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דבר העורך
My dear colleagues
We live in challenging times, and as physicians, we are in the
front lines facing this crisis. Specifically, in pediatrics, there has
been much debate about infectivity, contagion, risk of spread.
New morbidities such as MISC posed novel challenges within the
pandemic.
We have debated the risk benefit of quarantine and social isolation, balancing the
risk of contagion vs other health risks. Earlier this summer, many of us signed a
petition demanding the resumption of youth groups this summer, others contribute
to the debate regarding returning to school. For ourselves and our own students and
residents, the pandemic has challenged our own abilities to teach the next generation
pf physicians.

פ

As we learn more about COVID-19 our opinions and policies evolve – we learn, we
adapt, and we change. For most of the medicine we know to practice, significant
change takes time, with precise research building on the knowledge of the past.
Yet this crisis has created a world-wide classroom in which learning unfolds at a
previously unheard of pace.

Learning from each other requires the sharing of knowledge – and most journals
have opened their COVID research for free. Colleagues have collaborated, chat groups
have developed, and the scientific world has worked together. Not being blind to
politics and other intervening factors, I still see a tremendous effort of mankind to
work together to survive, mitigate and ultimately, defeat this pandemic. I hope that it
brings us together in the long-term.
As we try to balance learning about COVID-19 yet staying abreast of all developments
in pediatrics, my co-editors and I have decided to continue with our journal in its
usual format and present interesting and novel topics along the spectrum pediatrics.
However, we did invite our colleagues, Professor Chen Stein-Zamir and Professor
Ronit Calderon-Margalit to offer a perspective on COVID-19 and children – and we
take this opportunity to congratulate Hen her on her new academic appointment.

COVID-19 brought new morbidities, including the unique MIS-C and so we present the
clinical guidelines of the Igud, headed by Professor Luder. During the pandemic there
has been concern of increased domestic violence. Prof Carmit Kat and Dr Hava Gadasi
from Goshen provide recommendations of protecting children at risk. We manage
the use of facemasks during clinical encounters with a Clinical Tip derived from a
study published by two of our pediatric residents, Dr Avram Shack and Dr Leo Arkush.
4

Our last conference, in Eilat, took place just as the pandemic was developing. One
of our speakers, Dr Irit Tirosh follows up on her talk and contributes to our series on
Choosing Wisely, describing the practical use of ANA in diagnosing rheumatologic
disease.
Professor Gideon Koren discusses his recently published guidelines on Fetal Alcohol
Syndrome Disorder featured in the Motherisk International Journal. Professor Yona
Aimtai shares date from a recent research in Israel on the prevention of spina bifida
with folic acid supplementation, and Dr Sharronne Bransberg Zabari describes the
national breast-milk bank, of which she is the director.
As you may already know, due to the need to move conferences to an online
format, we have decided to merge our conference with that of the Igud (IPA) and
in cooperation with Hipak in November. We intend that this will provide a more
convenient and enriching experience for all of us.
On behalf of the HIPA board, Pediton editorial staff, and myself, we wish everyone a
happy and healthy New Year and may 5781 usher in a year of health.

,שנה טובה ובריאה
Stephen Reingold, MD, editor in chief
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מגפת הקורונה ,ילדים ומערכת החינוך – השלכות
ומשמעויות
פרופ' חן שטיין-זמיר ,משרד הבריאות והאוניברסיטה העברית.
פרופ' רונית קלדרון-מרגלית ,האוניברסיטה העברית.

שנת  2020תהיה ,קרוב לוודאי ,רשומה מעל דפי ההיסטוריה הרפואית כ”שנה בה הופיעה
מגפת הקורונה העולמית” .הנתונים המצטברים (נכון לסוף אוגוסט  )2020מראים כי נגיף
קורונה  COVID-19( 2019מזן  )SARS-CoV-2גרם עד כה להדבקתם של כ 25-מיליון
מקרים מדווחים ברחבי העולם (ויש להניח כי שיעור ההדבקה האמיתי בנגיף באוכלוסייה
הינו משמעותית גבוה יותר) ולכ 842-אלף פטירות מדווחות (ומכאן לשיעור קטלניות
מחושב כ .)3.4%-לאחר הדיווחים מסין בדצמבר  2019וינואר  2020על מחלת ריאות
חמורה עם התפשטות מגפתית ,ארגון הבריאות העולמי World Health Organization
 - WHOהודיע על אירוע חירום בריאותי בינלאומי בתאריך  30בינואר  2020ובהמשך
הכריז על מחלת נגיף  COVID-19כעל מגפה עולמית בתאריך  11למרס  .2020משך הזמן
(כ 6-שבועות) בין שתי ההכרזות של  WHOהביא בעקבותיו בקורת ציבורית על הערכת
חסר ,השתהות וכתוצאה מכך היערכות והתארגנות לא מספיקות של המדינות ,שהביאו
להתפשטות המגפה ברחבי העולם כבר בשלבים הראשונים .נגיף  COVID-19מועבר
בהעברה טיפתית מאדם לאדם (ע"י שיעול ,דיבור או עיטוש) ויתכן גם בהעברה ארוסולית.
משך הדגירה בממוצע  5ימים בטווח  2-14ימים .התסמינים המובילים הם חום ,שיעול,
קוצר נשימה ,איבוד חוש הטעם וחוש הריח ,תסמיני מערכת העיכול ,כאבי שרירים
ומפרקים ,חולשה ,קשיים נפשיים ושטפי דם באצבעות .סיבוכים עיקריים כוללים דלקת
ריאות ואי ספיקה נשימתית ,תרומבוזיס ,כשל כלייתי ותסמונת אינפלמטורית דמוית מחלת
קווסאקי בילדים (.)MIS-C Multi-System Inflammatory Syndrome

פ

מתחילת האירוע ונכון לתאריך  30באוגוסט  ,2020על פי דיווחי משרד הבריאות נרשמו
במדינת ישראל סה"כ  113,623מקרים מאומתים להדבקה בנגיף  COVID-19ו 906-פטירות
(שיעור קטלניות מחושב כ .)0.8%-מהמאומתים נרשמו בסטטוס מחלימים.92,587 :
מקרים פעילים 20,130 :ומהם מאושפזים במצב קשה/קריטי .436 :מאז תחילת האירוע
ועד כה בוצעו בישראל כ 2.3 -מיליון בדיקות  PCRלאיתור  RNAשל הנגיף .COVID-19
שיעור הילדים בגילאים מהלידה ועד גיל  19שנים מקרב כלל המאומתים להדבקה בנגיף
 COVID-19במדינות בעולם מדווח כנמוך משיעורם באוכלוסייה הכללית .בישראל הילדים
בגילאים  0-19שנים מהווים למעלה משליש (כ )36%-מהאוכלוסייה הכללית ,חלקם היחסי
של הילדים מתוך מקרי התחלואה המאומתים המדווחים בארץ ,לפי דיווחי משרד הבריאות,
נמוך יותר ועומד על כ .28%-הערכת שיעורי התחלואה בילדים קשורה קשר הדוק לשיעורי
הדיגום בילדים ולהיותם של ילדים יותר בעלי תסמינים קלים או א-תסמינים בהשוואה
למחלה במבוגרים ובמתבגרים.
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באיסלנד ובעיירה  Voבאיטליה בהן נערכו סקרים עם בדיקות  PCRההמצאות וההארעות
בילדים עד גיל  10היו זניחות לחלוטין .לעומת זאת ,במחנה קיץ בג'ורג'יה בקיץ האחרון,
 51%מבני  6-10היו חיוביים לנגיף ,דבר המציע שהתנאים בהם נמצאים הילדים הם בעלי
השפעה על ההדבקה בילדים .ישנן מספר עבודות שהדגימו שילדים שהם חיוביים לנגיף
הם בעלי עומס נגיפי דומה למבוגרים ,ומכאן יתכן שיכולת ההדבקה שלהם ,בהינתן שהם
חולים ,דומה לשל מבוגרים ,אך מאידך ,עבודות אפידמיולוגיות מדרום קוריאה והולנד
הדגימו יכולת הדבקה נמוכה בילדים עד גיל ( 10ולטענת רשויות בריאות הציבור בהולנד
– עד גיל  .)12גם בישראל ,במחקר שנערך בבני ברק ב"גל הראשון" ילדים נדבקו פחות
ונראה היה שהם מדביקים פחות בקרב בני משפחתם .תאוריות שכיחות הן שילדים מוגנים
יותר בשל חשיפה לקורונה עונתית ולכן נהנים מהגנה צולבת מול ה SARS-COV-2-וישנה
טענה שבדרכי הנשימה של ילדים יש פחות רצפטורים ל ACE2-ולכן הנגיף אינו חודר את
דרכי הנשימה בקלות.
לרוב ,הילדים חולים במחלה קלה ,עם שיעור א-תסמינים גבוה ,שיעור אשפוז נמוך
ושיעור תמותה נמוך .ממצאי מחקרים ממספר מדינות מעידים על שיעורי הדבקה נמוכים
יותר מתחת לגיל  15שנים או מתחת לגיל  10שנים ,אולם מחקרים אחרים הראו שיעורים
דומים של תחלואה בילדים ומבוגרים .סוגיה חשובה נוספת הינה מידת ההדבקה של
ילדים ,שנמצאה נמוכה ביחס למבוגרים במחקרי משפחות בעולם ובישראל .יתכן וההדבקה
הרוחבית בתוך קבוצת הגיל של הילדים בתנאי מוסדות חינוך תהיה גבוהה יותר .עם זאת,
במדינות רבות הילדים שהו תקופות ארוכות בהסגר השנה ולא נחשפו לבני גילם .כידוע,
פתיחה מחדש של מערכת החינוך בישראל החלה בתחילת מאי  2020באופן מדורג ,אולם
במחצית חודש מאי הוחזרה המערכת לפעול במלואה ובהמשך דווחה עליה בתחלואה
בבתי ספר בישראל .עם החזרה ללימודים במאי  2020אחת ההתפרצויות המשמעותיות של
 COVID-19שתוארו בתוך מוסדות חינוך ארעה בביה"ס בירושלים .בחקירת ההתפרצות
נבדקו התלמידים והסגל ונמצאו  153תלמידים ( )13.2%ו 25-חברי סגל ( )16.6%מאומתים.
לקראת שנת הלימודים החדשה כדאי לבחון גם את הכללים ממדינות אחרות .ככלל ,הוצע
בארה"ב שחזרה ללימודים תהיה ברמת תחלואה שהיא עד  5חולים חדשים ל100,000-
אוכלוסין ביום .כאשר מערכת החינוך נפתחה בחודש מאי ,רמת התחלואה בארץ אכן עמדה
בתנאי תחלואה נמוכה .מה 17-במאי כשמערכת החינוך חזרה לפעול בהיקף מלא ,בוטלו
כללי הריחוק החברתי והדבר נתן את אותותיו בהתפרצויות במוסדות חינוך רבים ברחבי
הארץ .לכן יש לנקוט משנה זהירות ולאפשר לימודים עם כללי ריחוק חברתי ועם יצירה
של קבוצות קבועות ,כך שאם תהיה התפרצות ,ניתן יהיה לבודד רק את ה"קפסולה",
ללא השבתה של בתי ספר שלמים .מומלץ לשמור על כללי המניעה הראשונית – עטיית
מסיכות לפי הכללים ,שמירה קפדנית על היגיינת ידיים והיגיינה כללית ושמירה על כללי
ריחוק חברתי .מומלץ לקיים לימודים בחוץ ולפחות בחללים מאווררים ,בשל הסיכון הדי
ודאי להעברה באירוסול .תחלופה של האוויר מספר פעמים בשעה מונעת הצטברות של
רמת הנגיף בחלל החדר .כדאי לבצע סיקור עיתי של צוותי ההוראה כדי לזהות התפרצויות
7

בראשיתן לאפשר למורים תחושת בטחון .בנוסף יש לקבוע כללים ספציפיים לגבי
אוכלוסיות בסיכון של סגל מוסדות החינוך ושל תלמידים ומשפחותיהם.
לסיום ,הגישה הבסיסית המומלצת היא שטובתם ורווחתם של הילדים מחייבת חזרה
ללימודים במסגרת המאפשרת מפגשים פנים אל פנים .מסגרות החינוך חשובות לבריאותם
הגופנית והנפשית של הילדים כמו גם לצמצום פערים בהישגים הלימודיים ,אשר לימודים
מרחוק עלולים ליצור .לכן יש לחפש ולמצוא את שביל הזהב לאפשור של חזרה למסגרות
לימודים יחד עם קיום לימודים באופן שימנע התפרצויות בבתי הספר ובקהילה.

למה להיות חבר חיפ"א?
•השתתפות בכנסים ומפגשים מקצועיים של
חיפא ואיגוד רופאי הילדים

פ

•להיות מעודכן במה שקורה ברפואת ילדים
בקהילה בישראל
•להיות מעודכן בחידושים מקצועיים ברפואת
ילדים קהילתית
•להיות שייך למשפחה של מטפלים הרואים את
רפואת הילדים בקהילה כקריירה עבורם
•להיות חבר באיגוד הפועל ברמת קבלת החלטות
של מדיניות ברפואת ילדים בקהילה ,ולהיות
מסוגל להשפיע על המדיניות.
•להיות שותף בפעילות מחקר והוראה הנתמכים
על ידי חיפ"א
•למצוא עמיתים לייעוץ קליני

להצטרפות לחץ כאן

www.pediatrics.org.il
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קווי הנחיה קליניים לתסמונת דלקתית רב מערכתית
בילדים  -בעקבות תחלואה בקורונה (תדר"ק)
האיגוד הישראלי לרפואת ילדים | 1/9/2020

מבוא
הביטויים של זיהום עם  SARS-Cov-2בילדים הינם לרוב קלים ,אולם במקרים נדירים,
פחות מ  ,1%עלולים להופיע לאחר תקופת הזיהום החריף ביטויים קשים ,שהתבטאותם
שונה מאשר במבוגרים .באפריל  ,2020הופיעו דיווחים ראשונים על ילדים שמחלתם
הסתמנה כשילוב בין מחלת  Kawasakiלא קלאסית ובין .TSS Toxic Shock Syndrome1
2,3,4,5,6
מאז הופיעו דיווחים ממקומות שונים בעולם.
התסמונת כבר זכתה בכינויים שונים .בגלל הדימוי וחפיפה לתסמונת  Kawasakiוהקשר
שלה עם מחלת  ,Covid-19המונח  Co-wasakiהוצע לשם קצר ונוח.
השם הרשמי המקובל ביותר הינו
Paediatric Inflammatory Multisystem Syndrome - Temporally associated
 with Covid-19או לקיצור .PIMS-TC
כינויים אחרים כוללים:
)• Paediatric Multisystem Inflammatory Syndrome (PMIS
)• Multisystem Inflammatory Syndrome in Children (MIS-C
• Pediatric Hyperinflammatory Syndrome
• Pediatric Hyperinflammatory Shock
במסמך זה הביטוי "תסמונת" מכוון לתסמונת זו (תדר"ק).
וועדה:
פרופסור אנתוני לודר ,מרכז הרפואי זיו( ,יו"ר)
פרופסור שמעון רייף ,מרכז הרפואי הדסה
פרופסור שי אשכנזי ,אוניברסיטת אריאל ,ויו"ר האיגוד
דר' דני איתן ,מרכז הרפואי רמב"ם
דר' מיכל שטיין ,מרכז הרפואי הלל יפה

לינק לקווי ההנחיה
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סקירות
בדיקת  -ANAלמי ,מתי ומה תפקידה בקריטריונים
החדשים ללופוס?
ד"ר עירית תירוש,
מנהלת השירות הראומטולוגי לילדים ,בית החולים ספרא לילדים ,שיבא-תל השומר.

כאב מוסקולוסקלטלי הוא אחת הסיבות השכיחות לפניה לרופא ילדים .סיבה דלקתית לכאב
תמצא בפחות מאחוז אחד מהפניות הללו 1ועם זאת בחלק לא מבוטל מהמקרים נשלח "פאנל
ראומטולוגי" שכולל גם בדיקת  .ANAמטרת המאמר היא להציג למי מהילדים ובאילו
מצבים מומלץ לשלוח בדיקת .ANA

פ

בדיקת  ANAמשמשת כבר מעל  50שנה לאבחון מחלות ראומטולוגיות .2היא פותחה
בשיטת האימונופלורסנציה כתחליף לבדיקת ה"Lupus Erythematosus CELLS"-
ששימשה בעבר לאבחנת לופוס .תאי ה LE CELLS-הם נויטרופילים או מקרופגים שעשו
פגוציטוזה לגרעיני תאים אחרים ,תהליך שמתווך על ידי נוגדנים עצמיים וחלבוני משלים.
בדיקת ה  ANAבודקת קיום נוגדנים עצמיים שנקשרים למולקולות ה ,DNA-ה RNA-או
לחלבונים תוך תאיים .בניגוד ל LE CELLS-הספציפיים למחלות אוטואימוניות ,בדיקת
ה ANA-נמצאת חיובית בעד  30%מהאוכלוסייה הבריאה .2מאחר ובדם של כל נבדק יכולים
להיות נוגדנים עצמיים הבדיקה מתחילה ממהילה בסיסית של הסרום ביחס של  1:40או
 .1:80לשאלה מדוע בדם של כל נבדק יכולים להיות נוגדנים עצמיים אין הסבר ברור –
יתכן ש cross-reactivity-עם אנטיגנים אחרים מסביר חלק מהתופעה.
איפיון צביעת ה ANA-באימונופלורסנציה יכול לעזור בהבחנה בין  ANAפתוגני לANA-
חסר משמעות קלינית ,היות שבאוכלוסייה הבריאה ה ANA-יהיה בדרך כלל מסוג Dense
 .fine speckeledאולם ,איפיון הצביעה אינו כלי שימושי מספיק ,גם בגלל שחלק גדול
מבדיקות ה ANA-לא נעשה באימונופלורסנציה ולכן אין איפיון של הצביעה ,וגם בגלל
שבבדיקות שנעשות באימונופלורסנציה מהימנות התשובה תלויה בבודק וDense fine-
 speckeledיכול להיות דומה לאיפיון  Homogenousגם בעיניים מאוד מקצועיות.

לפני ההחלטה לשלוח בדיקת  ANAלמטופל רצוי להתייחס לשלוש עובדות :האחת,
השכיחות של בדיקת  ANAחיובית היא גבוהה באוכלוסייה הבריאה ,השנייה ,מחלות
ראומטולוגיות הן נדירות ,בוודאי באוכלוסיית הילדים ,ושלישית ,רוב המאובחנים עם
 ANAחיובי לא יפתחו מחלה ראומטולוגית .לראיה ,במחקר שעקב אחרי  106ילדים
עם כאבי שלד ,ל 24-מהם היה  ANAחיובי ( )22%ואף אחד מהילדים לא פיתח מחלה
ראומטולוגית אחרי מעקב של  61חודשים בממוצע .3בנוסף ,מחקר אחר שנעשה בילדים
הראה 4שהרגישות של בדיקת  ANAבטיטר  1:40ומעלה ,לאבחנה של מחלה ראומטולוגית,
הייתה רק  63%ושה positive predictive value-של  ANAחיובי היה  33%בלבד.
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המסקנה המתבקשת מהאמור לעיל היא שיש להימנע משימוש ב ANA-כבדיקת סקר
למחלות ראומטולוגיות הן לאור המפורט מעלה והן לאור כך שתשובה חיובית גוררת
אחריה בדיקות נוספות ,עלויות מיותרות ובדרך כלל מובילה ללחץ לא רצוי בקרב החולים
ומשפחותיהם.
אם ככה ,באילו אינדיקציות כן יש לשלוח בדיקת ?ANA
לאוכלוסיית הילדים יש לשלוח בדיקת  ANAבשתי התוויות )1( :בילד עם חשד אמיתי
ללופוס ( )2בילד שכבר אובחן עם  JIAלצורך הערכת הסיכון שלו לפתח אובאיטיס.
( )1לאבחנה של לופוס:
 ANAחיובי תמיד היה אחד מהקריטריונים לאבחנה של לופוס .בשנת  2019פירסמו האיגוד
הראומטולוגי האמריקאי והאיגוד הראומטולוגי האירופאי קריטריונים חדשים לאבחנה של
לופוס( 5טבלה  -)1על פי הקריטריונים האלה בדיקת ה  ANAאינה עוד קריטריון אבחנתי
שווה ערך לאחרים אלא תנאי הכרחי לאבחנה .הקריטריונים הללו מחולקים לקריטריונים
קליניים ואימונולוגים .כל קריטריון מנוקד בערך שבין  2ל .10-לאבחנת לופוס יש צורך
ב ANA-חיובי  +קריטריון קליני אחד לפחות  +סך הכל ניקוד של  10נקודות לפחות .טרם
פורסמו הרגישות והסגוליות של הקריטריונים החדשים באוכלוסיית הילדים אך מניסיון
העבר ,הקריטריונים של המבוגרים בדרך כלל משמשים גם את חולי הלופוס הצעירים.
לפי הקריטריונים החדשים ניתן ללמוד שבהעדר קריטריון קליני של לופוס לא ניתן להגיע
לאבחנה.
( )2בילדים עם :JIA
ילדים עם  JIAנמצאים בסיכון מוגבר לפתח אובאיטיס ,בעיקר כאלה עם  ANAחיובי.
לאור כך הם צריכים להיות במעקב עיניים סדיר שתדירותו נקבעת לפי תשובת ה.ANA-
לדוגמא ,ילדים עם  Oligoarticular JIAו ANA-חיובי צריכים להיבדק ע"י רופא עיניים
פעם בשלושה חודשים ,לעומתם ילדים עם אותה אבחנה ו ANA-שלילי צריכים להיבדק
פעם בחצי שנה.
כשבדיקת ה  ANAנשלחת בשתי ההתוויות האמורות משמעותה ברורה ,אך כיצד יש
להתייחס לתשובה חיובית בהעדר התוויה לבדיקת ?ANA
במידה ואין ממצאים המחשידים ללופוס כמו דלקת מפרקים ,פריחה אופיינית ,ספירות דם
נמוכות ,שקיעת דם גבוהה וכד' ,אין צורך בהתייחסות מיוחדת ,במיוחד כשהטיטר נמוך
מ .1:640-בטיטרים גבוהים יותר יש לשקול הרחבת בירור בשאלה של לופוס כולל ספירת
דם ,כימיה ,שקיעת דם ,אימונוגלובולינים ,משלים ,שתן כללית  +מיקרוסקופ יחד עם
הרחבת הפאנל הסרולוגי לתת קבוצות של  ANAכולל anti dsDNA, anti-Smith, anti
.Ro, anti La, anti RNP
מהצד השני של המתרס  -לתשובה שלילית של  ANAיש משמעות גדולה מאחר והיא ככל
הנראה שוללת לופוס.
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במאמר  Choosing wiselyשל האיגוד הראומטולוגי האמריקאי 6בהתייחסות לבדיקות
בילדים ,מתוך  5בדיקות שנבחרו כמעלות עלויות ולא בהכרח משפרות איכות טיפול,
בדיקת ה ANA-מוזכרת פעמיים  -ההמלצה הראשונה היא שאין לבצע פאנל של נוגדנים
עצמיים אלא אם יש שילוב של  ANAחיובי יחד עם עדות למחלה ראומטולוגית וההמלצה
השניה היא שאין לחזור על בדיקת  ANAבחולים שיש להם כבר אבחנה של לופוס או .JIA

לסיכום  -בדיקת  ANAאינה בדיקת סקר טובה למחלות ראומטולוגיות ויש לבצע
אותה רק בחשד אמיתי ללופוס או לאחר אבחנה של  .JIAבילדים עם כאבים
מוסקולוסקלטליים ממקור לא ידוע ,בהעדר קליניקה אחרת ובהעדר ממצאים בבדיקה
הגופנית ,בדיקות הסקר המומלצות הן :ספירת דם ,כימיה עם  LDHוחומצה אורית,
 ,CPKשקיעת דם ובדיקת שתן כללית .אם בדיקות אלה חוזרות תקינות אז הסבירות
ללופוס היא מאוד נמוכה ולכן אין צורך בבדיקת .ANA

פ

בהסתכלות רחבה יותר ,אין להתייחס ל"בירור ראומטולוגי" כפאנל קבוע של בדיקות.
מומלץ להתאים את הבירור לאבחנה המבדלת הרלוונטית  -לא דין בירור לופוס כדין
בירור  JIAאו בירור דרמטומיוזיטיס .חשוב לזכור שכשבדיקה נשלחת בשאלה ספציפית,
המידע המתקבל מהתשובה הוא יותר קל לפיענוח.
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יעילות תוסף יומי של חומצה פולית בהורדת
היארעות ספינה ביפידה – מחקר חדש מישראל
פרופ' יונה אמיתי ,קופ"ח מאוחדת ואוניברסיטת בר אילן

מאז  1992יש הנחיה של ה CDCs-בארה"ב למתן חומצה פולית (ח"פ) לנשים בגיל הפוריות
למניעת מום פתוח בתעלת השדרה ( .)NTDsלפי ה CDCs-שיעור המניעה הפוטנציאלי
של  NTDsע"י ח"פ נע בין  ,50-70%אך מחקרים מארה"ב הראו כי בפועל שיעור הירידה
של  NTDsנע בין  25-35%זאת בעקבות ההנחיה לנטילת תוסף ח"פ מדי יום לנשים בגיל
הפוריות .בארה"ב קיימת הנחייה המחייבת העשרת הקמח בח"פ מאז  .1998סקר נרחב
מארה"ב הראה כי בעקבות העשרת הקמח בח"פ חלה ירידה ממוצעת של  28%בשיעור
ה .NTDs-חשוב לציין כי שיעור הירידה בפועל ב NTDs-בארה"ב אינו מדד ליעילות
הח"פ במניעת מומים אלה ,כי הוא משקף את הירידה בשכיחות המום בכלל האוכלוסייה,
ולא רק בנשים שלקחו ח"פ ,ושיעור השימוש בח"פ בארה"ב בתקופה הקריטית שלפני
ההיריון נמוך .מהמחקרים בארה"ב קשה להפריד בין ההשפעה של נטילת ח"פ כתוסף אישי
יומיומי לבין ההשפעה של הוספת ח"פ למזון ,היוצרת אפקט "מיסוך".

פ

בישראל ,הוצאה הנחייה לתוסף יומי של  0.4מ"ג ח"פ לנשים החל מ 3-חודשים לפני
ההיריון ובמשך הטרימסטר הראשון רק ב ,2000 -ועד היום לא מבוצעת העשרת המזון
בח"פ .בעקבות הנחיה זו משרד הבריאות הפעיל קמפיין מתמשך שכלל ראיונות רבים בכלי
התקשורת ,פגישות עם מובילי דעת קהל במגזר היהודי כולל החרדי ובמגזר המוסלמי
והפצת מיליוני עלונים .לפי  4סקרים לאומיים החל משנת  2000בעקבות הוצאת התדריך,
עלו אחוזי נטילת הח"פ מ 5%-קודם להוצאתו ל 30.5%-ב ,2002-ל 34%-ב 2005-ול57%-
ב .2010-בסקר האחרון שנערך ע"י ד"ר אורלי רומנו-זליכה ופרופ' תמי שוחט ב2010-
נדגמו כל  768היולדות שילדו באותו זמן בכל  29בתי החולים בישראל .שיעור השימוש
בח"פ לפני ההיריון היה כ( 57%-קרוב ל 60%-ביהודיות ו 49.3%-בערביות) ,וכשנכללו
גם הנשים שהתחילו לקחת ח"פ ב 3-4-השבועות הראשונים להיריון שיעור השימוש בח"פ
בכלל הנשים היה  80.4%( 79%ביהודיות ו 76.3% -בערביות) .שיעור השימוש בח"פ
בישראל ,על פי סקר זה הוא מהגבוהים בעולם.
לאחרונה פורסם מחקר על בסיס נתונים לאומיים בישראל ב 1,668,073-לידות שבדק
את הירידה בשיעור מקרי ה  NTDsכמדד ליעילות ההמלצות לנטילת ח"פ משנת 2000
והמדיניות של הגברת השימוש בח"פ לפני ההיריון ובתחילתו .המחקר כלל נתוני NTDs
בכל לידות החי וגם בהפסקות ההריון בכל בתי החולים בישראל.

14

להלן המקור:
Reiss A, Cohen MJ, Kaliner E, Gabai Kapara E, Singer A, Grotto I, Gamzu R. Lower
Rates of Neural Tube Defects in Israel Following Folic Acid Supplementation Policy.
Prev Med. 2020 Mar 24; 106064.
במחקר נמצאה ירידה של  53%בשיעור מקרי הספינה ביפידה וירידה של  40%בשיעור
מקרי האננצפלוס בשנים  2008-2012בהשוואה למצב שהיה בישראל בשנים .2000-2001
הנתונים מוצגים בתרשים:

שיעור ירידה זה מוסבר ע"י מתן תוספי ח"פ לנשים בתקופה הסב-הריונית ,שהשימוש בהם
עלה מאד בישראל מאז הוצאת ההנחיה בשנת  .2000לא ניתן להסביר ירידה זו כמגמה
טבעית במהלך השנים ,לשם השוואה ,באירופה פרסום ב BMJ -מ  2015ע"י Khoshnood
ואחרים מ 19 -מדינות שכלל  12.5מיליון לידות במשך  10שנים לא הראה כל שינוי בשיעור
ההיארעות ה . NTDs-המחברים מייחסים את העדר ההשפעה לכך שבאירופה אין חובה
להעשרת הקמח בח"פ ושיעור השימוש בח"פ נמוך.
החידוש במחקר הנוכחי ביחס למחקרים מארה"ב הוא בכך שמדובר בנתונים לאומיים על
בסיס מספר לידות רב ,הכוללים גם את נתוני הפסקות היריון לצד לידות חי ,ומבטאים
את יעילות תוסף יומי של ח"פ לכשעצמה ,ששיעור השימוש בה בישראל גבוה מאד ,ללא
ההשפעה של העשרת המזון בח"פ.
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מסקנות:
המחקר מאפשר להעריך את יעילות תוסף יומי של ח”פ בתקופה הסב-הריונית במניעת
 ,NTDsוזאת ללא השפעה של תוסף ח”פ למזון .נמצאה ירידה של  53%בשיעור
ההיארעות של ספינה ביפידה .שיעור המניעה האמיתי גבוה יותר מאחר ולא כל הנשים
לקחו תוסף זה.
השימוש בח”פ למניעת  NTDsהינו אחד ההישגים הגדולים במניעה ראשונית בבריאות
הציבור ומונע תחלואה קשה ,נכות ,תמותה ,סבל אנושי ועלויות גבוהות למערכות
הבריאות והרווחה .יש לעשות כל מאמץ להגברת השימוש בח”פ בתקופה הסב-לידתית
ומומלץ להוסיף ח”פ למזון לשיפור נוסף של המניעה.
למאמר באנגלית בMOTHERISK INTERNATIONAL JOURNAL -
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save the date

כנס "מאחדים כוחות"
כנס משותף אינטרנטי של חיפ"א
והאיגוד לרפואת ילדים בשיתוף חיפ"ק
 18-19בנובמבר בשעות הערב

הבנק הלאומי לחלב אם
ד"ר שרון ברנסבורג-צברי.PhD, IBCLC ,
מנהלת בנק החלב הלאומי של ישראל.

בימים האלה הופעל הבנק הלאומי לחלב אם ,שהוקם על ידי מד”א בשיתוף משרד
הבריאות ,על מנת לספק חלב אם לתינוקות נזקקים רפואית .על מנת להבטיח את איכות
החלב ובטיחותו בסטנדרטים הגבוהים ביותר לצד אספקתו לכלל התינוקות הנזקקים
בישראל ללא אפליה ,הבנק פועל כבנק לאומי מרכזי שייתן מענה לכל דורש בהתאם
לתעדוף ,בדומה לשירותי הדם המרכזיים של מד”א .הבנק אחראי על איתור וסקר
התורמות ,על איסוף החלב ,עיבודו ואספקתו לבתי החולים .בנק החלב הוא חלק משירותי
הדם של מד”א המנוהלים על ידי פרופ’ אילת שנער .היועצת הרפואית של הבנק היא פרופ’
ציפי דולפין והייעוץ התרופתי ניתן על ידי מרכז הריופון בראשות פרופ’ מתי ברקוביץ.
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צוות הבנק כולל יועצות הנקה מוסמכות המוודאות את כשירות התורמות .לאחר תקופת
הרצה של כשנה ,הבנק החל לעבוד לפני כחצי שנה וכבר פסטר יותר מ 200-ליטר של חלב
וסיפק כ 80-ליטר של חלב מפוסטר ובדוק .בישראל שיעור התמותה בטיפול נמרץ ילודים
גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולם ושיעור הסיכון לזיהום בקטריאלי גבוה יותר ,דבר
שמחדד את הצורך בהטמעה מהירה של השימוש בחלב מבנק החלב.
חלב אם הינו הסטנדרט בתזונת תינוקות .להעדר הנקה בלעדית או שימוש בלעדי בחלב
אם בחודשים הראשונים ,השלכות בריאותיות והתפתחויות משמעותיות לטווח הקצר,
הבינוני והארוך לתינוקות ולאימהות שלהם .חלב אם איננו רק מקור הזנה לתינוק ,אלא
אוסף רקמות אנושי ופעיל ביולוגית גם לאחר העיכול ,המאפשר את המשך הדיאדה עם
האימא .בכך חלב האם מהווה לא רק מקור הזנה ,אלא גם מקור להגנה וללמידה חיסונית
וכאמצעי להשראה אנדוקרינית ולתכנות גנטי החשובים לתינוק .מטבע הדברים ,פגים
מהווים אוכלוסיית רגישה יותר לנזק של חשיפה למזון ולהעדר חלב אם כריקמה פעילה.
עבורם ,בעיקר עבור הקטנים שבהם ,השימוש בחלב אם בלעדי והעדר חשיפה למזון
מהווה התערבות מצילת חיים וההזנה היחידה שהם יכולים לקבל ללא חשש נזק מחשיפה
לאנטיגנים זרים .הזנה בלעדית של פגים בחלב אם ידועה כמפחיתה באופן ניכר את עלויות
הטיפול והתחלואה בעיקר בעקבות הפחתת עלויות  NECוכלל עלויות ימי האשפוז בתלות
תלוית מינון.1
מחקר עדכני הראה כי שימוש בחלב מבנק חלב אם כמקור להשלמת חלב האימא ,מביא
לחסכון עלויות אשפוז של  15,555$לפג למרות העלות הגבוה יותר של החלב מבנק החלב.2
לפיכך ,כאשר חלב מהאימא אינו זמין ,חלב אם מפוקח מבנק חלב אם ,המסופק הן כתרופה
והן כטיפול מניעתי ליילוד ,הינו הפתרון הטוב ביותר .בנקי חלב אם נפוצים ברחבי העולם,
מספקים מנות חלב אם בטוחות בהעדר נגישות לחלב של האימא הביולוגית .בעולם
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המערבי ,חלב מבנק חלב מהווה חלק מסטנדרט הטיפול ביילודים והתערבות מניעתית
להפחתת התחלואה והתמותה .ב ,2017-החברה האמריקאית לרפואת ילדים הוציאה ניר
עמדה ובו קבעה כי חשוב שהנגישות לחלב תרומה לא תוגבל בגלל עלות.3
בישראל שיעור התמותה בטיפול נמרץ ילודים גבוה ביחס למדינות מפותחות בעולם ושיעור
הסיכון לזיהום בקטריאלי גבוה יותר ,דבר שמחדד את הצורך בהטמעה מהירה של השימוש
בחלב מבנק החלב.
בנקי החלב אינם רק ממשק המחבר בין תינוק נזקק לאם תורמת .בכל בנקי החלב ברחבי
העולם ,לצד בדיקת זיהומים בחלב גם התורמות נבדקות לתחלואה ולאורך החיים .בשנים
האחרונות ,בנקי חלב גדולים בעולם ,החלו לשים דגש על מיטוב הערך התזונתי של החלב
ותכנון נכון של תמהיל הפסטור .תהליך הפיסטור מבטיח את בטיחותו של החלב שנתרם
תוך שינוי מינימלי בערכו התזונתי . 4בנקי חלב אם ברחבי העולם הם מוסדות ללא כוונת
רווח ,ועיקר תקציבם הם ממכירת החלב במחיר עלות לבתי החולים ולנמענים פרטיים.
במדינות מערביות עם מערכת בריאות ציבורית ,כדוגמת קנדה ,אנגליה ואוסטרליה ,בנקי
החלב מקבלים מימון ציבורי המוכיח את עצמו כהשקעה משתלמת .אנו תקווה שבזמן
הקרוב ימצא המקור תקציבי להמשך הפעלת הבנק לשנים ארוכים להצלת חיים של ילודי
ישראל.
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הנחיות קליניות
תסמונת האלכוהול העוברי ואימוץ ילדים ממדינות
הגוש הסובייטי
פרופ' גידי קורן ,בית הספר לרפואה על שם אדלסון ,אוניברסיטת אריאל ,ותכנית מדריסק ישראל,
המרכז הרפואי שמיר

שאלה:
אני רופא ילדים בדרום הארץ .בשבוע שעבר ראיתי לראשונה ילדה בת שנתיים שאומצה
מביילרוס בהיותה בת  10חודשים .הסוכנות שארגנה את האימוץ הרגיעה את המשפחה כי
הכול בסדר מבחינה רפואית ,היות והילדה נבדקה על ידי רופא שקבע שהיא בריאה .אלא
שלפני כשנה קראתי מאמר שגרס שבגיל צעיר בלתי ניתן לשלול את תסמונת האלכוהול
העוברי .האם ילדים אלה בסיכון גבוה מהממוצע לתסמונת האלכוהול העוברי?

פ

תשובה:
אכן ,במקרים רבים אי אפשר לשלול את התסמונת הזו בגיל שנתיים ,שכן החוסרים
ההתפתחותיים האופייניים עלולים להתגלות מאוחר יותר.

תסמונת האלכוהול העוברי ( )Fetal Alcohol Spectrum Disorderמאופיינת על
ידי עיכוב בגדילה תוך רחמית כמו גם לאחר הלידה ,והפרעות נוירולוגיות ,נפשיות
והתפתחותיות בילדים שנחשפו לשתיית אלכוהול אימהית מרובה במהלך ההיריון .במקרים
מסוימים יכול רופא מומחה לאבחן שינויים אופייניים במבנה הפנים (מפתח עין קצר ,שפה
עליונה מחוקה ,כמו גם הפילטרום ,שהיא התעלה שמחברת את השפה העליונה והאף).
ילדים שלוקים בתסמונת זו מראים לעתים קרובות התפתחות קוגניטיבית איטית ,בעיות
לימוד ושפה וכ 70%-מהם סובלים מבעיות ריכוז והקשבה ( .)ADHDלעתים קרובות הם
מאופיינים על ידי התנהגות תוקפנית ואנטיסוציאלית שנובעת לא מעט מחוסר יכולתם
להבין מסרים ורמזים חברתיים .עם התבגרותם הם מתקשים למצוא מקומות עבודה ולא
מעט מהם מסתבכים עם שלטון החוק.

על פי אומדנים שונים ,בצפון אמריקה ,למשל ,לוקים מהספקטרום הרחב ,שכולל פגיעה
כלשהיא מהחשיפה לאלכוהול ,יותר מ 1%-מהילדים .בתסמונת החמורה לוקים  1מכל
 1,000ילדים .מאחר ובמקרים רבים אין ידע על הרגלי השתייה של האם ,מניחים רוב
החוקרים כי אחוז הילדים הפגועים גבוה אף יותר ,אלא שלא ניתן לשייך את הפגיעה דווקא
לאלכוהול .מאחר ואימהות אלכוהוליסטיות סובלות מעוני נוטות גם לעשן ולצרוך סמים,
קשה לעתים להפריד בין האפקטים של חשיפות אלה לעומת אלה של אלכוהול.
עד לאחרונה מקובל היה לחשוב שנזקי התסמונת בלתי הפיכים ,אך מחקרים רבים מעלים
שאבחנה מוקדמת וטיפול מוקדם בלקויות הספציפיות של הילדים יש בהם כדי להקטין את
מידת הנזק.
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אחת השאלות השכיחות ביותר היא מה פירושה של "שתייה אימהית מרובה"? קשה מאוד
להעריך את כמות האלכוהול במדויק ,אבל רוב הילדים שלוקים בתסמונת האלכוהול
העוברי נולדים לאימהות אלכוהוליסטיות שמכורות לאלכוהול בצורה שמשפיעה על אורחות
חייהן בצורה מאסיבית .אין כיום הוכחות מדעיות ששתייה מקרית או נדירה אצל נשים
נורמטיביות גורמת לסינדרום זה.
בישראל ,שבה אלכוהוליזם בקרב נשים הינו נדיר ,מקור מרכזי לבעיית סינדרום אלכוהול
העוברי הינם ילדים מהגוש הסובייטי שנמסרים לאימוץ אחרי שהוחזקו ב"בתי ילדים
עזובים" .לרוב האימהות שמוסרות את ילדיהן לאימוץ בגוש הסובייטי יש רקע של הזנחה,
התעללות גופנית ומינית ,שתייה מרובה וצריכת סמים .בנסיבות אלה הסיכון לתסמונת
האלכוהול העוברי בקרב ילדיהם גבוה .במחקר שביצעו מילר ושותפיו בקרב  193ילדים
שהוגדרו כבריאים בגיל  2עד  72חודשים ב"בית ילדים" במורמנסק ,הם מצאו ששליש
מהאימהות סבלו מבעיות בריאות קשות וכרוניות 41% ,שתו אלכוהול ו 7%-השתמשו
בסמים .תסמונת האלכוהול העוברי אובחנה בקרב  10%מהילדים .בקרב  11%נמצא פיגור
התפתחותי קל ,בקרב  25%פיגור בינוני ובקרב  28%הפיגור היה חמור .חשוב ביותר לציין
כי אצל  60%מהילדים אובחנו בעיות התנהגותיות ,כשכל אלה יכולים גם הם להיות סימנים
של תסמונת האלכוהול העוברי שלא אובחנה .חשוב ביותר לדיון זה ,בנוסף לפגיעת
האלכוהול התוך רחמית ,שהשהות ב"בית ילדים עזובים" מגדילה משמעותית את הסיכון
לתזונה לקויה ,פיגור בגדילה כמו גם הזנחה נפשית ברמות שונות.
הוק ומקול עקבו אחרי  316בני נוער סובייטים שהעבירו את תחילת ילדותם ב"בתי ילדים
עזובים" לפני שאומצו על ידי משפחות נורמטיביות .הם גילו שכיחות גבוהה של התנהגויות
קיצוניות .אימוץ שנעשה אחרי יותר משנה וחצי של שהות בבית הילדים ניבא אחוז סיכון
גבוה פי כמה .ללמדנו שבנוסף לפגיעה התוך רחמית סובלים הילדים האלה מנזק מוחי
סביבתי בלתי הפיך.
אותה קבוצת מחקר הראתה שהבעיות העיקריות של הילדים היו בתחום הקשב והריכוז,
כמו גם התנהגות שמאופיינת על ידי אלימות ( .)Externalizing Problemsלמותר לציין
שתופעות אלה מאד אופייניות ומרכזיות באבחנת תסמונת האלכוהול העוברי ,וסביר מאוד
שחלקם הגדול ניזוקו על ידי חשיפה לאלכוהול בזמן ההריון .החוקרים סיכמו את ממצאיהם
בכך שחסך פסיכו-סוציאלי מוקדם הינו גורם חשוב בבעיות של בני הנוער שנכללו
במחקרם .ילדים חשופי אלכוהול בהריון יכולים בסבירות גבוהה להיות רגישים יותר למצבי
מתח ואתגרים של גיל ההתבגרות ,מאשר ילד רגיל.
תפקידו של רופא הילדים :אין בדברים שנאמרו לעיל להציע בשום צורה שהיא שילדי
"בתי הילדים העזובים" מהגוש הסובייטי אינם ראויים לאימוץ .כל ילד זכאי לבית חם
וילדות מגינה ואוהבת .מאידך גיסא ,זכותם של הורים שמתכננים לאמץ ילדים מבתי
הילדים לדעת את העובדות לאשורן ,על הסיכונים שיש לילדים אלה .בגיל אימוץ טיפוסי
של שנה-שנתיים ,חלק לא מבוטל של סימני התסמונת לא הראו עדיין את פניהם העגומות.
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מניסיוני בבדיקה ובאבחון רבים מילדים אלה ,ברוב המקרים העידו ההורים שהעובדות
שמצוינות לעיל לא הובהרו להם בשום צורה שהיא .איפכא מסתברא ,במקרים רבים הרגיעו
אותם עמותות אימוץ שהילדים בריאים ויעברו ילדות נורמטיבית.

אם מבקשים להתייעץ איתכם טרם אימוץ  -חשוב לעדכן את ההורים הפוטנציאליים
בעובדות אלה .אם מובא אליכם ילד שאומץ מבית ילדים עזובים  -חשוב שייראה על ידי
מומחה בהתפתחות הילד תוך מעקב צמוד על כל האספקטים של התפתחות.
לכתבה באנגלית בMotherisk International Journal-
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טיפ קליני
עטית מסכה בזמן בדיקת ילדים
 ד"ר אברהם שאק,ד"ר ליאו ארקוש

, למרות זאת.COVID-19 מסכות פנים הן אחד האמצעים העיקריים להגבלת הפיזור של
 שימוש במסכת פנים בזמן מפגש קליני מאתגר במיוחד כי מסכות,בשביל רופאי ילדים
 ניתן. ולהפריע למפגש הקליני, למנוע קריאת הבעות פנים,עלולות לעורר פחד בילדים
ללקט פתרונות ממחקר שנערך במרכז הרפואי שערי צדק הכולל סקר של רופאי ילדים
 הממצאים מצביעים שהאתגר העיקרי הוא.וצוות נוסף בתחום בריאות ילדים ברחבי הארץ
 זה לא מפתיע כי ילדים מגיל חצי שנה.במפגשים עם ילדים מגיל חצי שנה עד שנתיים
. ואחרי גיל שנתיים הבנה מילולית ממלאת תפקיד חשוב יותר,מבינים היטב הבעות פנים
 שימוש, תקשורת לא מילולית:ממצאי המחקר בקשר להתמודדות עם המפגש מציעים
, ושימוש ברמזים לא מילוליים, טון דיבור, חוש הומור,במסכות שקופות או צבעוניות
.להורדת חרדה של מטופלים ולאפשר חוויה פחות מלחיצה למטופל

Clinical Tip: Using a Face Mask When Examining Children
Face mask use is one of the principle measures of limiting the spread of COVID-19.
However, for pediatricians, using a mask during clinical encounters is particularly
challenging, as masks may invoke fear in children, prevent the reading of expressions
and hamper the overall clinical encounter. Some solutions may be gleamed from a
study from Shaare Zedek Medical Center involving a survey of pediatricians and other
pediatric health professionals across Israel. The study results suggest that the greatest
challenge is present when encountering children aged 6 months to 2 years. This is not
surprising as by 6 months, facial expressions are easily recognized, and after 2 years of
age, verbal comprehension plays an increased role.
In terms of how to manage the encounter, the study results suggest: non-verbal
communication, using clear masks or colored masks, humor, tone of voice, as well as
non-verbal cues, all of which were utilized to reduce patient anxiety and fomented a
less stressful experience for the patient.
Shack AR, Arkush L, Reingold S, Weiser G. Masked paediatricians during the COVID-19 pandemic
and communication with children [published online ahead of print, 2020 Aug 8]. J Paediatr Child
Health. 2020;10.1111/jpc.15087. doi:10.1111/jpc.15087
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תפקידם של רופאי הילדים בקהילה בהגנה על ילדים בסיכון
מאת :פרופסור כרמית כץ ,בית הספר לעבודה סוציאלית ע”ש בוב שאפל ,אוניברסיטת תל אביב
ד”ר חוה גדסי וד”ר דפנה עידן-פרוסק ,מנהלות רפואיות ,עמותת גושן

היפגעות ילדים בישראל -מספרים
אחד מכל חמישה ילדים בישראל נפגע מידי שנה בהיפגעות מכוונת
על ידי בני משפחה .עלינו כרופאי ילדים מוטלת החובה לא רק לדווח
על מקרים כאלו לרשויות המתאימות ,אלא גם לפעול למען מוגנות
הילדים בקרב משפחתם ,ולהיות פרואקטיבים באיתור של ילדים אלו
הנמצאים בסיכון  ,תוך מתן מענה מותאם.

התבוננו בדינאמיקה המשפחתית סביב השיח שלכם עם הילד.
אנשים ככלל צמאים לקרבה ודינמיקה .אם אתם מרגישים כי
הניסיונות שלכם ליצור קשר נתקלים בניסיונות חוזרים של ההורים
להרחקות ,הסתרה ,או מניעה מהילד לדבר איתכם בחופשיות ,או
לחילופין אם ההורים אינם מביעים כל עניין בקשר ומעקב -אלו
עשויים להוות דגלים אדומים לניסיונות הסתרה.

בתקופת הקורונה האחרונה ,עם העלייה בלחצים שחוו משפחות,
הן בשל הבילוי של שעות מרובות עם הילדים ללא יכולות לצאת
ולהתאוורר ,והן בשל הפגיעה הכלכלית שהתרחשה בקרב מספר רב
של משפחות בישראל ,חלה גם עליה משמעותית במספר הדיווחים
על אלימות במשפחה.
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רופאי ילדים עובדים בקהילה כחלק ממערכת הגנת הילד ,הבנויה
ממערכות המקיפות את הילד והמשפחה בחיי היום -יום וכוללות
מערכות פורמליות (כדוגמת חינוך ובריאות) וכן מערכות לא פורמליות
(כגון מורי חוגים ,מדריכים בתנועת נוער ועוד) .בעוד שעל כולם חלה
אחריות וחובת הדיווח ,מצוי רופא הילדים בעמדה ייחודית המספקת
לו הצצה לחיי הילדים בנקודות זמן קריטיות שעשויות לסייע באיתור
מחד ,ובהפניה מתאימה לעזרה מאידך .אך למרות זאת ,נתונים
מראים כי מבין הילדים שדיווחו על פגיעה רק  6-7.8%דיווחו לרופא/
אחות ,ורק בכ 5% -מהילדים יוזם הדיווח היה רופא הילדים או אחות.
שיעור נמוך זה נובע בין השאר ,מהעדר ידע וכלים להתמודדות ולשיח
פתוח עם ילדים סביב נושא זה.

כיצד יכולים רופאי הילדים בקהילה להגן על ילדים?

בניגוד למה שהיינו עשויים לחשוב -לא הבדיקה הפיזיקלית והחיפוש
אחר סימנים פיזיים גופניים לפגיעה גופנית הם לב ליבו של תפקיד
רופא הילדים בתחום זה .השיח עם הילדים הוא האמצעי המרכזי
להגנה על עליהם.
הנה מספר קווים מנחים היכולים לסייע בשיחה עם ילד ,ועשויים
להעלות ולחשוף מקרים של פגיעה:
שוחחו עם הילד על נושאים שבשגרה -דווקא דרך שיח על
השגרה ניתנת הצצה נדירה לחייו של הילד ,ונפתח פתח לשיחה
כנה ופתוחה ,ולעיתים גם נחשף כך מידע חשוב.
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צעדים נוספים להגנה על ילדים הזמינים לרופאי
הילדים בקהילה:
הגבירו  reaching outלילדים שאתם חוששים להם .צרו קשר
יזום עם ההורים והילדים ,וכן צרו קשר עם אנשי מקצוע נוספים
הנפגשים עם הילד -כמו אנשי צוות חינוכי ועוד.
המשיכו במעקב אחר אינדיקטורים מדאיגים.
הכירו את המוקדים שנותנים מענה:
 מוקד  - 105המרכז הלאומי לקבלת פניות ודיווחים מהציבורולמתן מענה מקצועי בנוגע לפגיעות ,אלימות ופשיעה נגד
ילדים ונוער במרחב המקוון.
 מוקד  118של משרד העבודה והרווחה – לפניות בנושאאלימות במשפחה
 -והקו החם של המועצה לשלום הילד02-6780606 -

שאלו את הילד “מה אתה עושה כשקשה לך?”“ ,למי אתה יכול
לפנות כשאתה זקוק לעזרה?” תוך נירמול מצד אחד ,ומתן כתובת
שתסייע לו מצד שני.

הכינו את היום שאחרי :שאלו היום שאלות ,גם אם תקבלו עליהן
תשובות בעוד זמן מה .כך הילד ידע ויפנים שאתם כתובת לשיח
ולעזרה.

בררו מול הילד האם יש עוד מישהו בבית שהוא דואג לו .חשיפה
מתרחשת לעיתים דרך ההגנה של אח אחד על אחיו האחרים.

אתם חושדים ולא יודעים לאן לפנות להמשך?

שתפו את הילד בכך שהוא יכול לפנות אליכם עם שאלות או דאגות
(ומסרו לו כיצד הוא יכול לפנות) .גם אם הילד לא ישתמש בהזמנה
זו ,הוא יזכור שראיתם אותו והושטתם לו יד לעזרה!

צרו קשר עם העובד הסוציאלי לחוק נוער במחלקה לשירותים
חברתיים ברשות המקומית שלכם ,או לעובד הסוציאלי בקופת
החולים.

התעניינו בשלומו של הילד באמצעים שונים אשר מותאמים
להתפתחותו – סרגל רגשות לדוגמא יכול לסייע לילד להסביר
לכם איך הוא מרגיש ,גם ללא מילים ,ומשדר לילד כי אכפת לכם,
אתם רואים אותו ומתעניינים בו.

כרופאי ילדים ,אנו נמצאים בעמדה מרכזית וחשובה בהגנה על
ילדים .יש לנו את היכולת לאתר ולסייע ,ובכך למנוע פגיעה
נוספת ונזק רב.

אילו

משחקים אפשר להכין
ממה שיש בבית?

איך

ואיזה?

מהי

מציבים גבולות
נכונים לילדים?

להקריא סיפורים?

התנהגות מינית
מדאיגה אצל
ילדים?

באיזה
גיל מתחילים

איך

מתחילים
גמילה
מחיתולים?

האם

מדוע

הבית שלי בטוח עבור הילדים שלי?

חשוב להקדיש זמן
לארוחות משפחתיות?

מתי

כדאי להיפרד
מהמוצץ?

כדאי לפנות
לרופא הילדים?

מתי

מדוע

חשוב לבנות דימוי גוף
חיובי מגיל צעיר?

איך

מטפלים בחום?
ובכאבי
בטן?

מתי

התעוררות משינה
בלילה הופכת לבעיה?

יש לך שאלות?
לנו יש תשובות!
www.gadalta.org.il

חדשות מתפרצות
בעריכת בעז גינזבורג ,מערכת e-Med

האם דפוסי שינה בגיל צעיר מעידים על סיכון מוגבר
להפרעות פסיכיאטריות בעתיד? ()JAMA Psychiatry
חלק מדפוסי השינה בינקות מלווים בסיכון מוגבר לחוויות פסיכוטיות ותסמיני הפרעת
אישיות גבולית בגיל ההתבגרות ,כך עולה מנתונים חדשים מאנגליה שפורסמו בכתב העת
.JAMA Psychiatry
מטרת המחקר הייתה לבחון את הקשר בין מספר בעיות שינה בגיל ילדות מוקדם ובין
תסמיני פסיכוזה והפרעת אישיות גבולית בגילאי  11-13שנים ואת התרומה האפשרית של
דיכאון בגיל  10שנים לקשרים הללו.
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מחקר העוקבה כלל  13,448משתתפים ממחקר Avon Longitudinal Study of Parent
 and Childrenאשר היו במעקב למשך למעלה מ 13-שנים .נשים הרות אשר היו צפויות
ללדת בין תחילת אפריל בשנת  1991ועד סוף שנת  1992הוזמנו לקחת חלק במחקר.
החוקרים התבססו על ראיון  Psychosis-Like Symptom Interviewלהערכת תסמיני
פסיכוזה בגילאי  12-13ובחנו את תסמיני הפרעת אישיות גבולית בגיל  11-12שנים
באמצעות שאלון UK Childhood Interview for DSM-IV Borderline Personality
 .Disorderההורים דיווחו על משך השינה של הילדים בלילה ,תדירות השכמות ליליות,
זמן שינה ושגרת שינה כאשר הילדים היו בגילאי  18 ,6ו 30-חודשים וכן כאשר היו בגילאי
 4.8 ,3.5ו 5.8-שנים.

החוקרים אספו נתונים אודות  7,155משתתפים ( 52%בנות) אשר דיווחו על תסמיני הפרעת
אישיות גבולית ו 52%( 6,333-בנים) שדיווחו על תסמיני הפרעת אישיות גבולית.

מניתוח הנתונים עלה כי תדירות גבוהה יותר של השכמות ליליות בגיל  18חודשים לוותה
בעליה של  13%בסיכון לחוויות פסיכוטיות בגיל ההתבגרות ,בעוד שהרגלי שינה לא-
סדירים בגיל  6חודשים לוו בסיכון מופחת ב ,32%-סיכון מופחת ב 36%-בגיל  30חודשים
וסיכון מופחת בהיקף של  68%בגיל  5.8שנים.
משך שנת לילה קצר יותר (יחס סיכויים של  )0.78ושעת שינה מאוחרת יותר בגיל 3.5
שנים (יחס סיכויים של  )1.32נקשרו בקשר מובהק סטטיסטית עם תסמיני הפרעת אישיות
גבולית.
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דיכאון בגיל  10שנים עמד בבסיס הקשר בין השכמות תדירות בלילה בגיל  18חודשים
והרגלי שינה לא-סדירים בגיל  5.8שנים ובין פסיכוזה.
החוקרים מסכמים וכותבים כי חלק מבעיות השינה בילדות נקשרו באופן מובהק עם הופעת
פסיכוזה והפרעת אישיות גבולית בגיל ההתבגרות .יתרה מזאת ,דיכאון בגיל עשר שנים
עשוי לעמוד בבסיס הקשר בין הפרעות שינה ופסיכוזה.
JAMA Psychiatry 2020
לידיעה בMedPage Today-

יעילות חיסון אימהי כנגד שפעת במניעת הזיהום
הנגיפי באם ובצאצא ()Lancet Respir Med
במאמר שפורסם בכתב העת  The Lancet Respiratory Medicineמדווחים חוקרים על
תוצאות מחקר חדש ,מהן עולה כי יעילות חיסון שפעת לנשים הרות עומדת על כ35%-
בתינוקות עד גיל  6חודשים ועל  50%בנשים עד  6חודשים לאחר הלידה .מהנתונים עולה
כי ייתכן והחיסון היה יעיל יותר בנשים שחוסנו בשבוע  29להיריון ,או מאוחר יותר ,אך לא
תועדו הבדלים לפי שבוע ההיריון בעת מתן החיסון ביעילות החיסון עבור התינוקות.
במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לקבוע את יעילות חיסון אימהי לשפעת כנגד הזיהום
הנגיפי באם ובצאצא ,משך ההגנה הודות לחיסון וההשפעה של גיל ההיריון בעת החיסון על
יעילות החיסון ,תוצאות הלידה וגדילת התינוק עד גיל  6חודשים.
החוקרים אספו נתונים משלושה מחקרים אקראיים ומבוקרים שנערכו בנפאל (,)2011-2014
מאלי ( )2011-2014ודרום אפריקה ( .)2011-2013נשים הרות היו בשבועות  17-34להיריון
בנפאל ,שבוע  28מעלה במאלי ושבועות  20-36בדרום אפריקה .הנשים חולקו ביחס 1:1
לקבוצת מחקר ,בה קיבלו הנשים חיסון מומת כנגד שפעת בשלושת המחקרים ,או לקבוצת
ביקורת ,להן ניתן עירוי פלסבו בנפאל ודרום אפריקה או חיסון ארבע-ערכי כנגד מנינגוקוק
במאלי.
מדגם המחקר כלל  10,002נשים ו 9,800-תינוקות ויעילות החיסון למניעת עדות בPCR-
לשפעת בתינוק עד גיל  6חודשים עמדה על  .35%יעילות החיסון המשוערת עמדה על 56%
במהלך החודשיים הראשונים לחיים 39% ,בין גיל חודשיים לגיל ארבעה חודשים ועל 19%
בין גילאי  4עד  6חודשים.
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בקרב הנשים ,מהגיוס למחקר במהלך ההיריון ועד לתום המעקב  6חודשים לאחר הלידה,
יעילות החיסון כנגד הוכחה מעבדתית לשפעת עמדה על  .50%היעילות עמדה על 42%
במהלך ההיריון ועל  60%לאחר הלידה .בנשים שחוסנו לפני שבוע  29להיריון ,היעילות
המשוערת עמדה על  30%ובאלו שחוסנו בשבוע  ,29או מאוחר יותר ,יעילות החיסון עמד
ה על  .71%היעילות הייתה דומה בתינוקות שנולדו לאימהות שחוסנו לפני שבוע  29או
לאחריו ( 34%לעומת  ,35%בהתאמה).
החוקרים לא זיהו קשר בין חיסון האם ובין משקל לידה נמוך ,לידת מת ,לידה מוקדמת
וגודל קטן לגיל ההיריון .בגיל  6חודשים ,קבוצות ההתערבות והביקורת היו דומות
במונחים של משקל לגיל ,אורל לגיל ,ומשקל לאורך.
החוקרים כותבים כי יש לשלב הערכות יעילות כנגד שפעת מוכחת בבדיקת  PCRואת
בטיחות החיסון במונחים של סיבוכים מיילדותיים בכל המלצות עתידיות בנושא חיסון כנגד
שפעת לאימהות.

פ

Lancet Respir Med. 2020;8(6):597-608

טיפול ב Methylphenidate-מלווה בסיכון מופחת
לתמותה בילדים עם ( ADHDמתוך )Br J Psychiatry
במאמר שפורסם בכתב העת  The British Journal of Psychiatryמדווחים חוקרים על
תוצאות מחקר חדש ,מהן עולה כי ייתכן וטיפול ב( Methylphenidate-ריטלין) מלווה
בסיכון מופחת לתמותה מכל-סיבה בילדים עם הפרעת קשב ,ריכוז והיפראקטיביות
(.)Attention Deficit and Hyperactivity Disorder
במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הקשר בין שימוש ב Methylphenidate-ובין
התמותה בילדים עם אבחנה של  .ADHDמחקר העוקבה כלל נתונים ממאגר National
 Health Insurance Research Databaseמטייוואן .נכללו בו  68,096ילדים ומתבגרים
בגילאי  4-17שנים עם אבחנה של  ADHDשקיבלו טיפול בMethylphenidate-
בין  2000ועד  ,2010אשר נבחנו אל מול  68,096משתתפים שלא קיבלו טיפול
ב Methylphenidate-ותאמו בגיל ,מין ושנת אבחנה של .ADHD

כל המשתתפים נותרו במעקב עד לתמותה ,הגירה ,פרישה מתכנית הביטוח או סוף שנת
 .2013מרשמים לטיפול ב Methylphenidate-נמדדו על-בסיס שנתי במהלך תקופת
המחקר וניתוח סטטיסטי שימש להערכת הקשר בין שימוש בMethylphenidate-
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ותמותה .התוצאים שנבחנו כללו את שיעורי התמותה מכל-סיבה ,תמותה מסיבה לא-
טבעית (כולל אובדנות ,תאונת דרכים ורצח) ותמותה מסיבה טבעית.
מהנתונים עולה כי בקבוצת הטיפול ב Methylphenidate-תועדו שיעורי תמותה מכל-
סיבה נמוכים יותר ,כמו גם שיעורים נמוכים יותר של מקרי תמותה טבעית ,לא-טבעית
ועקב תאונה .לאחר תקנון לערפלנים אפשריים ,שימוש ב Methylphenidate-לווה בסיכון
מופחת לתמותה מכל-סיבה (יחס סיכון מתוקן של  ,)P=0.0027 ,0.81שימוש מאוחר
ב Methylphenidate -לווה בשיעורי תמותה גבוהים יותר (יחס סיכון מתוקן של ,1.05
רווח בר-סמך  95%של  )1.01-1.09ושימוש ממושך יותר ב Methylphenidate-נקשר עם
שיעורי תמותה נמוכים יותר (יחס סיכון מתוקן של  ,0.83רווח בר-סמך  95%של 0.70-
.)0.98
החוקרים מסכמים וכותבים כי ממצאי המחקר מעלים אפשרות כי טיפול
ב Methylphenidate-עשוי להפחית את הסיכון לתמותה בילדים עם הפרעת קשב ,ריכוז
והיפראקטיביות ,אך לא ניתן לשלול תרומה של ערפלנים שלא נלקחו בחשבון.
Br J Psychiatry. 2020;1-9

הבדלים מגדריים בהתפתחות קוגניטיבית מוקדמת
לאחר חשיפה לאופיואידים במהלך ההיריון
()J Pediatr Psychol
במאמר שפורסם בכתב העת  Journal of Pediatric Psychologyעולה כי התפתחות
קוגניטיבית ושפתית בעקבות חשיפה במהלך ההיריון לאופיואידים גרועה יותר בבנים,
בהשוואה לבנות.
ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי חשיפה לאופיואידים במהלך ההיריון נקשרה עם
הפרעה בהתפתחות הקוגניטיבית ,כאשר ייתכן והסיכון גבוה יותר בבנים .במחקר הנוכחי
הם ביקשו לבחון את ההתפתחות הקוגניטיבית ואת ההתפתחות השפתית של ילדים שנחשפו
לאופיואידים לפני הלידה ,תוך הערכת ההבדלים בין בנים ובנות שנחשפו לתרופות אלו.
מדגם המחקר כלל  378ילדים ( 194בנות 184 ,בנים) בגילאי  1.2-42.8חודשים ,אשר נכללו
במאגר  .Danish Family Outpatient Clinicמדדי  Bayley-IIIשימשו להערכת תפקוד
קוגניטיבי ושפתי ,כאשר חשיפה לחומרים נקבעה על-בסיס בדיקות שתן ו/או דיווח בעל-
פה.
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המחקר כלל  94ילדים שנחשפו לאופיואידים והחוקרים בחנו את התוצאות בקבוצה זו אל
מול  38ילדים ללא חשיפה לחומרים במהלך ההיריון וילדים שנחשפו לאלכוהול ( 131ילדים)
או טבק ( 115ילדים).
מהנתונים עולה כי בבנים שנחשפו במהלך ההיריון לאופיואידים תועדו מדדים נמוכים יותר
משמעותית ,בהשוואה לבנים ללא חשיפה לחומרים במהלך ההיריון ,אך לא זוהו הבדלים
בין בנות שנחשפו לאופיואידים ואלו שלא נחשפו לחומרים אלו .בנוסף ,בבנים שנחשפו
לאלכוהול תועדו מדדי תפקוד קוגניטיבי נמוכים יותר ,בהשוואה לבנים שלא נחשפו
לאלכוהול במהלך ההיריון ובבנות שנחשפו לאלכוהול במהלך ההיריון שני המדדים היו
נמוכים יותר ,בהשוואה לבנות שנחשפו לאופיואידים.
החוקרים כותבים כי לאור הקשר ההדוק בין הישגים אקדמיים ותפקוד קוגניטיבי ,ייתכן כי
נדרש מעקב ארוך טווח אחר ילדים שנחשפו לאופיואידים במהלך ההיריון.

פ

J Pediatr Psychol. 2020;45(5):475-485

לידיעה במדסקייפ

איגוד ה American Cancer Society-ממליץ על
מתן חיסון כנגד נגיף  HPVהחל מגיל  9או 10
()CA: A Cancer Journal for Clinicians

איגוד ה American Cancer Society (ACS)-מעודד אנשי צוות רפואי להציע את מתן
החיסון כנגד ) HPV (Human Papillomavirusהחל מגיל  9או  10שנים.

המלצה זו מעט שונה מההמלצה הנוכחית של הACIP (Advisory Committee on-
) Immunization Practicesהממליץ באופן שגרתי על מתן החיסון בגילאי  11-12וניתן
לתת את החיסון החל מגיל  9שנים .בעקבות ההמלצות העדכניות מטעם ה ACIP-ביוני
 ,2019מומחי ה ACS-התכנסו בכדי לבחון ולתמוך או לאמץ את ההמלצות.
לאחר בחינת מספר מחקרים חדשים מצאו המומחים כי תתכן תועלת להתחלת מתן החיסון
בגיל  9או  10שנים עם העלאת שיעור החיסונים וכך הגדלת מניעת ממאירויות ,בהשוואה
להתחלת החיסון בגילאי  11ו 12-שנים .חלק גדול יותר מההורים הסכימו לחיסון כאשר זה
הוצע בגילאי  9או  10שנים .בקרב ילדים קטנים יותר תועד גם סיכוי גבוה יותר להשלים
את סדרת החיסונים ,בהשוואה לאלו שהחלו לקבל את החיסון בגילאי  11ו 12-שנים .באיגוד
ה ACS-סברו כי חשוב לקבוע כי התחלת החיסון בגילאי  9או  10שנים הינה צעד עדיף
להשגת מלוא פוטנציאל מניעת ממאירות עם החיסון.

30

ההמלצות העדכניות מטעם ה ACS-כוללות גם שינויים מעטים בהשוואה להמלצת הACIP-
אודות השלמת מנות חיסון ומתן החיסון למבוגרים .בעוד שלפי המלצות ה ACIP-החיסון
מומלץ לכלל הציבור עד גיל  26שנים ,אשר לא חוסנו כנדרש ,ב ACS-הוסיפו הצהרה
לפיה על המטפלים לעדכן את המבוגרים בגילאי  22עד  26שנים שלא קיבלו את החיסון
בעבר ,או לא השלימו את סדרת החיסונים ,כי חיסון בגילאים מבוגרים יותר הוא פחות יעיל
בהפחתת הסיכון לממאירות.
כיום ב ACIP-ממליצים כנגד השלמת חיסון כנגד  HPVבכלל המבוגרים מעל גיל 26
שנים .במקום זאת ,ההנחיות מציעות קבלת החלטות משותפת אודות מתן החיסון לחלק
מהמבוגרים בגילאי  27עד  45שנים ,אשר לא חוסנו היטב .מנגד ,המלצות ה ACS-אינן
תומכות בתהליך קבלת החלטות משותף באוכלוסיה זו עקב התועלת הנמוכה והפוטנציאל
הקטן למניעת ממאירות בעקבות מתן חיסון לקבוצת גיל זו.
המומחים טוענים כי חיסון כלל הילדים בגילאי  9-12שנים ימנע מעל  90%מכלל ממאירויות
צוואר רחם ,חלל פה ולוע ,פי טבעת ,לדן ,עריה ופין ,הנובעים מנגיף  .HPVבשילוב עם
בדיקות סקר וטיפול בנגעים טרום-ממאירים בצוואר הרחם ,הדבר עשוי להוביל להכחדה
הראשונה אי-פעם של מחלת סרטן.
CA: A Cancer Journal for Clinicians, online July 8, 2020
לידיעה במדסקייפ

יעילות והבטיחות טיפול אימונותרפי פומי עם AR101
בילדים עם אלרגיה לבוטנים (Lancet Child Adolesc
)Health
במאמר שפורסם בכתב העת  The Lancet Child & Adolescent Healthמדווחים חוקרים
על תוצאות מחקר חדש ,מהן עולה כי טיפול אימונותרפי פומי ב AR101-הוביל לדה-
סנסיטיזציה מהירה לחלבון בוטנים ,עם פרופיל בטיחות כמצופה אשר השתפר עם הטיפול,
לצד שיפור נלווה באיכות החיים על-רקע אלרגיה.
ברקע למחקר מסבירים החוקרים כי אלרגיה לבוטנים הינה הגורם המוביל לאנאפליקסיס
על-רקע מזון .אפשרויות הטיפול הזמינות כיום עשויות להשפיע לרעה על איכות החיים
על-רקע אלרגיה למזון .במחקר הנוכחי ביקשו החוקרים לבחון את היעילות של תרופות
ביולוגית פומית ניסיונית (.)AR101
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מחקר ARTEMIS (AR101 Trial in Europe Measuring Oral Immunotherapy
 )Successבילדים עם אלרגיה לבוטנים היה מחקר רב-מרכזי ,כפל-סמיות ,אקראי
ומבוקר-פלסבו ,בשלב  .3המחקר כלל  18בתי חולים באירלנד ,צרפת ,גרמניה ,איטליה,
ספרד ,שבדיה ובריטניה .ילדים ומתבגרים עם אלרגיה לבוטנים ,בגילאי  4-17שנים,
אשר פיתחו תסמינים אשר הגבילו את מינון חלבון בוטנים לעד  300מ"ג נכללו במחקר.
המשתתפים חולקו באקראי ביחס  3:1לטיפול במינונים יומיים של  AR101או לקבוצת
פלסבו .המינונים הועלו כל שבועיים לאורך  6חודשים ,עד למינון של  300מ"ג אשר נשמר
למשך  3חודשים.
התוצא העיקרי היה שיעור המשתתפים בניתוח לפי כוונה לטפל או במדגם בטיחות הטיפול,
אשר הצליחו לצרוך חלבון בוטנים במנה יחידה של  1,000מ"ג ללא התפתחות תסמינים
אלרגיים מגבילי-מינון .עוד בחנו החוקרים את הבטיחות (תדירות וחומרת אירועים חריגים)
ושינויים באיכות החיים על-רקע אלרגיה למזון.

פ

מדגם המחקר כלל  132חולים בקבוצת ההתערבות ו 43-חולים בקבוצת הפלסבו.

מהנתונים עולה כי  77מבין  132משתתפים ( )58%בקבוצת ההתערבות סבלו היטב 1,000
מ"ג חלבון בוטנים במבחן התגר בסיום המחקר ,זאת בהשוואה לחולה אחד מבין )2%( 43
בקבוצת הפלסבו (.)p<0.0001
כמעט כל המשתתפים דיווחו על אירועים חריגים ,כאשר במרבית המטופלים בAR101-
תועדו אירועים חריגים בדרגה קלה ( )50%או בינונית ( ,)48%בדומה לאוכלוסיית הפלסבו
( 56%ו ,42%-בהתאמה).
משתתפים בגילאי  8-12שנים בקבוצת ההתערבות דיווחו על שיפור מעבר לסף המינימאלי
להגדרת שיפור בעל חשיבות קלינית בכל מדדי שאלון להערכת איכות חיים על-רקע
אלרגיה למזון .בנוסף ,המשתתפים בקבוצת ההתערבות והמטפלים דיווחו על שיפור מעבר
לסף הגדרת שינוי בעל חשיבות קלינית.
ממצאים אלו מספקים נתונים חשובים הצפויים לסייע לרופאים ,מטופלים ומטפלים לקבל
החלטה מושכלת ומשותפת אודות ניהול מקרי אלרגיה לבוטנים.
Lancet Child Adolesc Health. 2020 July 7, 2020
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טיפול מקומי בסטרואידים בילדים עם אטופיק
דרמטיטיס אינו מעלה את הסיכון לשברים (מתוך כנס ה-
)Society for Pediatric Dermatology
שימוש מקומי בקורטיקוסטרואידים לא הוביל לעליה משמעותית בסיכון לשברים בקרב
ילדים עם אבחנה של אטופיק דרמטיטיס ,כך עולה מתוצאות מחקר גדול שהוצגו במהלך
הכנס הווירטואלי השנתי מטעם ה.Society for Pediatric Dermatology-
במסגרת המחקר ביקשו החוקרים לבחון את הסיכון לשברים בילדים שאובחנו עם אטופיק
דרמטיטיס לפני גיל  4שנים וקיבלו טיפול מקומי בקורטיקוסטרואידים .הם השלימו שני
ניתוחים של הנתונים .בניתוח הסטטיסטי הראשי ,הם בחנו חשיפה לקורטיקוסטרואידים
מקומיים כמשתנה תלוי-זמן .לאחר מכן ,הם השלימו ניתוח בו נקודת ההתחלה הוגדרה
כיום הולדת  4של הילדים ,מאחר וכל המשתתפים אובחנו עם אטופיק דרמטיטיס לפני גיל
 4שנים.
מבין  7,505חולים שאובחנו לראשונה עם אטופיק דרמטיטיס 3,542 ,חולים נכללו בניתוח
העיקרי ו 2,499-נכללו בניתוח השני של הנתונים .בניתוח הראשי 2,384 ,חולים ()67%
קיבלו מרשם לטיפול מקומי בסטרואידים לפני גיל  4שנים ו 150-חולים נוספים ()5%
קיבלו מרשם ראשון לטיפול לאחר גיל  4שנים .החוקרים מצאו כי  451חולים ( )13%אובחנו
עם שבר לאחר אבחנת אטופיק דרמטיטיס ,בגיל חציוני של  7.4שנים .חציון הגיל בנקודת
המעקב האחרונה ביתר  3,091החולים עמד על  6.6שנים .מהערכת הנתונים כתלות בזמן
עלה כי השימוש בקורטיקוסטרואידים כטיפול מקומי לווה בעליה לא-מובהקת סטטיסטית
של  17%בסיכון לשברים.
בניתוח הנתונים השני 1,722 ,חולים ( )69%קיבלו מרשם לטיפול מקומי בסטרואידים לפני
גיל  4שנים .מבין אלו 333 ,חולים ( )13%אובחנו עם שבר ראשון לאחר אבחנת אטופיק
דרמטיטיס בגיל חציוני של  8.7שנים .חציון הגיל בתום המעקב אחר יתר החולים עמד
על  9.3שנים .החוקרים מצאו כי החל מגיל  4שנים ,לא זוהה קשר בין מתן טיפול מקומי
בסטרואידים ובין הסיכון לשברים.
ממצאי המחקר מרמזים כי טיפול מקומי בסטרואידים אינו מוביל לעליה משמעותית בסיכון
לשברים בילדים עם אטופיק דרמטיטיס.
מתוך כנס הSociety for Pediatric Dermatology-
לידיעה במדסקייפ
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מדור תזונה בחסות
הנקה ומערכת החיסון – הסיכון שבאי הנקה או
גמילה מוקדמת בזמן COVID-19
זהר ריבן ,דיאטנית קלינית ומדריכת הנקה מוסמכת מטעם משרד הבריאות

הנקה מספקה יתרונות בריאותיים חסרי השוואה עבור תינוקות ואימהות .הנקה מהווה
למעשה מדד הזהב הקליני בהאכלת ותזונת תינוקות ,והתאמתו של חלב האם לענות על
הצרכים הבריאותיים של תינוק גדל .1חלב אם מהווה רקמה חיה ,עשירה ברכיבי תזונה
וברכיבים ביולוגים ,ובסקירה על הרכב חלב האם שפורסמה ע״י ארגון הבריאות העולמי
סוכם כי חלב אם מספק בלעדית את הצרכים התזונתיים של תינוק עד גיל  6חודשים .2גם
הסטנדרט להערכת גדילה והתפתחות של תינוקות – עקומות הגדילה ,שפורסמו ע״י ארגון
הבריאות העולמי מבוססות על נתוני גדילה של תינוקות יונקים .משרד הבריאות הישראלי,3
ארגוני הבריאות המובילים בעולם 4,5והאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים 6ממליצים על
הנקה בלעדית עד גיל שישה חודשים ועל הנקה בשילוב מזונות משלימים עד גיל שנה ואף
יותר ,כל עוד ההנקה מתאימה לאם ולתינוק .על פי סקר מב״ת לרך כ 88%-מהתינוקות
מתחילים את חייהם יונקים.7

פ

בשל הרכבו היחודי ,חלב אם מקנה הגנה חיסונית עבור התינוק וכמו כן משפעל את מערכת
החיסון של התינוק ,תכולת התאים החיים ,נוגדנים ,אנזימים ,פרה ביוטיקה ,הורמונים
ופקטורי גדילה.8

הקולסטרום  -חלב האם הראשוני וחלב האם הבשל ,עשירים ברכיבים בעלי השפעה על
תהליכים ביולוגים ועל תפקוד הגוף והבריאות .רכיבים אלו נוצרים בגופה של האם ופועלים
יחדיו באופן מוגבר.
הקולסטרום ,חלב האם הראשוני ,עשיר במיוחד בגורמים חיסוניים ,נוגדי חימצון ,נוגדנים
ואימונוגלובולינים – העיקרי הוא  IgAשרמתו פי עשר מחלב אם בשל ,אינטרפרון –
רכיב בעל פעילויות אנטי ויראליות חזקות ,פיברונקטין שמייצר פאגוציטים אגרסיביים,
המסוגלים אף לבלוע חיידקים שלא זוהו ע״י מערכת החיסון .9חלב האם הבשל מכיל מגוון
של רכיבים אימונולוגים הפועלים באופן ישיר ו/או עקיף כנגד פתוגנים המיצרים תגובה
חיסונית פסיבית (לדוגמא אדמת) ואקטיבית.

חלב האם מכיל שני סוגי תאי דם לבנים ,פאגוציטים – פוגעים ובולעים פתוגנים ,משחררים
אימונוגולבולינים הפועלים נגד פתוגנים ואנטיגנים ספציפים IgA ,הוא העיקרי שבניהם,
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ולימפוציטים – תאי  Tמהווים  ,83%פוגעים בוירוסים ע״י פעילות מתווכת תא ,ציטוקינים
וכימוקינים שאחראים על התקשורת הבין תאית ,רכיבים חלבונים ונוגדני אם ,ביופידוס-
גורם המעודד את התבססותו של הלקטובצילוס ביפידוס  -חיידק ידידותי המונע התפתחות
אורגניזמים גורמי מחלות במעי התינוק .חלב אם גם מכיל אוליגוסכרידים ()HMOs
שמהווים מצע פרה ביוטי עבור חיידקי המעי הידידותים 8וכגורמי הגנה מפני פתוגנים בכך
שהם פוגעים ביכולתם לחדור את רקמת המעי.
לחיסוניות הניתנת ע״י חלב האם יש אפקט של מנה תגובה ,ככל שהתינוק צורך יותר חלב
אם כך יגדל האפקט החיסוני .כחלק מההשפעות החיסוניות של חלב האם על התינוק ,הנקה
בלעדית עד גיל  6מגנה במידה משמעותית מפני תמותה ממחלות זיהומיות ,ומפחיתה את
הסיכון לתמותה ממחלות זיהומיות ב 82%-בהשוואה לאי הנקה .הנקה קשורה בירידה
של  36%במוות בעריסה וירידה של  58%בדלקת מעי נמקית בפגים .הנקה מגינה בצורה
משמעותית מפני זיהומים במערכת העיכול (שלשולים) ובדרכי הנשימה ,ומונעת במידה
10
משמעותית אשפוז בבתי חולים בעקבות זיהומים אלו.
לאור העובדה שחלב אם מהווה מדד הזהב בהאכלת תינוקות ,וכי תמ״ל נמצא חסר ברכיבים
חיים לעומת חלב אם ומתוך כוונה להדגיש כי ההנקה היא הנורמה ,המותאמת ביותר עבור
תינוקות ,החל המחקר לשנות את המינוח ולהציג את הממצאים ׳כסיכון שבאי הנקה׳ או
'הסיכון שבגמילה מוקדמת מהנקה׳ ע״י השוואת בריאות התינוקות שאינם יונקים לבריאות
10
התינוקות היונקים.
למרות היתרונות החד משמעים שהנקה מספקת לבריאות הפיזית והנפשית של התינוק
והאם ,לחברה ולכלכלה ,מועלות דאגות ,האם אמהות עם  COVID-19יכולות להעביר את
הנגיף  SARS-Co-2לתינוקות שלהן דרך הנקה .ההמלצות המנוסחות מתחשבות לא רק
בסיכון בהדבקה ב COVID-19-אלא גם בסיכוני התמותה והתחלואה המקושרים עם אי
11
הנקה ולאפקט המגן של עור לעור בין אם לתינוק רך.
בסקירה מדעית שנערכה ע״י ארגון הבריאות העולמי נבחנו ראיות עד לרגע הפרסום (יוני
 )2020על נתוני ההדבקות של תינוקות מאמהות מאומתות ע״י הנקה וכמו כן ההשלכות של
הסיכון שבאי הנקה .הנתונים נאספו מתוך ספריית קוקהרן .תוצאות ,סך של  46צמדי אמא-
תינוק נבחנו ,כל האמהות היו מאומתות ל .COVID-19-מתוך  46דגימות החלב שנאספו,
רק  3היו חיוביות ל COVID-19-ו 43-היו שליליות ,הדגימות החיוביות היו לvirual-
 RNAולא לוירוס החי .מתוך  3התינוקות בעלי הדגימה החיובית ל COVID-19-רק תינוק
אחד אומת כחיובי ל .COVID-19-מתוך השניים הנוספים ,אחד ינק ואחד הוזן בחלב אם
בבקבוק .עד כה מסלול ההדבקה של התינוק החיובי לא ידוע ,האם נדבק ישירות מחלב
האם או ע״י חלקיקים ממגע קרוב עם האם .ב 12-מתוך  15דגימות נמצאו אימונוגלובולינים
מסוג  sIgAספציפים ל COVID-19-אולם ההשלכות ההגנתיות של ממצא זה לא קיבלו
11
התייחסות במחקר המדובר.
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ידוע כי נוכחות של  IgAאמהי בחלב האם ידועה כאחת הדרכים שבהן הנקה מגנה על
התינוק מפני זיהומים ומוות ,אך נתונים אלו חסרים בחינה מעמיקה באשר ליכולת של האם
לספק הגנה לתינוק שלה מפני הדבקות ב.COVID-19-
למרות החסר בנתונים אלו והחוזק של תגובת ה sIgA-ל ,COVID-19-רכיבים ביואקטיבים
רבים שזוהו בחלב אם נמצאו לא רק כמגנים על בריאות התינוק ,אלא גם תורמים
להתפתחות הניורוקוגנטיבית והאימונולוגית של התינוק ,מאז ש Lars A Hanson-תיאר
נוכחות של  sIgAב.196111-
ארגונים בינלאומיים ,כגון ארגון הבריאות העולמי ( )WHOוהאקדמיה לרפואת ההנקה
) (Academy for Breastfeeding Medicine – ABMממליצים על המשך הנקה לנשים
מאובחנות בקורונה .כמו כן ,ארגונים לאומיים בארה"ב ,המרכז לבקרת מחלות ()CDC
והאקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ) ,(AAPהאיגוד האמריקאי לרפואת נשים ,הארגונים
המקצועיים במדינות אירופאיות כגון צרפת ,בריטניה ואיטליה ,ממליצים גם הם על המשך
הנקה לנשים מאובחנות בקורונה .בישראל ,החברה לרפואת האם והעובר ,האיגוד הישראלי
12
למיילדות וגינקולוגיה והחברה לרפואת הנקה ממליצים על המשך הנקה.

פ

הנחיות משרד הבריאות הישראלי עבור נשים החולות ב COVID-19-הן להתיר המשך הנקה
כתלות ברצון האם ,להניק תוך שימוש במסיכת אף ופה בזמן ההנקה ושטיפה יסודית של
הידיים לפני ההנקה .ישנה התייחסות מחמירה לטיפול בחלב שאוב ע״י שימוש בכפפות
12
ואחסון הבקבוק במקרר בשקית נפרדת סגורה.

לסיכום ,כאשר מערכת הבריאות ניצבת מול מגיפה עולמית ומתמודדת עם המשבר הגדול
והמורכב ביותר שנתקלה בו מערכת הבריאות המודרנית ,משבר בעל השלכות רפואיות
וכלכליות רחבות היקף ,על בסיס הנתונים והמדע שנאספו עד כה בספרות על יתרונתיה
של הנקה והסיכון שבאי הנקה ,אנו עובדי מערכת הבריאות מחוייבים יותר מתמיד לתמוך
ולעודד הנקה כגורם המעודד בריאות ,מקטין תחלואה ,בטוח ובעל חיסכון כלכלי משמעותי
יותר מאי פעם.
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