
    

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: פרופ' רוני שאול, פרופ' עמית אסא, ד״ר אייל שטייר, ד״ר ברוך ירושלמי.

הליקובטר פילורי )ה.פ.( הינו אחד החיידקים 
השכיחים בעולם )2(. מעל 50% מהאוכלוסיות העולם 
נושאת את החיידק, על סמך מטא-אנליזות עדכניות 

33% מהילדים בעולם נשאים )3(. למרות שהזיהום 
בה.פ. נרכש בילדות, מרבית הילדים והמתבגרים הינם 

ללא תסמינים או תלונות. הסיכון להתפתחות סיבוכים 
של ה.פ. - מחלה פפטית וסרטן קיבה, עולה עם הגיל. 

עבודות שונות הראו שנשאות החיידק בשנות הילדות 
המוקדמות בעלת יתרונות אימוניים כגון הורדת 

שכיחות אסטמה ואלרגיה )5,4(.

הסיבה הנפוצה בקהילה לבדיקה לנוכחות זיהום בהליקובקטר 
פילורי בילדים היא תלונה על כאב בטן. מרבית כאבי הבטן 

בילדים הינם פונקציונליים ואינם קשורים לה.פ. ממצאי מחקרים 
שונים אינם תומכים בכך שה.פ. מהווה גורם לכאבי בטן בילדים, 

גם במקרים בהם הכאב אפיגסטרי )6(. ההחלטה לבדוק ולטפל 
בה.פ. תעשה רק כאשר מעריכים שיש יתרון מובהק לבירור 

ולטיפול. מטרת הטיפול בה.פ. הינה לגרום להכחדה )אירדיקציה( 
במעל 90% מהמטופלים ועל ידי כך למנוע טיפול חוזר. פרוטוקול 
הטיפול שהומלץ בעבר והתבסס על מישלב של מעכב משאבת 
חומצה )PPI( יחד עם אמוקסיצילין וקלריטרומיצין אינו מומלץ 

כיום כקו ראשון עקב אחוז כישלון גבוה.

חשוב להדגיש שההנחיות בילדים ומתבגרים שונות מהנחיות 
המקובלות עבור מבוגרים מסיבות שונות וביניהם שיקולי 

סיכון לעומת תועלת, גורמי סיכון ותחלואה נלווים, גיל המטופל 
והתייחסות לסוגי אנטיביוטיקה שמאושרים לשימוש בילדים.
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הקווים המנחים לטיפול בהליקובקטר פילורי של האיגוד אירופאי 
והאיגוד הצפון אמריקאי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

כוללים 16 המלצות )עם תת סעיפים(. האבחון הראשוני יבוצע 
תמיד בעזרת גסטרוסקופיה ולקיחת דגימה להיסטולוגיה 

ותרבית מרירית הקיבה. מובאות לפניכם רק ההמלצות שהינם 
בעלות חשיבות לרופא הילדים והמשפחה. )המספור הינו על 
סמך המסמך המקורי, יש סעיפים שהינם רלוונטיים לרופאי 

גסטרו-ילדים בלבד ולכן לא מופיעים כאן(

המלצה 1 < המטרה העיקרית בבירור קליני של תלונות 
גסטרואינטסטינליות הינה לקבוע את הגורם לתלונות ולא רק 
את נוכחות הליקובקטר פילורי. בהעדר כיב או ארוזיות )מחלה 

פפטית( בקיבה או בתריסריון, אירדיקציה של הליקובקטר אינה 
צפויה לגרום לשיפור בסימפטומים בילדים.

המלצה 2ג < אסטרטגיה של “בדוק וטפל״ )״test and treat״( 
אינה גישה טיפולית מומלצת בקרב ילדים. מטרת הבירור הקליני 

הינה לאתר את הסיבה לסימפטומים של הילד. כיוון שידוע שה.פ. 
אינו גורם לסימפטומים בהיעדר מחלה פפטית, מומלץ לא לבצע 

בדיקות בלתי פולשניות לאיתור נשאות החיידק ובוודאי לא לטפל 
על סמך בדיקות אלו.

המלצה 4 < מומלץ לא לבצע בדיקה לאבחון הליקובקטר 
פילורי בילדים עם כאבי בטן פונקציונליים. במידה ומופיעים 

סימני אזהרה בילד עם כאבים פונקציונליים, יש להפנות לביצוע 
אנדוסקופיה. סימני האזהרה כוללים: כאבים בבטן ימנית עליונה 
או תחתונה, דיספאגיה, אודינופאגיה )כאב בזמן בליעה(, הקאות 

בחסות:

מנהלת אשפוז יום ילדים וגסטרו-ילדיםד״ר מיכל קורי
מרכז רפואי קפלן

הליקובקטר פילורי בילדים ומתבגרים
קווים מנחים לטיפול, מבוסס על המלצות האיגוד האירופאי והצפון אמריקאי 

לגסטרואנטרולוגיה ותזונה )1(. תקציר המיועד לרופאי ילדים ורופאי משפחה



חוזרות, אנמיה מחסר ברזל, דימום ממערכת העיכול, ירידה 
במשקל, שבירת עקומת גדילה, עיכוב בהתבגרות מינית, חום לא 
מוסבר, רקע משפחתי של מחלת מעי דלקתית, צליאק או מחלה 

פפטית.

המלצה 5א < בדיקה לזיהוי הליקובקטר פילורי איננה חלק 
משלבי הבירור הראשוני של אנמיה מחסר ברזל בילדים. יש 

לטפל בילדים עם אנמיה מחוסר ברזל על פי הקווים המנחים 
לטיפול באנמיה, ובהתאם להיסטוריה הרפואית ולגיל הילד. 

המלצה 5ב < בילדים עם אנמיה מחסר ברזל שאינם מגיבים 
לטיפול פומי ולאחר שנשללו סיבות אחרות לחסר ברזל, ניתן 

לשקול בדיקה להליקובקטר פילורי בזמן אנדוסקופיה.

המלצה 6 < בילדים עם תרומבוציטופניה אימונית כרונית- 
 Chronic Immune Thrombocytopenia Purpura - Chronic

ITP ניתן לשקול ביצוע בדיקות לא חודרניות לה.פ. 

המלצה 7 < לא מומלץ לבצע בדיקה להליקובקטר פילורי כחלק 
מברור קומה נמוכה בילדים.

המלצה 8 < מומלץ להמתין לפחות שבועיים לאחר הפסקת 
Proton Pump Inhibitors- PPI, וחודש לאחר הפסקת 

אנטיביוטיקה לפני ביצוע בדיקה לאבחון ה.פ. יש לתשאל את 
ההורים לגבי שימוש בתרופות בארבעת השבועות הקודמים 
לביצוע בדיקה לה.פ. במידה ולא ניתן להפסיק טיפול מדכא 

חומציות בשבועיים שלפני הבדיקה, מומלץ להחליף לתרופה 
חוסמת H2 ולהפסיקה יומיים לפני הבדיקה על מנת לשפר 
את רגישות הבדיקה. אנטיביוטיקה עלולה לדכא את שגשוג 

החיידקים וכתוצאה מכך עלולה לגרום לתוצאה שלילית שגויה. 

 )IgG, IgA( המלצה 10 < מומלץ שלא להשתמש בבדיקת נוגדנים
לאבחון ה.פ. בסרום, בדם מלא, בשתן או ברוק. 

המלצה 11 < מומלץ לבדוק את רגישות החיידק לאנטיביוטיקה 
ולבחור בטיפול בהתאם לרגישויות. עמידות חיידקי ה.פ. 

לאנטיביוטיקה משתנה בין אזורים גאוגרפיים והינה גורם 
עיקרי להצלחת הטיפול. כישלון טיפולי מעלה את העמידות 

לאנטיביוטיקה של זני ה.פ. ולכן חשוב לכוון את הטיפול 
האנטיביוטי בהתאם לרגישות החיידק.

המלצה 12 < מומלץ להעריך ברמה לאומית / ארצית את יעילות 
הטיפול בתרופות מהקו-הראשון כנגד הליקובקטר פילורי. כיוון 

שלא ניתן לבצע בכל המרכזים הרפואיים בדיקות לרגישות 
אנטיביוטיקה לה.פ., מומלץ מעקב ברמה לאומית / אזורית אחר 

שיעורי הצלחת טיפולי הארדיקציה בקרב ילדים ומתבגרים.

המלצה 13 < מומלץ שהרופא יסביר לחולה ולמשפחתו את 
חשיבות ההקפדה על נטילת הטיפול כנגד הליקובקטר פילורי 
במלואו, על מנת לשפר את הסיכוי לארדיקציה מוצלחת. חוסר 

הקפדה על נטילת הטיפול הינה אחת הסיבות העיקריות לכישלון 
טיפולי. שיעור גבוה של ארדיקציה והעלמות החיידק נמצאה רק 

בקרב ילדים שהשלימו לפחות 90% מהטיפול שהומלץ.
המלצה 14 < טיפול קו ראשון יינתן לפי טבלה 1

המלצה 15 < מומלץ לבדוק את תוצאות הטיפול כנגד ה.פ. 
לפחות 4 שבועות לאחר השלמת הטיפול, באמצעות אחת 

השיטות הבאות: )א( מבחן נשיפה C13 או )ב( אנטיגן בצואה 
בשיטה מונוקלונלית. העלמות התלונות אינה מדד להצלחת 

הטיפול. מבחן נשיפה מסוג C13 UBT פחות אמין בילדים מתחת 
לגיל 6 שנים ולעיתים מתקבלת תשובה חיובית כוזבת. תשובות 
חיוביות כוזבות יתכנו גם עקב בעיות טכניות - סירוב לבלוע את 

הסובסטרט או חיידקים בחלל הפה המייצרים אוראז. בדיקות 
לזיהוי אנטיגן להליקובקטר בצואה הינן אמינות במידה שווה 

לבדיקות נשיפה ואינן תלויות גיל.

המלצה 16 < במקרים בהם הטיפול לארדיקציה של ה.פ. נכשל, 
טיפול חוזר יותאם על פי רגישות החיידק, גיל הילד המטופל 

וזמינות התרופות האנטיביוטיות השונות. הטיפול יינתן על ידי 
גסטרואנטרולוג לאחר ביצוע גסטרוסקופיה עם בדיקת רגישות 
החיידק. בהשוואה למבוגרים, קיימות פחות אופציות תרופתיות 

לטיפול קו שני בילדים. הגבלה זו מדגישה את החשיבות בבחירה 
מושכלת של הטיפול הראשוני, כדי למקסם את הסיכוי להצלחה.

המשך מעמ׳ קודם

AMO=amoxicillin-אמוקסיצילין; CLA=clarithromycin- קלריטרומיצין; MET=metronidazole-מטרונדזול; 
PPI=protein pump inhibitor

טבלה 1: המלצות לטיפול קו ראשון בהליקובטר פילורי

המלצות טיפוליותרגישות ה. פלורי

רגישות ידועה

MET ו CLA למשך 14 יום במינון סטנדרטי או טיפול עוקברגיש ל PPI- AMO- CLA
MET רגיש ל CLA למשך 14 יום או טיפול עם ביסמוטעמיד ל PPI- AMO- MET
CLA רגיש ל MET למשך 14 יום או טיפול עם ביסמוטעמיד ל PPI- AMO- CLA

MET ול CLA למשך 14 יום עם מינון גבוה של מוקסיפן או טיפול עם ביסמוטעמיד ל PPI- AMO- MET

מינון גבוה PPI- AMO- MET ל 14 יום או טיפול עם ביסמוטרגישות לא ידועה
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הערות כלליות לטבלה ולטיפול
• Sequential therapy - כולל 10 ימי טיפול. במשך 5 ימים 	

 .PPI, CLA, MET ב5 ימים הבאים ,PPI, AMO - ראשונים
החיסרון בטיפול זה הינו חשיפה לשלושה סוגי אנטיביוטיקה. 

אין לתת טיפול עוקב במידה וקיימת עמידות לאחת 
האנטיביוטיות או במקרים בהם הרגישות לא ידועה.

• 	 Bismute המופיע בטבלאות מתייחס ל - Bismute
Subsalicylate אשר אינו קיים בארץ בצורה זו. התכשיר 

הקיים בארץ הינו Bismuth Subcitrate- בצורת דה-נול או 
קל-בטן. אין עבודות על יעילות תרופה זו.

• 	PPI
מינון גבוה יותר של PPI, משפר את הצלחת הטיפול 	 

המבוסס על AMO, CLA. ילדים צעירים זקוקים למינון 
גבוה יותר של PPI ביחס למשקל גוף בהשוואה למתבגרים 

ולמבוגרים, בכדי לגרום לדיכוי חומצה יעיל.
אזומפרזול-Esomeprazole )נקסיום( עובר פחות 	 

דגרדציה באנשים בעלי פולימורפיזם גנטי המכתיב 
מטבוליזם מהיר של CYP2C19 ואי לכך בעל עדיפות 

כאשר הינו זמין. טיפול זה מאושר בארץ לילדים מעל גיל 
12. מתחת לגיל זה דרוש -29ג

מינוני ה-PPI המופיעים בטבלאות מתייחסים לאומפרזול 	 
ואזומפרזול. במידה ומשתמשים ב PPI אחרים יש להתאים 

את המינון.

יש להקפיד ליטול PPI כ 15 דקות לפני ארוחה. אזומפרזול 	 
ניתן ליטול עם האוכל

עמידות כפולה )CLA+MET( - ניתן להתגבר על העמידות ל	 
 PPI, AMO, ע״י מתן של טיפול למשך 14 יום הכולל MET
MET עם מינון גבוה של מוקסיפן. מעל גיל 8 ניתן לשקול 

טטרציקלין או לבופלוקסצין למשך 14 יום. טיפול זה אפשרי 
גם למתבגרים עם רגישות לפניצילין.

לסיכום
ילדים עם כאבי בטן חוזרים, ללא סימני אזהרה, סובלים קרוב 

לוודאי מכאבי בטן פונקציונליים שאינם קשורים בנוכחות 
ה.פ. מומלץ לא לבצע בדיקות בלתי פולשניות לאיתור ה.פ. גם 
כאשר הכאב ממוקם לאפיגסטריום, במרבית המקרים מדובר 
בדיספסיה פונציונלית- Functional Dyspepsia. במידה ואין 

 H2 סימני אזהרה ניתן לתת טיפול קצר למספר שבועות בחוסמי
או PPI. במידה של חוסר תגובה מומלץ להפנות לגסטרואנטרוג 

Gastroenterology 2016;150:1456-( .ילדים להמשך בירור
1468( הקווים המנחים החדשים מתמקדים במתן טיפול 

לילדים אך ורק כאשר ישנה אינדיקציה ברורה, על סמך בדיקה 
אנדוסקופית. מומלץ שבמידת האפשר, הטיפול האנטיביוטי 

יקבע על סמך רגישות החיידק ויינתן במינון גבוה. יש להדגיש את 
חשיבות ההקפדה על הטיפול במלואו.
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בסקירת ספרות עולות ההוריות הבאות לשימוש בקלפרוטקטין:
1. אבחנה ראשונית בין מחלת מעי דלקתית למעי רגיז 

)תסמינים על רקע פונקציונלי(: 
עיקר הפניות למומחה לגסטרואנטרולוגיה בילדים הן על רקע 

תלונות של כאבי בטן ותסמינים נלווים. החשיבות העיקרית היא 
בהבדלה בין תסמינים על רקע פונקציונלי, לבין תסמינים על רקע 

מחלת מעי דלקתית. כאשר מדובר בילד/ה, נער/ה עם תסמינים 
טיפוסיים של מחלת מעי דלקתית כמובן שהוא יופנה בהקדם 

להשלמת בירור ואבחון כולל אנדוסקופיות. מצד שני, כאשר 
הביטוי הוא טיפוסי למחלה פונקציונלית, יהיה צורך בהערכה 

קלינית בלבד וטיפול בהתאם.

רקע:
קלפרוטקטין הוא חלבון קושר סידן )S100A8/A9( בעל תפקיד פיזיולוגי בהגנה נגד חיידקים. החלבון מיוצר על ידי תאים 

פולימורפונוקלארים ומהווה כ60% מתכולת החלבונים בציטוזול של הנויטרופילים. הנויטרופילים נודדים במצבי דלקת מכלי הדם אל 
רקמת המעי. פגיעה בשלמות הרירית תגרום לזליגת נויטרופילים ובתוכם קלפרוטקטין לחלל המעי ומשם לצואה. ריכוז הקלפרוטקטין 

בצואה נמצא בקורלציה טובה לפעילות דלקתית ברירית המעי )1(.

השימוש בקלפרוטקטין עולה בשנים האחרונות לצורך 
אבחנה ומעקב אחר ילדים עם מחלת מעי דלקתית. אמינות 

הקלפרוטקטין כסמן לדלקת גבוהה מזו של מדדי הדלקת בדם 
)ביניהם CRP ושקיעת-דם( לצורך הערכת פעילות המחלה. 

קלפרוטקטין בצואה הוא כלי מעקב לא חודרני ובאינדיקציות 
מסוימות יכול להחליף אנדוסקופיות, המהוות בדיקה פולשנית 

ויקרה, גם לצורך אבחנה של מחלת מעי דלקתי וגם לצורך מעקב 
אחר פעילות מחלה ידועה כולל תגובה לטיפול, מצב לאחר ניתוח 
וכד׳. בנוסף, הוא יכול לשמש ככלי עזר להבחנה בין סימפטומים 

שמקורם בתסמונת מעי רגיז לבין אלו שמכוונים למחלת מעי 
דלקתית.

השימוש בבדיקת צואה 
לקלפרוטקטין בברור או במעקב 

מחלת מעי דלקתית בילדים
ד״ר ציפי שלם

רופאת ילדים בכירה, מומחית בגסטרואנטרולוגיה ילדים
בי"ח אסף הרופא

פרופ׳ אפרת ברוידא
מנהלת היחידה לגסטרואנטרולוגיה ילדים

בי"ח אסף הרופא
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אך מה לגבי אותם ילדים, המהווים חלק לא מבוטל מההפניות אל 
מרפאת הגסטרו ילדים, שההסתמנות לא ברורה אצלם, או שקיים 

מרכיב בודד שיכול לעורר חשד? מה לגבי אותם ילדים הפונים 
שוב ושוב לעזרה רפואית בשל תלונות פונקציונליות, המלוות 

בהרבה חרדה הורית?

King׳s College Hospital (London, UK) מחקר שבוצע ב
הראה, שקלפרוטקטין עוזר בזיהוי מחלה אורגנית עם 89% 

רגישות ו79% סגוליות. בשילוב שימוש בקריטריונים של
 ROME II הרגישות עולה ל 100% )2(. במטה אנליזה שבוצעה 

בשנת 2010 על 30 מחקרים בילדים ומבוגרים, נמצאה סגוליות 
של 96% ורגישות של 93% )3(. מטה אנליזה שבוצעה בילדים 

בשנת 2015 הראתה שהשימוש בקלפרוטקטין הפחית ב 67% 
את הצורך באנדוסקופיות, תוך “תשלום״ של עיכוב באבחנה

ב-6% מהילדים בלבד )4(. מטה אנליזה נוספת הדגימה חיסכון 
כלכלי משמעותי בשימוש בקלפרוטקטין לאבחנה ראשונית של 

מחלת מעי דלקתית )5(.

2. החלטה על השלמת בירור על ידי קפסולה בנוכחות 
אנדוסקופיות תקינות:

בדיקת אנדוסקופיה של מערכת העיכול לא בוחנת חלק גדול 
של המעי הדק. בילד החשוד למחלת מעי דלקתית בנוכחות 
אנדוסקופיות תקינות, נצטרך להשלים בירור על ידי בדיקת 

קפסולת וידיאו או הדמיה
Magnetic Resonance Enterography (MRE)

או CT Enterography (CTE). קלפרוטקטין מסייע בהחלטה על 
הצורך בהמשך בירור במצבים אלו.

בנושא זה מחקרים רבים. לדוגמה מחקר במבוגרים הראה כי 
ב62% מהחולים עם ערך קלפרוטקטין<100 נמצאו ממצאים 

בקפסולה אנדוסקופית לעומת פחות מ 10% בחולים עם 
קלפרוטקטין > 50 )6(. מחקר זה בדק מדדים שונים )אנמיה, 

תסמינים קלינים, שקיעת-דם ועוד( לצורך החלטה על הצורך 
בהמשך בירור בנוכחות אנדוסקופיות תקינות ומצא יעילות רק 

ב-CRP וקלפרוטקטין.

3. מעקב אחר פעילות מחלת מעי דלקתית מאובחנת:
באופן מסורתי אנו עוקבים אחר ילד עם מחלת מעי דלקתית על 
 treat ידי תסמינים קליניים, סמנים בדם ואנדוסקופיות. הביטוי
to target מייצג את התפיסה בשנים האחרונות על החשיבות 

הפרוגנוסטית בשליטה בדלקת בחולי מחלת מעי דלקתית, לכן 
קיימת חשיבות רבה במעקב אחר פעילות המחלה. השאיפה כיום 

היא להשיג “ ריפוי הרירית״ )mucosal healing(. קלפרוטקטין 
מהווה סמן לא פולשני למעקב אחר ריפוי הרירית עם רמת דיוק 

גבוהה. במחקרים נמצאה קורלציה גבוהה בין רמת קלפרוטקטין 
לתוצאות אנדוסקופיות והיסטולוגיות במעקב בחולי מחלת מעי 

דלקתית )7(.

מחלת מעי דלקתית בילדים היא מחלה כרונית שמשתנה במהלך 
השנים ולכן גם משתנה הטיפול. קלפרוטקטין הינו סמן מצוין לא 

פולשני לבחינת יעילות הטיפול כולל: תגובה לטיפולים השונים 
)נוגדי TNF, תזונה, אנטיביוטיקה וכד׳(, החלטה על העלאת מינוני 

תרופה, סיכוי להתלקחות המחלה. מעקב לאחר ניתוח בחולה וכד׳.

מעקב אחר החלמת הרקמה: במהלך אבחון המחלה או . 1
לאחר החלמה מהתלקחות של המחלה, עוברים לעיתים 

הילדים טיפולים תרופתיים שונים עד להגעת הטיפול 
המתאים. לצורך הערכת התגובה לטיפול אנחנו נזקקים 

למדד אובייקטיבי מעבר להערכה קלינית ולעיתים לביצוע 
אנדוסקופיות חוזרות. קלפרוטקטין מהווה מדד רגיש ולא 

.)8( )mucosal healing( פולשני לפעילות המחלה
מעקב אחר התלקחות המחלה: בילדים עם מחלה יציבה . 2

לאורך זמן, כאשר מתעורר חשד להתלקחות המחלה, 
נאלצים לבצע לעיתים אנדוסקופיה כדי לאשר מצבו 
של החולה. ישנה קורלציה גבוהה בן פעילות המחלה 

באנדוסקופיות לבין רמת קלפרוטקטין במחלת קרון וגם 
בקוליטיס כיבית. כאשר יש חשד להתלקחות המחלה 

קלפרוטקטין מהווה מדד מדויק, מהיר ולא פולשני 
להערכה )9(. 

מעקב אחר תגובה לטיפולים השונים: קלפרוטקטין . 3
מהווה מדד רגיש ולא פולשני למעקב אחר תגובה לטיפול 
במחלת מעי דלקתית. הוא נבדק בתגובה לטיפולים שונים 

והראה יעילות זהה לבדיקה אנדוסקופית. בנוסף ירידה 
מהירה בקלפרוטקטין לאחר התחלת טיפול מהווה מדד 
פרוגנוסטי חשוב ל mucosal healing בקוליטיס כיבית 

חריפה חמורה )acute sever colitis(. קלפרוטקטין נמצא 
כמדד פרוגנוסטי חשוב להחלמה ותגובה לטיפול )10(. 

במחקרים שונים נבדקה תגובת קלפרוטקטין לטיפולים 
תרופתיים שונים. הודגם קשר ישיר בתגובה לטיפול 

וירידת ערכי קלפרוטקטין. נבדקו לדוגמא בטיפול בנוגדי 
TNF כמו רמיקייד, אך גם בטיפולי אינדוקציה כמו 

סטרואידים והזנה אנטרלית בלעדית )EEN( וטיפולי 
אחזקה נוספים. בכל המחקרים הנ״ל נדרש מעקב סדרתי 

במרווחים קטנים על מנת לעקוב אחר תגובה/אי תגובה 
להתחלת טיפול חדש, בעיקר בילדים עם התלקחות 

חוזרת.



טבלה 1: גורמים לקלפרוטקטין גבוה

Inflammatory
•	 Inflammatory bowel disease
•	 Pouchitis
•	 Graft rejection following intestinal transplant
•	 Collagenous colitis
•	 Graft versus host disease
•	 Ankylosing spondylitis
•	 Systemic sclerosis
•	 Diverticular disease
•	 Celiac disease
•	 Pancreatitis

Infectious
•	 HIV
•	 Infectious diarrhea

Neoplastic
•	 Colon cancer
•	 Intestinal polyposis
•	 Pancreatic cancer

Iatrogenic
•	 Nonsteroidal anti-inflammatory drugs
•	 Proton pump inhibitors
•	 Radiotherapy

Miscellaneous
•	 Liver cirrhosis
•	 Food allergy
•	 Gastroesophageal reflux disease
•	 Cystic fibrosis
•	 Young age

תרשים 1: ערך קלפרוטקטין ממוצע לפי גיל

המשך מעמ׳ קודם
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הערכת פעילות המחלה לאחר ניתוח: חלק מהילדים . 4
החולים ב IBD יעברו ניתוח במהלך מחלתם. הם יזדקקו 
לטיפול אחזקתי גם לאחר הניתוח וזאת משום שחולים 
בגיל הילדות לאחר ניתוח נחשבים חולים בסיכון גבוה 

לחזרת מחלה פעילה. חצי שנה לאחר הניתוח ישנה נקודת 
החלטה חשובה לגבי הצורך בהמשך טיפול אחזקתי/ 

יעילותו/ הצורך בהחלפה או הפסקה של הטיפול. על מנת 
להעריך את החולה הם נדרשים לביצוע אנדוסקופיות. 

מחקרים שונים הראו כי מעקב אחר קלפרוטקטין סמוך 
לניתוח ולאחר חצי שנה מהווים חלופה טובה להערכת 
פעילות המחלה. כמו כן לאחר ניתוח כריתת המעי הגס 

והשארת גדם רקטלי )Pouch( קלפרוטקטין מהווה מדד 
.)11( )Pouchitis( אמין להתלקחות דלקת בגדם

כיצד לקחת קלפרוטקטין?
קלפרוטקטין מהווה מדד אמין ורגיש כאשר משתמשים בו בצורה 

מושכלת. קלפרוטקטין בתינוקות בריאים מתחת לגיל שנה גבוה 
ומגיע לרמות הנורמה במבוגר רק סביב גיל 5 ) תרשים 1( )12(.
ישנם גורמים שונים היכולים לגרום לתוצאה חיובית על אף 

שאין מחלת מעי דלקתית )false positive( )טבלה 1 + תרשים 
2(. זמן ואופן הלקיחה יכול להשפיע על התוצאה. אצל כל 

חולה יש שונות בערכי הקלפרוטקטין ולעיתים קרובות בחולה 
אינדיבידואלי חשובה המגמה ולא הערך הסופי, לכן חשיבות 

לקחת בנקודות שונות מספר בדיקות עוקבות )תרשים 3(
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צואה שנאספו בפעילות מעי הראשונה בבקר, בשני ימים 

רצופים, ב-14 חולים עם קוליטיס כיבית פעילה.

Journal of Crohn׳s and Colitis 2015, 9:26-32

ערכי קלפרוטקטין



רקע:
 Inflammatory bowel( הימצאות מחלת מעי דלקתית כרונית

disease- IBD( בישראל, על בסיס נתוני ארבעת קופות החולים 
היא כ 0.46% מתוכם מעט פחות מ 20% מאובחנים בגיל הילדות, 

מתחת לגיל 18 שנים )1(. 

בשונה ממבוגרים, מחלות מעי דלקתיות בגיל הילדות מתאפיינות 
במהלך מחלה קשה יותר עם שכיחות גבוהה יותר של סיבוכים. 

בנוסף, בגיל הילדות קיימות השלכות ייחודיות כגון פגיעה 
בגדילה ביותר מ 50% מהילדים עם מחלת קרוהן, פגיעה 

בצפיפות העצם, איחור בהתבגרות המינית והשלכות רגשיות 
וחברתיות נרחבות בתקופה רגישה של מציאת הזהות העצמית 

בתוך החברה )2(. מתוך פרויקט איכות שמבוצע באופן שוטף בכל 
21 המרכזים המטפלים במחלות מעי דלקתיות בילדים בישראל 
עולה כי כ 60% מילדים אלה מטופלים בתרופות ביולוגיות, רובם 

Infliximab (Remicade, Remsima) TNF-α ככולם בנוגדי
.Adalimumab (Humira) או

מחקרים רבים, הן בחולים מבוגרים והן בילדים הראו קשר ישיר 
בין רמת התרופה הביולוגית לבין תוצאים רבים ובכללם: תגובה 

לטיפול, השגת הפוגה, הבראה רקמתית, שיעור התלקחויות, 
שיעור אשפוזים ושיעור ניתוחים )3-6(. הוכח שקיימת חשיבות רבה 

למדידת רמת התרופה ורמת הנוגדנים כנגד התרופה במיוחד 
כאשר המטופל אינו מגיב לטיפול, מגיב באופן חלקי, או מאבד 
תגובה במהלך הטיפול )7(. למדידת הרמה והנוגדנים השלכות 
קריטיות בנוגע להמשך הטיפול בתרופה הביולוגית, התאמת 
המינון, הוספת תרופה אימונומודולטורית או החלפת הטיפול 

)10(adalimumab והן רמת )9( infliximab הן רמת .)לתרופה אחרת )8
בזמן טיפול הוכחו כמנבא חשוב להפוגה קלינית בטווח הקצר 

ובטווח הארוך.

בשנים האחרונות מספר עבודות במבוגרים ובילדים עם מחלות 
מעי דלקתיות הראו שיש חשיבות רבה למדידת רמת התרופה 

הביולוגית בסוף תקופת האינדוקציה )שבוע 6-14(, עם קשר חזק 
בין רמת התרופה לבין תוצאים ארוכי טווח כפי שפורטו קודם 

 infliximab לכן )11-12(. לדוגמא- במחקר שכלל 84 חולי קרוהן רמת
גבוהה מ 3 מיקרוגרם למ״ל בשבוע 14 לטיפול היוותה גורם מגן 
משמעותי בפני התלקחות במהלך 3 שנים אחרי תחילת טיפול 
בעוד שנוכחות נוגדנים הייתה קשורה בסיכון של פי 4 לטיפול 
בסטרואידים בטווח זה )13(. בילדים רמת infliximab בשבוע 14 

הייתה בקורלציה מצוינת להפוגה לאחר שנה של טיפול עם 
ערך חיובי מנבא של 64%, 76% ו 100% לרמות מעל 3, 4, ו-7 

מיקרוגרם למ״ל בהתאמה )11(. 

ישנו מידע מוגבל על התועלת שבמדידת רמות תרופה ונוגדנים 
בזמן הפוגה אך נראה כי תועלת שכזו קיימת ולו כדי להפחית 

את תדירות ההתקפים העתידיים )5,13( במחקר גדול שהתפרסם 
לאחרונה וכלל 264 חולי מחלות מעי דלקתיות שלחלקם נמדדו 

רמות infliximab בזמן הפוגה, נמצא שבקבוצה בה נמדדו 
הרמות והטיפול שונה בהתאם לתוצאות היה שיעור נמוך באופן 

 ,)HR=0.3( ניתוחים ,)HR=0.16( משמעותי של כישלון טיפולי
אשפוזים )HR=0.16( וכן שיעורים נמוכים יותר של התפתחות 

נוגדנים ותגובות אלרגיות לטיפול לאורך זמן מעקב של יותר 
משנתיים )5(. במחקרRCT שבדק מדידה פרואקטיבית )בזמן 
הפוגה( מול מדידה ראקטיבית )בזמן התקף( הן בחולי קרוהן 

והן בחולי קוליטיס נמצא בקבוצת המדידה הפרואקטיבית נצפו 
פחות התלקחויות בטווח של שנה )13(.

מחקר עדכני מבוקר בילדים שמבוסס על מדידת רמת תרופה 
)אדאלימומאב במקרה זה( בזמן הפוגה ובהתאם שינוי מינון 
התרופה כדי להשיג את רמת היעד של התרופה בדם, הוביל 

להפחתה בשיעור התלקחויות לאורך זמן. לאור מחקר זה נכון 
למדוד רמת תרופה גם בזמן הפוגה מדי מספר חדשים )14(.

חשוב לציין ששינוי טיפולי )החלפת התרופה הביולוגית או 
שינוי המינון שלה( מבוסס על מכלול שיקולים רפואיים ולא רק 
רמות תרופה בדם. גם פענוח רמות התרופה בדם תלוי בתמונה 

הקלינית הרחבה. לדוגמא רמת תרופה רצויה בדם, משתנה 
בהתאם למטרת הטיפול )גבוה יותר בטיפול במחלה פריאנאלית 

או לצורך הגעה לריפוי רירית המעי( ונוכחות של נוגדנים כנגד 
התרופה עשויים להעלם עם העלאת מינון התרופה אך רק ברמה 

לא גבוהה מדי. לכן אין לראות ברמות תרופות או בסף מסוים 
של רמת תרופה נתון מחייב לפעולה כל שהיא ויש להשתמש 

בתשובות הבדיקה בראי התמונה הקלינית כולה. אותה התשובה 
עשויה להוביל לדרכי פעולה שונות אצל מטופלים שונים.

בעת כתיבת מסמך זה, אין עדות מספקת לתועלת במדידת רמת 
TNF-α תרופות ביולוגיות מקבוצות אחרות מאשר נוגדני

.Ustekinumab )Stelara( -ו Vedolizumab (Entyvio(כגון

נייר עמדה בסוגיית בדיקת רמות 
של תרופות ביולוגיות בילדים עם 

מחלות מעי דלקתיות
פרופ' דן טרנר

מנהל המכון לגסטרו ילדים
והיחידה למחלות מעי דלקתיות, בי"ח שערי-צדק

פרופ' עמית אסא
מנהל יחידת מחלות מעי דלקתיות

בי"ח שניידר לילדים

דרור שובל
גסטרואנטרולוג ילדים בכיר

בי"ח תל השומר



  

המגזין למערכת העיכול ולתזונת תינוקות וילדים

בטאון האיגוד הישראלי לגסטרואנטרולוגיה ותזונה בילדים 

הגדרת הצורך: 
אוכלוסיית הילדים עם מחלות מעי דלקתיות הינה אוכלוסייה 

רגישה, מוגבלת בגודלה וקיימים בה מאפיינים ייחודיים אשר אינם 
קיימים באוכלוסייה המבוגרת. חומרת המחלה בילדים, השפעתה 

על גדילה והתבגרות ושיעור הילדים עם IBD המטופלים בתרופות 
ביולוגיות מחדדים את הצורך בטיפול אופטימאלי, מוכוון ניטור 
רמה באוכלוסייה זו. טיפול מוכוון רמה חיוני במטרה לשפר את 

יכולת הרופא המטפל להגיע למטרות הטיפוליות בכללן: הפוגה 
עמוקה וממושכת, גדילה והתבגרות תקינים, מניעת סיבוכים 
ומניעת פגיעה משמעותית באיכות החיים. אי לכך קיים צורך 

להגדיר את ההתוויות למדידת רמת תרופות ביולוגיות ונוגדנים 
כנגדן בילדים עם מחלות מעי דלקתיות.

המלצות:
המלצה על מדידת רמה ונוגדנים של תרופה ביולוגית תינתן . 1

אך ורק על ידי גסטרואנטרולוג ילדים.
מדידת רמת תרופה ונוגדנים תאושר כאשר קיים סימן קליני . 2

)סימפטומים(, רקמתי )אנדוסקופיה(, רדיולוגי )MRE ,CTE או 
סונר מעי( או ביוכימי )מדדי דלקת גבוהים, קלפרוטקטין גבוה 
בצואה( לחוסר תגובה, תגובה חלקית או אובדן תגובה לטיפול 

.TNF-α ביולוגי נוגד
בזמן הפוגה קלינית וביוכימית יהיה ניתן למדוד רמת תרופה . 3

ונוגדנים מדי כמה חדשים, לפי שיקול הגסטרואנטרולוג המטפל.
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מחלת צליאק )celiac disease, CD(, אובחנה עד לשנת 2012 
בהסתמך על שילוב של תלונות מתאימות יחד עם בדיקת 

סרולוגיה וגסטרוסקופיה לצורך ביצוע ביופסיות מעי.
האיגוד האירופאי לגסטרואנטרולוגיה, תזונה וכבד בילדים

 ,European Society of Pediatric Gastroenterology
)Hepatology & Nutrition (ESPGHAN פירסם בשנת 

2012 הנחיות חדשות שאיפשרו קביעת אבחנה של CD ללא 
גסטרוסקופיה וזאת בהינתן כל התנאים הבאים )1(:

סימפטומים שמתאימים למחלת צליאק	 
תשובת סרולוגיה חיובית ל TGA-IgA בטיטר גבוה מעל פי 10 	 

מהגבול העליון של הנורמה למעבדה.
בדיקת דם שנייה לאישור התוצאה הנ״ל יחד עם בדיקת דם 	 

.Endomysium חיובית לנוכחות נוגדנים כנגד
 	.HLA DQ2 and/or HLA DQ8 נוכחות בדיקה חיובית ל

הצעה זו לא התקבלה ע״י האגוד המקביל של צפון אמריקה 
NASPGHAN אבל אומצה על-ידי איגוד גסטרו ילדים של 
ישראל. גישה זו איפשרה להציע אבחנה של מחלת צליאק 

להורים שביקשו להימנע מפעולה הכרוכה בהרדמה, זמן המתנה 
לפרוצדורה במוסד רפואי, אובדן יום עבודה וכד׳ והפחיתה 

מהעומס של המערכת הרפואית.

 .)2( Gastroenterology תיקוף לגישה זו פורסם בשנת 2017 בעתון
המאמר סיכם תוצאות פרוספקטיביות של יישום הגישה 

שפורסמה ב 2012 והקיפה 21 מדינות בהן ישראל. התוצאות 
דווחו על סמך 10 קיטים שונים לבדיקת TGA-IgA. מסקנותיה 

העיקריות היו:
ניתן לאבחן צליאק בילדים ללא ביופסית מעי.	 
האבחנה צריכה להיות מבוססת על תוצאת בדיקת דם 	 

לנוכחות TGA-IgA בטיטר גבוה מעל פי 10, בדיקת דם שניה 
חיובית לנוכחות Anti Endomysiun Ab ונוכחות לפחות 

סימפטום אחד.
בדיקת HLA לא חיונית לקביעת האבחנה.	 

יישום המסקנות של מחקר זה צפוי להפחית את הצורך 
באנדוסקופיה והעלויות בקביעת האבחנה של צליאק ביותר מ 

50% מהילדים. 

ב 2019 צפויות להתפרסם הנחיות חדשות בהן לא יהיה יותר 
צורך בבדיקת HLA, עם דגש על הצורך בנוגדנים מעל פי 10 

מהנורמה, ו EMA בבדיקה שניה. 

מכאן, החשיבות העצומה לשימוש בבדיקת מעבדה הכי 
מהימנה לקביעת האבחנה של צליאק. לאור זאת, אספנו במחקר 

שהתקיים ב 4 מרכזים רפואיים דגימות מ 107 ילדים עם צליאק
ו-77 בקבוצת הביקורת. כל הילדים עברו גסטרוסקופיה 

וביופסיות מעי ואבחנת הצליאק נקבעה רק לאחר מימצא
היסטולוגי אופייני.

אבחנת מחלת צליאק בילדים
- עדכון

ד״ר ברוך ירושלמי
מנהל יחידת גסטרו ילדים

בי"ח סורוקה

פרופ׳ רענן שמיר
מנהל מכון גסטרו ילדים

בי"ח שניידר לילדים
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לתשומת הלב:
יש להזמין את בדיקת ה tTg IgA בלבד. המעבדה תבצע את שאר הבדיקות לפי האלגוריתם. 1
במבוגרים אבחנת צליאק מחייבת ביופסיות מעי בנוסף ל tTg IgA גבוה.. 2
בילדים, אבחנה ללא ביופסיה מחייבת 2 בדיקות עוקבות )לא אותה דגימה(, ערכי ה tTg IgA מעל פי 10 מהנורמה ו EMA IgA חיובי. . 3
קביעת האבחנה הקלינית שמשמעותה דיאטה לכל החיים תתבצע על ידי גסטרואנטרולוג או רופא/ה המתמקד/ת בתחום הצליאק.. 4
אין לאבחן צליאק או להפחית/להפסיק גלוטן בדיאטה עד סיום הליך האבחנה. הפחתה או הפסקה משבשת את התהליך האבחנתי.. 5
במקרים של חוסר ב Total IgA לא ניתן לבצע אבחנה על פי סרולוגיה ויש להפנות את המטופל לגסטרואנטרולוג/ית.. 6

אלגוריתם המעבדה

קריאה מומלצת:
1. Husby S, Koletzko S, Korponay-Szabo IR, et al. European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and 

Nutrition guidelines for the diagnosis of coeliac disease. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2012;54:136-160.
2. Werkstetter KJ et al. Accuracy in Diagnosis of Celiac Disease Without Biopsies in Clinical Practice. Gastroenterology. 

2017;153(4):924-935. 

לצורך תיקוף בדיקת הסרולוגיה נבחנו 5 ערכות של חברות 
שונות שמיצרות ערכות לבדיקת סרולוגיה לצליאק. נבחנו 

פרמטרים הקשורים לעבודה במכשיר, פרמטרים מעבדתיים, 
וכמובן הביצועים הקליניים. בתום התיקוף, התכנסה בשרותי 

בריאות כללית וועדה משותפת לאגף המעבדות, הנהלה ומומחים 
בגסטרואנטרולוגיה. הוועדה אישרה על סמך הממצאים שתי 

 Tissue Transglutaminase IgA-ערכות לביצוע בדיקת ה
)במכשיר ה Bioplex 2200 של חברת Bio-rad, ובמכשיר 

ה-Bioflash של חברת Inova(. הבדיקה בכל מעבדה תתבצע 
באחת הערכות. מסקנות הוועדה פורסמו באלגוריתם אחיד 

כמפורט מטה.

Total IgA-
Total IgA הערה: ״נמצא חסר של

"tTg IgA לא ניתן לקבוע רמת

IgG test:
DGP or EMA

Result Report

Total IgA
(or deficiency alert)

Tissue Transglutaminase IgA
(tTg IgA)

tTg IgA +tTg IgA -

EMA IgA +EMA IgA -

Total IgA+
(no deficiency)



    

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.

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

טבליות ביוגאיה 
ללעיסה בטעם תות

לפרטים נוספים חייגו: 1-800-22-64-70

ביוגאיה
פרוביוטיקה
לתינוקות ולילדים

מפיצת
מוצרי

חדש
בישראל
טבליות 
ביוגאיה

[1] Savino F et al. Pediatrics 2007; 119:124-130. [2] Savino F et al. Pediatrics 2010;126: e526-e533, 
[3] Shornikova AV et al. Gastroenterol Nutr. 1997;24:399-404, [4] Cimperman L et al. J Parenter Enteral 
Nutr.2009;33:229, abstract SP-31. [5] Romano C et al. Paediatr Child Health. 2014;50(10):E68-E71
[6]Weizman Z et al. J Pediatr. 2016;174:160-164

ניתן להשיג ברשתות הפארם ובבתי מרקחת נבחרים בעמדת הרוקח, ללא מרשם רופא

לתשומת לב: חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
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מטרנה 
 Extra care

comfort
לעיכול קל

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:
שלשול חריף 3קוליק אצל תינוקות 1,2

כאבי בטן פונקציונאליים 5,6תופעות לוואי של אנטיביוטיקה 4

 פרוביוטיקה ייחודית מוכחת מחקרית
L . reuteri מבית ביוגאיה

 דל לקטוז, ללא סוכרוז 

 הרכב שמנים ייחודי בטאפלמיטט

 לשימוש מגיל לידה




