
        

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.

מחלת הצליאק )כרסת( היא מחלת מעי הנגרמת 
כתוצאה מתגובה אימונית משנית לחשיפה לגלוטן, 

באנשים עם נטייה גנטית, ומתאפיינת בנוכחות 
)tTG Ab) tissue transglutaminase 2 נוגדנים כנגד

ו/או  )EMA) endomysium
.)DGP) deamidated gliadin peptide

מאז תאורו הראשון ב- 1887 על ידי Samuel Gee וגילוי הקשר 
בין חיטה כגורם להופעת המחלה על ידי William Dicke ב- 1941 

חלה התקדמות בהבנת המחלה, האבחון והטיפול בה. כיום יש 
הוכחות מוצקות כי מדובר בתגובה אוטואימונית שמתפתחת 

משנית לחשיפה לגלוטן הנמצא בחיטה, שעורה וסובין באנשים 
עם נטייה גנטית מתאימה. מחלת צליאק שנחשבה פעם כמחלה 

נדירה וכמעט תמיד בילדים, יכולה להופיע בכל גיל או קבוצה 
אתנית וכיום שכיחותה באוכלוסיה הכללית כ-1%.

להבדיל ממחלת צליאק, אי סבילות לגלוטן או,
NCGS) non-celiac gluten sensitivity(, מתארים מצב של 

קבוצת תסמינים של מערכת העיכול או מחוץ אליה שקשורים 
לצריכה של מזונות עם גלוטן, אצל אנשים שלא סובלים / לא 

אובחן אצלם צליאק או אלרגיה לגלוטן / חיטה. 

שכיחות תופעה זו לא ברורה, אך נראה כי היא מעט מעבר 
לשכיחות מחלת הצליאק, כ- 3%-2% באוכלוסיה הכללית. 
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היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים
מרכז רפואי כרמל ומחוז חיפה וגליל המערבי

NCGS תוארה בעיקר במבוגרים בגילאי 30-50 שנים ויותר 
בנשים, אך תוארו גם מקרים בילדים. התופעה לעתים קרובות 

.NCGS -חולפת, לכן יש צורך בהערכה חוזרת של אנשים הסובלים מ
NCGS מתאפיינת בהופעת תסמינים בסמוך לצריכת גלוטן, 
תסמינים אלה נעלמים עם הפסקת צריכת גלוטן ונשנים תוך 

שעות או ימים לאחר חשיפה חוזרת.

אלרגיה לחיטה, היא תגובה מתווכת על ידי המערכת האימונית 
מסוג T2 לחלבוני החיטה. מדובר בתגובה מידית לאחר חשיפה 

לחיטה, מתאפיינת על ידי תסמינים של אנפילקסיס כגון נפיחות 
וגרד של השפתיים, לוע ועור, גודש באף, דמעת וקשיי נשימה. 

אלרגיה לחיטה נפוצה יותר בילדים )2% עד 9%( בילדים והרבה 
פחות במבוגרים )0.3% עד 3%(. הסקירה הנוכחית מביאה עדכונים 

.NCGS-על פתופיזיולוגיה, אבחון וטיפול במחלת הצליאק ו

פתוגנזה 
הפתוגנזה של צליאק מערבת מספר גורמים: גלוטן ותגובה של 
המערכת החיסון משנית לצריכת גלוטן, גורמים גנטיים, גורמים 

סביבתיים ועוד גורמים אחרים.

גלוטן
גלוטן הוא תערובת של חלבונים מורכבים שונים )גליאדינים 

 glutamine -ו proline וגלוטאינים( עשירים בחומצות אמינו מסוג
שלא עוברים פירוק מלא במערכת העיכול. התוצאה הסופית 

בחסות:

צליאק ואי סבילות לגלוטן
בהעדר צליאק

)NCGS, Non-Celiac Gluten Sensitivity)
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של פירוק חלקי של חלבונים אלה היא תערובת של פפטידים 
שיכולים להשרות תגובות שונות במעי: שינוי בחדירות המעי 

ותגובה שמערבת את המערכת החיסונית המולדת )innate( או 
הנרכשת )adaptive( של המערכת העיכול, בדומה לתגובה של 

מערכת העיכול לחשיפה לחיידקים פתוגניים.

חדירה של גלוטן מחלל המעי ל- lamina propria דרך המעבר בין 
תאי המעי הוכחה במחקרים ומתרחשת בעקבות קשירת חלקיקי 

גלוטן וחלבונים שוניםלקולטן CXCR3 ברירית המעי והפרשה 
 intercellular tight חלבון המפקח על חדירות של ,zonulin של

junction. אירועים אלה מתרחשים בכל אדם לאחר אכילת 
גלוטן, אך באנשים עם נטייה גנטית כפי שתוארה, אותם אירועים 

מביאים להפעלת מערכת החיסון. בשלבים התחלתיים של 
המחלה, ישנה גם חדירת גלוטן דרך תאי מעי, transcellular, על 

.transferrin של CD71 -ידי קישור הגלוטן לקולטן ה

תגובה חיסונית ראשונית / מולדת )innate immunity( משחקת 
תפקיד מרכזי בשלבים ההתחלתיים של התפתחות צליאק 

 interferon-ו IL15 הפרשת ציטוקינים מסוג .NCGS-ויתכן גם ב
alpha מעודדים תגובה אימונית והצטברות של תאי דלקת 

 .)dendritic cells, intraepithelial lymphocytes( שונים
אירועים אלה בשילוב עם פריצת מחסום הרירית של המערכת 

העיכול, מאפשרת חדירה נוספת של פפטידים לא מפורקים של 
גלוטן ל-lamina propria. חדירת הגליאדין וגיוס נאוטרופילים 

משלימים את התהליך שמוביל לאובדן סבילות לגלוטן באנשים 
 tissue transglutaminase עם נטייה גנטית מתאימה. שחרור
מהרקמה הניזוקה )גם מרקמת חיבור וגם מתאי אפיתל המעי( 

.deamidated הופך את הפפטיד גליאדין לגליאדין

 )adaptive immunity( התגובה החיסונית נרכשת/ מותאמת
שמתפתחת בעקבות הקישור הייחודי בין deamidated גליאדין 

שמבטאים  (APC( antigen presenting cells מסוג T ותאי
HLADQ2/DQ8 histocompatibility class II-major, היא 

מרכזית בפתוגנזה של מחלת הצליאק. כתוצאה מקישור זה 
 ,Th1-ו B שגשוג תאי ,Th2 והפעלה של המערכת החיסונית מסוג

הפרשה של ציטוקינים פרו-אינפלמטוריים, תאי NK ועליה של 
- מתפתח נזק נוסף עם  )IEL( intraepithelial lymphocytes
השטחה של סיסי המעי משנית למוות תאי אפיתל והעמקת 

 stem cells הקריפטות כביטוי לחוסר איזון בין קצב התרבות של
שלא מצליחים לפצות על קצב העלמות של תאי האפיתל.

גורמים גנטיים
חשיבות הגורמים הגנטיים ברורה לאור שכיחות גבוהה של 

צליאק במשפחות לעומת שכיחות באוכלוסייה כללית ושכיחות 
גבוהה בתאומים זהים. כמעט 100% חולי צליאק נשאים של 

וריאנטים יחודיים של DQ2 )90%( ו-DQ8 )עוד כ-9%(. עד 
כ-40% מהאוכלוסייה נשאים של סמנים גנטיים של המחלה, 

HLA-DQ2 או HLA-DQ8 שהכרחיים להופעת הצליאק, אך רק 
3%-2% מנשאים סמנים אלה מפתחים צליאק במהלך חייהם. 

סקירת גנום האנושי זיהה מחוץ ל- HLA עוד כ-19 איזורים 
קשורים לסיכון לצליאק - גנים קשורים למערכת החיסון, חדירות 

מעי ועוד. 

גורמים סביבתיים
מחקרים תצפיתיים בעבר דווחו על השפעה מגינה של הנקה 

וכמו כן השפעה של חשיפה מוקדמת או בכמות גדולה 
לגלוטן בגיל צעיר, כגורמי סיכון להופעת הצליאק. במחקרים 

הפרוספקטיביים החדשים אף אחד מהגורמים אלה לא 
נמצא קשור לסיכון או מגן להתפתחות הצליאק. נכון להיום 

המלצות עדכניות של האירגון הארופאי לגסטרואנטרולוגיה, 
 European Society of( תזונה ומחלות כבד בילדים

 )Gastroenterology Hepatology and Nutrition - ESPGHAN
הן חשיפה בין גילאי 4-12 חודשים עם צריכה של כמות קטנה של 

גלוטן בשבועות הראשונים של החשיפה.

גורמים סביבתיים אחרים אפשריים שנחקרו פחות או השפעתם 
לא ברורה עדיין הם: חודש/ עונה של הלידה, ניתוח קסרי, 

זיהומים וירליים של מערכת העיכול או דרכי הנשימה בשנה וחצי 
הראשונות לחיים, שימוש באנטיביוטיקה וחוסמי משאבות מימן 

)proton pump inhibitors( כגורמי סיכון. אכלוס / קולוניזציה 
עם Helicobacter Pylori נמצא כגורם מגן. 

)microbiome( מיקרוביום
מחקרים דווחו שהרכב המיקרוביום שונה בין חולי צליאק ואנשים 

בריאים גם לפני וגם אחרי דיאטה ללא גלוטן ומחקרים בחיות 
מעבדה הראו שלהרכב המיקרוביום השפעה השראה/ או דיכוי 

של המערכת החיסון אחרי החשיפה לגלוטן.  

התיצגות/ תמונה קלינית
מחלת הצליאק נחשבה בעבר כמחלת ילדים שסובלים מבעיות 

תת ספיגה/ שלשול או חוסר שגשוג. ברור היום כי מדובר במחלה 
סיסטמית אוטואימונית שיכולה להופיע בכל גיל עם תופעות 

גסטרו-אינטסטינליות או מחוץ למערכת העיכול או שילוב שלהם 
)טבלה 1(.

תופעות גסטרו-אינטסטינליות שכיחות יותר בילדים הצעירים, 
כאשר עד גיל 3 שנים התלונות הן בעיקר שלשול, חוסר תאבון, 

תפיחות בטנית וכשל בשגשוג. ילדים גדולים ומבוגרים מתלוננים 
בעיקר על כאבי בטן, שלשול, עצירות או ירידה במשקל. תופעות 

אקסטרה- אינטסטינליות הן ביטוי של שילוב של חסרים 
תזונתיים, דלקת כרונית ויתכן תגובה של המערכת החיסונית 

שמקורה במערכת העיכול. איחור התבגרות, קומה נמוכה והאטה 
בגדילה אופיניים בילדים, אנמיה מחסר ברזל, תופעות עוריות, 

בעיות פוריות ותופעות נוירולוגיות או פסיכיאטריות שונות תוארו 
בעיקר במבוגרים.

התלונות שמאפיינות NCGS מופיעות אחרי צריכה / אכילה 
מוצרי מזון עם גלוטן. התסמינים משתפרים / נעלמים אחרי 

הפסקת צריכת מזונות עם גלוטן וחוזרים תוך שעות / ימים אחרי 
חשיפה חוזרת למזונות אלה. התלונות הן גסטרו-אינטסטינליות 
כגון כאבי בטן, תפיחות בטן, שינוי בפעילות המעיים )עצירות או 

שלשול( ותלונות כלליות כמו: כאבי ראש, עייפות, נמנום של ידיים 
או רגליים, כאבי פרקים, פריחות שונות, שינוי במצב רוח ואנמיה.
 NCGS ,מאפיניים קליניים, גנטים והיסטולוגים במחלת הצליאק

ואלרגיה לחיטה מוצגים בטבלה 2.

המשך מעמ׳ קודם
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בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

ישנן מספר מחלות בהן שכיחות גבוהה של צליאק כגון: מחלות 
אוטואימוניות שונות )סכרת מסוג thyroiditis ,)...1 או תסמונות 
גנטיות כגון s ,Turner׳Down או תסמונת Williams. במצבים 

אלה אישור מחלת הצליאק לא יכול להתבסס על סרולוגיה בלבד 
ויש להוכיח קיום של ממצאים היסטולוגים מתאימים. 

הערכה ואבחון
ב-20 השנים אחרונות נצפה שיפור גדול גם בשיטות האבחון וגם 
בשימוש מושכל בטסטים לאבחון צליאק. באופן מעשי, השימוש 
בבדיקת anti-tTG Ab מסוג IgA או מסוג IgG )באנשים עם חסר 

IgA( מהווה בדיקת סקר מצוינת עם רגישות וסגוליות גבוהים 
מאד )טבלה 3( ומומלצת כבדיקה ראשונית בחשד לצליאק. 

סגוליות בדיקת IgA antiendomysial Ab/EMA גבוהה מאד, עד 
100% והשימוש בה לרוב הוא כבדיקה שניה/נוספת, שמאשרת/ 

מחזקת את האבחנה. באנשים עם חסר IgA יש להשתמש 
(DGP Ab) deamidated gliadin peptides Ab בבדיקת

מסוג IgG אך הרגישות והסגוליות של הבדיקה מעט יותר נמוכות 
מאשר IgA. בדיקת HLA-DQ2/8 יכולה לעזור במקרים של חוסר 

התאמה בין הבדיקות הסרולוגיות והממצאים ההיסטולוגים 
בביופסיות, מכיוון שמחלת הצליאק תופיע במקרים בודדים 

 .HLA-DQ2/8 -בלבד אצל אנשים לא נשאים ל

על פי ההמלצות של ESPGHAN, במרבית המקרים לשם 
אישור אבחנת מחלת צליאק יהיה צורך בביצוע גסטרוסקופיה  

וביופסיות מבצל וחלק שני של התריסריון. השינויים 
ההיסטולוגיים האופניים למחלת הצליאק מתוארים בטבלה 4.

החלוקה הקלאסית של הממצאים ההיסטולוגיים לפי
 Oberhuber (1992) עברה שינוי קל על ידי Michael N Marsh

בשנת 2000 אבל ישנם גם קלאסיפיקציות אחרות )טבלה(. 
הממצאים ההיסטולוגיים האופיניים למחלה הם: עליה במספר 

 intraepithelial לימפוציטים שנמצאים בין התאי אפיתל
 ,(Marsh 1) (IEL) מעל 25/ 100 תאי אפיתל מעי lymphocytes

העמקה של הקריפטות )Marsh 2( והנמכה עד השטחה מוחלטת 
של סיסי המעי בסופו של דבר )Marsh 3(. אישור היסטולוגי 

 IEL של צליאק מתבסס על ממצאים הכוללים לפחות עליה של
והעמקה של הקריפטות )Marsh 2(. לעיתים הביטוי ההיסטולוגי 

האופייני ימצא רק בבצל התרסריון אך לא בחלק השני שלו. 
צביעות אימונו היסטוכימיות ל-anti-TTG מראים הסננה של תת 
רירית המעי בשלבים הראשוניים של המחלה גם בהעדר שינויים 
היסטולוגיים אופיניים וממצא זה מנבא התפתחות צליאק בעתיד 

עם PPV גבוה מאד וזאת דרך נוספת לאישור או שלילה של 
מחלת הצליאק במקרים יוצאי דופן.

התמונה ההיסטולוגית של השטחת סיסי המעי אינה ייחודית 
 HLA DQ2/8 לצליאק. בנוכחות סרולוגיה שלילית ובהעדר

 giardia,( אבחנות אחרות באות בחשבון כמו: מחלות זיהומיות
 cow’s milk protein( אלרגיה למזון ,)post viral enteropathy
allergy, food induced enteropathy(, תת תזונה ותת ספיגה 
קשה, peptic duodenitis, מחלות אימוניות ואוטואימוניות של 
 autoimmune enteropathy, Crohn’s disease, graft( המעי

 selective IgA( מחלות של חסר חיסוני ,)versus host disease
deficiency, common variable immunodeficiency(, תרופות 

)NSAID enteropathy( ועוד.



ESPGHAN פרסם הצעה לאלגוריתם של מצבים המאפשרים 
אבחון צליאק ללא צורך בביופסיה. מחקר פרוספקטיבי שפורסם 

בשנה שעברה דווח שבמחצית הילדים עם חשד לצליאק אין 
 10x צורך / מיותר לבצע ביופסיות. מדובר בילדים עם עליה של
של רמת Anti-tTG Ab בבדיקה ראשונה ובבדיקה נוספת שבה 

נמצא גם Anti EMA חיוביים )טיטר≤1:10(. בילדים עם סרולוגיות 
בערכים אלו עם קליניקה אופיינית - שלשול/ תת ספיגה או תת 
תזונה/ כשלון בשגשוג ואנמיה מחסר ברזל אבחנה של צליאק 

היא ודאית ב- PPV 98.68-100%(100%( גם ללא אישור/ ביצוע 
ביופסיות תריסריון.

הצעה לאלגוריתם לסקר ואבחון צליאק נמצא בתמונה 1. 
יש לציין שהאלגוריתם בשימוש בקופת חולים כללית מעט 

שונה משאר הקופות האחרות בזה שבדיקת הסקר הראשונה 
בכללית היא Celiac Screen/NEO EPITOPES Screen בדיקה 

שכוללת 4 אנטיגניים -IgG/ IgA DGPו-TTG IgA/ IgG.לבדיקת
Celiac Screen/NEO EPITOPES Screen רגישות כ-100% 

 Selective IgA לכן תשובה שלילית בבדיקה זאת גם בחולה עם
 Celiac שוללת מחלת הצליאק. במידה והבדיקה deficiency

Screen/NEO EPITOPES Screen לא תקינה / חיובית, 
 EMAוגם Anti tTG IgA Ab המעבדה מבצעת מאותה דגימה

IgA, או EMA IgG בחולה עם Selective IgA deficiency. כמובן 
שבמקרה שתוצאה של AbAnti tTG מעל 10x ו-EMA חיובי 

מעל 1/10 אפשר לאשר אבחנה של צליאק ללא צורך בביופסיה 
במקרים נבחרים ובהתיעצות של מומחלה גסטרו ילדים. 

.“celiac iceberg“ -בטבלה 5 מוצגים מצבים נוספים שהם חלק מ

אין סמנים מעבדתיים או אחרים שיכולים לשמש לאבחון 
NCGS. החשד ל-NCGS מתעורר בחולה עם תסמינים גסטרו-

אנטסטינליים או כלליים שמופיעים לאחר צריכת גלוטן ונעלמים 
על דיאטה ללא גלוטן. ההתייצגות האופיינית של NCGS היא 

שילוב של כאבי בטן, תפיחות בטן, שינוי בפעילות המעיים 
)עצירות או שלשול( ותופעות כלליות כמו: כאבי ראש, עייפות, 
נמנום של ידיים או רגליים, כאבי פרקים, פריחות שונות, שינוי 

במצב רוח ואנמיה.

יש לשקול את האבחנה של NCGS אצל חולים עם תסמינים 
חוזרים, שונים של המערכת העיכול או תלונות כלליות שונות, 

שלא סובלים מצליאק או אלרגיה לגלוטן/ חיטה. למרבה הצער 
אין מדדים מעבדתיים או אחרים יחודיים או רגישים דיו כדי 

לקבוע אבחנה של NCGS ובכך האבחנה מתבססת על הקשר 
הברור בין אכילת גלוטן והופעת התסמינים שתוארו בעת מבחן 

.DBPC חשיפה סמוי כפילות ובקרת פלצבו
מכיוון שתסמינים אלו נמצאים גם בחולי צליאק וגם אצל אנשים 
עם אלרגיה לגלוטן, יש צורך לשלול את שני המצבים הללו לפני 

 NCGS במסגרת מחקרית אבחנה של .NCGS קביעת אבחנה של
.double blind placebo control )DBPC)מתבססת על מבחן

השיטה אינה יישומית באופן פרקטי בקליניקה ותגובה קלינית 
להפסקה והחזרה גלוטן בדיאטה הוא כלי אבחון יחיד מחוץ 

למסגרת מחקרית.

טיפול ומעקב
בשלב זה דיאטה ללא גלוטן )GFD,gluten free diet( היא 

הטיפול היחיד בכל המחלות /תופעות הקשורות לצריכת לגלוטן. 
נראה ש- NCGS היא תופעה חולפת אבל חולי צליאק חייבים 

לשמור על GFD לכל החיים. GFD יקרה, לא תמיד זמינה והיענות 
מלאה לא קלה. לכן, יש צורך בדרכי טיפול חדשות שיכולות 

להוריד/להפחית/ להקל על צורך בדבקות מוחלטת בדיאטה 
ללא גלוטן. ישנם רעיונות שונים לדרכי טיפול נוספים כמו: חיטה 
מהונדסת גנטית, קשירה של הגלוטן במעי על ידי פולימרים וכך 
הפחתת החשיפה לגלוטן. מתן תוספת של פפטידאזות ממקור 
צמחי או חיידקיי שיכולים להשלים פירוק הגליאדין נבדק בשני 
מחקרים DBPC ונמצא שתוספי פפטידזות מפחיתים את הנזק 

למעי בעת חשיפה לגלוטן. גישה נוספת בודקת אפשרות לחסום 
חדירת הגלוטן דרך רירית “leaky״ של המעי. גישות נוספות 

חוקרות אפשרות חסימה של הקישור בין פפטידים של גליאדין 
ו-HLA וכך מניעת תהליך ההפעלה של המערכת החיסון. 
השראת סבילות לגלוטן על ידי חיסון -מחקרים ראשוניים 

מדווחים על בטיחות סבירה אבל יש צורך במחקרי המשך לוידוא 
יעילות ובטיחות. חובה לציין שכל הגישות הטיפוליות הנ״ל מהוות 
תוספת ולא תחליף לדיאטה ללא גלוטן במטרה להקל על תזונתם 

של חולי צליאק. 

הערכת מדדים תזונתיים מומלצת אצל חולי צליאק כמובן לפני 
וגם אחרי אבחון המחלה מהסיבה שחסרים תזונתיים כגון חסר 

(27%) D ברזל )28%(, חומצה פולית )B12  ,)14% (1%) או ויטמין 
שכיחים אצל ילדים בעת האבחון. מעקב גדילה ומעקב נוגדנים 
להערכת דבקות בדיאטה ללא גלוטן הם חלק ממעקב תקופתי 

חובה של ילדים עם מחלת צליאק. אומנם מעקב סרולוגי וחזרה 
לתקין של הנוגדנים נחשבים כביטוי לדבקות בדיאטה ללא גלוטן 
והתאוששות של רירית המעי, אך מבחנים אלו לא נבדקו למטרות 

אלה. מחקרים חדשים דווחו שרגישות IgA anti-tTG Ab לזיהוי 
נזק מעי שנמשך לאחר תחילת דיאטה ללא גלוטן הוא בין 43% 
עד 83%. ביופסיות חוזרות בילדים עם צליאק על דיאטה ללא 

גלוטן יותר משנה, הראו עדיין נוכחות של נזק רירית אצל 5% עד 
19% מהנבדקים למרות דיאטה. 

סיכום
בשנים האחרונות יש שינויים רבים בהבנה, הערכה ואבחון 

מחלת הצליאק. ישנן היום דרכים שונות לאבחון צליאק, עם או 
בלי ביופסיות מעי ובכך הערכה של רופא גסטרואנטרולוג ילדים 

עדיין חיונית גם בעת אבחנה וגם הליווי של החולה בהמשך. 
אומנם צליאק ו-NCGS הן שתי בעיות שכיחות והטיפול בשתיהן 

הוא דיאטה ללא גלוטן, אך אבחון נכון של מצבים אלה חשוב 
מאד. להבדיל מאנשים עם NCGS, חולי צליאק חייבים הענות 

טובה מאד לדיאטה ללא גלוטן, במעקב צמוד כולל הערכה 
תזונתית, גדילה ואפשרות סיבוכים לתווך ארוך. 

המשך מעמ׳ קודם
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טבלה 2: מאפיניים קליניים, גנטים והיסטולוגים מחלת הצליאק, NCGS ואלרגיה לחיטה

Wheat allergyNCGSCeliac disease

Minutes- hoursHours-daysWeeks-yearsTime from exposure 
to symptoms

Allergic immune responseImmunity questionable (innate 
immunity?)

Autoimmunity (innate and
adaptive immunity)

Pathogenesis

Not HLA-DQ2/8 restricted
(35 - 40% positive as in 
thegeneral population)

Not HLA-DQ2/8 restricted
(50% DQ2/8-positive)

HLA-DQ2/8 restricted
(~97% positive cases)

HLA

Always absent (eosinophils)Always absent (slight increase 
in IEL)

Always presentEnteropathy

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable
from CD and GS)

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable from CD 
andWA)

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable
from GS and WA)

Symptoms

Absence of co-morbidities,
short-term complications
(including anaphylaxis)

Absence of co-morbidities and 
longterm complications (long 
follow-up studies needed)

Co-morbidities, long-term
complications

Complications

טבלה 1: תלונות ותסמינים במחלת הצליאק

Extraintestinal manifestationsGastrointestinal manifestations

FatigueGeneralAbdominal pain

Iron deficiency anemiaHematologicDiarrhea, constipation, 

Dermatitis herpetiformisDermatologicBloating, flatulence

Dental enamel hypoplasia
Aphthous ulcers

OralNausea, vomiting

Arthritis, Arthralgia, myalgia
Osteopenia or osteoporosis, 
Fractures

MusculoskeletalFailure to thrive, weight loss

Mildly elevated AST, ALT levelsLiverAnorexia

Short stature, Delayed puberty
Unexplained infertility (in women)
Miscarriage

EndocrinologicLactose intolerance

Cerebellar ataxia, Recurring 
headaches
Peripheral neuropathy, Seizures

Neurologic

Anxiety, panic attacks, depression, 
irritability

Psychiatric disorders



טבלה 2: מאפיניים קליניים, גנטים והיסטולוגים מחלת הצליאק, NCGS ואלרגיה לחיטה
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Minutes- hoursHours-daysWeeks-yearsTime from exposure 
to symptoms

Allergic immune responseImmunity questionable (innate 
immunity?)

Autoimmunity (innate and
adaptive immunity)

Pathogenesis

Not HLA-DQ2/8 restricted
(35 - 40% positive as in 
thegeneral population)

Not HLA-DQ2/8 restricted
(50% DQ2/8-positive)

HLA-DQ2/8 restricted
(~97% positive cases)

HLA

Always absent (eosinophils)Always absent (slight increase 
in IEL)

Always presentEnteropathy

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable
from CD and GS)

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable from CD 
andWA)

Both intestinal and 
extraintestinal
(not distinguishable
from GS and WA)

Symptoms

Absence of co-morbidities,
short-term complications
(including anaphylaxis)

Absence of co-morbidities and 
longterm complications (long 
follow-up studies needed)

Co-morbidities, long-term
complications

Complications

טבלה 3: מבחנים סרולוגיים וגנטים לשימוש במחלת הצליאק

CommentsSpecificity
Mean )Range), %

Sensitivity
Mean )Range), %

Serological tests

First-line testing to screen for celiac disease97 (78-100)98 (74-100)Anti IgA tTG

Has the highest specificity; is observer dependent98 (91-100)90 (75-96) Antiendomysium IgA 

Anti DGP IgG is to be used in patients with IgA 
deficiency 

(86.0-96.9)
(86.3-93.1)

(80.1-98.6) 
(80.7-95.1) 

Anti deamidated gliadin 
peptide )DGP) Ab
Anti DGP-IgG 
Anti DGP-IgA 

High negative predictive value54.0(12.0-68.0)91.0 (82.6-97)HLA DQ2/ DQ8
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“celiac iceberg“ -טבלה 5: צליאק ומצבים נוספים שהם חלק מ

Pathologic type by
Marsh Oberhuber

Anti-tTG IgA and 
Antiendomysium

SymptomsCeliac type

2-3PositiveYoung children
Abdominal pain, distention, diarrhea, 
vomiting, anorexia, constipation

Typical 

1-3Older children and adults
Abdominal pain and extraintestinal

Atypical

1-3PositiveNo symptomsSilent

0-1PositiveNone, gastrointestinal, extraintestinalPotential

0-1, history of gluten
enteropathy

Positive or negative None, gastrointestinal, extraintestinalLatent

טבלה 4 : קלסיפיקציות היסטולוגיות שונות של מחלת הצליאק

Marsh 3Marsh 2 Marsh 1 Marsh 0Histologic Findings 

Marsh 3cMarsh 3b Marsh 3a 

>40/100EC>40/100EC>40/100EC>40/100EC>40/100EC <40/100EC IEL/100 EC

HyperplasticHyperplasticHyperplasticHyperplastic None None Crypt Hyperplasia 

TVASTVA PVA None None None Villous atrophy 

Type BType A Type 0 Villanacci Classification 



ישנם מספר אמצעי הדמייה המאפשרים הדמיית 
המעי במחלות מעי דלקתיות. לכל אמצעי הדמייה 

יתרונות וחסרונות.

שיקולים חשובים בבחירת אמצעי ההדמייה הם:
עלות הבדיקה 	 
האם הבדיקה כרוכה בחשיפה לקרינה	 
האם הבדיקה כרוכה במתן תרופות אחרות )לדוגמא- חומרי 	 

הרדמה, חומרי ניגוד או גדוליניום(
האם הבדיקה מאפשרת השוואה נוחה לבדיקות עבר	 
האם הבדיקה נסבלת על ידי הנבדק )חשוב בעיקר כאשר 	 

הנבדקים הם ילדים שיצטרכו לעבור בדיקות חוזרות(.

במחלות מעי דלקתיות, ובעיקר מחלת קרוהן, האפשרויות 
העיקריות העומדות בפנינו מבחינת ההדמייה הן: אולטראסאונד, 

MRI ו- CT. לבדיקות שיקוף )פלואורוסקופיה( אין כמעט מקום 
בבירור של מחלות מעי דלקתיות.

אולטראסאונד
במהלך הבדיקה, נסרקים הקולון לכל אורכו וכן פיתולי המעי 

הדק- התרסריון, הג׳ג׳ונום והאילאום לכל אורכם. כמו כן נסרקים 
המזנטריום להערכת שינויים הקשורים במחלה )פרוליפרציה 
שומנית, גודש ווסקולרי, פיסטולות, אבצסים וכו׳( ויתר אברי 

הבטן )כבד, טחול לבלב, כליות כיס שתן על מנת להעריך 
ממצאים נוספים או סיבוכי מחלה(. מאחר ופיתולי המעי ארוכים 

ואינם מקובעים בבטן, משך הבדיקה יכול להיות ארוך יותר 
מבדיקות אולטראסאונד בטן סטנדרטיות.

דרושה הכשרה ייעודית לביצוע הבדיקה, וזמינותה לכן תלויה 
בזמינות הרדיולוגים המיומנים בביצועה. מסיבות אלו הבדיקה 
מבוצעת כיום רק בחלק מהמרכזים הרפואיים וקופות החולים. 

הכנת הנבדק כוללת צום )כתלות בגיל הנבדק( ובמקרים 
מסוימים, ניתן לשפר את הדגמת דופן המעי על ידי הרחבת 

לולאות המעי באמצעות שתיית חומר היפראוסמוטי/מים כ- 40 
דקות לפני הבדיקה, על פי הנחיית הרדיולוג המבצע. בעבודות 
שונות, רגישות אולטראסאונד מעי במבוגרים נעה בין 75-94% 

 .MRI -עם סגוליות של 75-100% ביחס לאנדוסקופיה ו
מאחר והבדיקה מורכבת ותלויה בבודק, ההשוואה לבדיקות 
קודמות אינה פשוטה ולכן יכול להיות יתרון בביצוע  בדיקות 

המעקב על ידי אותו בודק.

הכנה:
צום	 
שתיית חומר ניגוד- על פי בקשת הרדיולוג/ית	 

יתרונות:
אינה יקרה	 
ללא קרינה מיננת	 
פשוטה יחסית לנבדק )גם בגילאים צעירים מאוד(	 

חסרונות:
זמינות רדיולוגים מיומנים	 
קושי בהשוואה לבדיקות אולטראסאונד קודמות	 

MREnterography=MRE
בדיקת MRI המכוונת להדגמת המעי, בדיקה זו נחשבת לבדיקת 

הבחירה להדגמת המעי בילדים.

בבדיקה זו ניתן חומר ניגוד בשתייה לפני הבדיקה על מנת 
להרחיב את לולאת המעי ולשפר את הדגמת הדופן. פרוטוקול 

הבדיקה משתנה מעט בין מכוני הדימות אך כולל בין היתר רצפי 
T2 ו- T1 עם הזרקת חומר ניגוד לצורך הדגמת שינויים דלקתיים 

 DWI בדופן. בנוסף לרצפים הבסיסיים יכול לכלול גם רצפי
)מזהים הגבלה בדיפוזיה של מולקולות מים ואזורי דלקת(, רצפי 

CINE )מאפשרים הדגמה של תנועתיות המעי( ועוד. הבדיקה 
כוללת מתן חומרים ספסמוליטים המפחיתים את תנועתיות המעי 

ולכן משפרים את איכות התמונה. הבדיקה אורכת כ- 40 דקות 
ובמהלכה נדרשים הנבדקים לשכב ללא תזוזה ולציית להוראות 
נשימה. מסיבה זו, הבדיקה אינה מתאימה לילדים צעירים מאוד 

או ילדים גדולים יותר שמתקשים לשתף פעולה.

מתן גדוליניום- בשנים האחרונות זוהתה שקיעת גדוליניום במח, 
בעיקר במבוגרים, יותר בתרכובות לינאריות. בעבודות בילדים, 
דווח על שקיעה של חומרי ניגוד לינארים במח אך לא נראתה 

שקיעה של גדוליניום מקרוציקלי. בכל מקרה, הזרקת חומר 
הניגוד תלויה בבקשת הרדיולוג/ית. כיום הפרוטוקולים לביצוע 
MRE כוללים הזרקת חומר ניגוד מבוסס גדוליניום. ניתן לברר 

עם מכן הדימות בו מתבצעת הבדיקה האם חומר הניגוד מבוסס 
הגדוליניום בו משתמשים הוא מקרוציקלי או לינארי.

מנהלת היחידה לרדיולוגיה ילדיםד״ר רות ציטר קווינט
מרכז רפואי שערי צדק

הדמיית מחלות מעי 
דלקתיות בילדים
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בדיקות MRE בהרדמה
מתן חומר ניגוד פומי מהווה חסם יחסי לביצוע הרדמה. במקרים 

הנדירים שלא נמצא בדיקה חלופית מתאימה, ניתן לבצע את 
ה- MRE לאחר הכנסת צינור הזנה לתרסריון )הופך את הבדיקה 

 FDA לקשה לנבדק( או ללא מתן שתייה. בנוסף, קיימת אזהרת
לגבי בדיקות בהרדמה ממושכת )< שעה( בילדים > 3 שנים, 

שיכולה להשפיע על התפתחות המח. 

הכנה:
צום של 4-6 שעות	 
שתיית חומר ניגוד כ- 40 דקות  לפני תחילת הבדיקה 	 

יתרונות:
בדיקת הבחירה להדגמת המעי 	 
ללא קרינה מייננת	 
מאפשרת השוואה לבדיקות קודמות	 

החסרונות:
עלות הבדיקה גבוהה	 
נדרשת הזרקת גדוליניום	 
אינה מתאימה לילדים קטנים > 7שנים 	 
דורשת שיתוף פעולה מהנבדקים:	 

שתייה חומר ניגוד פומי לפני הבדיקה	 
שהייה ארוכה במכשיר ללא תזוזה	 
עצירות נשימה במהלך הבדיקה	 

CT Enterogrpahy=CTE
בדיקת CT אשר נועדה להדגים את המעי. בבדיקה זו ניתן חומר 
 .MRE -ניגוד פומי כ- 40 דקות לפני הבדיקה בדומה לבדיקת ה
 CT -משך הסריקה עצמה קצר מאוד )פחות משניה במכשירי ה
המתקדמים(. בדיקת ה- CTE הינה זמינה יחסית ואינה דורשת 

שיתוף פעולה משמעותי מצד הנבדק במהלך הבדיקה עקב 
המהירות הגבוהה של הסריקה.

CTE שוות ערך ל- MRE מבחינת זיהוי מחלה בדופן המעי 
וסיבוכים במזנטריום. הבדיקה כרוכה בחשיפה לקרינה ולכן אינה 

מומלצת כבדיקת הבחירה להדמיית המעי בילדים > גיל 18 עם 
מחלת קרוהן.

?CT מתי כן מומלץ לבצע בדיקת
במקרים של בטן חריפה או חשד לפרפורציה. במקרים אלו יש 

חשיבות לזיהוי של כמויות קטנות של אויר מחוץ למעי ולכן 
בדיקת ה- CT שמבוצעת בחתכים דקים ורגישה לצפיפות אויר 

היא בדיקת הבחירה בהתוויה זו.

הכנה:
צום של 4 שעות	 
שתיית חומר ניגוד פומי	 

יתרונות:
משך הבדיקה קצר מאוד- דורשת שיתוף פעולה מינימלי/	 

הרדמה קצרה מאוד
הדגמה טובה של דופן המעי	 
זמינות גבוהה	 
מאפשרת השוואה לבדיקות קודמות	 

חסרונות:
חושפת את הנבדקים לקרינה מייננת ולכן אינה מהווה בדיקת 	 

בחירה לזיהוי או מעקב אחר מחלת קרוהן
דרושה הזרקת חומר ניגוד	 

MRI אגן 
בדיקת MRI המכוונת לאגן, בדיקת הבחירה להערכת מחלה 

פריאנלית- פיסטולות ואבצסים פריאנלים.

 T2 הבדיקה אינה דורשת הכנה מוקדמת. הבדיקה כוללת רצפי
ו- T1 לפני ואחרי הזרקת חומר ניגוד מבוסס גדוליניום. משך 
הבדיקה כחצי שעה. מרכז הבדיקה הוא אזור האנוס ומישורי 

הבדיקה מותאמים להדגמה אופטימלית של אזור זה. כמו בכל 
בדיקת MRI דרוש שיתוף פעולה של הנבדק במהלך הבדיקה - 

שכיבה ללא תזוזה.

לסיכום
קיימים מספר אמצעי הדמייה המשמשים להדמיית המעי 

במחלות מעי דלקתיות. בחירת אמצעי ההדמייה צריכה להתאים 
לגיל הנבדק תוך הערכת היתרונות והחסרונות של כל בדיקה. 

תקשורת טובה עם הרדיולוגים תיטיב את איכות המעקב 
ההדמייתי ותאפשר טיפול טוב יותר בנבדקים.



השכיחות המשוערת של דלקת לבלב בילדים נעה בין 3.6 עד 
13.2 מקרים ל 100,000 ילדים, בדומה לשכיחות המדווחת 

במבוגרים. 
דלקת לבלב חריפה )AP( היא אבחנה קלינית המבוססת על 

שילוב של אנמנזה, בדיקות מעבדה והדמיה )טבלה 1( .לעומת 
אינה מובנת דיה בילדים. כ -15 (ARP) זאת דלקת לבלב חוזרת

35% של הילדים עם AP מתקדמים ל ARP וחלקם לדלקת לבלב 
ההגדרות רשומות בטבלה 1. (CP) כרונית

גורמים התורמים להתפתחות דלקת לבלב חריפה חוזרת או 
דלקת לבלב כרונית מתוארים בטבלה הבאה:

Risk factors for pediatric acute recurrent and chronic 
pancreatitis Genetic )most common)

Genetic:
PRSS1
CFTR
SPINK1
CTRC

Obstructive: 
Pancreas divisum
Gallstones/Biliary sludge
Choledocholithiasis
Choledochal cyst
Ampullary obstruction
Anomalous biliopancreatic junction (union)
Annular pancreas

Toxic-metabolic:
Medications
Hypertriglyceridemia
Hypercalcemia
Metabolic diseases
Chronic renal failure

Autoimmune

Idiopathic

בהסתמך על הנתונים שנאספו ע"י
INSPPIRE )INternationalStudy Group of Pediatric 
Pancreatitis: In search for a cuRE(

אשר כללה את המספר הגדול ביותר של ילדים עם דלקת לבלב 
 ARP חריפה חוזרת או כרונית, נמצא כי בכ- 50% מהילדים עם

ובכ-75% מהילדים עם CP נמצאו מוטציות:
Cationic trypsinogen (PRSS1),
CF transmembrane generator (CFTR),
Serine protease inhibitor Kazal type I (SPINK1)
Chymotrypsin-C (CTRC);

שלא כמו במבוגרים גורמים סביבתיים )תרופות/אלכוהול/ עישון/
היפרליפידמיה( לא שכיחים ב ARP/CP בילדים. לא ידוע אם 

 ARP/ גורמים ל pancreas divisum גורמים חסימתיים ובמיוחד
CP בילדים. דלקת לבלב אוטואימונית נדירה בילדים )3(

קליניקה
ילדים עם ARP סובלים מהתקפים חוזרים של AP אך בין 

ההתקפים הם ללא תלונות. לעומתם ילדים עם CP סובלים 
במשך הזמן  (steattorhea) מכאבים כרוניים +/- שומנים בצואה
 pancreatogenic diabetes( יכולים לפתח סכרת CP ילדים עם

)mellitus T3cDM
לאבחנה של ARP/CP חייבים אנמנזה )סיפור משפחתי, אירועים 

קודמים( ובדיקה פיזיקלית מדוייקת. בדיקות מעבדה חייבות 
 Type 2 IgG4 אבל רוב הילדים יש עם AIP לחפש IgG4 לכלול
Nasal Potential Difference )ref) 4 כולל CF תקין. הבירור ל

הדמיה
בדיקות הדמיה חשובות מאד בבירור סיבות חסימתיות. בדרך 

כלל אולטרסאונד היא הבדיקה הראשונה אבל קשה לראות את 
כל הלבלב. CT יכול להעריך הסתיידויות, אטרופיה, ושומן אבל 
יש רגישות נמוכה לבדוק שינוים ב-ducts. הבדיקה המועדפת 
 detectability of small מוסיף secretin הזרקת .MRCP היא

.pancreatic ducts
EUS יעיל בעיקר לשם לקיחת ביופסיה - השימוש ב ERCP הוא 

בעיקר למטרה טיפולית כמו שליפת אבן או הכנסת נקז.

מנהל היחידה לגסטרואנטרולוגיה ותזונת ילדיםפרופ׳ מיכאל וילשנסקי
מרכז רפואי הדסה

דלקת לבלב חוזרת
ודלקת לבלב כרונית בילדים
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כירורגיה
ההתויות לניתוח הן לרוב במצבים בהם יש צורך בניקוז או כריתה: 

מנתחים אם ה pancreatic duct יותר רחב מ- 5-6 ס"מ. ברוב 
Puestow -(pancreatojejunostomy( המקרים ניתוח על שם

תוך שנה מהניתוח עד 80% מהילדים נגמלו מנרקוטיקה. 
ורוב הילדים נשארים ללא צורך באינסולין.

Table 1
Definitions of pancreatitis in children (INSPPIRE criteria)
Clinical Definition
AP Requires at least 2 out of 3 criteria:
1. Abdominal pain suggestive of, or compatible with AP
2. Serum amylase and/or lipase activity at least 3 times 
greater than the upper limit of
normal
3. Imaging findings characteristic of, or compatible with 
AP

ARP Requires at least 2 distinct episodes of AP, plus:
_ Complete resolution of pain (1mo pain-free interval 
between the diagnoses of AP).
Or
_ Complete normalization of amylase and lipase in 
between episodes.

CP Requires at least 1 of the following 3:
1. Abdominal pain consistent with pancreatic origin and 

imaging findings suggestive of chronic pancreatic 
damage.

2. Evidence of exocrine pancreatic insufficiency and 
suggestive pancreatic imaging findings.

3. Evidence of endocrine pancreatic insufficiency and 
suggestive pancreatic imaging.

פנקריאטיטיס אוטואימונית )AIP( היא סוג של פנקריאטיטיס 
נדירה אבל מובהקת בילדים שאינה מובנת היטב. הביטוי השכיח 

הוא  כאבי בטן ו/או צהבת חסימתית. המאפיין את המחלה 
היא תמונת אולטרסאונד אופיינית עם בצקת של הלבלב, אי 

סדירות של הצינור הלבלב וגם סימן ייחודי מסביב ללבלב. 
 lymphoplasmacytic עבודות במבוגרים הראו הסננה של תאים

בביופסיות לבלב אשר נלקחות במהלך ביצוע אולטראסאונד 
אנדוסקופי. הדיווחים בילדים מעטים.

עובדה מעניינת היא שאנזימי לבלב יכולים להיות תקינים
בכ-50% מהילדים. עליה של IgG4 בנסיוב תומכת באבחנה אבל 
IgG4 תקין לא שולל את האבחנה. בחשד לאבחנה זו ואם הילד 

מספיק גדול, מומלץ ביצוע EUS וביופסית לבלב.

הטיפול הראשוני הוא סטרואידים אשר משפרים את 
הסימפטומים, אולם, אין בספרות עבודות לטווח ארוך בילדים 

המלמדים על תגובה לטווח ארוך. ילדים עם אבחנה של 
פנקריאטיטיס אוטואימונית נדרשים למעקב צמוד עקב הסיכוי 

להופעת אי ספיקת לבלב אקסוקריני וגם סכרת.
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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

טיפות ביוגאיה לתינוקות ולילדים
מינון מומלץ: 5 טיפות פעם ביום

טבליות ביוגאיה ללעיסה בטעם תות
לילדים ומבוגרים החל מגיל 3 שנים

מינון מומלץ: 1-2 טבליות ביום

ביוגאיה מכילה חיידק פרוביוטי ייחודי, והיא מבין הפרוביוטיקות הנחקרות ביותר.
מחקרים קליניים הוכיחו כי החיידק הפרוביוטי הייחודי של ביוגאיה עשוי להיות יעיל 

במגוון מצבים כגון:
קוליק אצל תינוקות - הפחתת כאבי בטן וגזים )קוליק( אצל תינוקות. 1,2

שלשול חריף )Acute Gastroenteritis( - קיצור משך הזמן של שלשולים חריפים. 3
תופעות לוואי של אנטיביוטיקה - הפחתת כאבי בטן ושלשולים הנגרמים עקב

מתן אנטיביוטיקה. 4
כאבי בטן פונקציונאליים - הפחתת תדירות ועוצמת הכאב, במקרים של

כאבי בטן פונקציונאליים אצל ילדים ובני נוער. 5,6

לפרטים נוספים חייגו: 1-800-22-64-70
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ניתן להשיג ברשתות הפארם ובבתי מרקחת 
נבחרים בעמדת הרוקח, ללא מרשם רופא

יש לאחסן את טיפות וטבליות הביוגאיה 
מתחת ל -25 מעלות צלזיוס

*בשלב 1

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.

רכיב ה-HM-O במוצרים אינו מופק מחלב אם.

הכי קרוב לאמא
עם הרכיב פורץ הדרך

מסוג FL’2 במינון גבוה   
Bifidus lactis (BB 12( פרוביוטיקה מגיל לידה מסוג  

  ללא סוכרוז
  איכות וכמות חלבון מותאמת

  בטאפלמיטט*
LC-PUFA (DHA( 

  ללא חומרי טעם וריח
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