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המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

דצמבר 2015בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

בליעת גופים 
זרים בילדים

ד“ר אבי און
מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה 

ותזונה בילדים

תינוקות  ובתזונת  העיכול  במערכת  מתמקד  אשר  בקהילה,  הילדים  רופאי  לרווחת  המוגש  בטאון  גסטרותון, 
הוספנו   שכיחות,  קליניות  סוגיות  לפתרון  מעשיים  כלים  לתת  שמטרתם  למאמרים  בנוסף  הפעם,  וילדים. 
מקרה מלמד. נשמח אם תשלחו אלינו למערכת שאלות או תיאורי מקרה שעשויים לעניין את כלל הרופאים.

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

ילדים ותינוקות מכניסים כמעט כל דבר 
לפיהם ובליעת גופים זרים יכולה לקרות 
באקראי בעיקר בין הגילאים 6 חודשים 
ל-3 שנים. 80% ממקרי הבליעה קורים 

בילדים בעוד שמיעוטם קורים במבוגרים. 
רוב הגופים הזרים עוברים ספונטנית את 
מערכת העיכול, רק 20% דורשים הוצאה 

באנדוסקופיה ופחות מ-1% מצריכים 
התערבות ניתוחית.

ישנם מספר אזורים במערכת העיכול בהם קיימת 
היצרות פיזיולוגית, מה שהופך אותם לאזורים 

בהם גופים זרים נוטים להיתקע. בוושט: 
 ,)cricopharingeus muscle=( סוגר הושט העליון
באזור בו קשת האאורטה או הברונכוס השמאלי 

לוחצים על הוושט והסוגר התחתון. גוף זר 
שנתקע בחלק האמצעי של הוושט מעלה חשד 

שברקע קיים מצב פתולוגי כמו דלקת או הצרות 
הוושט. גופים שעברו את הסוגר התחתון של 

הושט יכולים להיתקע באזורים אחרים לאורך 
דרכי העיכול: שוער הקיבה, קשת התריסריון או  
המסתם האיליו-צקאלי. גוף שעבר את המסתם 

האיליו-צקאלי יעבור בדרך כלל בקלות עד 
ליציאתו מפי הטבעת.

ביטויים קליניים
במרבית המקרים הילדים מובאים לרופא על ידי 

הוריהם בעקבות דיווח של הילדים על בליעת 
גוף זר או עדות של ההורה למאורע. לאחר 

הבליעה הילד יכול להיות ללא תסמינים או לבטא 
תסמינים שונים כגון: סירוב לאכול, קושי באכילה, 
ריור )drooling(, כאבים רטרוסטרנאלים. לעיתים 

הביטוי יהיה עקב לחץ על דרכי הנשימה )גם 
אם הגוף הזר בדרכי העיכול( כגון: צפצופים או 

סטרידור. הסימפטומים יכולים לחלוף או להתמיד 
עד הגיעו של הילד לבדיקת הרופא.

אבחנה 
שילוב של אנמנזה, בדיקה פיסיקלית ודימות הם 

אבני היסוד לאבחנה נכונה של בליעת גוף זר 
ובעקבותיה טיפול מתאים ומניעת סיבוכים. חשוב 

שהאנמנזה תספק את האינפורמציה הכוללת: 
מועד הבליעה? . 1
האם היו אירועים קודמים?. 2
מה הגוף הזר החשוד: גודלו, צורתו, הרכבו . 3

והאם ניתן לראותו בצילום? 
מהם התסמינים של הילד?. 4

בדיקה פיסיקלית יכולה לרמוז אם יש לחץ של 
הגוף הזר בוושט על הקנה המתבטא בסטרידור 

אינספירטורי או צפצופים אקספירטורים. נפיחות 
או קרפיטציות בצוואר יכולות לרמוז על התנקבות 

בוושט וגם בדיקת הבטן נועדה בעיקר לשלול 
סימני חסימה או התנקבות.

דימות חייב להיעשות בכל מקרה חשוד לבליעת 
גוף זר. הדימות צריך לכלול צילום ריק של 

3 אזורים: צוואר + חזה + בטן. שני הצילומים 
הראשונים צריכים להיעשות בשני מבטים 

AP+LAT. גופים זרים שטוחים )מטבעות, סוללות( 
נתקעים בושט במישור הקורונאלי ולכן נראים 

כעיגול בצילום AP, בעוד שגופים הנמצאים בקנה 
נתקעים במישור סגיטלי ונראים כעיגול דווקא 
בצילום צדדי. הצילומים מאפשרים לקבוע את 

המיקום, האם יש יותר מגוף זר אחד וכן להבדיל 
בין סוללה למטבע הנראים דומה אך צריכים 

התייחסות טיפולית שונה. אין לוותר על צילומים 
של שלושת האזורים מפני שהדגמת גוף זר 

במקום אחד לא שוללת גוף זר נוסף במקום אחר. 
אין מקום לבצוע צילום עם חומר ניגוד מחשש 

לאספירציה וגם מפני שחומר הניגוד מקשה על 
הוצאה אנדוסקופית בהמשך. אם יש חשד גבוה 
לגוף זר שאינו נראה בצילום ריק, או כשיש חשד 

לסיבוכים אפשר לבצע טומוגרפיה ממוחשבת 
.)CT(
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מרכז רפואי ע“ש 
ברוך פדה - פוריה IMPORT (2003) LTD. Clinically Proven Probiotics
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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

קול קורא להצעות מחקר לשנת 2016
מכון מטרנה למחקר הוקם בשנת 2007, ע"י חברת מטרנה, 

המובילה את תחום תזונת התינוקות בישראל במטרה לתמוך 
במחקרים ישראליים בתזונת תינוקות וילדים ובקידום הידע 

בתזונה בקרב אנשי מקצוע.

את המכון מלווים אנשי מקצוע מובילים בתחומם המהווים 
מועצה מדעית בלתי תלויה לבחירת הצעות המחקר:

לפרטים נוספים:
materna.professionals@maabarot.com

ד"ר גרוסמן צחי 
פרופ' ויצמן צבי  )יו"ר(

גב' כוכבי בריג'יט 
ד"ר לובצקי רונית 
פרופ' לזמס אורי 

פרופ’ אריה ריסקין

בשנת 2016 יחולקו 3 מלגות מחקר
בשווי 50,000 ₪ כל אחת

תאריך אחרון להגשת הצעות 28/2/2016

)sn-2 palmitate(

כשצריך לטפל באלרגיה לחלב...
יש הידרוליזאטים

LGG®
ויש נוטרמיגן 

Berni Canani R et al.J Pediatr.2013;163:771-777 .1
Based on a review of clinical studies by the French Pediatric Society .2

Dupont C et al. Br J Nutr.2012;107:325-338

LGG®
ההידרוליזאט היחיד עם תוספת פרוביוטית - 

הוכח כמסייע להגיע לסבילות לחלב מהר יותר1

החלבון הינו קזאין מפורק - 95% מהפפטידים
במשקל מולקולרי > 1000 דלטון 

הוכח מחקרית כבעל הפוטנציאל האלרגני הנמוך ביותר
לעומת פורמולות אחרות שנבדקו2

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



ד“ר אורית הרשלג-אלקיים
גסטרואנטרולוגית ילדים

בית חולים 
לגליל נהריה

 המשך מעמ׳ קודם

החזר
קיבתי ושטי

טיפול 
הטיפול נע בין טיפול שמרני, וזאת במרבית 
המקרים ועד שליפה של הגוף הזר בעזרת 

אנדוסקופ ולעיתים נדירות בניתוח. סוג הגוף 
הזר, מיקומו, תלונותיו של הילד והופעת סיבוכים, 

ישפיעו על הטיפול. ככלל - ילד סימפטומטי או 
גוף זר עם פוטנציאל לסיבוך )חד, גדול, סוללות, 

מגנטים( דורש התערבות פעילה.
אנדוסקופיה אם הגוף הזר תקוע בלוע או בוושט 

העליון ניתן להוציאו באנדוסקופיה קשיחה 
הנעשית ע“י רופא א.א.ג  או על ידי אנדוסקופיה 

גמישה שתבוצע ע“י הגסטרואנטרולוג. בשאר 
המקרים בהם יש לשלוף גוף זר, תבוצע הפעולה 

ע“י גסטרואנטרולוג.

הגישה הטיפולית
בהתאם לסוג הגוף הזר

מטבעות
מטבעות הן הגוף הזר הנבלע ביותר ע“י ילדים. 

הסיכוי להיתקעות המטבע תלוי בגיל הילד 
ובקוטר המטבע. מטבע שקוטרו מעל 2.5 ס“מ, 

סיכוייו לעבור, הם נמוכים. חשוב לנסות ולהבדיל 
בצילום בין מטבע לבין סוללה שטוחה מפני 
שהגישה הטיפולית שונה מאוד בין השניים.

אם המטבע בוושט והילד סימפטומטי יש 
להוציאו בהקדם, אך אם הילד אסימפטומטי ניתן 
להשגיח ללא התערבות במשך 12-24 שעות. יש 

סיכוי למעבר ספונטני לקיבה ככל שהמטבע קטן 
יותר, הילד גדול יותר והמיקום נמוך יותר בוושט. 

אם המטבע הגיע לקיבה יש להשגיח שמרנית
בבית )ולבדוק אם נפלט בצואה( ולבצע צילום 

בטן פעם בשבוע. לאחר 4 שבועות מומלצת 
הוצאה אנדוסקופית אם המטבע עדיין בקיבה.

סוללות 
הנזק הפוטנציאלי של סוללה נובע ממספר 

גורמים: לחץ מכני )כמו במטבע(, הפעלת זרם 
חשמלי כתוצאה ממגע של דפנות מערכת העיכול 

עם שני הקטבים של הסוללה, דליפה של תוכן 
קאוסטי מהסוללה )הסוללות מכילות בסיס חזק 

וכן מתכות כבדות כמו כספית, כסף, ליתיום(.
סוללה תקועה בוושט הוא מצב חרום הדורש 

הוצאה מידית ללא קשר אם הילד סימפטומטי 
או לא. אם הסוללה בקיבה אפשר לחכות 24-48 

שעות תלוי בגודלה וסוגה )סוללות בקוטר 2 ס“מ 
ומעלה, חדשות ובעיקר מליתיום הן המסוכנות 

ביותר ולכן דורשות הוצאה מידית גם מהקיבה(. 

גופים זרים חדים

גופים זרים חדים הנבלעים ע“י ילדים הם לרוב 
סיכות, מחטים ועצמות דגים. עצמים חדים כמו 
קיסמים לניקוי שיניים ועצמות דגים לא נראים 

   .CT -בצילומים ריקים ולעיתים דרושה הדמייה ב
לעצמים החדים פוטנציאל לסיבוך של ניקוב דופן 

המעי ולכן יש להוציאם בהקדם אם הם בטווח 
האנדוסקופי בזמן האבחנה )קיבה או בחלק 

המקורב של התרסריון(.
אם עבר למעי הדק עדיין יש סכנה לניקוב דופן 

המעי בעיקר באזור המסתם האיליו-צקאלי 
ולכן יש צורך במעקב הדוק של צילומים לוודא 

התקדמות לאורך המעי. אם אין התקדמות במשך 
3 ימים או בחשד לניקוב דופן המעי יש לשקול 

התערבות ניתוחית!

גופים זרים ארוכים

בליעת גופים זרים ארוכים וקהים )כמו: מברשות 
שיניים, סוללות אצבע, כפיות( מתרחשת לרוב 

אצל מבוגרים או מתבגרים. גוף זר באורך 5 ס“מ 
ומעלה לרוב לא יעבור עצמונית את הקיבה, ויש 

לשקול הוצאה אנדוסקופית גם ללא קיום תלונות.

מגנטים 
הסכנה  הגדולה היא בבליעה של שני מגנטים 
או יותר, בעיקר אם נבלעו בזמנים שונים, מפני 

שמשיכה של מגנט אחד לשני דרך צינורות 
המעי יכולה לגרום לפצעי לחץ, פיסטולות, 

וולוולוס, ניקוב או חסימה. סיבוכים אלו בדרך 
כלל מצריכים טיפול ניתוחי. עקב הקושי באבחון 

בצילום  במגנטים הצמודים זה לזה - האם מדובר 
במגנט בודד או יותר, חשוב לקבל מידע מפורט 

על מספר המגנטים שנבלעו. גם בליעה של מגנט 
בודד צריכה התייחסות זהירה ומעקב קליני 

ורדיולוגי עד לצאתו בצואה. צריך להרחיק מהילד 
כל חפץ מתכתי או מגנטי עד לפליטתו בצואה. 

כל מגנט בטווח הגעה אנדוסקופית - יש לשלוף. 
אם עבר למעי הדק ומדובר בשני מגנטים ויותר 
יהיה צורך במעקב צמוד מאוד שיכלול בדיקה 

וצילום כל 4-6 שעות. אם הילד סימפטומטי 
או שאין התקדמות של המגנטים במעי - יש 
להתקדם לשליפתם באופן כירורגי. ניתן גם 
להוסיף טיפול במשלשלים כמו פוליאתילן  

גליקול כדי לזרז את המעבר.

מזון
מצב בו מזון נתקע בוושט שכיח יותר במבוגרים 
מאשר בילדים. הביטוי הוא לרוב קושי בבליעה 
בעת אכילה. במקרים אלו, בניגוד לגופים זרים 

אחרים, נמצא בשכיחות גבוהה פתולוגיה בושט 
כמו היצרות, דלקת, אכלזיה או הפרעה אחרת 
בתנועתיות. אפשר להמתין עד 24 שעות לפני 

שליפה אנדוסקופית של המזון וזו בתנאי שהילד 
אינו סימפטומטי והוא מסוגל לבלוע את הרוק 

שלו ואינו מרייר. אין מקום לשימוש בגלוקגון 
בילדים בניסיון לעשות הרפיה של שרירי הושט. 

לאחר ההוצאה יש לקחת ביופסיות מרירית 
הושט כדי לשלול אסופגיטיס ובעיקר אסופגיטיס 

אאזנופילית )אשר הביטוי הראשון שלה יכול 
להיות בהיתקעות מזון בושט(. 

סיכום לרופא הילדים במרפאה ולרופא 
הילדים במיון  

בבליעת גופים זרים חשוב לדעת מתי יש צורך 
בהשגחה בלבד ומתי יש צורך בהתערבות 

אנדוסקופית להוצאת הגוף הזר, ולעיתים נדירות 
אף בהתערבות ניתוחית.

מתי לשלוח למיון ומתי ניתן לעקוב באופן 
אמבולטורי?

כל ילד סימפטומטי עם סיפור של בליעת גוף זר 
יש לשלוח למיון. אם הילד אסימפטומטי אך יש 

סיפור מחשיד לבליעת גוף זר יש לבצע צילומים 
ריקים של הצוואר, החזה והבטן. אם מודגם גוף 

זר בצילום, ההחלטה הטיפולית )כולל אם לשלוח 
למיון( תלויה במספר נתונים: כמה זמן חלף מאז 

הבליעה, מה סוג הגוף הזר ומה מיקומו בדרכי 
העיכול בזמן האבחנה.

ההחלטה של הגסטרואנטרולוג לתזמון 
האנדוסקופיה היא כדלקמן: 

אנדוסקופיה דחופה:
בכל גוף זר אם הילד סימפטומטי 	 
בכל גוף זר מעל 24 שעות בוושט	 
גופים זרים בטווח האנדוסקופ עם פוטנציאל 	 

לסיבוכים:
חדים  

מגנטים   
גדולים )אורך מעל 5 ס“מ, רוחב מעל 2 ס“מ(  

סוללה בוושט   
אנדוסקופיה לא דחופה:

אם הילד אסימפטומטי ומדובר ב:
מטבע בוושט )ניתן לחכות עד 12-24 שעות(	 
מזון בוושט )ניתן לחכות עד 24 שעות(	 
סוללה בקיבה )ניתן לחכות עד 24-48 שעות(	 
מטבע בקיבה )ניתן לחכות עד 4 שבועות, 	 

צילום כל שבוע(

גופים זרים שעברו את טווח האנדוסקופ )אחרי 
התריסריון הקריבני( ימשיכו לעבור באופן 

ספונטני בדרך כלל ללא סיבוכים, אך יש לעקוב 
אחריהם בצילומים חוזרים בעיקר אם מדובר 

בגופים עם פוטנציאל לסיבוכים.

סיכוי נמוך להישארות המטבע במעי
1 שקל )18 מ“מ(

2 שקלים )21.6 מ“מ (
10 אגורות )22 מ“מ(

10 ש“ח )23 מ“מ(
5 שקלים )24 מ“מ(
חצי שקל )26 מ“מ(

סיכוי גבוה להישארות המטבע במעי

 GER- Gastro Esophageal Reflux

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

שהינם אבחנתיים ל- GERD או שיכולים לנבא תגובה לטיפול. ישנן קבוצות 
בסיכון מוגבר ל- GERD הכוללות השמנה, מחלות נוירולוגיות, אטרזיה 

מולדת של הושט, סינדרומים גנטיים, מחלות ריאה כרוניות וחלק מאוכלוסיית 
הפגים. כאשר הביטוי הקליני אינו אופייני או כאשר אין תגובה לטיפול 

המקובל נדרש בירור נוסף.

שיטות לאיבחון:
השיטות לאיבחון רבות ומגוונות, יש להתאים את בדיקות העזר למצב הקליני 

המתאים, ולשקול יעוץ של גסטרואנטרולוג ילדים:
בליעת בריום: טובה להדגמת שינויים אנטומיים כגון בקע, הצרות . 1

או מלרוטאציה. כדי להוכיח קיום רפלוקס אין צורך בבליעת בריום 
שכן רגורגיטציה של תוכן קיבה עצמו הינה עדות לרפלוקס, יש לזכור 

שהבדיקה כרוכה בקרינה.
ניטור חומצה בושט )PH-monitoring(: בבדיקה מנטרים את תדירות . 2

ומשך החשיפה ל-PH הנמוך מ-4 ע“י קטטר הממוקם בחלל הושט, עם 
יכולת לתעד אירועים כגון שיעול, קושי נשימה, כאב בחזה וכו’. הבעיתיות 

של בדיקה זו בתינוקות היא שרפלוקס של חלב אינו חומצי ולא יתועד 
כרפלוקס. בילדים מבוגרים יותר גם רפלוקס חומצי חלש או בסיסי כמו 

במקרה של נוזל מרה, לא יתועד כאירוע רפלוקס.
אימפדנס )Multiple Intraluminal Impedance(: בדיקה זו מבוססת . 3

על כך שמעבר תוכן בחלל הושט גורם לשינוי במוליכות ולכן יעיל לניטור 
רפלוקס חומצי עד בסיסי. בנוסף יש ניטור תוך ושטי של רפלוקס גם 

אנגטרדי וגם רטרוגרדי וקישורו לסימפטומים. הבדיקה נותנת אינפורמציה 
רבה יותר מניטור PH בלבד.

מנומטריה: יעילה לבירור הפרעה בתנועתיות של הושט, כגון אכלזיה . 4
ובשימוש בעיקר בחולים שלא הגיבו לטיפול.

מיפוי חלב מסומן: בדיקת חלב המסומן באיזוטופים, תדגים הופעה של . 5
החומר המסומן בריאה בחשד לאספירציה המשנית לרפלוקס )גם רפלוקס 

מאוחר( או למנגנון בליעה לקוי. בנוסף ניתן למדוד זמן פינוי קיבה בחשד 
להפרעה בהתרוקנות הקיבה.

גסטרוסקופיה: אנדוסקופיה תדגים את מראה רירית הושט )דלקת, . 6
כיבים, דימום, ארוזיות או מטפלזיה ע“ש בארט( בנוסף ניתן לבדוק קיום 

בקע סרעפתי. נטילת ביופסיה תאפשר איבחון מיקרוסקופי לרקמה 
שמאקרוסקופית נראית תקינה, ותבדיל ממצבי דלקת אחרים כגון מחלות 

.eosinophilic esophagitis -אחרות כמו
בדיקת עלקולגרפיה: יש דיווחים בספרות על יכולת הדגמת רפלוקס . 7

נקודתי. הבדיקה ממושכת, ואינה בשימוש כשיגרה.

החזר קיבתי ושטי הינה תופעה שכיחה ותקינה בפעוטות. בתינוקות, נוזל 
 )GER- Gastro Esophageal Reflux( קיבתי עשוי להיות מוחזר לושט

כ-30 פעמים ביום, מבלי שבהכרח יגיע לחלל הפה. כ-60% מהפעוטות 
יפלטו בגיל 4 חודשים. תופעה פיזיולוגית זו הולכת ומתמעטת עד גיל שנה 

ונדירה אחרי גיל 18 חודשים ואינה דורשת בדר“כ טיפול, למעט הרגעת 
ההורים.

 יש להבדיל מצב פזיולוגי זה ממצב בו עליית תוכן הקיבה לושט גורם 
 Gastro Esophageal Reflux Disorder -  לסימפטומים וסיבוכים ונקרא

GERD מחלת ההחזר הקיבתי ושטי.
GERD עלול לגרום ל:

בושט: דלקת )esophagitis( שעלולה לגרום לדימום מדרכי העיכול, 	 
לאנמיה ובהמשך להצרות )stricture( ולמטפלזיה על שם בארט 

Barrett’s שעלול להוביל בגיל המבוגר ל-adeno carcinoma )נדיר(.
מערכת דרכי נשימה עליונה: פרינגיטיס, לרינגיטיס, סינוסיטיס, סטרידור, 	 

גרנולומות על מיתרי הקול, היצרות תת גלוטית, נוזלים ודלקות חוזרות של 
האוזן התיכונה וסיבה, לא שכיחה, לשיעול חוזר.

מערכת הנשימה התחתונה: דלקות ריאה חוזרות, אסטמה, בעיקר 	 
לילית או כזו שאינה מגיבה לטיפול, ברונכיאקטאזיות, פיברוזיס ריאתי, 

.Broncho Pulmonary Dysplasia
כשל בשגשוג.	 
ארוזיות בשיניים.	 
 	.)Sandifer syndrome( תנועות דיסטוניות של הראש
• ALTE: למרות שבמרבית המקרים הללו GERD איננו הגורם.	

בילדים גדולים קל יותר לאבחן GERD על פי היסטוריה רפואית של 
סימפטומים כגון צרבת, כאבים בחזה וברום הבטן, רגורגיטציה לפה של מיצי 

קיבה ומזון, כאב בבליעה, חנק ובדיקה גופנית שתדגים רגישות אפיגסטרית.

בתינוקות, כבכל מחלה אחרת, האבחנה מאתגרת יותר ו-GERD עלול 
להופיע גם ללא היסטוריה של פליטות או הקאות. למרות שסימפטומים 

כגון בכי ממושך, קושי בהאכלה, הקאות ואי שקט - יכולים להחשיד 
לקיום GERD הרי שהם אינם ספציפיים ויכולים לחקות מצבים 

גסטרואינטסטינליים ואחרים החל באי סבילות לחלבון פרה, Colic, חסימות 
מכאניות, הפרעות במוטיליות וכלה במחלות זיהומיות, מטבוליות, כיליתיות, 

טוקסיות ולבביות. למעשה אין סימפטום בודד או קומפלקס של סימפטומים 
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מנהל המכון לגסטרו ילדים ע“ש ג’ולייט קיידן והמרכז לקרוהן וקוליטיס פרופ’ דן טרנר
בילדים ע“ש אן וג’ו טרנר, המרכז הרפואי שערי צדק, ירושלים

רקע
מחלות מעי דלקתיות, כולל קרוהן וקוליטיס 

כיבית, הינן מחלות כרוניות של המעי המתבטאות 
בתקופות רגיעה והתלקחויות. שכיחות המחלות 

עולה בכל העולם המערבי. מחקר שערכנו 
לאחרונה בשערי צדק בשיתוף ארבעת קופות 

החולים ובתי החולים איכילוב, תל השומר, רמב“ם, 
הדסה, סורוקה ובילינסון ובמימון קרן הלמסלי 

הראה כי שכיחות המחלות בישראל היא בין 
הגבוהות בעולם – בין 0.3-0.4% מהאוכלוסייה. 

כרבע מהמקרים מופיעים בילדים, בהם המחלה 
נוטה להיות מפושטת יותר ועמידה לטיפול 

בהשוואה למבוגרים. בילדים קיימים שיקולים 
ייחודיים נוספים אשר ישפיעו על הטיפול: 

כמחצית מהילדים עם קרוהן יסבלו מפגיעה 
בגדילה ואיחור בהתפתחות המינית, כמחצית 
מילדי קרוהן וחמישית מילדי קוליטיס כיבית 

יסבלו מירידה בצפיפות העצם וכמובן יש 
להתחשב במעמסה הרגשית המתלווה למחלה 

כרונית אינטנסיבית ופגיעה בדימוי גוף בגיל 
ההתבגרות. בפני הילדים החולים קיימות שנות 
מחלה רבות בהן הדלקת עלולה להתקדם לנזק 

למעי כולל היצרויות ופיסטולות. רוב הילדים עם 
קרוהן יצטרכו לפחות ניתוח בטני אחד תוך 15 

שנים מאבחנת המחלה. 
כדי להתמודד עם אתגרי המחלה וסיבוכיה אנו 

משתדלים כיום יותר מבעבר לגרום לרגיעה 
מלאה - לא רק קלינית ומעבדתית כי אם גם 

אנדוסקופית. הטיפולים הביולוגיים החדשים 
מאפשרים הגעה לרגיעה עמוקה בשכיחות רבה 
יותר. למרות שעדיין לא הוכח בוודאות שטיפול 

אגרסיבי מוקדם מוריד שכיחות ניתוחים הוא 
בהחלט משפר גדילה, פעילות מחלה, בריאות 
עצם ואיכות חיים. לצורך כך יש צורך במערך 

מדידות שיאפשרו לא רק אבחנה וניטור הדלקת 
אלא גם ניבוי למי מהחולים צפוי מהלך מחלה 

סוער שמחייב טיפול אינטנסיבי. 

בדיקת קלפרוטקטין בצואה 
רופאי ילדים נדרשים לעיתים קרובות לברר 

תלונות של כאבי בטן ושלשול ואלו לרוב נובעות 
מסיבות תפקודיות כגון תסמונת המעי הרגיש, 

אי סבילות ללקטוז והשלכות חולפות של זיהומי 
מעי. לכן ההחלטה אלו מהמטופלים להפנות 
לבדיקות אנדוסקופיות תלויה בדרגת החשד 
הקליני. מצד שני, חציון משך הזמן מהופעת 

התלונות ועד אבחנת מחלת קרוהן מגיע 
לכשמונה חודשים בארץ, תקופה ארוכה מדי. 

מדדי דלקת בדם )c-reactive protein ושקיעת 
דם( עשויים לכוון לאבחנה אך לא מדויקים דיים. 
לכרבע מחולי מחלות מעי דלקתיות עם דלקת 

קלה יש בדיקות דם תקינות לחלוטין כולל מדדי 
דלקת, ספירת דם ואלבומין. לכך באה לעזרת 

המטפל בדיקת קלפרוטקין בצואה, שזמינה כעת 
בשגרה הקלינית גם בארץ ומבוצעת במרבית 

מבתי החולים ובחלק מקופות החולים. 
קלפרוטקטין הוא חלבון המופרש מתאי דלקת 

במעי ורמתו בצואה עשויה לבטא באופן טוב יותר 
מבדיקות דם אם יש דלקת במעי ואם כן- מה 

חומרתה. החלבון יציב ולכן ניתן למסור דגימת 
צואה בת כמה ימים אם כי רצוי דגימה בת פחות 

מ 1-2 ימים ושנשמרה בקירור. נשקול ביצוע 
בדיקת  קלפרוטקטין כאשר ישנו חשד למחלת 
מעי דלקתית אך אין בו די כדי להתקדם לביצוע 
קולונוסקופיה. במאמר מוסגר אציין שבמקרים 

כאלו ניתן גם להעזר בבדיקת אולטרסאונד לדופן 
המעי. הבדיקה דורשת זמן וסבלנות אבל בידיים 

מיומנות התוצאות עשויות לזהות מעי דלקתי 
בדיוק רב. מאידך, קלפרוטקטין מסוגל להבדיל 
בין מחלות מעי דלקתיות ולבין תסמונת המעי 
הרגיש בדיוק של ~85-90%. יש להדגיש שכל 

דלקת במעי תגרור עלית קלפרוטקטין כך שערך 
נמוך מעיד על העדר דלקת אך ערך גבוה רק 

מציין שקיימת דלקת מכל סיבה שהיא שבהקשר 
הקליני המתאים מחייבת הפנייה לקולונוסקופיה. 

בדיקת קלפרוטקטין חשובה גם למעקב 

אחר פעילות מחלה ידועה כדי לוודא רגיעה 
אנדוסקופית עמוקה, להעריך תגובה לטיפול ואף 

לנבא פעילות מחלה לאורך זמן.  

סרולוגיה
מתוך מגוון הסמנים הסרולוגיים הקיימים בעולם, 

בקופות החולים זמינים ANCA, שעולה בעיקר 
בקוליטיס כיבית, ו-ASCA שעולה בעיקר 

בקרוהן. לבדיקות הסרולוגיה שלוש מטרות: 
הראשונה נועדה לאתר מטופלים עם תלונות 

לא ספציפיות של מערכת העיכול. לכך התועלת 
בבדיקות לרוב לא גבוהה שכן הנוגדנים חיוביים 

רק ב 60-70% מהחולים וגם ב 5-15% מהבריאים. 
השניה, בכדי להבדיל בין קוליטיס כיבית לקרוהן 

במקרה של דלקת לא טיפוסית במעי הגס 
)IBD-unclassified(. השלישית, לצורך ניבוי 
היות ונמצא כי סרולוגיה חיובית עלולה להעיד 
על סיכון מוגבר לניתוחים. בסך-הכל הבדיקות 

הסרולוגיות עשויות לעזור במצבים נבחרים אך 
הן בעלות חשיבות קלינית מוגבלת.

לעבר רפואה מותאמת אישית
רמות תרופות

בין מגוון הטיפולים התרופתיים המיועדים לחולים 
במחלות מעי דלקתיות, ישנן גם כאלה שניתן 
לנטר בכדי להשיג טיפול מיטבי ולמזער את 

תופעות הלוואי.

תיופורינים )אימורן ופורינטול( 
תיופורינים מתפרקים בגוף לשני חומרים 

עיקריים: 6TG שהינו המטבוליט הפעיל אך 
 6MMP -טוקסי ברמות גבוהות )כגון ציטופניה(, ו
שהינו המטבוליט הבלתי פעיל אשר עלול לגרום 
בין היתר לעליה בתפקודי כבד. הרמות נקבעות, 
בין השאר, על ידי פעילות האנזים TPMT אותו 

ניתן לבדוק טרם תחילת הטיפול ובכך לנבא 
חלק מן הסיכון לתופעות לואי )ניתן לבדוק את 
רמת הפעילות הביוכימית  של האנזים, שהינה 

בדיקות מעבדה 
יעודיות למחלות 

מעי דלקתיות

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

טיפול
GER: הטיפול בפעוטות דורש בעיקר הרגעת ההורה כי מדובר בתופעה 

פיזיולוגית שתחלוף מעצמה, ניתן להמליץ על ארוחות קטנות לעיתים 
תכופות, מנח מוגבה 20 דקות לאחר האכלה, והסמכת כלכלה עם דייסה או 

מתן תחליפי מזון המונע רגורגיטציה )כגון אנפמיל AR או נוטרילון AR או 
Similac spit up releif(. מכיוון שבאבחנה המבדלת יש לחשוב גם על אי 

סבילות לחלבון חלב פרה ניתן לנסות למשך שבועיים מתן תמ“ל שמבוסס על 
הידרולזאט של חלבון חלב פרה, ולבחון תגובה.

גם תינוק עם רפלוקס, יש להשכיב על הגב מחשש ל- SIDS. הגבהת 
מראשות המיטה טובה בכל גיל.

בילדים גדולים מומלץ להימנע ממזונות הגורמים לסימפטומים כגון מזון 
חריף, אלכוהול, קפאין או מזון שומני, ולהמנע מעישון. לילד עם עודף משקל 

כדאי לנסות ולטפל בבעיה זו.
 GER-לא מומלץ טיפול תרופתי. אין בטיפול תועלת וה GER-בקבוצת ה

בתינוקות יחלוף עצמונית.

טיפול ב-GERD: לפני החלטה על טיפול תרופתי כדאי לשקול ולהעזר 
בגסטרואנטרולוג ילדים. טיפול אמפירי ינתן רק בקבוצות בודדות של חולים 

כגון נער עם סימני רפלוקס ואסטמה לילית. יש לדון בכל מקרה לגופו, לשקול 
תופעות לוואי ואפקט פלצבו של טיפול בילד ובהוריו.

טיפול להפחתת חומציות קיבה:
Ranitidine 5-10mg/kg - H2 Blockers  .1 לחלק 

לפעמיים ביום אחרי האוכל. יעיל מפלצבו, אך פחות 
יעיל מ- PPI. ניתן לשימוש בפעוטות מתחת לגיל שנה. 

אחרי מספר שבועות של טיפול חלה טולרנטיות לטיפול. 
בשימוש ממושך דווח על עליה בזיהומים במערכת עיכול 

)קלוסטרידיום(. להבדיל מ- PPI תחילת ההשפעה מהירה.
PPI  .2 פוטנטים יותר )במבוגרים עם אזופגיטיס( מרבית 

התרופות מקבוצה זו מאושרות לשימוש מגיל שנה. 
תחילת ההשפעה רק אחרי כ-3 ימי טיפול.

Lansoprazoel 1-1.5mg/kg once a day 20 דקות 
לפני ארוחת בוקר

Omeprazole 0.7-1.5mg/kg once a day  20 דקות 
לפני ארוחת בוקר

הוכח במספר מקרים שמתן PPI לעומת פלצבו לא שיפר פליטות או אי שקט 
בתינוקות מטופלים. יש לשקול המשך טיפול כל מספר חודשים. יש לזכור 

שתרופות המורידות את חומציות נוזל הקיבה ) PPI( קשורות בשכיחות 
גבוהה יותר של דלקות ריאה בקהילה, זיהומים במערכת עיכול, היפומגנזמיה 

והפרעה בספיגת ברזל וויטמין B12 במבוגרים, בנוסף קיים אפקט ריבאונד 
עם הפסקת הטיפול, עם עליה ברמות גסטרין והיפרפלזיה של תאים 

אנטרוכרומפיניים. 

תרופות המצפות את פני השטח המודלק: Sucralfate יעילותם לא הוכחה 
בילדים.

תרופות פרוקינטיות שמור לחולים בודדים בעיקר אלו עם הפרעה 
במוטיליות, ואינו מומלץ לטיפול ב- GERD עקב תופעות הלוואי הרבות, 

וחוסר עדות ליעילותו.

ניתוח: ניתוח פונדיפליקציה שמור לחולים בודדים בעיקר כאלו עם מחלות 
נוירולוגיות שלא הגיבו לטיפול מקסימאלי ולאחר ששלב הבירור מוצה ואין 

טיפול אחר לבעיה.

לסיכום:
החזר ושטי קיבתי הינו תופעה שכיחה בתינוקות ובילדים, 

ולעיתים מהווה אתגר לאבחון עקב סימנים ותסמינים 
שאינם תמיד טיפוסיים, במצבים לא ברורים עומדים 

לרשותנו מגוון של בדיקות עזר. רוב המקרים אינם גורמים 
 .GERD-ל GER להפרעה ויחלפו עצמונית, יש להבדיל בין
לאלו עם סיבוכי המחלה נדרש טיפול ומעקב עם מעורבות 

של גסטרואנטרולוג.



המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

מדויקת יותר, או לבדוק מוטציות גנטיות של 
 TPMT האנזים(. בארה“ב קיימת חובה לבדוק

טרם תחילת טיפול בתיופורינים אך בישראל 
ובאירופה הנוהג אינו נרחב והבדיקה לא כלולה 

בסל הבריאות. חשובה יותר היא בדיקת רמת 
המטבוליטים לאחר תחילת טיפול .לפי הרמה 

ניתן לאבחן מקרים בהם ה-TPMT עובד 
ביתר או בחסר ובהתאם להחליט אם לשנות 

מינון, להחליף תרופה או לשלב עם תרופה 
נוספת במינון נמוך יותר )טבלה(. הבדיקה 
מומלצת בייחוד במצבים בהם עולה חשד 

לתופעות לוואי )כגון עליה בתפקודי כבד על 
רקע לא ברור, ירידה בספירת הדם ותופעות 

קליניות שונות כגון נשירת שיער( או במצבים 
בהם ההשפעה הקלינית של התרופה חלקית. 

להדגיש כי תוצאה תקינה לא מבטלת את 
הסיכון לתופעות לואי ומעקב מעבדתי תכוף 

הכרחי. 

TNF תכשירים ביולוגיים נוגדי
התכשירים הביולוגיים אינפליקסימאב 

)רמיקייד( ואדלימומאב )יומירה( הם נוגדנים 
כנגד TNF, ציטוקין פרואינפלמטורי מרכזי 
במחלות מעי דלקתיות. התכשירים יעילים 

בהשראת רגיעה ובשמירתה גם בקרוהן וגם 
בקוליטיס כיבית אבל ישנם מצבים בהם 

התרופה מפסיקה להשפיע עם הזמן, לרוב 
עקב היווצרות נוגדנים כנגדה. ניתן למדוד 

בדם את קיום הנוגדנים יחד עם רמת התרופה. 
הרמות עשויות לעזור בקביעת המינון 

ובהחלטה האם יש מקום לטיפול חילופי. 
מחקרים חדשים מראים כי מדידת התרופה 

לאחר מספר שבועות של טיפול והתאמת 

משנקבעה האבחנה, בחירת סוג הטיפול הראשוני 
מתבצעת לאחר שיקלול של מדדים שונים: 
הביטוי הקליני, המעבדה, ההדמייה, ממצאי 
האנדוסקופיה והסיכון הפרוגנוסטי בהתאם 

לביטוי המחלה. התגובה לטיפול נמדדת תדיר 
בהתאם למטרות טיפוליות מוגדרות באופן פרטני 

אך ההתמקדות היא סביב הרעיון הכללי של 
רגיעה אנדוסקופית במידת האפשר. התפתחות 

כלים מעבדתיים ייחודיים למחלות מעי דלקתיות 
משפרות את היכולת לאבחן את המחלה מוקדם, 

לשלוט עליה לאורך זמן ולכוון טיפול מותאם 
אישית.  

תיאור מקרה

ארוחת ערב- בקבוק נוסף של כ- 200 סמ“ק מים 
+ 2 כפות דייסת אורז!

ההורים הסבירו כי כאשר ניסו לעבור לתמ“ל על 
בסיס סויה ההקאות המשיכו ולכן הפסיקו את 

תמ“ל הסויה.

מהלך
1. הצריכה הקלוריות היומית הדרושה לפעוטה 

זו היא  800 קלוריות )לפי 100 קלוריות לק“ג( 
+ כמות החלבון הדרושה היא  16 גרם )לפי 2 

גרם לק“ג(. בפועל א.ק קיבלה כ- 450 קלוריות 
בלבד, כ- 50% פחות מהקצובה היומית, וכ- 9 

גרם חלבון בלבד!!  ברור שהתפריט שניתן היה 
לא מותאם לחלוטין. עד להשלמת הבירור הוחל 
במתן פורמולה על בסיס הידרוליזאט של חלבון 

)נוטרמיגן LGG( והתפריט הועשר בקלוריות 
ובחלבון. ההורים הונחו להימנע ממתן מזון המכיל 

חלבון חלב פרה ולעודד אכילת מוצקים על פני 
מחיות. התמ“ל שניתן לא.ק הוא אמנם מקור מצוין 

לחלבון אולם מכיוון שמדובר בפעוטה בת שנה 
וחודשיים, סביר שהיא תשתה כשני בקבוקים 
ליום ולכן יש לספק מקורות חלבון אחרים כמו 

בשר עוף או הודו, בשר בקר, דג, ביצה.
דוגמא לתפריט: 

 LGG בבוקר ולפני השינה – 180 מ“ל נוטרמיגן
לפי אופן ההכנה של היצרן. ניתן להוסיף כף 

דייסה מותאמת לתינוקות.
ארוחת 10:00 - פרוסת לחם עם אבוקדו/

טחינה/חומוס/טונה/ביצה, מעט פלחי ירקות 
ו/או פירות בסוף הארוחה.

ארוחת צהריים - מנה בשרית ותוספת פחמימה 
כמו: קוביות תפוח אדמה/בטטה/אורז/פסטה/

עדשים ואורז ומעט ירק מבושל. 
אחה“צ/ערב מוקדם - פרוסת לחם עם 

אבוקדו/טחינה/חומוס/טונה/ביצה. על מנת 
לגוון התפריט ניתן להכין לחם מטוגן עם ביצה 
או פנקייק על בסיס קמח, ביצה ושמנת פרווה 

או לביבה מתפוח אדמה ובטטה מגורדים 
בתוספת קמח וביצה.

תפריט זה מספק את הקצובה היומית            
של קלוריות וחלבון ומאפשר גם מתן סידן 

   LGG מקור עיקרי בתפריט – נוטרמיגן(
וטחינה גולמית(.

2. במסגרת הבירור האלרגי - תבחין עורי לחלב 
 specific IgE היה חיובי, לסויה - שלילי. רמות

לחלבוני החלב - היו גבוהות.  
3. עקב האאוזינופילה המרשימה הוחל בבירור 

בשאלה של זיהום פרזטרי פולשני.
מכיוון שתוך שבוע על שינוי בכלכלה - א.ק 
עלתה במשקל, הלויקוציטוזיס השתפר עם 

ירידה במספר האאוזינופילים, הוחלט להמתין 
עם שאר הבירור.

במעקב כעבור חודש. א.ק ממשיכה לעלות 
במשקל, החלה ללכת עם תמיכה, הוריה 

מציינים שהיא חיונית יותר. תדירות היציאות 
פחתה. במעבדה שיפור: ס.ד תקינה, מספר 
 Total IgE אאוזינופילים ירד ל- 1600 רמת

ירדה ל-1300. אלבומין תקין.

לסיכום:
מעבר לכך שמקרה זה מדגים את הפנים הרבות 
של אלרגיה לחלבון החלב, הרי שהוא מלמד עד 

כמה חשובה האנמנזה התזונתית כולל ירידה 
לפרטי אופן הכנת התמ“ל. הימנעות מהחלבון 

האלרגני וקבלת כמות חלבון וקלוריות מספקת 
הצליחו לשפר את מצבה הכללי של הפעוטה, 
משקלה ושיפור בכל הפרמטרים המעבדתיים.

א.ק בת שנה וחודשיים.
הוריה פנו למרפאה עקב ירידה במשקל מזה כ-4 

חודשים, למרות “שאוכלת מצוין “.

רקע
ילדה שלישית במשפחה. מהלך הריון ולידה 

תקינים. לידה במשקל 3200 גרם. הנקה עד גיל 9 
חודשים. מגיל 6 חודשים חשיפה למוצקים. בגיל 
9 חודשים חשיפה לתמ“ל חלבי והופעת הקאות. 
מכיוון שאח נוסף אלרגי לחלב, ההורים הפסיקו 
את התמ“ל החלבי ועברו לתמ“ל על בסיס סויה. 

מציינים שבכל פעם שנחשפת לרסק אגסים - 
הופעת שלשולים.

התפתחות - תקינה עד לאחרונה, עדיין לא 
נעמדת עם תמיכה.

ללא הקאות. יציאות כ-3 ליממה ללא ריר או דם. 

בבדיקתה:
ילדה מעט איריטבילית, ממעטת לנוע ומעדיפה 

לשבת בעגלה. משקלה 8.1 ק“ג.
חיוורת, טחול נמוש כ-2 ס“מ מתחת לקשת.

שאר הבדיקה - תקינה.

בדיקות מעבדה ראשוניות
ס.ד לבנה 27,000 לויקוציטים, אאוזינופילה – 
כ-5,000 אאוזינופילים במשטח דם פריפרי, 

המוגלובין IGE - 3500 ,9.3. אלבומין-2.8. 
 IGA סרולוגיה לצליאק - תקינה בנוכחות רמות

תקינות )100(.

בהערכה תזונתית מפורטת הסתבר 
שזהו התפריט היומי

בוקר- 150 סמ“ק בקבוק דייסה מותאמת 
לתינוקות. למעשה הבקבוק כולל 2 כפות דייסת 

אורז על בסיס מים!
ארוחת 10:00 - רסק אגסים+פרוסת לחם. לעיתים 

עם בקבוק נוסף של כ- 100 סמ“ק מים + 2 כפות 
דייסת אורז.

ארוחת צהריים - מרק ירקות + עוף אך מכיוון ש 
א.ק לא אוהבת עוף לרוב הוצא מהתבשיל.

אחה“צ - פרוסה נוספת עם קטשופ/קרקרים/
בקבוק נוסף של כ- 100 סמ“ק מים + 2 כפות 

דייסת אורז.

טל קון שדה
דיאטנית ילדים

בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, 
תה“ש, קופת חולים מאוחדת.

ד“ר ויינטראוב אילנה
גסטרואנטרולוגית ילדים

 המשך מעמ׳ קודם

מרכז בו מבוצעתשם הבדיקה

בה״ח שערי צדק, בה״ח שיבא, בה״ח רמב״םמטבוליטים של אימורן

TPMT בה״ח שערי צדקבדיקה לפעילות האנזים

TPMT בה״ח שערי צדק, בה״ח רמב״ם, בה״ח איכילוב, בה״ח שניידרבדיקה גנטית לאנזים

בה״ח שערי צדק, בה״ח שיבא, בה״ח רמב״ם, בה״ח איכילוב, בית רמות +נוגדנים לרמיקייד/הומירה 
חולים לגליל נהריה

פענוח תוצאות רמת מטבוליטים של תיופורינים )אימורן ופורינתול(

ActionInterpretation6-MMP6-TGN
Increase compliance or doseNon-compliance or Under-

dosing
Increase dose if normal ALT 
or add allopurinol

Resistant )TPMT 
Hypermetabolizer(

Stop or decrease or doseTPMT Heterozygote/
homzygote

Reduce doseDose too high

המינון בהתאם לתוצאה, משפרת את יעילות 
הטיפול לטווח ארוך ומונעת היווצרות נוגדנים. 

מדידה חוזרת רצויה כשאין שיפור קליני מספק 
או בזמן תופעות לואי. עדיין מוקדם לקבוע האם 

ומתי יש לבדוק רמת התרופה הביולוגית החדשה 
בסל- ודוליזומאב )אנטיביו(.

לסיכום
הטיפול במחלות מעי דלקתיות, בייחוד בילדים, 

הפך בשנים האחרונות לאמנות מורכבת עם 
הכנסת חלופות טיפוליות רבות ושינוי בגישה 

הטיפולית תוך ניסיון לשנות את המהלך הטבעי 
של המחלה ומתן רפואה מותאמת אישית. 




