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מיוקלונוסשפירהבשינהשלהילוד
) (coulten and allen 1982דווחלראשונהבשנת1982

מיוקלונוסבשינהשלהילוד,מופיעבד"כ
בחודש הראשון לחיים ,על פי רוב
בשבועיים הראשונים .יכול להתחיל
מספר שעות לאחר הלידה .התנועות
המיוקלוניותמופיעותבכלשלביהשינה
)אקטיבי,שקטוביניים(,שכיחביותר
במהלךהשלבשלהשינההשקטהופחות
בשלב השינה האקטיבית ,התנועות
ממשיכותבמשך4-2חודשים.לעיתים
נדירותעדגילהילדות.
הבדיקה הנוירולוגית בד"כ תקינה.
להפרעהמהלךשפיר,והיאמסתיימת
באופןעצמוניללאשאריותשלהפרעה
התפתחותיתכלשהיא,חסרנוירולוגיאו
הפרעהאפילפטית.
העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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ילדיםעםקפיצותמיוקלוניותשלהגפים
בזמןהשינה,במהלךהחודשיםהראשונים
לחיים,עםהעלמותהתנועותתוך4-3
חודשים,הראוהתפתחותפסיכומוטורית
תקינהלחלוטין,תיפקודקוגנטיביתקין
ובדיקותתקינות.
המיוקלונוס הוא אינטרמיטנטי ,חוזר,
סינכרונייכוללהיותחדצדדיאודוצדדי.
התנועות מופיעות בעיקר בחלקים
הדיסטלייםשלהגפייםהעליונות:כיפוף
שלהאצבעות.שורשכףהידוהמרפק.
פחותשכיח,תנועותבגפייםהתחתונות.
אובכלארבעתהגפיים.לעיתיםנדירות,
תנועותהבטןוהגועלוליםלהיותכלולים.
ברובהמקריםמשךהפעילותאינועולה
על20שניות,אבלחוזרעלעצמומספר
רב של פעמים במשך הלילה .עלול
להטעות כסטטוס אפילפטיקוס.
ההתכוצויות מופיעים בריכוז של 5-4
התקפים חוזרים ,הם עלולים להופיע
בתגובה לרעש והם עלולים להתגבר
בניסיון להפסקתם .אינם קשורים
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בהסטת המבט ,תנועות של הפה,
הפסקתנשימה,שינוייםבצבעאובכי.
במחקררטרוספקטיבישל38ילודיםעם
אבחנהשלמיוקלונוסשפירהשלהילוד,
החוקריםמצאושההתכווצויותהתחילו
ביןהימים16-1לאחרהלידה)בממוצע3
ימים( בד"כ דו צדדיים ,סינכרוניים
וסימטרייםבפזורשלהם.אףפעםלאהיו
מעורבים שרירי הפנים .ההתכווצויות
מופיעותרקבשינה,בשלביההשוניםשל
השינה.בדיקהנוירולוגיתנמצאהתקינה.
בדיקתEEGשבוצעהבזמןההתכווצויות,
רקאצל 2ילודים,לאהראתהפעילות
פרוקסיסמלית .במחקר זה התופעה
נעלמה בין הגילים   2שבועות ל10  -
חודשים)בממוצע 2חודשים(.בדיקות
מעקב בין החודשים   12-3חודשים
הראתההערכהנוירולוגיתתקינהב30-
תינוקות ,וממצאים נוירולוגים קלים
ב8-מהם.
הערת העורך  :התופעה עלולה לעורר
חרדהומחקהסטטוסאפילפטיקוס.יש
להמנע ממתן טיפול נוגד אפילפסיה.
Paro-Panjan D, Neubauer D.
Benign neonatal sleep myoclonus:
experience from the study of 38 infants.
Eur J Paediatr Neurol. 2008 Jan;12(1):14-8.

The Quality of Ambulatory Care Delivered to Children in the United States
מעט ידוע על איכות ברפואת ילדים
בקהילה .מכיוון שמירב המחקרים
מתמקדיםבאיכותברפואתמבוגרים.
מאז שהושם דגש על איכות ברפואת
מבוגריםניתןלראותעלייהשלכ3%
בשנהבלבד,באיכותהרפואההניתנת
למבוגרים.
מדובר במחקר רנדומלי ,שנערך בין
אוקטובר1998ואוגוסט,2000וכללאזור
בוגריםכ 200,000תושבים.נבחרו12
ערים בארצות הברית ביניהן בוסטון,
קליבלנד ,לנסינג ועוד .במחקר נכללו
1536ילדיםשבקרובמרפאהלפחותפעם
אחתבשנתייםהאחרונות,למשפחהיש
טלפון,הוריהםהסכימובעלפהובכתב.
כיהתיקיםהרפואייםשלהםמהשנתיים
האחרונות יבדקו .נמצאו התיקים
והרשומותהרפואיותשלהם.צוותשכלל
4רופאיילדים2,רופאימשפחה2,רופאי
מתבגריםוזיהומולוגילדיםאחד,בנה
מערךשלקריטריוניםלבדיקתהאיכות.
המטרה הייתה לענות על   5שאלות:
 .1עד כמה הטיפול הרפואי בילדים
בקהילה,בכללותו,איכותי?
.2האםישהבדלבאיכותהטיפולהניתן
למצבירפואהשונים:טיפוללמצבאקוטי,
כרוני,מניעה?
 .3האם האיכות זהה ,בסוג התערבות
טיפולית שונה :סקר ,אבחון ,טיפול,
מעקב?
 .4האם האיכות זהה כשמדובר בסוג
הפעולה:לקיחתאנמנזה,בדיקהגופנית,
בדיקותמעבדהועוד.
 .5האם יש שינוי באיכות לפי מקום
מגורים?
בבדיקת התיקים הרפואיים נמצא כי
איכותהרשומההרפואיתבילדיםזהה
לאיכות הרשומה הרפואית במבוגרים
)בשני המקרים נמוך( ויתכן שגוררת
אחריהגםחוסראיכותבטיפולובמעקב.
ילדים שנכללו במחקר קבלו  46.5%
מהטיפול שהיו אמורים לקבל על

פיהחלטתהוועדה.במצביםאקוטיים
מדוברעלממוצעשל 67.6%מהטיפול
המומלץ,במצביםכרונייםרקעל53.4%
מהטיפול המומלץ ,ו   40.7%בלבד
מהטיפול המניעתי המומלץ .איכות
הטיפולהייתהתלויהבבעיהשלהילד.
איכות הטיפול בדלקת דרכי נשימה
עליונותהגיעהל 92%בממוצע,אךרק
ל 34.5% -כשמדובר במניעה וטיפול
במתבגרים.
דוגמאותלכשליםבטיפול:
ילדיםחוליאסטמה:נמצאכירק44%
מחולים אלו הרשומים כמשתמשים
בחוסמי בטא ,לפחות  3פעמים ביום,
תיקםהרפואיגםהכילמרשם.בחולי
אסטמה עקשנית ,רק ב  39-51%
מהתיקים רשום שמטופלים בתכשיר
אנטי דלקתי .ידוע כי ילדים החולים
באסטמה עקשנית ,המטופלים
בתכשירים מסוג זה ,סובלים פחות
מתחלואהאסטמתית,תפקודיהריאה
שלהםטוביםיותר,הםמאושפזיםפחות,
והתמותההקשורהבאסטמהנמוכהיותר.
חיסונים:רק 49.8%מאלושהגיעולגיל
שנתיים,במהלךהמחקר,היומחוסנים
בהתאם למקובל .שיעור התחסנות
בכללותונעבין.47-54%
תרביתשתן:תרביתשתןנלקחהרקב
16.2%מהילדיםשבגילאים3-36חודשים
נבדקו במרפאה עקב סיפור של חום
ממקורבלתיידוע,והיהחשששמדובר
בספסיס .ידוע שבגילאים אלו הסיכון
להמצאותדלקתבשתן,במצבהמתואר,
נעבין4-5%ואבחוןמוקדםשלזיהוםכזה
עשוילהוביללאבחוןמוקדםשלרפלוקס
קשהוסיבוכיו.
כלמידיה:רק 41.5%מהנערותשנכללו
במחקרביצעובדיקתסקרלכלמדיה,או
בתיקןנמצאותוצאותבדיקהשכזאת.
הבדיקה חשובה מכיוון שב  75%
מהמקריםהזיהוםהואאסימפטומטי.ב
 40%מהנערותשאינןמטופלות,ימצא
,PIDוב) 20%מתוךה(40%יהיובעיות

עקרות ול   9%אף סיבוך מסכן חיים
במהלךהריון.בדיקתסקר,אבחוןמוקדם,
וטיפולמורידיםאתהסיכוןל,PIDשמקורו
כלמידיה,ב60%מהנערות,מפחיתאת
שיעור האשפוז ,ואת הסיבוכים.
לסיכום:ישנםמספרגורמיםשיכולים
להטות את תוצאות המחקר הזה .יש
לזכורשבמחקרנכללורק42%מהילדים
המתגורריםבאזורהנבדק.נכללוילדים
שלפחותפעםאחתבמהלךהשנתיים
האחרונותנראוע"ירופא,והםבעליסיכוי
גבוהיותרלשאתביטוחרפואיפרטי.
המחקר נערך בערים גדולות ,בקרב
אוכלוסייהבעלתטלפון.ניתןלהניחכי
איכות הרפואה הניתנת להם טובה
מאיכותהרפואההניתנתבאזוריםכפריים
לאוכלוסייהברמהסוציואקונומיתנמוכה
יותר.הסיכוישלילדיםבריאיםלהיכלל
במחקרהיהנמוךיותרמאשרשלילדים
עם תחלואה ,וניתן להניח שאיכות
הרפואההניתנתלבריאיםיותר,טובה
יותר.המחקרמדברעלנתוניםשנאספו
לפני 7-11שניםוניתןלהניחכיאיכות
הרפואה נמצאת בשיפור בשנים
האחרונות.כפישצויןבתחילה,השיפור
באיכותהרפואההניתנתלמבוגרים,מאז
החלו להתמקד בנושא ,הוא מזערי
)בעיקריששיפורבטיפולהניתןבבתי
חוליםלחולילב,ודלקתריאות(.קשה
להאמין,שיששינוימשמעותיבאיכות
הרפואההניתנתלילדיםבקהילה,מכיוון
שמעטמאדמדוברונעשהבנושא,אם
בכלל.
נראהלישישמקוםלהעלותאתנושא
איכותהטיפולברפואתילדיםבקהילה,
למקוםגבוהומרכזיבעשייהשלכולנו.
ישמקוםלבררמהוהמצבבארץ,ולפעול
במרץובשיתוףלשיפוראיכותהטיפול.

Evaluation of the utility of radiography in acute bronchiolitis
Schuh S, Lalani A, Allen U et al
J Pediatr 2007; 150(4):429
מטרה:המטרההעיקריתהיתהלהעריך
אתאחוזהצילומיםשאינםמתאימים
לברונכיוליטיסבילדיםעםתמונהקלינית
טיפוסיתלברונכיוליטיס.בנוסף,בדקו
המחברים את השפעת הצילום על
החלטותטיפוליות.
שיטות :מחקרפרוספקטיביבעוקבהשל
265תינוקותביןהגילאים2-23חודשים,
בחדרמיוןשלביה"חלילדיםבטורונטו,
קנדה.לכלהילדיםהיותסמיניםוסימנים
אופינייםלברונכיוליטיס,דהיינומראה
לא-טוקסי,נזלת,שעול,מצוקהנשימתית
וצפצופיםבפעםהראשונהבחיים.ילדים
שסבלומצפצופיםבעבראושטופלובעבר
במרחיביסינפונות,ילדיםעםאבחנהשל
מחלהקרדיורספירטורית,אספירציות,
מחלה נוירומוסקולארית ,מחלה
סיסטמית כרונית ,פגים פחות מ35 -
שבועות,תינוקותעםמשקללידהפחות
מ2500-גרם,וילדיםשנזקקולהנשמה
יותרמ24-שעותאחריהלידה-לאנכללו
במחקר.
לאחרהרשמהוהערכהקליניתנרשמו
נתוניםדמוגרפייםוקלינייםרלוונטיים,
כוללהניקודבשימושבמכשירההערכה
של מחלה נשימתית  ) Respiratory
Disease Assessment Instrument RDAI.

כל הילדים טופלו באינהלציה של
 Salbutamolואז עברו צילום חזה.
תוצאותהצילומיםחולקולשלושהסוגים:
מחלהבדרכיהנשימהבלבד)ציורריאתימוגברעםאובליניפוחיתראוצימוק-
) atelectasisברוניכיוליטיס פשוט"(
מחלה בדרכי הנשימה ובחללי האוירהסמוכותבלימיצוקconsolidation-
)"ברונכיוליטיסמסובך"(
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אואבחנהלאמתאימה)למשלמיצוק.(consolidationהרופאים נשאלו לגבי כוונתם לתת
אנטיביוטיקהלפניביצועצילוםהחזה,
ושובלאחרקבלתתוצאותהצילום.כל
הצילומיםפוענחועלידירופאחדרהמיון
ואח"כע"ישנירנטגנולוגים.
תוצאות :מתוך  265הנבדקים היו רק
שניים עם צילום שלא התאים
לברונכיוליטיס).(95%CI 0-1.8;0.75%
לאחד היה קרדיומגליה ולשני מיצוק
אונתי .ל 246 -תינוקות ) (92.8%היה
צילום "פשוט" ,דהיינו מחלה בדרכי
הנשימה ,ול ( 6.9% ) 17  -היה צילום
"מסובך" .על מנת לזהות צילום אחד
שאינומתאיםוצילוםאחדשהוא"מסובך"
צריךלצלם 133ו 15-ילדיםבהתאמה.
מתוך 148תינוקותעםריוויחמצןמעל
 92%וניקוד הערכת מחלה נשימתית
)(Respiratory Disease Assessment Score
פחותמ10-נקודות,ל(96.6%)143-היה
צילום"פשוט",לעומת 102מתוך117
תינוקות)(87.2%עםנקודגבוהיותראו
ריוויחמצןנמוךיותר);odds ratio, 3.9
.(95% CI, 1.3-14.3כלומר,לתינוקעםרווי
חמצןטובוניקודמצוקהנשימתינמוך,
יש סיכוי פי ארבע שיהיה לו צילום
"פשוט"לעומתילדיםעםרווינמוךאו
ניקודגבוה.
לפניביצועהצילוםנקבעש7-תינוקות
)(2.6%יקבלואנטיביוטיקה;לאחרביצוע
הצילום   39תינוקות )  ( 14.7%קבלו
אנטיביוטיקה).(CI, 8-1695%
מסקנות :תינוקות עם תמונה קלינית
טיפוסיתשלברונכיוליטיסאינםצריכים
בדיקותהדמיה,כיכמעטתמידהצילום
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יתאיםלברונכיוליטיס.הסיכוישלתינוק
תהיהמחלהבחלליהאויר)ולאבדרכי
הנשימה(הואנמוך,במיוחדבחוליםעם
רוויחמצןמעל 92%ומצוקהקלהעד
בינונית.
הערה :ברונכיוליטיס חריף הוא סיבת
האשפוזהשכיחהביותרבחודשיהחורף
בתינוקות.ברובהמקריםיבוצעצילום
במיוןלתינוקותאלה,שמטרתוהעיקרי
הוא לזהות אבחנות אחרות שאינן
ברונכיוליטיס.
ממחקר זה התברר שברוב המקרים,
כשהתמונההקליניתהיאטיפוסית,אין
צורךבצילום;לרובהאבחנההיאדיברורה
מהאנמנזהומבדיקהקלינית.ישלשקול
בצועצילוםבילדיםעםמצוקהנשימתית
משמעותית או עם היפוקסיה
משמעותית.
ישלשיםלבלקבוצותשלאנכללובמחקר
זה,שהמסקנותוההנחיותלאבהכרח
ישימותבהן.לאנכללוילדיםעםעבר
רפאוי של צפצופים ,עם מחלה
קרדיורספירטורית,אספירציות,מחלה
נוירומוסקולרית,פגות,משקללידהנמוך
או תינוקות שהונשמו יותר  24שעות
אחריהלידה;השיקוליםלגביצילוםחזה
בילדיםאלההםשונים.

גודלהילוד,גדילתהתינוק,ולחץדםבגילשלוששנים
Size at birth, infant growth, and blood pressure at three years of age.
Belfort MB, Rifas-Shiman SL, Rich-Edwards J, Kleinman KP, Gillman MW.
J Pediatr. 2007 Dec;151(6):670-4. Epub 2007

גדילהמואצתיותרבמשקלובגובהשל
התינוק ,מדד לשמנוניות ,בששת
החודשיםהראשוניםלחייםקשורהביתר
לחץדםסיסטוליגבוהבילדות,במיוחד
אצל ילדים שהיו במשקל לידה נמוך.
מטרתהמחקר:לקבועמהיעוצמתהקשר
שביןגדילתהילודבמשקלובגובהבמשך
ששתהחודשיםהראשוניםלחייוולחץ
הדםהסיסטוליבגילשלוששניםולקבוע
האםקשרזהמושפעמהגודלבלידה.
המחקר :אצל  530ילדים שהשתתפו
במחקר הפרוספקטיבי Project Viva ,
נמדדו האורך בלידה והמשקל בגיל 6

חודשיםוהגובהעלפיכלימדידהמחקרי
מתוקנןולחץדםסיסטוליבגיל3שנים.
הופקz-scoreעבורמשקל-גובה)WFL-z
( ונבחנו הנתונים עם מודלי רגרסיה
להשפעותמעורבות.
ממצאים:הWFL-z-הממוצעהיה0.47
)  ( 0.75בלידה ו  ( 0.96 ) 0.70-בגיל  6
חודשים.לחץהדםהסיסטוליהממוצע
בגילשלוששניםהיה.mmHg(9.4)91.7
אחרי בצוע שקלול למשתנים מטעים
ול WFL-z-בלידה,לחץהדםהסיסטולי
שלהילדבגיל6חודשיםהיהmmHg1.0
 95% CI, 0.2, 1.8גבוהיותרעםכלגידול

ב.z-score-לחץהדםהסיסטוליבילדים
ברבעוןהנמוךביותרשל WFL-zבלידה
וברבעוןהגבוהביותרשלWFL-zבגיל6
חודשיםהיהבmmHg 95% CI, 2.6,5.5-
8.4גבוהיותרמאשראצלילדיםברבעון
הגבוהביותרשל WFL-zבלידהוהנמוך
ביותרבגיל6חודשים.
מסקנות :גדילה מואצת יותר במשקל
ובגובה של התינוק ,מדד לשמנוניות,
בששת החודשים הראשונים לחיים
קשורה ביתר לחץ דם סיסטולי גבוה
בילדות,במיוחדאצלילדיםשהיובמשקל
לידהנמוך.

Topical lignocaine for pain relief in acute otitis media; results of a double-blind placebocontrolled randomized trial
Penny Bolt, Peter Barnett, Franz E Babl, Lisa N. Sherwood
Arch Dis Child 2008; 93:40-44

מחדרהמיוןשלביתהחוליםהמלכותי
לילדיםבמלבורן,אוסטרליה,פורסמה
לאחרונהעבודהמעניינתעלהשימוש
באלחושמקומיבדלקתאזנייםתיכונה
חריפה.
מטרה   :דלקת אזניים תיכונה חריפה
)ד.א.ח(.הינהמחלהמאדשכיחהבילדים,
אולם הטיפול האופטימלי לכאב אוזן
המלווהאתהדלקתלאנבדקדיו.מטרת
העבודה הנוכחית היתה לאמוד את
היעילותשלטיפותליגנוקאין2%מימיות
)  ( aqueous 2% lignocaineבשימוש
טופיקלי,לעומתאינבו)מימלח(,בשיכוך
הכאביםשלד.א.ח.בילדים
סוגהמחקר:כפולסמויות,אקראי,מבוקר
אינבו
חוליםוהתערבויות :ילדיםבני12-3שנים
עםכאבאוזןפחותמ3-ימיםו-ד.א.ח,.
ללאעדותלנקב.הילדיםחולקובצורה
אקראיתלקבלאוטיפותליגנוקאין2%
אוטיפותמימלח)אינבו(.
מדדיתוצאותעיקריות:רמתהכאבנמדד
לפניואחריזילוףהטיפותלאוזן.חומרת
הכאבלפיהחולהולפיפרשנותהרופא
נמדדהכעבור20,10ו30-דקותעלידי
ה  Bieri faces pain scale -והvisual -

 .analogue scaleהתוצאה הראשונית
היתהירידהברמתהכאבב50%-ממצב
ההתחלתי.תוצאותמשניותהיוירידה
ברמתהכאבלפיאמדןהחולה,ב25%-
אולפחות2נקודותבסקלה.בוצעמעקב
טלפונילאחר 24שעותולאחרשבוע.
תוצאות 63 :ילדיםבגילאים3-12שנים
גויסולמחקר;31טופלובליגנוקאיןו32-
באינבו.שתיהקבוצותהיודומותמבחינה
דמוגרפיתוקלינית,ואחוזיםדומיםבשתי
הקבוצותקבלואנלגטיקהכלשהיב4-
שעותשקדמולמחקר.בילדיםשטופלו
בליגנוקאיןהיתניקודכאבלפיאמדן
החולים יותר נמוך באופן מובהק ,עם
ירידהב50%-מהמצבההתחלתיכעבור
 10דקות ) RR 2.06, 95 CI 1/03-4/11
,(p=0.03וכעבור30דקות)95,RR 1.44.1
) (1.07-1.93; p=0.009אבללאכעבור20
דקות(RR 1.35, 95 CI 0.88)2.06בטיפול
בליגנוקאין היה ניקוד כאב לפי אמדן
החולים נמוך בצורה מובהק מבחינת
ירידהב25%-בכלנקודותהזמן,וירידה
ב 2-נקודותכעבור 10דקות.בנקודות
הזמן של   20ו 30  -דקות היה יתרון
לליגנוקאין שלא הגיע למובהקות
סטטיסטית.לאהיושוםתופעותלוואי

רציניות עד למעקב של   30דקות.
מסקנה :עבודה זאת מראה שטיפות
מימיות  של ליגנוקאין   2%בשימוש
טופיקלי,מקניםהקלהמהירהלילדים
הסובליםמכאבאזנייםודלקתחריפה
באוזן התיכונה .השימוש במקביל
במשככיכאביםפומייםיכוללתרוםרבות
לטיפוליעילבתופעהכואבתזאתבילדים
הערה :בהנחיות הקליניות בנושא:
"איבחוןוטיפולבדלקתאוזןתיכונהחדה
בילדים"שהוצאולאורמטעםההסתדרות
הרפואית בישראל ב , 2004  -אומצה
שיטת הטיפול המושהה )במצבים
מסוימים(.השימושבאלחושמקומיהוא
חלקאינטגרלישלטיפולבשיטהזו.בארץ
טיפות האזניים למטרה זו מכילות
tetracaine (amethocaine) 0.5%

בגליצרין .במחקר ממלבורן השתמשו
בליגנוקאין מימי ,אולם סביר להניח
שהיעילות תהיה דומה לזו של
.amethocaineהרושםהואשרוברופאי
הילדיםבארץפועליםלפיההנחיותהנ"ל,
ומשתמשים בטיפות אלחוש .שמחנו
ללמוד,וגםהילדיםהחוליםישמחוללמוד,
שהיעילותשלטיפולזההוכחהבמחקר
אקראי ,כפול סמויות ,מבוקר אינבו

