך שהם תורמים לגדילה והתפתחות תקינה.

מתי יש להימנע מבדיקה להליקובקטר 
פילורי?

	 בדיקה להליקובקטר פילורי אינה חלק מהבירור 
הראשוני לכאבי בטן חוזרים.

כאבי בטן חוזרים הינם אחת התלונות השכיחות 
בילדים. במרבית הילדים הסובלים מכאבי בטן 

מדובר בכאבים פונקציונלים. התסמינים לזיהום 
בה“פ בילדים אינם ספציפיים. 

גם במצבים בהם קיימים תסמינים המעוררים 
חשד לזיהום בה“פ )כאב ורגישות אפיגסטרית, 

בחילות, הקאות( המצאות החיידק אינה הוכחה 
לכך שה“פ הינו הגורם לתלונות. יתרה מזאת, 
המצאות גסטריטיס מה“פ בהעדר כיב אינה 

הוכחה לקשר בין ה“פ לבין כאבי הבטן. במידה 
ומתקבלת החלטה להרחבת בירור כאבי בטן יש 

להפנות לגסטרואנטרולוג  ילדים לשקול השלמת 
גסטרוסקופיה.

 ,“test and treat“ הגישה המקבלת במבוגרים 	
קרי בדיקה לא חודרנית לחיידק ה“פ ומתן טיפול 
במידה והבדיקה חיובית- אינה מומלצת בילדים.

	 ככלל, אין לבדוק בני משפחה מדרגה ראשונה 
לנוכחות ה“פ .

אין עדויות מספקות לקשר בין ה“פ והמצבים 
הבאים: דלקת של האוזן התיכונה, זיהום בדרכי 

הנשימה העליונות, מחלות פריודנטליות, אלרגיה 
למזון, תסמונת מות בעריסה ורפלוקס קיבתי 

ושטי, ולכן אין המלצה לבדוק ה“פ במצבים אלו. 
יש עדיות התומכות בקשר בין ה“פ ו-ITP ועיכוב 

צמיחה לגובה, אך ההמלצות לגבי בדיקה לה“פ 
במצבים אלו אינם מבוססות.

איך מאבחנים זיהום
בהליקובקטר פילורי?

	 האבחנה הראשונית של זיהום בה“פ תתבסס 
על בדיקה ברקמת קיבה שנלקחה במהלך 

גסטרוסקופיה.
 C13 - UREA BREATH אין לבצע מבחן נשיפה 	

TEST ובדיקת ה“פ בצואה לאבחון ראשוני.
	 מבחן נשיפה ובדיקת ה“פ אנטיגן בצואה הינם 

אמצעים לא חודרניים מהימנים לוודא הכחדה של 
החיידק ה“פ.

	 בדיקות נוגדנים לה“פ )מסוג I gGאו IgA( בדם, 
סרום, שתן או רוק אינן מהימנות ואין להשתמש בהן.

מתי נטפל?
	 כיב פפטי ועדות לזיהום בה“פ.

	 בילדים עם אנמיה מחסר ברזל ללא תגובה 
מספקת לטיפול פומי כשנשללו סיבות אחרות 

ויש עדות לגסטריטיס מה“פ.
	 יש לשקול טיפול כשמאובחן זיהום בה“פ 

בביופסיה גם בהעדר כיב פפטי.
	 בילדים עם קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם 

ממאירות בקיבה.

כיצד לטפל?
קו טיפול ראשון

PPI + אמוקסיצילין + קלריטרומיצין 	
PPI + אמוקסיצילין + פלג’יל 	

	 במקרה של רגישות למוקסיפן: פלג’יל + 
PPI+ קלריתרומיצין

אין להחליף PPI בחוסם רצפטורי H2 כגון זנטק. 
משך הטיפול יהיה 14-7 יום.

עקב עליה בעמידות של חיידקיי ה“פ  
לאנטיביוטיקה בשנים האחרונות, ועקב אחוז 

כישלונות גבוה יחסית, ישנה מגמה לעלות את 
מינון התרופות ומשך הטיפול.

כמו כן מומלץ טיפול על סמך רגישות החיידק 
בתרבית במקרים בהם ניתן לבצע בדיקה זו 

במיוחד לאחר כישלון טיפול קודם.

 המשך מעמ׳ קודם
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תמ״לים לטיפול 
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון ברפלוקס  

WHEY/CASEIN = 20/80אנפמיל AR ליפיל 1,2
עמילן אורז שעוותי

LCPUFA
נוקלאוטידים

מכיל לקטוז נוזלי בבקבוק 
ומסמיך בקיבה

AR נוטרילוןWHEY/CASEIN = 20/80
סיבי חרובים

  LCPUFAמכיל לקטוז מסמיך בבקבוק

RELIEF SPIT-UP סימילק
WHEY/CASEIN

*אין הצהרה

עמילן אורז שעוותי
 LCPUFA

GOS רכיב פרה ביוטי מסוג
נוקלאוטידים 

מכיל 2% לקטוז נוזלי 
בבקבוק ומסמיך בקיבה

הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון תמ״לים היפואלרגניים

100% קזאין מפורק מלאנוטרמיגן LGG ליפיל שלב 1,2

LCPUFA
רכיב פרוביוטי

LACTOBACILLUS
 RHAMNUSUS LGG

ללא לקטוז
ללא סוכרוז

נוטרמיגן LGG ליפיל שלב 2 
מכיל פרוקטוז לשיפור הטעם

55% שמן 100%LCPUFAMCT קזאין מפורק מלאפרג’ סטמיל ליפיל

נוטרילון פפטי גוניור
מגיל לידה ואילך

WHEY 100% מפורק מלא
 LCPUFA

נוקלאוטידים 
MCT 50% שמן

ללא לקטוז, ללא סוכרוז

סימילק אלימנטום
מגיל לידה ואילך

33% שמן LCPUFAMCT 100%קזאין מפורק מלא

LCP 100% חומצות אמינו חופשיותנאוקט
 LCPUFA

נוקלאוטידים 

נאוקט אדבנס
מעל גיל שנה

35% שמן 100%MCTחומצות אמינו חופשיות

תמ״לים 
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון על בסיס חלבון סויה

מטרנה צמחי
מגיל לידה עד שנה 

מגיל שנה ואילך 
ללא סוכרוזLCPUFA חלבון סויה

נוטרילון סויה
מגיל לידה ואליך

ללא סוכרוזחלבון סויה

רכיב פרה ביוטי מסוג FOSחלבון סויהאיזומיל

איזומיל טף
מעל גיל 1-3

מעל גיל 1-3רכיב פרה ביוטי מסוג FOSחלבון סויה

הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון תמ״לים לפגים

WHEY/CASEIN = 60/40מטרנה אקסטרא קר סנסטיב
  LCPUFA

נוקליאוטידים

סימילק נאושור
WHEY/CASEIN

*אין הצהרה
 LCPUFA

נוקלאוטידים 

נוטרילון פגים
WHEY/CASEIN = 60/40

 LCPUFA
FOSו GOS רכיב פרה ביוטי מסוג

נוקלאוטידים 
עד 3 ק״ג

תמ״לים/תכשירים 
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון נוספים

HA נוטרילון
 WHEY 100%
מפורק חלקית

 LCPUFA
נוקלאוטידים 

אינו מיועד 
למצבי לאלרגיה

אינפנטריני
מגיל 0 עד גיל שנה

WHEY/CASEIN= 60/40
 LCPUFA

FOSו GOS רכיב פרה ביוטי מסוג
נוקלאוטידים

50% לקטוז

תמ״לים על בסיס 
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון חלבון חלב פרה 

מטרנה אקסטרא קר
שלב 1,2,3

    WHEY/CASEIN = 60/40
בשלב 1,2

 WHEY/CASEIN = 20/80
בשלב 3

LCPUFA בכל השלבים
רכיב פרה ביוטי מסוג GOS בכל השלבים

 BIFIDO BACTERIUM LACTIC( רכיב פרוביוטי
 )BB12

בכל השלבים
נוקלאוטידים בכל השלבים

שלב 3 בטעם וניל 

מטרנה חלבי 1,2,3
ומטרנה מהדרין 1,2,3

WHEY/CASEIN = 60/40
בשלב 1,2

WHEY/CASEIN = 20/80
בשלב 3

LCPUFA בשלב 1
 BIFIDO BACTERIUM LACTIC( רכיב פרוביוטי

 )BB12
בשלב 2,3

נוקלאוטידים בכל השלבים

בד״ץ העדה החרדית
שלב 3 בטעם וניל 

WHEY/CASEIN = 60/40מטרנה לילה טוב קורנפלור 
מגיל 4 חודשים 

וללא תוספת קלוריות 

סימילק אדבנס 1,2,3
WHEY/CASEIN

*אין הצהרה

LCPUFA בכל השלבים.
רכיב פרה ביוטי מסוג GOS בכל השלבים.

 BIFIDO BACTERIUM LACTIC רכיב פרוביוטי
בשלב 2,3

נוקלאוטידים בכל השלבים.

שלב 3 בטעם וניל

סימילק טופ 1,2,3
 WHEY/CASEIN

*אין הצהרה
שלב 3 בטעם ונילנוקלאוטידים בכל השלבים

סימילק למהדרין 1,2,3
WHEY/CASEIN

*אין הצהרה

LCPUFA בכל השלבים
נוקלאוטידים בכל השלבים

FOS בשלב 2

בד"ץ איגוד רבנים
)וועסטהיים(

שלב 3 בטעם וניל

נוטרילון 1,2,3

    WHEY/CASEIN = 60/40
בשלב 1,2

WHEY/CASEIN = 20/80
בשלב 3

LCPUFA בשלב 1 ו-2
רכיב פרה ביוטי מסוג

GOS ו-FOS בכל השלבים
נוקלאוטידים בכל השלבים

תמ״לים על בסיס חלבון 
חלב פרה דל לקטוז 

ומופחת לקטוז  
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון 

מטרנה מהדרין ספיישל 
מגיל לידה ואילך

WHEY/CASEIN = 60/40

 LCPUFA
רכיב פרוביוטי 

 BIFIDO BACTERIUM LACTIC )BB12(
נוקלאוטידים 

מופחת לקטוז ב80% 
בד“ץ העדה החרדית

WHEY 100% מפורק חלקיתסימילק קומפורט 1,2 
LCPUFA בשלב 1 ו2

רכיב פרה ביוטי מסוג GOS בכל השלבים
נוקלאוטידים בכל השלבים

2% לקטוז

נוטרילון קומפורט
מגיל לידה ואילך

WHEY 100% מפורק חלקית
 LCPUFA

רכיב פרה ביוטי מסוג GOS וFOS נוקלאוטידים
מופחת לקטוז ב50%

תמ״לים על בסיס חלבון 
הערות רכיב מיוחד הרכב חלבון חלב פרה ללא לקטוז  

מטרנה אקסטרא קר קומפורט
מגיל לידה ואילך

WHEY/CASEIN = 60/40
 LCPUFA

רכיב פרוביוטי 
 LACTOBACILLIUS REUTERI

נוקלאוטידים 

ללא סוכרוז

סימילק ג’נטל
מגיל לידה ואילך

WHEY/CASEINGOS רכיב פרה ביוטי מסוג
נוקלאוטידים 

נוטרילון ללא לקטוז
מגיל לידה ואילך

100% קזאין מלא
 LCPUFA

נוקלאוטידים
ללא סוכרוז

הטבלה הבאה כוללת את הפורמולות הקיימות היום בשוק התמ“לים בישראל:

 המשך מעמ׳ קודם




