
        

    

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

ינואר 2017בטאון 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.
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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

גורמים סביבתיים הקשורים 
להתפתחות מחלות מעי דלקתיות



הקדמה
מערכת העיכול מאוכלסת לכל אורכה 

ע“י סוגים רבים של תאי מערכת החיסון 
שאמורים מצד אחד למנוע חדירת 

מזהמים ולהפעיל תגובות דלקתיות 
כנגד פתוגנים אך מצד שני למנוע 

עירור חיסוני נגד גורמים לא מזיקים 
כגון חיידקים קומנסלים המאכלסים 

את מערכת העיכול וחלקיקי מזון. 
פגיעה בשיווי משקל זה יכולה לגרום 
להתפתחות תגובה דלקתית במערכת 

העיכול המתבטאת כמחלת מעי 
דלקתית, כגון קרון או קוליטיס כיבית. 

מחלות אלו נוטות ברוב המקרים 
להתפרץ סביב גיל 20-40, כשברבע 

מהמקרים המחלה מופיעה בילדות, לרוב 
סביב גיל ההתבגרות.

הידע שלנו לגבי הגורמים התורמים להופעת 
מחלות מעי דלקתיות התקדם בצורה משמעותית 

בשנים האחרונות. ישנם מרכיבים שונים 
המשפיעים על הנטיה לפתח מחלה, כולל רקע 
גנטי ושינויים בגנום, הרכב החיידקים במערכת 

העיכול )המיקרוביום( ושינויים סביבתיים. כל אלו 
יכולים לתרום לפעילות מוגברת או לא מבוקרת 

של מערכת החיסון, הגורמת לנזק לרקמת המעי 

ולהסתמנות הטיפוסית. 
בעשורים האחרונים אנחנו עדים לעליה דרמטית 
בשיעור מחלות מעי דלקתיות בעולם המערבי, הן 

בקרב ילדים והן במבוגרים. לדוגמא, בסקוטלנד 
ב-20 השנים האחרונות חלה עליה של 76% 

בשיעור מחלות מעי דלקתיות. נתונים אלו מעלים 
את החשד שגורמים שונים בסביבה שלנו, שמאד 

השתנתה בעשורים האחרונים, תורמים ליצירת 
מצב דלקתי שמגביר את הסיכון לפתח מחלות 

מעי דלקתיות, כמו גם מחלות אוטואימוניות 
אחרות. בסקירה זו אעדכן לגבי גורמים שונים 
שידוע כי הם מפחיתים או מגבירים את הנטיה 

לפתח מחלות מעי דלקתיות בבני אדם.

תזונה
אין ספק שהתזונה בעולם המערבי השתנתה 
בצורה דרמטית, וסביר להניח שלשינויים אלו 

השפעות מרחיקות לכת על הרכב ותפקוד 
מערכת החיסון. מספר מחקרים הדגימו כי דיאטה 

דלת סיבים מעלה את סיכון לפתח מחלות מעי 
דלקתיות, בעוד צריכת סיבים )בעיקר פירות 

וירקות( הפחיתה סיכון זה. סיבים אלו מפורקים 
ע״י חיידקים במעי לחומרים שונים ובין היתר 
לחומצות שומן קצרות העוזרות בשמירה על 
שכבת האפיתל ומעודדות מסלולים אימוניים 

אנטי-דלקתיים )כגון תאי T רגולטורים(. הקשר בין 

צריכת שומן לסיכון לפתח מחלות מעי דלקתיות 
מורכב. בעוד שבחיות מעבדה צריכת שומן 

רווי בכמות גבוהה מגבירה תהליכים דלקתיים 
במערכת העיכול, בבני אדם הקשר פחות ברור. 

למרות שמספר מחקרים קטנים כן הראו שצריכת 
שומן רווי בכמות גדולה מעלה את הסיכון לפתח 
מחלות מעי דלקתיות, מחקרים פרוספקטיביים 

לא אישרו תצפית זו ויתכן שוריאנטים גנטיים 
המתווכים פירוק של חומצות השומן משפיעים 

על נטיה זו.

לבסוף, גם לצריכת מיקרונוטריאנטים השפעה על 
תהליכים דלקתיים במערכת העיכול. רמה גבוהה 

של ויטמין D נמצאה בקשר הפוך להתפתחות 
המחלה בעוד רמה נמוכה בקרב חולי קרון 

הגבירה סיכון לפתח סיבוכים ניתוחיים. לויטמין 
D סגולות אנטי-דלקתיות רבות, כמו גם לאבץ 

שחשוב לתפקוד תהליכים חיסוניים שונים כגון 
אוטופג׳י, שמירת שלמות תאי האפיתל במעי ועוד. 

אנטיביוטיקה
מספר עבודות הדגימו קשר בין חשיפה לקורסים 

חוזרים של אנטיביוטיקה, במיוחד בגיל צעיר, 
ועליה בסיכון לפתח מחלות מעי דלקתיות. 

לדוגמא, מחקר בבריטניה שסקר חולים בלמעלה 
מ-450 מרפאות, הראה כי חשיפה לאנטיביוטיקה 

מומחה בגסטרואנטרולוגיה ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים,ד“ר דרור שובל
מרכז רפואי שיבא הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב

קול קורא להצעות מחקר לשנת 2017
מכון מטרנה למחקר הוקם בשנת 2007, ע"י חברת מטרנה, המובילה את תחום תזונת התינוקות בישראל 
במטרה לתמוך במחקרים ישראליים בתזונת תינוקות ופעוטות ובקידום הידע בתזונה בקרב אנשי מקצוע.

את המכון מלווים אנשי מקצוע מובילים בתחומם המהווים מועצה מדעית בלתי תלויה 
לבחירת הצעות המחקר )לפי א‘-ב‘(:

materna.professional@materna.co.il :לקבלת טופס הגשה ולפרטים נוספים

ד”ר גרוסמן צחי, מומחה ברפואת ילדים
פרופ’ ויצמן צבי )יו”ר(, מומחה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים

גב’ כוכבי בריג’יט, דיאטנית קלינית
ד”ר לובצקי רונית, מומחית ברפואת ילדים

פרופ’ לזמס אורי, מומחה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון
פרופ’ ריסקין אריה, מומחה לניאונטולוגיה

בשנת 2017 יחולקו 3 מלגות מחקר בשווי 50,000 ₪ כל אחת
תאריך אחרון להגשת הצעות 2.3.2017
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בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

ויטמין B12 או COBALAMIN משחק 
תפקיד חשוב במעגלי מטבוליזם 

מרכזיים בכל תא בגוף, בעיקר בתחום 
וויסות יצור DNA, אך גם יצור של חומצות 
שומניות ומשק האנרגיה בגוף. זהו ויטמין 
מסיס במים אשר נמצא בגוף האדם ב-3 
צורות כאשר שתי הצורות הפעילות הן: 

METHYLCOBALAMIN (Me-Cbl(
 .ADENOSYLCOBALAMIN (Ado-Cbl(-ו

הכמות הכוללת של B12 הנאגרת בגוף 
נעה בין 2-5 מ“ג במבוגרים, כאשר 

מחצית כמות זו נאגרת בכבד.

כ-0.1% מכמות B12 בגוף אובדת מדי 
יום על ידי הפרשה בצואה. רוב הוויטמין 

המופרש במרה, ממוחזר במעגל 
האנטרו-הפטי ונאגר בכבד. המאגר 

בכבד מספיק לתקופה של 4-5 שנים 
גם בחסך של B12 במזון. בקשישים עם 

מאגרים נמוכים של הוויטמין בכבד, 
התופעות הקליניות יכולות להתבטא תוך 

כשנה מתחילת החסך התזונתי, בעוד 
שבתינוקות סימנים אלה יופיעו תוך 

חודשים בודדים או אף פחות. 

B12 מטבוליזם של
לוע:

ויטמין B12 מחובר לחלבוני מזון. בעת 
כניסת המזון לפה מופרש מבלוטות הרוק 

R-PROTEINS
קיבה:

בהגעה לקיבה מופרד ויטמין B12 מחלבוני 	 
המזון על ידי פפסין+חומציות הקיבה. 

לאחר הפירוק מחלבוני המזון נקשר B12 ל- 	 
R-PROTEINS שמופרש על ידי בלוטות הרוק 

והתאים הפריאטלים.
• INTRINSIC FACTOR) IF( נוצר בתאים 	

הפריאטליים בדופן הקיבה, ומופרש בתגובה 
לנוכחות מזון בקיבה ולהפרשת היסטמין, 

גסטרין ופנטה-גסטרין. 
מעי דק:

אנזימי לבלב פרוטאוליטים מפרקים את 	 
R-PROTEINS ומשחררים B12, הנקשר 

.IF-מיידית ל
 הקומפלקס IF+B12 חיוני כדי שהוויטמין 	 

ייקשר לקולטנים שלו על פני תאים 
אנטרוציטים ב-ILEUM הסופי.

קולטנים אלה על פני ה-ILEUM מורכבים 	 
 AMNIONLESS-ו CUBILIN ,משני חלבונים

רופאה בכירה יחידת גסטרו-ילדיםד“ר ציפי שלם
בית חולים אסף הרופא 

B12 ויטמין בגילאים מתחת לגיל שנה העלתה את הסיכון 
לפתח מחלות מעי דלקתיות פי 5.5. חשיפה גם 
בגיל מבוגר יותר אף היא נמצאה באסוציאציה 

עם המחלה )פי 2.6 ו-1.6, בגילאים 5 ו-15 שנים, 
בהתאמה(. מחקר זה אף הדגים שכל קורס נוסף 

של אנטיביוטיקה מעלה את הסיכון בעוד 6%. 
המנגנון דרכו תרופות אלו מגבירות את הסיכון 
לפתח מחלות מעי דלקתיות אינו ברור אך יתכן 

וקשור להשפעות על המיקרוביום, במיוחד בגיל 
צעיר. עבודות במודלים עכבריים הדגימו כי 

חשיפה לאנטיביוטיקה בגיל צעיר משפיעה על 
התפתחות מערכת החיסון ומגבירה את הנטיה 

שלה לפתח תגובות דלקתיות מוגזמות, ויתכן 
שהמצב בבני אדם דומה.

זיהומים 
בעשרות השנים האחרונות דווח על פתוגנים 

רבים החשודים כגורמים למחלות מעי דלקתיות. 
 MYCOBATERIUM-לדוגמא, שיעור חיידקי ה

AVIUM COMPLEX בקרב חולים במחלות אלו 
נמצא גבוה מאשר באוכלוסייה הכללית, אולם  
טיפול אנטיביוטי מתאים לא השפיע על מהלך 

המחלה. לעומת זאת, מחקרים אחרים הראו עליה 
בשכיחות מחלות אלו לאחר זיהומים במערכת 

העיכול, בין אם מדובר בסלמונלה, קמפילובקטר 
או בגורם אחר לא מזוהה. עם זאת, כפי שאנחנו 
יודעים ממקרים רבים בקליניקה, לעתים זיהום 

קל של מערכת העיכול הוא הגורם  להופעת 
הסימפטומים, ולא בהכרח  הגורם למחלה. דוגמא 
שכיחה הינה זיהום בקלוסטרידיום דיפיציל, שלא 

רק נפוץ בחולי מחלות מעי דלקתיות אלא גם 
ידוע שמעורר התלקחות של מחלות אלו, כשיתכן 

שהבעיה הינה בתגובה החיסונית לזיהום.

עישון
מזה זמן רב ידוע שעישון מעלה את הסיכון לפתח 

מחלת קרון )פי 2(. בנוסף, חולי קרון מעשנים 
נמצאים בסיכון לפתח מחלה בעלת אופי יותר 
אגרסיבי, כולל סיבוכים ניתוחיים והישנות של 

המחלה לאחר ניתוח. מצד שני, עישון מפחית את 
הסיכון לפתח התקף חריף של קוליטיס כיבית. 
הסיבה מדוע עישון מתווך תהליכים דלקתיים 

במערכת העיכול אינה ברורה. תחילה היה חשד 
שמדובר בהשפעה של ניקוטין, אולם לא נמצא 

קשר בין שימוש בטבק פומי ובין התפתחות 
מחלת קרון, ומתן ניקוטין אינו מגן מפני קוליטיס 

כיבית, כך שככל הנראה  מדובר במרכיב אחר 
בסיגריות, שיתכן ומשפיע על תהליכים אימוניים 
במערכת העיכול או לחילופין משפיע על הרכב 

המיקרוביום.

היגיינה
אחת מהתיאוריות הנפוצות המסבירות את 

העלייה בשכיחות מחלות אוטואימוניות בעולם 
המערבי הינה קשר ישיר לשיפור בתנאים 

הסניטריים. מספר עבודות בתחום הראו ששתית 
חלב לא מפוסטר, חיים בחווה ונוכחות בעלי חיים 
בסביבת הבית מפחיתים את הסיכון למחלות מעי 
דלקתיות, אולם לרוב מדובר בעבודות קטנות ולא 

מבוקרות. בנוסף, במדינות מתפתחות לא נמצא 
הקשר ההפוך בין היגיינה לסיכון לפתח מחלות 

אלו, כך שיתכן שלמרכיבים אלו השפעה מסוימת 
אך היא אינה ישירה וההשפעה מתווכת על ידי 
שינויים במיקרוביום או שנובעת מהרקע גנטי. 

אורחות חיים
לחץ וחרדה ידועים כגורמים היכולים לגרום 

להתפרצות מחלות מעי דלקתיות, ואף מעלים 
את הסיכון לסיבוכים ולחוסר תגובה לטיפול 

תרופתי. עבודות בחיות מעבדה הדגימו כי לחץ 
גורם להפרשת ציטוקינים דלקתיים, הגברת 

החדירות במעי ושינויים במיקרוביום, כך שיתכן 
שגורמים אלו פועלים בצורה דומה בבני אדם. 
בנוסף, ידוע כי חולים עם מחלה פעילה נוטים 
לסבול יותר מבעיות שינה, אולם קשה בהכרח 

לקשור בין הדברים. לבסוף, לפעילות גופנית ככל 
הנראה יש השפעה על פעילות המחלה. מצד 

אחד פורסמו עבודות שהראו כי פעילות גופנית 
סדירה ומאומצת מפחיתה את הסיכון להתפרצות 

המחלה ומאידך לאנשים העובדים בעבודות 
משרדיות נטיה מוגברת לפתח את המחלה.

סיכום
לסביבה בה אנחנו חיים השפעה משמעותית על 
תהליכים שונים בגוף, בין היתר במערכת העיכול 

שם קיים פוטנציאל מתמיד לעירור תגובות 
דלקתיות לא מרוסנות. במרבית המקרים קשה 
לקבוע אם הגורמים הסביבתיים גרמו ישירות 

להתפרצות המחלה או יותר סביר להניח השפיעו 
על התפתחותה, חומרתה או ביטויה. 

כעת מתבצעים מחקרים גדולים המתייחסים 
לאספקטים אלו, ומידע זה יהיה חשוב בהכוונת 

חולים במחלות מעי דלקתיות כיצד ניתן להשפיע 
על פעילות המחלה.

 המשך מעמ׳ קודם

מצבים בהם קיימת הפרעה לספיגה: 

סיבה תורשתיתסיבה נרכשתמיקום

אכלורידיה )משני לטיפול בסותרי חומצה, היפוטריאודיזם, נוגדנים קיבה
נגד תאים פריאטלים, הליקובקטר פילורי, חסר ביוד/נתרן/כלור 

ואבץ(. כריתת קיבה, גסטריטיס אטרופית, קיצור קיבה. אלכוהול. 
PERNICIOUS ANEMIA-צורה נרכשת.

IF -כולחיצין מפריע לקשירה ל

 .IF בצורתה המולדת, נדיר, אין יצור של PERNICIOUS ANEMIA
בסירקולציה אין נוגדנים נגד IF. מבנה התאים הפריאטלים שמור 

וכן הפרשת החומצה. ביטוי קליני שונה בהומו/הטרוזיגוטים

CF ועודאי“ס לבלב: פנקריאטיטיס כרונית, אוטואימוניתריסריון

אלכוהוליזם, פגיעה במחזור האנטרו הפטי.כבד

איליום 
סופי

צליאק, קרון, שחפת, לימפומה, WHIPPLE’S DIS, סקלרודרמה, 
 DIPHYLLOBOTHRIUM .BACTERIAL OVERGROWTH

LATUM )טפיל(, גלולות, מטפורמין )מפריע לקשירה לרצפטור(

 CUBILIN-הפגיעה היא ב IMERSLUND-GRÄSBECK SYN:
חלבון המרכיב את הרצפטור באיליום נמצא גם בכליה 

)פרוטאינוריה(.

חסר בטרנסקובלמין 1 מצב ולא מחלה. רמה נמוכה מאוד בדם דם
ללא חסר ממשי.

חסרים גנטים בטרנסקובלמין 2 האחראי להכנסה לתאים תאים 
ובאנזימים השונים המשתתפים בריאקציות התאיות.

בדם: 
מהרצפטורים במעי הדק הסופי הויטמין 	 

מועבר למערכת הדם הפורטלית שם הוא 
קשור לטרנסקובלמין 1 )75% מהויטמין 

בפלסמה(. 
כ-15% מה-B12 בדם קשור לטרנסקובלמין 2 	 

והוא אחראי להכנסת B12 לתוך אברי המטרה.
בתוך התאים:

ויטמין B12 משתתף בשני תהליכים עיקריים:	 
מיטוכונדריאלית - משמש כקופקטור ליצירת 	 

סוקסיניל COA כחלק מחימצון חומצות שומן. 
בציטופלסמה - יצירת ח. גרעין והפיכת 	 

הומוציסטאין למתיונין )למתיונין תפקיד חשוב 
ביצירת מעטפת השוואן בתאי עצב(. ריאקציה 

.B6-זו תלויה גם בחומצה פולית ו

B12 חסר
הסיבה השכיחה  ביותר לחסר היא צריכה נמוכה 

מהתפריט, בעיקר בקרב טבעונים או צמחונים 
ותינוקות לאימהות צמחוניות/טבעוניות, וזאת 
כיוון שהמקור העקרי במזון נמצא בבשר בקר, 

עוף, דגים ביצים וחלב.





    

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

 המשך מעמ׳ קודם

לשאר הממצאים )MCV תקין, העדר ביטוי קליני ( 
או כאשר  הרמה תקינה בדם אולם קיים חשד גבוה 

לחסר ניתן להשלים את הבירור על ידי בדיקות: בדיקת 
רמת חומצה מתיל מלונית בשתן )ספציפי ל-B12( או 

הומוציסטאין בדם או בשתן כאשר קיים חסר ויטמין
B12 תהיינה רמות גבוהות )הומוציסטאין מוגבר קיים 

גם בחסר ויטמין B6 וחומצה פולית(. 
יש לזכור שהן חומצה מתיל מלונית והן 

הומוציסטאין מופרשים על ידי הכליות ולכן 
רמתם תעלה באי“ס כליות.

World's Healthiest Foods ranked as quality sources of vitamin B12

Food
Serving 
Size Cals

Amount 
(mcg(

DRI/DV 
(%(

Nutrient 
Density

World's 
Healthiest 
Foods Rating

Sardines 3.20 oz 188.7 8.11 338 32.2 excellent
Salmon 4 oz 157.6 5.67 236 27.0 excellent
Tuna 4 oz 147.4 2.66 111 13.5 excellent
Cod 4 oz 96.4 2.62 109 20.4 excellent
Lamb 4 oz 310.4 2.51 105 6.1 excellent
Scallops 4 oz 125.9 2.44 102 14.5 excellent
Shrimp 4 oz 134.9 1.88 78 10.4 excellent
Beef 4 oz 175.0 1.44 60 6.2 very good
Yogurt 1 cup 149.4 0.91 38 4.6 very good
Cow's milk 4 oz 74.4 0.55 23 5.5 very good
Eggs 1 each 77.5 0.55 23 5.3 very good
Turkey 4 oz 166.7 0.42 18 1.9 good
Chicken 4 oz 187.1 0.39 16 1.6 good
Cheese 1 oz 114.2 0.24 10 1.6 good
Mushrooms,
Crimini 1 cup 15.8 0.07 3 3.3 good

תרשים 1
B12 מטבוליזם וחסר

ביטוי קליני:
בשל הפגיעה ביצור DNA פגיעה בתאים 	 

המתחלקים מהר: המטולוגי-אנמיה 
מגלובלסטית, היפרסגמנטציה של נוטרופילים, 

טרומבוציטופניה. דרכי העיכול-שלשול, 
גלוסיטיס.

בשל חסר מתיונין פגיעה נוירולוגית: 	 
נוירופטיה- פרסטזיות, שינוי ברפלקסים, 

פגיעה אוטונומית, ירידה בתחושת ויברציה, 
פרופיורצפטיב, טמפרטורה ומגע קל, פגיעה 

בראיה. בנוסף אטקסיה, שיטיון ופסיכוזה.
הצטברות הומוציטאין←פגיעה וסקולרית.	 
פגיעה בחימצון חומצות שומן: תשישות, 	 

חמצת, חוסר תיאבון.
בתינוקות עם חסרים מולדים של אנזימי התא 

תמונה קלינית סוערת הביטוי תלוי במיקום 
האנזים: 

פגיעה במיטוכונדריה ביטוי של חמצת אורגנית. 
פגיעה בציטופלסמה ביטוי של פגיעה ביצור 
חומצות גרעין ונוירופטיה וכן של הצטברות 

הומוציסטאין. מצבים בהם יש פגיעה 
בטרנסקובלמין 2 או בריאקציה משותפת יהיה 

ביטוי של שני המרכיבים- מחלות קשות ופטליות 
בד“כ. 

בחסר בילודים על רקע חסר באם תהיה תמונה 
דומה אך באבחון מהיר וטיפול פרוגנוזה טובה.

איבחון:
רמת B12 בדם: בדיקת סקר- מאוד לא מדויקת. 
רמות הנורמה הם בין  200-900mcg/ml, אך רב 

החוקרים ממליצים על בדיקה נוספת ברמה מתחת 
400 - יש לוודא שרמת חומצה פולית היא תקינה. 
כאשר הרמה מתחת ל 200mcg/ml יש להתחיל 

לטפל בהקדם. כאשר הרמה מאוד נמוכה ולא תואמת 

טיפול:
כאשר רמת ויטמין B12 היא בתחום הנמוך 

של הנורמה ניתן להעשיר את התפריט במזונות 
עתירים בויטמין כגון בשר בקר, עוף, דגים 

ביצים וחלב.

במצבי חסר יש לתת תוספת פומית או תוך 
שרירית של ויטמין B12. טיפול בתוסף פומי 

עדיף על טיפול תוך שרירי. מתן תוך שרירי יעשה 
בהפרעת ספיגה, במצבי חסר חמור עם הענות 

.IF נמוכה, או בחסר מלא של

התכשיר הפומי המועדף הוא בטבליות מציצה 
מאחר והספיגה העיקרית היא דרך הריריות בפה. 
תכשירים אלו מותרים מגיל 6 שנים. מתחת לגיל 

זה קיימים תכשירים בסירופ- יש לתת אותם 
בטפטוף איטי לפה כדי להגביר ספיגה. לאור 
הקושי במתן בילדים צעירים סימפטומטים 

.IM/SC העדיפות היא לתכשיר במתן

:(RDA( הקצבה היומית המומלצת
1-6 חודשים: 0.4 מק“ג / יום )0.05 מק“ג / ק“ג / יום(
7-12 חודשים: 0.5 מק“ג / יום )0.05 מק“ג / ק“ג / יום(

1-3 שנים: 0.9 מק“ג / יום
4-8 שנים: 1.2 מק“ג / יום

9-13 שנים: 1.8 מק“ג / יום
ילדים ≤14 שנים מבוגרים: 2.4 מק“ג / יום

* בילודים לאימהות טבעוניות/צמחוניות יש לתת תוסף 

ויטמין B12 מלידה במתן תת לשוני או פומי. 

B12 מינונים מקובלים בחסר
ילודים ותינוקות: תוך שרירי או תת עורי: 0.2 מק“ג / ק“ג
במשך יומיים, ואחריהם 1000 מק“ג / יום במשך 2 

עד 7 ימים; תחזוקה: 100 מק“ג / חודש.

ילדים: תוך שרירי או תת עורי: 30 עד 50 מק“ג / יום
במשך שבועיים )במינון כולל של עד 1000 מק“ג(, 

ולאחר מכן 100 מק“ג / חודש. במצבי חסר 
בחולים לא סימפטומטים ניתן לתת טיפול פומי.

מבוגרים: דרך המתן והמינון תלויה בתסמינים 
מחסר מעבדתי בלבד ועד תסמינים 

חמורים )אנמיה חמורה, אי ספיקת לב, 
תרומבוציטופניה עם דימום, נזק נוירולוגי חמור או 

GRANULOCYTOPENIA עם זיהום(

טיפול ראשוני בחולים עם חסר מעבדתי 
או תסמינים קלים: 

תת לשוני או פומי: 1000-2500 מק“ג / יום
תוך שרירי או תת עורי: 100 מק“ג / יום במשך 

6-7 ימים; אם שיפור, לתת אותה במינון לסירוגין 
במשך 7 מנות; אז כל 3-4 ימים במשך 2-3 

שבועות או כחלופה, 1000 מק“ג / יום במשך 7 
ימים לאחר מכן ב-1000 מק“ג / שבוע במשך 4 שבועות.
אחרי טיפול ראשוני תחזוקה )משך כתלות בגורם( methionine

inhibited

upsets lipid
synthesis

homocysteine

methyl THF THF dTMP DNA

succinyl CoAmethly-
malonyl CoA

Vitamin B12
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כל אירועי החשיפה המתועדים היו בגדר תגובות עוריות בלבד. המערכת 
החיסונית היא מערכת לומדת וכך אירועי חשיפה חוזרים גורמים להבשלה של 

התגובה החיסונית ועלייה ביעילות וכמות הנוגדנים המכוונים כנגד החלבונים 
האלרגניים, כך שלא ניתן לנבא את חומרת התגובה בחשיפה הבאה. להיפך, 
סקירות רטרוספקטיביות של מקרי מוות כתוצאה מאלרגיה למזון הראו כי 

במרבית המקרים, הילדים ידעו על האלרגיה למזון והיו להם תגובות קלות יותר 
בעברם לפני האירוע הקטסטרופלי. גורמי סיכון יתר לאירוע מסכן חיים הם 

תחלואה נילווה עם אסטמה, שימוש מאוחר באדרנלין וגיל ההתבגרות.

תהליך האבחון כולל:
אנמנזה המתאימה לתגובה מיידית )תוך פחות משעה( למזון, הכוללת 	 

מעורבות של עור, מערכת הנשימה, מערכת העיכול, המערכת 
הקרדיווסקולרית ומערכת עצבים מרכזית כאשר יכולים להיות ביטויים 

בשילובים שונים ובעוצמות שונות. במרבית התגובות ישנה מעורבות של 
העור עם אודם, גרד מפושט, אורטיקריה ו/או אנגיואדמה המופעים בכ-

90% מהתגובות האלרגיות למזון בילדים.
ניתן לבצע בדיקות עוריות ובדיקות דם המאשרות את נוכחותם של נוגדנים 	 

ספציפיים מסוג IGE כנגד חלבוני מזון. נוכחותם של נוגדנים לאלרגיה אינה 
מחייבת תגובה קלינית בחשיפה לחלבוני המזון והערך הניבואי של בדיקות 

אלה אינו עולה על 80%-70%. באופן מסורתי סווגו תוצאות הבדיקות 
לאלרגיה מיידית באופן דיכוטומי - יש או לחילופין אין אלרגיה. כיום אנחנו 

יודעים כי גודל התגובה של ה- WHEAL בבדיקות העוריות או גובה 
הטיטר הכמותי של IGE ספציפי (FOOD SPECIFIC IGE( לחלבון המזון 

הנבדק הינו מעריך טוב לסיכוי לתגובה קלינית של אלרגיה מיידית עם 
החשיפה למזון. בחלק מהמזונות כתלות בגיל הילד ובשיטת הבדיקה ניתן 
יהיה לנבא, עם ערך ניבואי של למעלה מ- 95% את הסיכוי לתגובה קלינית 

.CHALLENGE TEST במבחן תגר
הבדיקה הנחשבת היום ל- GOLD STANDARD הוא מבחן התגר המדורג 	 

- תהליך שבו תחת השגחה רפואית מקבל הילד את המזון החשוד החל 
במינון קטן ועד במינון מלא )במקרה של חלב למשל - 250cc שווה ערך 

לכוס חלב(. 

עד לפני מספר שנים מקובל היה לחשוב כי האלרגיות לחלב ולביצים עוברות 
בדרך כלל בגיל הצעיר ולכן ההמלצות התבססו על מניעה מוחלטת של 

חשיפה, הצטיידות במזרק אוטומטי עם אדרנלין ומעקב עד שהמחלה עוברת. 
נתונים אפידמיולוגיים חדשים ממקומות שונים בעולם מראים כי בחלק 

מהילדים המצב של אלרגיה מסכנת חיים ממשיך לגילאים המאוחרים ואף 
יתכן LIFE LONG. גורמי הסיכון להשארות מתמדת של אלרגיה למזון הם 

 IGE סיפור משפחתי, תחלואה נילווית של דרמטיטיס אטופית ורמה גבוה של
ספציפי למזון.

מומחית באלרגיה ילדים, בית החולים אדמונד ולילי ספרא לילדים, ד“ר מונה כידון
מרכז רפואי שיבא, הפקולטה לרפואה אוניברסיטת תל אביב

מחלוקות באלרגיה למזון בילדים

הגרף המייצג סינתזה של נתונים לגבי קבוצה גדולה של ילדים במעקב מראה 
את ההבדלים המשמעותיים בפרוגנוזה הממוצעת לגבי סיכויי ההחלמה 

מאלרגיה לחלב בהתאם להאם מדובר בילד עם דרמטיטיס אטופית או לאו, 
ובהתאם לערך ההתחלתי של בדיקות האלרגיה בעור או בדם. כך למשל בילד 

עם מחלת עור בחומרה בינונית, בדיקה עורית ספציפית לחלב עם < 7 מ“מ 
של WHEAL ו-IGE ספציפי מעל 20kU/L המיוצג ע“י העקומה התחתונה, 
ניתן להעריך כי סיכויי ההחלמה מאלרגיה לחלב לפני הגעתו לגיל בית ספר, 
קטנים מ- 50%. לעומתו, מחצית מהילדים ללא מחלה אטופית משמעותית 

של העור ועם תוצאות בדיקת IGE ספציפי מתחת ל-2 המיוצג ע“י העקומה 
העליונה, יחלימו מהאלרגיה שלהם לפני גיל שלוש שנים. 

מספר מחקרים תצפיתיים הראו כי:
חלק גדול מהילדים עם אלרגיה מיידית לחלב ולביצה מסוגלים לאכול ללא 

תגובות של אלרגיה את החלבונים הנ“ל לאחר שעברו שינוי משמעותי בחום 
)ז“א לאחר אפייה או בישול(.

ילדים אשר אכלו מוצרים שהכילו חלבונים אלה לאחר עיבוד חום, החלימו . 1
יותר מהר מהאלרגיה שלהם מאשר ילדים אשר לא הסכימו להכיל מוצרים 

מעובדים כאלה בכלכלה שלהם.
בחלק מהמחקרים גם נראה יחס ישיר בין כמות החלבונים המעובדים . 2

בחום שנצרכה וקצב הרזולוציה של האלרגיה לחלב וביצה. 
3 . DBPC-DOUBLE BLIND אין עדיין מחקרים פרוספקטיביים בצורה של

PLACEBO CONTROL המראים יעילות של שיטת החשיפה הזאת 
לעומת חוסר התערבות וגם צורת ההתערבות האופטימאלית ז“א כמה 

חשיפה לאיזה דרגת חימום לאורך כמה זמן גם היא אינה ידועה.
יש הטוענים כי היכולת לצרוך חלבונים מעובדים בחום היא פשוט סמן . 4

לאלרגיה לחלב/ביצה שהולכת לעבור לבד ותפקידו של תהליך חשיפה 
לחלבונים אלה במקסימום.

יש לזכור כי אותם ילדים המגיבים גם לצורות האפויות של חלבוני חלב וביצה 
הם הילדים עם האלרגיה הקשה ביותר והתגובות בילדים אלה יכולות להגיע 
בקלות לתגובות אנפילקטיות מסכנות חיים - על כן מומלץ כי מבחן תגר עם 
 CHALLENGE) צורות מעובדות בחום של אלרגנים אלה כמו גם מבחני תגר

TEST( אחרים למזון יבוצעו אך ורק במסגרת מגינה, בנוכחות אלרגולוג 
ילדים, צוות מיומן וציוד הכולל אדרנלין וציוד החייאה מתקדם מלא.

למרות המידע הסטטיסטי הנ“ל יהיו ילדים עם רמת אלרגיה גבוהה לחלב 
בהם האלרגיה תחלוף עצמונית ללא כל סוג של התערבות. לעומת זאת יהיו 

ילדים אשר בתחילת הדרך, בגיל שנה, רמת ה- IGE בדמם לא תהיה גבוהה 
במיוחד )פחות מ- 2( אולם בהמשך ובמיוחד עם חשיפות חוזרות בשוגג 
ותגובות אלרגיות חוזרות, יפתחו החמרה משמעותית במשך השנים, הן 

בתגובות הקליניות הן בתגובה העורית והמעבדתית.

בנוסף בשיקולים של TO TREAT OR NOT TO TREAT  יש לקחת בחשבון 
את המרכיב של איכות חיים של משפחות וילדים אלה. כאמור, אלרגיה 

מיידית המתווכת ע“י IGE תמיד עלולה לגרום לתגובה מסכנת חיים ולו גם 
בילדים שבעבר פתחו רק תגובות קלות ופחות מפחידות. ז“א, משפחות 

אלה חיות עם חרב פיפיות המרחפת מעל ראשן, מתח יומיומי, מגבלות מאוד 
ממשיות במסגרת החינוכית, חוגים, בילויים במהלך חופשות או בכל אכילה 

מחוץ לבית וזאת כל זמן שהאלרגיה לא עברה. ולכן גם תהליך המזרז את 
הרזולוציה באופן משמעותי הינו לגיטימי וחשוב.

לאור הנתונים המתוארים נוצר מצב שבו חלק מהאלרגולוגים המטפלים 
במשפחות וילדים עם אלרגיה למזון ימליצו על המנעות מחשיפה 

ומהתערבות כל שהיא וחלקם ימליצו על סוג של טיפול או התערבות, כל 
אחד על פי ניסיונו והתרשמותו. המשותף למרבית בתהליכים הטיפוליים 

המבוססים על חלב או ביצה אפויים היא שכל מזון נבדק קודם כל במסגרת 
של מבחן תגר בהשגחה במרפאה לאלרגיה ורק במידה שהתגר עובר ללא 

בעיה ומוכח כי עבור הילד הספציפי המזון הוא בטוח לשימוש בצורתו 
המעובדת, רק אז יקבל הילד המלצות להמשיך ולאכול בבית למשך תקופה 

של מספר חודשים בדרך כלל לפני שיבוצע תגר נוסף בהשגחה למזון פחות 
מעובד או לחלבונים הלא מעובדים של האלרגן בעצמו.

התהליך הטיפולי יוצר בחלק מהילדים מצב מתעתע שבו ילד אוכל למשל 
חלב ודברי חלב ללא בעיה אולם בבדיקות של אלרגיה )בעור ובדם( נראית 

עדיין עדות לסנסיטיזציה - ז“א נוכחות של נוגדנים מסוג IGE המכוונים כנגד 
חלבוני חלב. המעקב במרפאה לאלרגיה נמשך עד הנורמליזציה של ממצאים 

אלה היכולה להתארך חודשים עד שנים! 

סיכום: 
אלרגיה למזון בילדים הופכת לשכיחה יותר ומשמעותית בחיי היום-יום. 
הכלי החשוב ביותר באבחון נותר הסיפור האנמנסטי הקושר בין חשיפה 
למזון ותגובה אופינית. אסטרטגיות הטיפול נעות בין המנעות מחשיפה 

לבין חשיפה מבוקרת ומפוקחת במרפאות האלרגיה. היתרון הגדול והחשוב 
במיתון התגובה האלרגית בחשיפה למזון, היא מניעת מצב מסכן חיים. חשוב 

להדגיש כי בילד עם אלרגיה ידועה למזון, לא ניתן לנבא עצמת ביטוי של 
תגובה אלרגית בחשיפה עתידית ולכן בכל ספק של תגובה אלרגית מתקדמת 

יש לתת את הטיפול המומלץ, קרי מזרק אדרנלין!!! באופן מיידי.

אני מוכנה אף להתנבא כי 10 השנים הקרובות יראו שינויים משמעותיים 
בטיפול המומלץ בתחום זה ובאפשרויות להתערבות יעילה במניעה של 
התפתחות אלרגיה למזון בילדים. במסגרת זו כבר יצאו למשל המלצות 

בין לאומיות המעודדות חשיפה מוקדמת )בסביבות 4-6 חודשים( לחלבוני 
בוטנים! כמו כן יהיו שינויים מרחיקי לכת בהמלצות הטיפוליות שלנו. כך 
למשל המרכז הרפואי שלנו בתל השומר מעורב כעת  במחקר של צורה 

חדשנית לטיפול באלרגיה לבוטנים בילדים, המרכז הרפואי באסה“ר מעורב 
במחקר כזה לגבי אלרגיה לאגוזים וכו’. 

נודה לכם על העירנות ושיתוף הפעולה והפנייתם של ילדים הזקוקים 
לשירותינו למכונים ולמרכזים העוסקים באלרגיה למזון ברחבי הארץ.

בשנים האחרונות נצפית עלייה משמעותית בהיקף ובחומרה של 
אלרגיה למזון. בעוד העלייה המדאיגה  בשכיחות האסטמה בילדים, 

אשר נצפתה ברחבי העולם בסוף המאה ה- 20, התמתנה כמעט 
לחלוטין, אלרגיה למזון הפכה לאחת האפידמיות המדאיגות של 

המאה ה21.

על פי הגדרות ארגון הבריאות העולמי, תגובות בלתי תקינות למזונות 
ADVERSE FOOD REACTIONS הן כל תגובה בלתי רצויה למזון או תוסף 

מזון. ניתן לסווגן כתגובות אימונולוגיות או כאלה שאינן אימונולוגיות. 

בקבוצת התגובות שאינן מערבות את המערכת החיסונית, יכללו תגובות 
שנובעות מאי סבילות )לדוגמא לסוכר החלב בילדים עם חסר של 

אנזים הלקטאז או לחומרים מחמצנים בילדים עם חסר G6PD(, תגובות 
פרמאקולוגיות לחומרים הנמצאים במזון )לדוגמא תגובות לטיראמין בגבינות 

קשות או מונוסודיום גלוטאמט באוכל סיני(, תגובות טוקסיות )לדוגמא 
להיסטמין בסוגים מסויימים של דגים או לטוקסין השיגלה בהרעלת מזון( או 

תגובות אידיוסינקרטיות אחרות.

תגובות של המערכת החיסונית למזון, נעות בין תגובות אלרגיות מיידיות, 
מתווכות בדרך כלל ע“י נוגדנים מסוג IGE ובצורתן החמורה עלולות לגרום 

לתגובות אנפילקטיות מסכנות חיים, ועד תגובות מאוחרות של מערכת 
החיסון התאית כמו מחלת צליאק ודרמטיטיס אטופית. בסקירה זו אנו נתרכז 

בהיארעות, באפידמיולוגיה, בתלונות הקליניות, המהלך הטבעי ובדרכי 
האבחון והטיפול באלרגיה למזון המתווכת ע“י IGE בילדים. 

למרות שבאופן תיאורטי, כל מזון עלול  לגרום לתגובה אלרגית, הרי שבילדים 
8 מזונות הם הגורמים למעל 90% מהתגובות האלרגיות למזון, והם: חלב, 

ביצה, בוטנים, שומשום, סויה, אגוזים, דגים ומאכלי ים. השכיחות היחסית 
בין המזונות הללו כגורמים לתגובה אלרגית, משתנה כתלות בגיל ובהרגלי 
האכילה של האוכלוסייה, קרי החשיפה למזונות אלה. כך למשל האלרגיה 

השכיחה ביותר בילדים בגיל הצעיר בסינגפור היא אלרגיה לביצה ואילו 
בעולם המערבי השכיחה יותר היא האלרגיה לחלבוני חלב. אלרגיה לשומשום 
היא השלישית בשכיחותה בילדי ישראל לעומת העולם המערבי שבו במקום 

זה נמצאת הרגישות לבוטנים. 

גורמי הסיכון הידועים להתפתחות של אלרגיה למזון בילדים הם דרמטיטיס 
אטופית, אלרגיה למזון אחר, היסטוריה משפחתית של מחלות אטופיות 
בכלל ואלרגיה למזון בפרט. לגבי חלק מהאלרגנים )חלב, ביצים בוטנים( 

חשיפה בגיל מאוחר יחסית הוכחה כגורם סיכון להתפתחות אלרגיה. בנוסף, 
אלרגיה המתווכת ע“י IGE תמיד ואצל כל ילד, נחשבת למסכנת חיים גם אם 
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