
        

גסטרותון, בטאון המוגש לרווחת רופאי הילדים בקהילה, אשר מתמקד במערכת העיכול ובתזונת תינוקות 
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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גוש בכבד
גישה ואבחנה מבדלת

הקדמה
תהליך תופס מקום בכבד בקרב אוכלוסיית הילדים 

מתגלה לרוב באופן אקראי בבדיקת הדמייה שגרתית; 
במקרים חריגים ניתן למשש גוש בבדיקה גופנית, 

ממצא המשקף בד״כ מחלה מתקדמת. גושים 
פתולוגיים בכבד בילדים כוללים תהליכים דלקתיים, 
גידולים ראשוניים וגרורות. אומנם, בתקופת הילדות 

ברוב המקרים מדובר בנגעים שפירים בלבד, אך 
עצם גילוי הממצא מעורר דאגה רבה בקרב משפחת 

המטופל. תהליך האבחנה מאתגר שכן לא אחת 
נדרש ברור מקיף על-מנת לשלול ממאירות. למרות 

אבחנה מבדלת רחבה, לרוב על-סמך אמצעים 
בלתי-פולשניים: אנמנזה, בדיקה גופנית, בדיקות 

מעבדה והדמייה, ניתן להגיע לאבחנה; לעיתים אין 
מנוס מביופסיה או כריתת הממצא לצורך אבחנה 

היסטולוגית. במאמר קצר זה אסקור את האבחנות 
המבדלות העיקריות של גושים כבדיים, אמצעי 
האבחנה העיקריים ואת הקווים המנחים לבירור 

והערכה.

התייצגות קלינית
רוב החולים עם ממצאים סולידיים בכבד הינם א-סימפטומטיים 
לחלוטין, ללא ממצאים חריגים בבדיקה גופנית ובדיקות מעבדה 

שגרתיות תקינות. באופן טיפוסי, רוב הממצאים הינם ממצאים 
מקריים בבדיקות הדמייה. במקרים מסויימים קיימים תסמינים 

לא ספציפיים כגון כאב בטן עמום, עייפות או ירידת משקל. 
ממצאים ספציפיים יותר כגון גרד, צהבת או מסה בטנית הנמושה 

בבדיקה גופנית יופיעו לרוב במחלה מתקדמת בלבד. התייצגות 

    

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

אוגוסט 2017בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

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

gastroton.contact@gmail.com

רופא בכיר ביחידה למחלות מערכת העיכול, כבד ותזונה, ד“ר אחיה אמיר
בי״ח דנה-דואק לילדים, המרכז הרפואי תל-אביב.

נדירה יחסית היא כאב בטן חריף, המופיע במקרה של דמם בתוך 
הגידול עצמו; התייצגות זו נפוצה יותר באדנומות או גידולים 

ממאירים. חלק מהגידולים נוטים להתפתח על רקע כבד שחמתי 
ובמקרים אלו ניתן לזהות ממצאים גופניים האופייניים לשחמת 

הכבד- הגדלת טחול, ציור וסקולרי מוגבר ע״פ הבטן, מיימת וכו׳.

גישה אבחנתית
האבחנה המבדלת רחבה, ולאור הסיכון לממאירות, יש חשיבות 

רבה לאבחנה מדויקת. האבחנה נעשית על סמך אנמנזה, 
בדיקה גופנית, בדיקות דם, הדמייה ולעיתים בדיקה פתולוגית 
של הממצא הכבדי. כאמור, לרוב מדובר בממצא אקראי בילד 
א-סימפטומטי, ולפיכך על הבירור להיות שיטתי אך הדרגתי. 

באנמנזה, מעבר לתשאול סטנדרטי לחיפוש תסמינים כלליים 
וספציפיים, יש להתרכז בזיהוי גורמי סיכון פוטנציאליים 

לאבחנות ספציפיות כגון רקע מיילדותי, כבד שחמתי או שימוש 
בגלולות )ראה להלן(. בבדיקה הגופנית יש להתרכז בזיהוי 

סימנים של מחלת כבד כרונית, המנגיומות עוריות וגושים נוספים. 
במידה ויש ממצאים, ניתן להתקדם לפי החשד הקליני. מחקרים 

מראים כי שלוב של אנמנזה, בדיקה גופנית, בדיקות מעבדה 
כולל סמני סרטן, ובדיקות הדמייה מנבאות ב- 98% את האבחנה 

ההיסטולוגית הסופית.

בדיקות דם
במרבית החולים, בדיקות שגרתיות כגון ספירת דם ותפקודי כבד 

יהיו תקינות ולפיכך לא מקדמות את הבירור. יוצאים מן הכלל 
הם ילדים עם מחלת כבד כרונית המהווה גורם סיכון לחלק 

מהגידולים; במקרים אלו ניתן לזהות ממצאים אופייניים כגון 
עלייה בטרנסאמינזות, עליה באנזימים כולסטטים או ספירת 

בחסות:



טסיות נמוכה. לסמני סרטן חשיבות רבה. רמת אלפא-פיטו-
פרוטאין )AFP( גבוהה במעל 90% מהחולים עם הפטובלסטומה 

)HB( ומעל 70% מהחולים עם סרטן הכבד )HCC(. עם זאת, יש 
להיזהר בפענוח תוצאות רמת AFP, שכן בתקופה הנאונטלית 

רמות AFP מוגברות באופן טבעי ויורדות בהדרגה במהלך 
השנתיים-שלוש הראשונות לחיים עד התייצבותן בנורמות 

המקובלות במבוגרים, )ראה טבלה(. רמת AFP עשויה לעלות גם 
כתוצאה מתהליך רהגנרציה כבדית משנית לנזק מתמשך בכבד 

)שחמת(, ולעיתים בצורה קלה אף בגידולים שפירים.

בדיקות הדמייה
בדיקות הדמייה הן מרכזיות באבחון ומעקב אחר גושים בכבד. 

צלומי רנטגן מאוד מוגבלים ויכולים להדגים לכל היותר הימצאות 
גוש בבטן ימנית עליונה. אולטרא-סאונד )US( היא בדיקת 
ההדמייה הזמינה והנפוצה ביותר וניתן לשלבה עם דופלר. 

הבדיקה מאפשרת התרשמות ממקור הגידול, גודלו, אופיו )מוצק, 
ציסטי, וסקולרי(, אספקת הדם אליו, והיחס בינו לבין כלי הדם 
הגדולים של הכבד. במקרים רבים ה- US מספק את האבחנה. 

במידה והממצא אינו ברור, או בנוכחות סימנים מדאיגים כגון 
גדילה או הופעת תסמינים, ניתן להשלים בדיקת MRI שבמידה 

רבה החליפה את בדיקת ה- CT. בדיקת ה- CT חשובה כאשר 
עולה שאלה של גרורות בריאות. גידולים ממאירים נוטים להיות 

גדולים, מעל 1 ס״מ, בעלי וסקולריות מוגברת. ממצאים אופיניים 
 .CT או MRI -והאדרה בשלב עורקי ב ,US -כוללים היפרדנסיות ב
אחר נגעים קטנים ללא מאפיינים חשודים לממאירות ניתן לעקוב 

באמצעות בדיקות הדמיה חוזרות.

דגימה היסטולוגית
במידה ואין אבחנה סופית לאחר בדיקות דם והדמייה כמפורט 

לעיל, או בנוכחות תסמינים או סימנים מחשידים לממאירות, יש 
לשקול דגימת הנגע להערכה היסטולוגית; ע״י ביופסיית כבד 

או כריתה כירורגית. ביופסיית כבד סטנדרטית מבוצעת בילדים 
תחת הרדמה מלאה, עם מחט המוחדרת לאזור המטרה תחת 

הדמיית US. החסרונות של ביופסיה סטנדרטית כוללים דגימה 
מוגבלת- שאינה מאפשרת אבחנה סופית בנגעים מסויימים 

כגון אדנומות, סיכון לדימום או אף פיזור תאים ממאירים. במידה 
והערכת הסיכון לביופסיה גבוהה, ניתן לבצע כריתה כירורגית- 
אומנם מדובר בניתוח אך פעולה זו מאפשרת מניעה טובה יותר 

של סיבוכים פוטנציאליים. בחלק מהמקרים הכריתה היא גם 
תרפואטית.

טבלה. רמות תקינות של AFP במק״ג/ליטר,
לפי גיל בחודשים

> 100,000 0-1

> 2800  1-3

> 275 3-6

> 150 6-12

> 20 12-36

> 4 3 שנים ומעלה
Sickkids laboratory service, Toronto, Canada -מקור*

גידולים שפירים
נגעים סולידים בעלי אופי שפיר בכבד כוללים תהליכים דלקתיים 

)נודולים( וגידולים שפירים- המנגיומה, המרטומה והיפרפלזיה 
מוקדית-נודולרית )FNH(, ראה להלן. לנגעים אלו מאפיינים 

ייחודים בהדמיה, אך לא תמיד ניתן להבדיל בוודאות בינם לבין 
מחלה ממאירה.

Regenerative nodules
מוקדים נודולריים מקומיים רבים )בד״כ-באלפים( של 

הפטוציטים בריאים, לרוב בקונטקסט של כבד שחמתי, תחומים 
ע״י רקמה פיברוטית. הנודולים הם למעשה רקמת כבד בריאה 

המוקפת ע״י ספטות פיברוטיות פתולוגיות. הנגעים קטנים 
ואחידים במראם, אך ייתכנו גם נגעים גדולים יותר )מקרו-

נודולים(.

Nodular regenerative hyperplasia
מוקדי פרופליפרציה בכבד היוצרים קשריות )נודולים(. 

האתיולוגיה המשוערת היא תגובה מקומית של שגשוג תאי-כבד 
)הפטוציטים( לאספקת דם לקויה. ממצא זה נמצא בשכיחות 
גבוהה יחסית בקרב ילדים עם חסימה חוץ-כבדית של הוריד 

הפורטלי, משנית לזיהומים תוך-בטניים בינקות, או צנטרים 
אומביליקליים.

Focal Nodular Hyperplasia (FNH)
גידול שפיר, נפוץ יותר בבנות מאשר בנים, המתגלה לרוב 

בפעוטות או בילדים מבוגרים יותר. רוב המקרים יתגלו כממצא 
אקראי, א-סימפטומטי, בבדיקת הדמייה. ההסבר האתיולוגי 

המקובל הוא שמום בקפילרה עורקית המזינה את אזור הנגע 
גורם לתגובה מקומית עם פרופליפרציה של הפטוציטים. ילדים 

עם מחלה ממאירה בעברם, בייחוד אם קיבלו טיפול בכימוטרפיה 
או הקרנות לכבד, נמצאים בסיכון מוגבר לפתח FNH. במקרים 

נדירים, כאב בטן חד יכול לנבוע מאיסכמיה או קרע של הנגע 
עם דימום נלווה. האבחנה מתבססת לרוב על סמך מאפיינים 

.MRI -ו US -טיפוסיים ב
ל- FNH אין פוטנציאל להתמרה ממאירה, ובאופן עקרוני ניתן 

לעקוב שמרנית בלבד, אך במקרים רבים נגעים אלו נדגמים 
)ביופסיה( או נכרתים בשל ממצאים מדאיגים- גדילה של הנגע, 

תסמינים או חוסר יכולת לשלול ממאירות.

(Hepatic hemangioma) המנגיומה
גידול הכבד הנפוץ ביותר, מתגלה לרוב בתינוקות ודומה מבחינת 

דפוס הגדילה ובהמשך נסיגה להמנגיומות העוריות הנפוצות. 
נגעים פוקליים בד״כ לא גדלים לאחר הלידה ועוברים נסיגה 

ספונטנית עד גיל 12-18 חודשים. המנגיומה מפושטת או 
לחילופין מספר המנגיומות לרוב ייגדלו במהלך השנה הראשונה 
לחיים, ובהמשך ייסוגו באופן הדרגתי תוך 1-5 שנים. ככל הנראה 

רוב הנגעים הללו לא מאובחנים כלל שכן במרבית המקרים הם 
א-סימפטומטיים וחולפים מעצמם גם ללא טיפול.

סיבוכים העלולים להיגרם מהמנגיומות גדולות כוללים אי-
ספיקת לב על רקע שאנט עורקי-ורידי בנגע או היפותירואידיזם 

 iodothyronine( נרכש שכן ההמנגיומות מכילות אנזים
deionidase(המנטרל את הורמון בלוטת התריס; מצבים אלו 

המשך מעמ׳ קודם
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בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

מצריכים טיפול. האבחנה לרוב תעשה על סמך ממצאי הדמייה 
אופיניים; בשל הסיכון הגבוה לדימום, ביופסיה תבוצע במקרים 

חריגים בלבד.
ברוב המקרים ניתן לעקוב שמרנית ע״י בדיקות US חוזרות עד 

רזולוציה ספונטנית. במידה ומתפתחים תסמינים של אי-ספיקת 
לב או היפותירואידיזם, ניתן לטפל תרופתית ע״י פרופרנולול או 

סטרואידים. במקרים קשים, טיפולים אופציונליים נוספים כוללים 
אמבוליזציה של העורק המזין, קשירה של עורק הכבד, כריתת 

הנגע או השתלת כבד.

Mesenchymal hamartoma
גידול גדול, עם מרכיבים ציסטיים בולטים, וכמות משתנה של 

רקמה מוצקה בתווך. רקמת הכבד מעבר לגידול תקינה, אך 
לרוב לחוצה ע״י הציסטות המלאות נוזל.  הגידול לרוב מתגלה 

בשנתיים הראשונות לחיים, אך במקרים חריגים ניתן לאבחנו כבר 
בסקירת מערכות במהלך ההריון;נגעים גדולים במיוחד עלולים 

לגרום בצקת עוברית )הידרופס( ומצריכים לידה מוקדמת.  
ההתייצגות הנפוצה היא תפיחות בטנית ולעיתים גוש במישוש.

ביילודים הגידול יכול לגדול במהירות רבה ולגרום לתסמונת 
מדור בבטן או אי-ספיקה נשימתית מסכנות חיים.

 AFP בבדיקות מעבדה, אנזימי הכבד לרוב תקינים, אך רמת
לעיתים מוגברת במידה קלה.הממצאים ההדמייתיים מאוד 
אופיניים, ואבחנה סופית מתבצעת לרוב על-סמך ממצאים 

היסטולוגיים לאחר כריתת הנגע. במקרים בהם ההדמייה אינה 
חד משמעית- יש לבצע ביופסיה של הנגע.הגידול נחשב כגידול 

בודד, אך לעיתים בהקפו קיימים נגעים לוויניים, מה שאולי 
מסביר הישנות של הגידול גם לאחר כריתה.

הטיפול המקובל הוא כריתה מלאה של הגידול למניעת חזרה או 
התמרה סרטנית. עם זאת, גידולים עם מרכיב וסקולרי דומיננטי 

יכולים לעיתים לעבור נסיגה ספונטנית. ניקוז של הציסטות יעיל 
כטיפול זמני בגידולים מסכני חיים.

(Adenoma) אדנומה
גידול שפיר ממקור תאי אפיתל, לרוב מתגלה בנערות ונמצא 

באסוציאציה לשימוש ממושך )מעל שנתיים( בגלולות למניעת 
הריון. מחלת אגירת גליקוגן מסוג von Gierke( 1( היא גורם סיכון 

נוסף להתפתחות אדנומות. אדנומות נושאות עימן סיכון זעיר 
להתמרה סרטנית.

בדיקות הדמייה וביופסיה אינן אבחנתית שכן אדנומות כוללות 
תאי-כבד בריאים. לעיתים האבחנה אפשרית רק לאחר כריתה 

מלאה של הנגע ובדיקה היסטולוגית מלאה.
אין הסכמה גורפת בספרות לגבי אופן הטיפול המומלץ והוא 

נע בין מעקב שמרני לכריתת נגעים גדולים או סימפטומטיים. 
הפסקת טיפול בגלולות עשויה להוביל להקטנה אך לא 

לרזולוציה מלאה של הנגע; הריון מאידך טומן בחובו סיכון 
לגדילה מהירה של הנגעים עם סיכון לקרע ודימום תוך-גידולי.

גידולים ממאירים
גידולי כבד ממאירים נדירים בילדים באופן כללי עם היארעות של 

כ- 1.5 מקרים למליון ילדים בשנה. הגידול הכבדי השכיח ביותר 
בתינוקות צעירים הוא הפטובלסטומה המהווה כ- 80% מכלל 

גידולי הכבד הממאירים בילדים, ולרוב מתייצג כגוש בטני ללא 
תסמינים נלווים.  תסמינים שכיחים יותר בקרב ילדים מבוגרים 

יותר בהם הגידול הנפוץ יותר הוא סרטן הכבד )HCC(. ממאירויות 
נוספות בפרנכימת הכבד או בדרכי המרה נדירות אף יותר.

Hepatoblastoma (HB)
גידול הכבד הממאיר השכיח בגיל הילדות.  רוב מוחלט של 
המקרים )<90%( יתגלו לפני גיל 4. מספר תסמונות נושאות 



Beckwith- ,כולל טריזומיות כרומוזומליות HB -סיכון מוגבר ל
Wiedemann, hemihypertrophy, ופוליפוזיס משפחתית 

אדנומטית )FAP(. גורמי סיכון אסוציאטיביים אחרים כוללים 
פגות, ומשקל לידה נמוך. ההתייצגות הטיפוסית היא גוש בטני 

בבטן ימנית עליונה, אך התייצגויות אלטרנטיביות כוללות אובדן 
תיאבון, חוסר שגשוג, כאב בטן או תפיחות בטנית; התפקוד 

הכבדי לרוב שמור.
במעבדה, רמת AFP מוגברת, הנצפית בכ- 90% מהגידולים, היא 

סימן ההכר של הגידול ומסייעת באבחנה. טרומבוציטוזיס הוא 
ממצא אופייני )בשל הפרשה פרה-נאופלסטית של IL-6, גורם 

גדילה של מגה-קריוציטים(; אנזימי הכבד לרוב תקינים. הדמייה 
תדגים את גודלו של הגידול והקפו, אך ביופסיה הכרחית לצורך 

אבחנה סופית; יש להקדיש תשומת לב למניעת פיזור משני בעת 
ביצוע הביופסיה.

עיקר הטיפול הוא כריתה כירורגית, אך רק שליש עד מחצית 
הגידולים ניתנים לכריתה מלאה, וחולים אלו יטופלו ראשית 

בכימוטרפיה טרם הערכה מחודשת. רמת AFP מסייעת בניטור 
תגובה לטיפול וזיהוי מוקדם של הישנות המחלה. גידולים בלתי 

נתיחים מחייבים השתלת כבד.
הפרוגנוזה באופן כללי טובה יחסית עם מעל 90% ריפוי בגידולים 

ממוקמים, ו- 70%~ בגידולים עם פיזור משני.

Hepatocellular carcinoma (HCC)
HCC מופיעה בילדים מבוגרים יותר לעומת HB ולרוב תתייצג 

בבני נוער.מחלות כבד כרוניות ובפרט אלו הגורמות לשחמת 
)הפטיטיס C, מחלות מטבוליות וכו׳( מהוות גורם סיכון 

להתפתחות המחלה. התסמינים בלתי ספציפיים וכוללים עייפות 
או כאב בטן עמום.

במעבדה, AFP מוגבר בכ- 70% מהחולים, אך אנזימי הכבד 
בד״כ תקינים. בדיקות הדמייה ידגימו ממצא סולידי בכבד 
בעל מאפיינים חשודים; לרוב בעת האבחנה יש כבר עדות 

להתפשטות מקומית של הגידול ו/או לגרורות ריאתיות.
הגידול לרוב עמיד בפני כימוטרפיה, והטיפול המקובל הוא 

כריתה מלאה או השתלת כבד בגידולים מפושטים וללא גרורות. 
סיכויי החלמה נעים בין 70%~ בגידולים שניתן לכרות בשלמות 

ל- 15%~ בגידולים עם פיזור משני.

מעבר לגידולים ראשוניים בכבד, הכבד הינו איבר מטרה לגרורות 
שמקורן בגידולים ממאירים שונים. בילדים הגידולים השכיחים 

.Wilm's tumor -עם פיזור משני הם נוירובלטומה ו

לסיכום, ממצא סולידי בכבד מהווה אתגר אבחנתי עם 
אבחנה מבדלת רחבה הנעה בין נגעים שפירים ללא 

משמעות קלינית ועד מחלות ממאירות ומסכנות חיים. בירור 
שיטתי מאפשר אבחנה מדוייקת וטיפול מהיר.

סיפור מקרה
ילד בן 3.5 שנים עם 

התקרחות אטיפית כסימן 
מציג למחלת צליאק

ילד בן 3.5 שנים הגיע עם הוריו להתייעצות במרפאת 
עור ילדים בשל התקרחות מוזרה בעיקר בקודקוד 

הקרקפת.

מדובר בילד בריא בדר״כ, ברקע: הריון ולידה - תקינים. התפתחות 
תקינה. תזונה: ינק בחצי שנה הראשונה לחייו, ובהמשך חשיפה 

למוצקים כמקובל. חצי שנה טרם הגעתו למרפאתנו, הופיעה 
התקרחות מוזרה מעגלית בעיקר בקדקוד הקרקפת, טרם 
פניתו אובחן על ידי רופא עור כלוקה בהתקרחות מוקדית 

)Alopecia (areata. טופל על ידי עיסוי הקרקפת עם תכשיר 
המכיל סטרואידים, טיפול אשר לרוב מסייע לאחר שימוש של 
מספר שבועות להתחדשות צמיחת השער. הטיפול לא הועיל 
וההתקרחות התרחבה גם כשהוחלף התכשיר לפוטנטי יותר 

)תמונה מס׳ 1(. 

בקבלתו למרפאתנו חיוורון קל, מצב רוח ירוד. בדיקתו הגופנית 
הייתה תקינה למעט בדיקת העור. בעור קרקפת נמצא אזור 

התקרחות מעגלי כמעט חלק, מזכיר במראה התקרחות 
אנדרוגנית, בנוסף הייתה דלילות בשער הגבות. לא הייתה 

בקרקפת קשקשת, פצעים, כתמים או סימנים שהייתה מחלה 
פעילה אחרת בקרקפת וכי ההתקרחות אולי משנית לתהליך 

מקומי שחלף. לא הייתה מעורבות בציפורני הידיים וללא רושם 
לחרירים או שבירות.  בבדיקות דם שגרתיות המוגלובין 11.6 גר/

 mcv=72 ,ליטר )בדיקה משנה קודם 13.5( עם אינדקסים נמוכים
fl ,mch=23 ,pg/cell, פריטין 9. מדדי דלקת תקינים, תפקודי 

 B12 בלוטת תריס תקינים. תפקודי כבד וכליה רמת ויטמין
תקינים.

באנמנזה מדוקדקת עלו הפרטים הבאים: הילד ממעט באכילה 
בחודשים האחרונים ואף נמנע מארוחות בתלונה כי חש כאבי 
בטן לאחר האוכל, עד כדי בכי כאשר נקרא לארוחה. עקומות 

המשך מעמ׳ קודם

ד״ר יצחק קונפינו

ד״ר חנן ועקנין

השרות לרפואת עור 
בילדים, מרכז רפואי

ע״ש אדית וולפסון

המכון הפתולוגי,
מרכז רפואי ע״ש

אדית וולפסון



    

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

הגדילה הראו האטה בעקומת הגובה ובעקומת המשקל )ירד 
מאחוזון 50 לאחוזון 25 במהלך השנה האחרונה(

 TTG הבירור המעבדתי הורחב עם ממצא של נוגדנים מסוג
IGA חיוביים בטטר גבוה מ- 1:100 ערכי ANCA ,ASCA תקינים. 

הושלם הבירור האבחנתי לצליאק על ידי אנדוסקופיה של 
מערכת העיכול העליונה כאשר ההיסטולוגיה התאימה לאבחנה 

של CELIAC DIS )מארש 3(. תחת טיפול בתפריט ללא גלוטן 
הופיע שיפור מהיר בתלונות על כאבי הבטן אבל במעקב 
לאחר כחודש חודשיים לא להביא להתאוששות בצמיחה 

השיער ולא לעליה במשקל. בדיקות דם חוזרות מצאו כי ערכי 
transglutaminase נותרו גבוהים ממצא שהחשיד כי לא הייתה 

הקפדה מספקת על הדיאטה בבית המשפחה. בפגישה משותפת 
של המשפחה עם יועץ גסטרו, דיאטנית ויועץ העור, הוסבר כי 

עמידה בדיאטה קפדנית תסייע להחלמת מחלת המעי והחלמת 
העור באיזור הקרקפת עם התחדשות השיער גם ללא טיפול 

ספציפי לעור.
לאחר חודשים של הקפדה על הדיאטה חל שיפור בכל המדדים 
והתחדשות מהירה של השער בקרקפת. התופעה לא חזרה מאז 

במעקב של 5 שנים.
בבירור התקרחות בילדים)1( יש לפעול לפי תרשים הזרימה הבא, 
לברר האם התופעה מפושטת או מוקדית, בתוך אלו לברר האם 

תופעה מולדת )קרי סינדרומטית( ואו תופעה נרכשת. לאחר 
מכן לברר באנמנזה וגם במעבדה האם התופעה משנית למחלה 

מקומית )זיהום, חיידקי, פטרייתי, משני לגירוי כימי כלשהו(, 
בנוסף יש לברר מצבו הרגשי של הילד ולוודא כי התופעה אינה 

 Anagen על רקע תלישה עצמית. נותרו אם כן שתי תופעה
effluvium שהיא הופעה של נשירת שער לרוב על רקע מחלה 

כרונית, אנמיה, סטרס וכו׳. במחלה זו ברקע שמאובחנת וחולפת 
המחלה היסודית אזי בתוך 6-12 חודשים השער שנשר אמור 

להתחדש ללא צורך בטיפול נוסף. אבחנה אפשרית נוספת היא 
Alopecia areata שסיבתה לא ידועה אבל ידועות אסוציאציות 

עם מחלות אוטואימוניות כגון תירואידיטיס, ויטיליגו, אטופיק 
דרמטיטיס ואחרות)2(. אמנם מחלה זו שכיחה יותר במבוגרים אבל 

כ 20% מהמקרים מופיעים בילדים. הטיפולים השונים כוללים 
לרוב תכשירים סטרואידליים מקומיים ואחרים. ישנם תיאורי 

מקרה לא מרובים של אסוציאציה בין התקרחות למחלת צליאק, 
יש הממליצים לברר סרולוגיה לצליאק בעת מופע קשה, נרחב 
של התקרחות בילדים)3(. במקרה שלנו התופעה הייתה נרכשת 

בילד אשר היה בריא, נשללו מחלת קרקפת מקדימות וגם תלישה. 
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ואובחנה מחלה כרונית של מערכת העיכול שטיפול בה הביא 
להטבה. זאת בדומה לתיאור של עציוני וחבריו שתיאר 3 מקרי 

התקרחות אשר 2 מהם החלימו ע״י בדיאטה מתאימה והשלישי 
השתפר בדיאטה זו בלבד)4(.

בסיכום מקרה זה אנו ממליצים לרופא המטפל בהתקרחות 
בילדים, בעיקר אם מראה לא שגרתי, להקפיד על אנמנזה 

יסודית, לשקול בירור מעבדתי להקפיד על מדדי התפתחות 
ולשקול בירור מעבדתי למחלה שמסבירה את מחלת העור.

תמונה מס׳ 1

תמונה מס׳ 2



מחלת הכבד שומני הפכה למחלת הכבד הכרונית 
השכיחה ביותר במבוגרים ואף בילדים. עם הטיפולים 
המוצלחים בדלקות כבד וירליות, הפכה מחלת הכבד 

השומני לסיבה המובילה להשתלות כבד. 

מקובל לסווג מחלת כבד שומני לאלכוהולית ולא אלכוהולית. 
מכיוון שסקירה זו עוסקת בילדים נתרכז בכבד שומני שלא על 

nonalcoholic fatty liver disease :רקע אלכוהול הקרויה
)NAFLD), בהמשך היא יכולה להתקדם ל-
non alcoholicsteatohepatitis (NASH(

מצב בו הכבד השומני כבר הפך לכבד דלקתי ובהמשך אף 
להתקדם לשלב ההצטלקות )פיברוזיס( ולשחמת כבד על כל 

סיבוכיה.

כבד שומני קשור במרבית המקרים לתסמונת מטבולית שכוללת 
השמנה, עמידות לאינסולין והיפרליפידמיה ונחשבת כביטוי 

הכבדי לתסמונת המטבולית. שיעור ההשמנה בעולם המערבי 
באוכלוסייה הכללית בכלל ובאוכלוסיית הילדים בפרט עולה 

בהתמדה ושיעורה כ-15% מאוכלוסיית הילדים. לא נדיר למצוא 
אותה אף בילדים מתחת לגיל 5.

מכיוון שבילדים מחלות כבד מטבוליות שכיחות יותר מאשר 
במבוגרים יש לשלול מחלות מטבוליות גנטיות כגורם לכבד 

השומני. כך שבעוד שבמבוגרים כדי לאבחן NAFLD יש ראשית 
לשלול צריכת אלכוהול, בילדים יש לשלול סידרת מחלות 

שקשורות לשקיעת שומנים בכבד כמו:
 cystic fibrosis, glycogen storage disease, Wilson ,familial

hyperlipidemia
וגם מחלות נדירות כדוגמת:

.(lysosomal acid lipase deficiency( LALD
הפתוגנזה של המחלה כוללת בתחילה עמידות לאינסולין 

שגורמת לאגירת שומן בכבד עקב ירידה בפירוק שומנים בכבד. 
השלב הבא הוא נזק חימצוני לכבד מחומצות שומן חופשיות 
שמצטברות בכבד אשר מגבירות הפרשת ציטוקינים ויצירת

פרופסור
שמעון רייף

מנהל מחלקת ילדים 
בית חולים אוניברסיטאי 
הדסה עין כרם, ירושלים

כבד שומני 
בילדים

האפידמיה של המאה 
ה-21. אבחון וטיפול



    

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

 דלקת בכבד. הדלקת הממושכת בכבד גורמת לאקטיבציה 
של תאי stellate שהופכים לתאים מיופיברובלסטים בעלי 

יכולת הפרשת קולגן ויצירת פיברוזיס כבדי ובהמשך צירוזיס. 
שלב זה כבר בדרך כלל לא הפיך ובהמשך מתפתחים סיבוכי 

שחמת כמו יתר לחץ פורטלי שגורם לדליות בוושט ולדימומים, 
למימת , צהבת והפרעה בקרישת דם. הקו הראשון באבחון הוא 
אולטרסאונד. זו בדיקה נגישה לא פולשנית ולא יקרה. המאפיין 

כבד שומני הוא היפראקוגניות של הכבד. ההערכה היא בהשוואה 
לכליה הכבד נראה יותר בהיר ויש טשטוש כלי דם.

מעניין שהפרעה באנזימי כבד מוצאים רק ב25% מהחולים 
בילדים לעומת שכיחות גבוהה יותר במבוגרים. עובדה זו מצאנו 

בעבודה שפרסמנו על כבד שומני באוכלוסיית ילדים בארץ 
עם השמנה. היחס ALT/AST בדר״כ גדול מ-1 ויכולה להיות 

עליה קלה גם ב GGT. התיפקוד הסינטטי של הכבד בשלב זה 
של כבד שומני ואף ב NASH תקין ושמור. השימוש בבדיקות 

יותר מתקדמות ויותר אבחנתיות מוגבל עקב עלותן )MRI( ועקב 
הקרינה הגבוהה)CT(. בדיקות חדישות יותר כולל אלסטוגרפיה 

בה מודדים אלסטיות של הכבד שקשורה לשקיעת שומן בתוכה. 
 MRI - PDFF: Proton Density Fat בדיקה שניה חדשנית היא
 CT/MR :או בדיקה שמכמתת את כמות השומן בכבד Fraction

 .spectroscopy

כאמור לאבחון של כבד שומני מסוג NAFLD ביופסיית כבד 
אינה נחוצה. הצורך לביצוע ביופסיה הוא להעריך את מידת 
הפגיעה והאם מדובר ב NAFLD או ב-NASH כלומר האם 

כבר המחלה התקדמה לsteatohepatitis ולפיברוזיס. מטרה 
שניה לביופסיה היא בכדי לשלול מחלה ראשונית )כגון 

מחלות מטבוליות( הגורמת לכבד שומני או שמא קימת בנוסף 
לכבד השומני מחלה אחרת. הממצאים בביופסיה הם מסוג 

מיקרו ומקרו סטאטוזיס )כפי שמופיע בתמונה(. ניתן למצוא 
Ballooning של ההפטוציטים ודלקת לובלורית במקרה שכבר 

.steatohepatitis קיים
NAFLD activity score )NAS( :שנקרא score קיים

מטרתו לדרג את חומרת הפגיעה שמתבסס על אחוז השומן 
ברקמת הכבד, מידת ה lobular inflammation וקיום או לא 

של ballooning. בילדים לעומת מבוגרים קיים שוני בפתלוגיה 
הכבדית שמתאפיינת  בדלקת ופיברוזיס פריפורטאלית. 

מה מייחד כבד שומני בילדים?
ראשית המחלה יותר אגרסיבית עם מעבר ל-NASH באחוזים 
יותר גבוהים מאשר במבוגרים. ב-20% מהמקרים ניתן למצוא 
נוגדנים עצמוניים בעיקר מסוג ANA. שכיחות המחלה עולה 

עם העלייה בשיעורי השמנה בילדים. בעבודה שאנחנו בצענו 
בקרב ילדים עם השמנה שנמצאים במעקב במרפאת השמנה 

בבית חולים לילדים שניידר מצאנו שכיחות של כבד שומני 
ב60% מהילדים. נמצאה קורלציה בין דרגת הכבד השומני לעליה 

ב-BMI. רק ב25% מהילדים הייתה עליה באנזימי כבד תאמה 
את  חומרת הכבד השומני. פקטורים נוספים שמצאנו קשורים 

לחומרת הכבד השומני מין זכר, רמת אינסולין גבוהה כביטוי 
לעמידות לאינסולין, רמה גבוהה של טריגליצרידים וסיבוכי 

השמנה. 

אם נסכם את הגורמים לכבד שומני בילדים:
רקע גנטי הקשור כנראה בגנים שקשורים למטבוליזים של 

שומנים ומדיאטורים דלקתיים
)PNPLA3, TNF, INTERLUKIN 6(, מין זכר, מוצא אתני, וגורמים 
סביבתיים כמו תזונה רבת קלוריות פחמימות שומנים, שתיה רבה 
של משקאות ממותקים, אורח חיים יושבני שכולל מיעוט פעילות 

גופנית וצפייה רבה בטלוויזיה. הטיפול בכבד שומני מורכב 
מטיפול תזונתי, פעילות גופנית, תרופתי וניתוחי.

NAFLD: SONOGRAPHIC EVIDENCE

•	 bright liver

•	 echotexture increased compared 
to kidney

•	 vascular blurring



בת 12 שנים ממוצא בדואי, פנתה למיון בשל כאב 
ברום הבטן מלווה בהקאה חוזרת מזה 5 ימים.

מדובר בנערה בריאה שהתלוננה במהלך החודש שקדם לפניה 
על כאב ברום הבטן שהוחמר לאחר אכילה.

בשבוע האחרון סבלה מהקאות חוזרות, לאחר אכילה, בתדירות 
של 2-3 פעמים ביממה. ללא הקאה לילית. ביממה הראשונה 

הקאה של תוכן קיבה ובהמשך הופעה של פסי דם. ללא עליית 
חום אין סיפור של נטילה של תרופות וספציפית לא נטלה 

NSAID. לא ידוע על בעיות קרישה במשפחה וזהו אירוע ראשון 
של דימום. מתארת יציאות תקינות ופרט לנ״ל ללא תלונות 
נוספות. הולכת לבית ספר, בני הבית בריאים ללא תחלואה 

סביבתית חריגה.
בבדיקתה במיון - מדדים חיוניים תקינים. אחוזוני גדילה תקינים. 
בטן- רגישות ניכרת באזור האפיגסטריום שאר הבדיקה הגופנית 

תקינה.
הוחלט לאשפזה לברור וטיפול באבחנה של דימום מדרכי עיכול 

עליונות. 
הערכה ראשונית הייתה כי הנערה יציבה המודינמית. הורכב 

עירוי. נלקחו בדיקות דם כולל תד״ש - המוגלובין-12.5 גר׳/
ליטר עם אינדקסים תקינים. ספירה לבנה-25,620, מבדלת 

- נאוטרופילים-8600, למפוציטים-6000 ואאזינופיליה 
ברורה-11,020, טסיות-494,000. כימיה-כולל גלוקוז, 

אלקטרוליטים תפקודי כליה-תקינים, אנזימי כבד מוגברים כולל 
SGOT ,SGPT 60 ו-56 בהתאמה )פי 2 מהנורמה(, פוספטזה 

בסיסית 783 )פי 5 מהנורמה(, LDH 518)פי 1.1 הנורמה(, ו 
GGT- 334 )פי 15 מהנורמה(. אלבומין ואנזימי לבלב תקינים, 

סה״כ חלבון מוגבר 8.6 על חשבון עליה בגלובולינים. INR-תקין. 
C-reactive protein- 28.6 מוגבר )0.2-5 נורמה(.

הטיפול התזונתי מטרתו לרדת במשקל והוא כולל הפחתת 
קלוריות ובעיקר סוכרים משקאות ממותקים הורדת סוכרים 
שומנים ופרוקטוז. דיאטה שהוכחה כיעילה היא דיאטת הים 

התיכון. בנוסף לירידה במשקל דיאטות אלו משפרות את 
הרגישות לאינסולין. עובדה מעניינת הראתה שבמקרים רבים 
ירידה קלה במשקל אצל ילדים עם כבד שומני וללא השמנה 

בולטת גורמת לריפוי.

פעילות גופנית קבועה לפחות 3-4 פעמים בשבוע 300-400 
קלוריות לססיה. אין תרופה ספציפית לכבד שומני. ההתערבות 

התרופתית יכולה להיות במספר מישורים: הגדלת רגישות 
לאינסולין, הורדת הנזק החימצוני, נוגד דלקת ונוגד פיברוזיס. 
 E בילדים הייתה עבודה חלוצית שמצאה יעילות למתן ויטמין
במינון גבוה של 400 יחידות ליום, אולם עם הפסקת התרופה 

המחלה חזרה. במחקר אחר )tonic( לא נמצאה השפעה
 .orlistat-עבודה ישראלית מצאה השפעה מיטיבה ל .E לויטמין

תרופה חדשה ומבטיחה מתוצרת כחול לבן של חברת גלמד היא 
Aramchol תרופה זו מסוג small molecule ניתנת דרך הפה. 

בתחילה היא פותחה במקור לטיפול באבני מרה, אך נמצאה 
יעילה בניסיונות הן בבעלי חיים והן בבני אדם עם כבד שומני. 

המנגנון שלה קשור לעיכוב אנזימים הקשורים למטבוליזים של 
 ).SCD 1( שומנים

במקרים קשים ועמידים לטיפול נמצא שלניתוחים בריאטריים 
תוצאות טובות בטיפול בכבד שומני. 

לסיכום: מחלת כבד שומני עולה בשכיחותה בכל העולם 
במבוגרים וגם בילדים. היא קשורה להשמנה ולעמידות 

באינסולין. בילדים יש לשלול מחלות גנטיות ומטבוליות 
ראשונית כגורם אפשרי, אנזימי כבד מוגברים נמצאים רק 

בכרבע מהחולים. אולטרסאונד כבד הוא הקו הראשון באבחון. 
ביופסית כבד נחוצה רק במקרים בודדים ובעיקר כדי לשלול 

מחלות אחרות. הטיפול תרופתי הוא מוגבל אבל קימות הרבה 
תרופות ב-pipe line עקב כך שמדובר במחלה מאד שכיחה עם 

סיבוכים רבים. עדין הטיפול המומלץ הוא ירידה במשקל על 
ידי תזונה מותאמת, פעילות גופנית ושינוי אורח חיים. ניתוחים 

בריאטריים שמורים למקרים הקשים.

סיפור מקרה
נערה עם כאב ברום 

הבטן והקאה דמית

ד״ר
ורד פינסק

מרפאה למחלות עיכול ותזונה 
של הילד, מרכז רפואי סורוקה, 

באר-שבע

המשך מעמ׳ קודם
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בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

הילדה טופלה בעירוי נוזלים, I.V. Ranitidine וצום. במחלקה נצפו 
עוד מספר אירועים של הקאה עם דם טרי וכחיפוש מקור לדימום 

בדרכי עיכול עליונות הוחלט על בצוע של גסטרוסקופיה. 
גסטרוסקופיה הדגימה בוושט הרחיקנית סימנים מתאימים ל

Mallory Weiss Syndrome, ללא דימום פעיל. קיבה ותרסריון-
תקינים.

 
במהלך האשפוז הפסיקה להקיא אך התמידה עם כאב בטן 

משמעותי. בבדיקה נמצא סימן ע״שMARPHY חיובי. צילום 
בטן בשל חשד ראשוני לסימנים פריטונאלים )תמונה מספר 

1( הדגים כיסית )ציסטה( מסויידת  בקוטר 5 ס״מ בבטן ימנית 
עליונה. התמונה הרנטגנית בשילוב קליניקה של כאב בטן מלווה 
באאזינופיליה והפרעה כולסטטית באנזימי כבד מעלה חשד כי 

מדובר בכיסית אכינוקוקלית.  
בבדיקה על קולית של בטן עליונה הודגם תהליך בעל דפנות 

מסויידים בקוטר 5.5 ס״מ, באונה ימנית של הכבד, נראה כציסטה 
אכינוקוקלית. בתוך הציסטה גדולה ניתן להבחין בספטות וכן 

ציסטה בת. דרכי מרה - הרחבה ברורה של דרכי המרה תוך וחוץ 
כבדיים. צינור מרה המשותף קוטר עד 7.5 מ״מ. שאר הבדיקה 

בתחום הנורמה.  

בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת )תמונה 2( וכן בבדיקת תהודה 
מגנטית )MRCP( הודגמה כיסית בסגמנט 7 של הכבד בגודל 

4.5x4x3.4 ס״מ עם דפנות מעובים. בהיקף הממצא ניתן לראות 
מבנים ציסטים קטנים מתאימים לכיסיות בת עם חיבור של 

הציסטה לצינור המרה הסגמנטלי שנראה מורחב. שאר דרכי 
המרה לא מורחבים. ניתן לראות לחץ ברור עם דחיקה של 

הקיבה על ידי המסה. לאור ספטציות, קפסולה ומיקום- מתאים 
ל HYDATID CYST- Echynococal cyst או בעברית שלחוף 
 ECHYNOCOCCUS-מים. בדיקת סרולוגיה נמצאת חיובית ל

.GRANULOSUS

ציסטה אכינוקוקלית- המזהם העיקרי שגורם להופעה של כיסית 
אכינוקוקלית הוא: Eg( Echinococcus granularis) ובאופן נדיר 

.Ehinococcus multilocuris )1(

אפידמיולוגיה- על פי ארגון הבריאות העולמי )Eg ,)WHO אנדמי 
באזורי גידול כבשים כולל: אוסטרליה, ניו-זילנד, צפון ודרום 

אמריקה אסיה- סין אזור המזרח התיכון ומזרח אירופה )2( עם 
שכיחות גבוה של 50/100000 ואף גבוה מכך באזורים מסוימים 

בדרום אמריקה ובמדינות מתפתחות )2(. לאחרונה עם נדידה של 
קבוצות מיעוטים ניתן למצוא EC בכל מקום על פני כדור הארץ.

עבודה מסכמת של בן שימול וחבריו מ-2011 הראתה כי דרום 
.)3( Eg-מדינת ישראל נחשב לאזור אנדמי לזיהום ב

פרזיט זה מדביק בדר״כ אוכלי בשר כמו כלבים, שועלים, זאבים 
לאחר אכילה של בשר לא מבושל / אכילה של בעל חיים שמת. 

חיות אלו מפרישות את ביציי הטפיל בצואתם )2(. מאכסני הבניים 
צאן, בקר, חזירים וגם בני אדם בולעים את ביציי הטפיל. לאחר 
כניסה למעי הדק הטפיל נצמד לרירית של מאכסני בניים כמו 
 )OVA( האדם נדבק בבליעה של הביצים .)כבשים או חזירים )2

בעקבות מגע עם כלבים נגועים שהפרישו את הביצים בצואה או 
בליעה של מזון, או מים שזוהמו בצואה שמכילה את הביצים.

השלב הראשון לאחר ההדבקה - תקופת דגירה אסמפטומטית 
במהלכה הביצים מפרישות ONCOSPHERES שמסוגלים 

לחדור את דופן המעי בתרסריון ובהמשך לכוון המערכת 
הפורטלית שמאפשרת מעבר לכבד, ראות ואברי מטרה אחרים 

שכיחים פחות כמו כליות, טחול, מח, עניים ולבלב .
הטפיל מתרבה בכבד או באיבר מטרה אחר בצורה א-מינית ויוצר 

כיסיות )CYST HYDATID(. הנוזל בתוך הכיסית צלול ומכיל 
בתוכו את הסקוליצס שהם בעלי פוטנציאלי זיהומי גבוה כאשר 

יתפזרו. 

	

תמונה מס׳ 2.
CT בטן. בסגמנט 7 של 
 4.5x4x3.4 הכבד בגודל

ס״מ עם דפנות מעובים. 
בהיקף הממצא ניתן לראות 

מבנים ציסטים קטנים 
מתאימים לכיסיות בת עם 
חיבור של הציסטה לצינור 
המרה הסגמנטלי שנראה 

מורחב. שאר דרכי המרה לא 
מורחבים. ניתן לראות לחץ 

ברור עם דחיקה של הקיבה 
על ידי המסה.

תמונה מס׳ 1.
צילום בטן ריק. החץ מצביע 
על כיסית מסויידת בקוטר 5 

ס״מ בבטן ימנית עליונה.



חולה בן 7.3 שנים הופנה למיון בעקבות ירידה 
בתאבון ובמשקל, מזה מספר חודשים, המלווים בחום, 

שלשולים וכאבי בטן. ברקע מאובחן על הספקטרום 
האוטיסטי וצליאק שאובחן בגיל שנתיים.

בקבלתו לאשפוז כחוש, חיוור ובטן עם רגישות דיפוזית. 
משקל 19 ק״ג )אחוזון 3( וגובה 118 ס״מ )אחוזון 20-25(. 

ממדידות קודמות ניתן לראות כי גדל באופן עקבי על אחוזון 
50 הן בגובה והן במשקל, עד למספר חודשים טרם אשפוזו 

אז החל לשבור עקומות גדילה. בדיקות דם הדגימו אנמיה 
מיקרוציטיתהיפוכרומית )המוגלובין 10gr/dL(, מדדי דלקת 

גבוהים )CRP 18.5 mg/dL, תקין עד 5(, היפואלבומינמיה 
 .)ng/mL 2.5( וערך נמוך של חומצה פולית )g/dL 3.3 אלבומין(

סרולוגיה עדכנית לצליאק הייתה שלילית.
לאור קליניקה ותוצאות המעבדה החל ברור האם מדובר במחלת 

מעי דלקתית, ואכן קולונוסקופיה הדגימה ממצאים אופייניים 
למחלת קרוהן בינונית קשה באליום הטרמינלי עם כיבים עמוקים, 

פיברין ותמונה של אבני מרצפת. בשיחה עם ההורים הוצגו 
האפשרויות הטיפוליות עם המלצה להתחלת טיפול תרופתי 

תזונתי אקסקלוסיבי )שתיית פורמולה באופן בלעדי למשך 6-8 
שבועות( לאור מצבו הגופני והתזונתי הירוד.

הוריו העלו חששות שמא לא יענה לדיאטה אקסקלוסיבית 
בשל היותו אכלן סלקטיבי, אכילה המאפיינת ילדים רבים על 
הספקטרום האוטיסטי. הדיאטה החלה בהדרגה כאשר ביום 

הראשון שתה שתי מנות )מנה=240 מ״ל( מודולן ובכל יום הוסיף 
1-2 מנות. תוך ארבעה ימים הגיע המטופל לדרישות התזונתיות 

 (80kcal/kg( המומלצות שסיפקו עבורו 1500 קק״ל ליום
ו-42 גרם חלבון )2.2gr/kg) באמצעות שש מנות מודולן. תחת 

טיפול זה, חל שיפור משמעותי בתמונה הקלינית תוך שבוע עם 
רזולוציה של כאבי בטן וירידה בכמות השלשולים, דבר שאפשר 

את שחרורו מאשפוז.
בביקורת שבוע לאחר מכן החולה שתה 6-7 מנות מודולן ביום. 

דיאטה זו סיפקה עבורו 88kcal/kg וגם 2.65gr/kg חלבון. 
המשפחה ציינה כי מגמת השיפור ממשיכה: החום חלף, היציאות 

כבר לא היו מימיות אלא רכות והתאבון השתפר. כמו כן עלה 
במשקל 750gr מתחילת הטיפול התזונתי. בביקור ההורים 

סמפטומים- מקרים רבים אסמפטומטים. כאשר הציסטה גדלה, 
חלק מהמקרים יתגלו במישוש מסה בטנית בבדיקה גופנית, או 

יסבלו מכאב בטן, עם או בלי ירידה בתאבון. פיזור נוזל כיסית 
אפשרי למרה, חלל הצפק או חלל הצדר. במקרים פיזור נוזל 

הכיסית לדרכי המרה יכולה להתפתח צהבת חסימתית וכאשר 
הפיזור בחלל הצפקי עלול להתפתח הלם אנפילקטי  ובמקרה 

קיצון פיזור מיליארי עלול לגרום למוות החולה. בפיזור לפלאורה 
יופיע שיעול, חם ובמקרים קיצוניים התפתחות של אמפיימה.

אבחון- מתבסס בעיקרו על הדמיה. בצילום רנטגן, בדיקה על 
קולית טומוגרפיה ממוחשבת או תהודה מגנטית, ניתן להדגים 

 DAUGHTER CYST ציסטה עם ספטות/ או ציסטה בכבד עם
או הסתיידות הדופן.

בדיקת הבחירה - לאבחון בבני אדם מתבססת על מציאה של 
נוגדני IgG ל-ECHYNOCOCCUS GRANULOSUS וכן מציאת 

SCOLECES בנוזל הכיסית )4(. 
טיפול- בציסטות קטנות שעברו הסתיידות אין צורך לטפל. 

בעבר - עיקר הטיפול היה ניתוחי כולל קילוף של הכיסית או 
במקרים שהכיסית ממוקמת כריתה של אונה או סגמנט של 

הכבד. השיטה המקובלת כיום משלבת טיפול שמרני על- ידי 
ניקוז והזרקת סליין הפרטוני כדי להמית את הטפיל ומניעת 

פיזורו לחלל הפריטונאלי או לזרם הדם. הטיפול ניתן בשילוב עם 
ALBENDAZOLE פומי. 

החולה במקרה המתואר סבלה מלחץ על הקיבה בשל הגדלת 
כבד כתוצאה מכיסית אכינוקוקלית דבר שגרם לכאב ברום הבטן. 

בהדמיה הודגמה קיבה דחוקה וככל הנראה משנית לכך נגרמה 
.MALLOREY WEISS הקאה חוזרת שהובילה לתסמונת

בעקבות ההדמיה, מעבדה תואמת יחד עם הוכחה סרולוגית ל 
EC, החולה טופלה על ידי אלבנדזול. כאב הבטן חלף, ההקאות 

פסקו, ואאזונופיליה וכן ההפרעה הכולסטטית נעלמו. בוצע 
ניקור של הציסטה עם הזרקה של סליין הפרטוני ושאיבת התוכן. 
מעקב כחודש לאחר הפעולה החולה אסמפטומטית, והיא זומנה 

להדמיה על קולית חוזרת. 
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המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

העלו קשיים בנוגע לחזרה למסגרת החינוכית שם עתיד הצוות 
החינוכי להתמודד עם הכנת הפורמולה מצד אחד, ומאידך 

ייחשף למזונות מגוונים. הוריו קיבלו דף הנחיות לבית הספר 
וערכה לנשיאת מודולן בה שייקר להכנה קלה. בנוסף החל טיפול 

אחזקתי בזריקות מתוטרקסט במקביל לטיפול התזונתי. כעבור 
3 שבועות נוספים חזר המטופל לביקורת במרפאה עם המשך 

מגמת השיפור הקליני והעליה במשקל.

לאחר שבעה וחצי שבועות, בביקורת במרפאה, המטופל 
ומשפחתו ציינו שהוא מרגיש מצויין, ללא כאבי בטן, חום הקאות 

או בחילות. היציאות עדין היו קצת רכות, דבר הצפוי בחלק 
מהחולים הנוטלים כלכלה נוזלית בלבד. המשקל עלה ל-22.3 

 BMI-ק״ג )אחוזון 25( והגובה ל-120.2 )אחוזון 25(. חישוב ה
15.4 ממקם אותו באחוזון 50. במהלך 7.5 שבועות של טיפול 

תזונתי עלה 3.5 ק״ג במשקל וגבה ב 2.2 ס״מ. בבדיקות דם 
המוגלובין עלה ל-gr/dL 13 ורמות CRP תקינות. המטופל והוריו 

קיבלו הדרכה לחזרה לדיאטה רגילה ללא גלוטן, כאשר שליש 
מסך הקלוריות היומיות הינם משתיית מודולן, במקביל לטיפול 

אחזקתי במתוטרקסט. הומלץ להוסיף מזונות בצורה הדרגתית: 
ירקות ופירות מבושלים ללא קליפתם, מזונות חלבוניים כמו עוף 
ודגים ופחמימות ללא גלוטן כגון תפוח אדמה ואורז. צורת הכנת 

האוכל העדיפה הינה אידוי, צלייה ובישול. הומלץ כי בכל ארוחה 
יש להוסיף מזון חדש ולבחון את התגובה האישית והפיזית אליו. 
בתוך ארבעה שבועות יש לחזור לדיאטה מגוונת המכילה דגנים 

ללא גלוטן, סיבים תזונתיים כגון ירקות ופירות בכל הצבעיים, 
קטניות, מוצרי חלב במידה אך עדין להמשיך לשתות 2-3 מנות 

מודולן מדי יום. כמו כן, הומלץ לצמצם את השימוש במזון 
מתועש, מטוגן ומאכילים בהם אחוז גבוה של שומן רווי. 

לאחר כארבעה שבועות נוספים, המטופל הגיע לביקורת כשהוא 
מרגיש טוב ומדווח על יציאות תקינות, אך הציג ירידה במשקל 

של 500gr מאז ביקורת קודמת. מאנמנזה עולה כי ההורים 
חוששים מחשיפה למזונות רבים ומקפידים שלא לצורך על 

דיאטה דלת סיבים, ללא מוצרי חלב בנוסף לשתיית 750 מ״ל 
מודולן ביממה. תפריט זה סיפק עבורו רק כ-60% מסך הקלוריות 

המומלצות עבורו ליום. הוסברה החשיבות בחזרה לתזונה 
מאוזנת ומגוונת בהתאם ליכולת ולסבילות האישית. חודדו 

ההנחיות כי אין צורך בהגבלות תזונתיות מיותרות העלולות לגרוע 
מאיכות החיים ולצמצם את רכיבי המזון ובכך לפגוע בפוטנציאל 

הגדילה. 

בביקור אחרון במרפאה לפני מספר שבועות, כחצי שנה לאחר 
שאובחן והוחל בטיפול, ניכר כי מחלת הקרוהן ברמיסיה קלינית 

ומעבדתית. המטופל מרגיש מצוין, ללא שלשולים, ממשיך לגדול 
על גבי אחוזון 50 בהתאם לפוטנציאל גדילתו וצורך כלכלה 

מגוונת לצד שתיה של 2-3 מנות מודולן ביום.

לסיכום: המקרה מציג את מורכבות הטיפול בילד על 
הספקטרום האוטיסטי עם בררנות באכילה, הגבלות בתפריט 
עקב מחלת צליאק שאובחן עם מחלת קרוהן חדשה והומלץ 
לו טיפול תזונתי ע״י דיאטה אקסלוסיבית להשריית רמיסיה. 

על אף היותה זמנית דיאטה אקסקלוסיבית בחולי קרוהן מלווה 
לעתים קרובות מאד בקשיים פיזיולוגיים ופסיכולוגיים. יחד עם 

זאת, במקרה זה נצפתה היענות יוצאת דופן של הילד והוריו 
אשר תרמה להגעה לרמיסיה קלינית ומעבדתית. המקרה 

ממחיש את החשיבות של הטיפול הרב מקצועי המשלב טיפול 
תזונתי אינטנסיבי ומעקב מסודר לשם מעקב אחר חסרים 

תזונתיים והשלמתם על מנת לאפשר גדילה מיטבית.



        

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® 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.
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ההידרוליזאט היחיד
LGG® - 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

Colic?
Extra Care Comfort מטרנה

  L . reuteri הוכח מחקרית כמפחית
Colic משך בכי בתינוקות עם

  דל לקטוז

  הרכב שמנים עשיר בבטאפלמיטט
)sn-2 palmitate( לעיכול קל

לשימוש החל מלידה ואילך
לתשומת לב - חלב אם המזון הטוב ביותר לתינוק

מביוגאיהברשיוןL. reuteriמכיל




