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עלהכרתהטוב פרופ'רפאלגורודישר יקירחיפ"ק
המסורתהיהודיתמדגישהאתהחשיבותשלהכרתהטוב.
בתורהמסופרעלאברהםאבינושהיהמצדיקיעולם,שעמדובקשרחמיםמריבוןהעולמים,שלאיהפוךאתסדוםועמורה.
התקייםדיוןמתמשך:אוליישנםחמישיםצדיקים,אוליישנםעשרהצדיקיםואוליישנוצדיקאחדבסדום,כדילמנועהפיכתם
שלמטרופוליןסדוםועמורה.
ריבוןהעולמיםלאנענהלו.
לעומתזאת,המלאכיםשהגיעוללוטכדילהצילומהפיכתסדוםועמורה,הותקפועלידיאנשיסדוםאשרניסולפגועבהם.לוטעשהמאמציםמרוביםכדי
לשמורולהשגיחעליהםמןהאלימותשלאנשיסדום.לוטמבקשמהםשלאלהפוךאתהעירצוהר.המלאכיםנעניםל"צדיק"הקטןלוטואינםהופכיםאת
צוהר.הסיבה:הכרתהטוב.
יצאלילבקראתפרופ'רפאלגורודישרלפניכ 24שניםכשהתמנהלמנהלמחלקתהילדיםבביה"חסורוקה.האירוחשלפרופ'גורודישר,רעייתוושתיהבנות
הקטנותיצאמגידרו.עלכךאניחייבלהםבהכרתהטוב.
אנישמחשכלקהילתרופאיהילדיםמצאהלנכוןלהכירטובלפרופ'רפאלגורודישרעלפעילותוהעניפהוהברוכהלטובתילדיישראל.
ד"רשמואלגרוס

כאביראשבילדים
במחקרשנערךבפינלנדנבחרהאוכלוסייהשל1443
משפחותשציפולילדםהראשון,והושמהבמעקב
של7שנים.לאחרשבעשנים,נשלחושאלוניםל
1132מהמשפחותהללו144.ילדיםעםתלונותעל
כאבי ראש ,בששת החודשים שקדמו לשאלון,
וקבוצתבקורת,נבדקוקליניתבגיל 6ו 13שנים.
) 106 (76%נבדקוותושאלופניםאלפנים.אובחנו,
 96ילדיםעםכאבראשראשוני) 58מיגרנה,ו38
עם כאב מסוג  ,(tensionונמצאה להם קבוצת
ביקורתשל96ילדים.
במהלך השנים 50%  ,מהכאבים שתוארו
כמיגרנותייםבגיל,6לאהשתנו32%.מתוכםהפכו
ל.tensionבילדיםשאובחנוכסובליםמכאבראש
מסוג,tensionב35%לאהיהשינוי,וב38%האבחנה
בגיל13שונתהלמיגרנה.במחקרשנערךבפינלנד
נבחרהאוכלוסייהשל1443משפחותשציפולילדם

העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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הראשון,והושמהבמעקבשל7שנים.לאחרשבע
שנים,נשלחושאלוניםל1132מהמשפחותהללו.
 144ילדים עם תלונות על כאבי ראש ,בששת
החודשיםשקדמולשאלון,וקבוצתבקורת,נבדקו
קליניתבגיל6ו13שנים.
) 106 (76%נבדקוותושאלופניםאלפנים.אובחנו,
 96ילדיםעםכאבראשראשוני) 58מיגרנה,ו38
עם כאב מסוג  ,(tensionונמצאה להם קבוצת
ביקורתשל96ילדים.
במהלך השנים 50%  ,מהכאבים שתוארו
כמיגרנותייםבגיל,6לאהשתנו32%.מתוכםהפכו
ל.tensionבילדיםשאובחנוכסובליםמכאבראש
מסוג,tensionב35%לאהיהשינוי,וב38%האבחנה
בגיל13שונתהלמיגרנה.
בגיל6המיקוםהכישכיחלכאבהיהדוצדדיומעל
לעיניים ,ובגיל בגרות ,הכאב תואר כדו צדדי
וטמפורלי.תלונותשלעייפות,רתיעהמריח,ובעיות
שיווימשקלשנלוולכאבבגיל6שנים,הפכוליותר
ברורות.לעומתזאת,תלונותעלכאביבטן,חוסר
שקטוסומק,פחתו.
בעבודהאחרתשנערכהעלאותהקבוצתמחקר,
נבדקהרגישותלכאבאצלהסובליםובנימשפחתם.
כמוכןנבדקהשכיחותחזרתהכאב,מצבפסיכו
סוציאלי,ותנאיםסביבתיים.ילדיםשסבלומכאבי
ראש,היולדבריהוריהם,רגישיםמאדלכאב,היו
יותרנרגשיםלפניבדיקהגופנית,בכויותרבמהלך
בדיקותדםוחיסונים,נמנעוממשחקיםעקבחשש
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להיפגע,והתלוננויותרעלכאביבטןוכאביגדילה
לעומתקבוצתהביקורת.במצבילחץהדגימוהילדים
שסבלומכאביראש,תופעותסומטיותשלכאב
ורגיזותמעי.הםגםהתלוננויותרעלעייפות,וחשבו
יותרעלהמוות.היולהםיותרקשייםבגן,והם
השתתפופחותבחוגיםחברתיים.האבותשלילדים
אלו,לעומתאבותשלקבוצתהביקורת,היומאד
רגישיםלכאב.יותראמהותלילדיםעםכאבראש
מסוג,tensionבהשוואהלילדיםעםכאבמיגרנותי,
הדגימורגישותלכאב.בילדיםשבסבלומכאבמסוג
,tensionנמצאהסביבהפחותתומכת,האווירה
בביתהוגדרהכלאשמחה,ומצבהיחסיםביןההורים
היהפחותטובוקרוב,לעומתזושלילדיםשסבלו
מכאבראשמיגרנותי.
במחקרבשבדיהנמצא,כיילדיםהסובליםמכאבי
ראש) 130ילדים(דווחויותרעלכאביםנוספים,
ותלונותפיזיקליותבהשוואהלילדיםשלאסבלו
מכאביראש.במעקבשל3שנים)122מתוךה,(130
80%עדייןדווחועלכאבראש,בחמישיתמהםשונה
אופיהכאב.
במקבילגםהוריהםשלהילדיםדווחוכילילדיםיש
יותרתלונותסומטיות,לעומתהוריילדיםבקבוצת
ביקורת.קרובימשפחהשלילדיםהסובליםמכאבי
ראש הדגימו בצורה מובהקת יותר כאבי ראש,
כאביםאחריםותלונותסומטיות,מקרובימשפחה
מדרגהראשונה,שלקבוצתהביקורת.ילדיםשסבלו
ממיגרנה ביקרו יותר אצל אחות בית הספר,
השתמשוביותרתרופות,והחסירויותרימילימודים

בהשוואהלילדיםשסבלומכאבמסוג.tension
לסיכום:כאביראשבילדיםטרםעלייהלכתהא'

אינםנדירים.כאביראשמסוגמיגרנהוtension
בגיל  6שנים ,הם מנבא טוב לכאבים גם בגיל

הבגרות,למרותשיתכןשינויבאופייםובמיקומם.
כאביםבמשפחההקרובה,וסיכוםכלהתלונותשל
הילדעצמו,הםהמנבאהטובביותרלכאביראש.
בילדיםעםכאבמזדמןאובינוני,לאשכיחותבעיות
פסיכולוגיותאוסוציאליות,אךנמצאקשרביןמצב
פסיכוסוציאליוילדיםעםכאבראשמיגרנותיאו
מסוג.tensionגורםמנבאלמיגרנההיומיןנשי
ותלונותעלכאביראשתכופים.מוערךכי 81ו65
מתוך1000ילדיםבגיל6שנים,יסבלומכאבמסוג
tensionאומיגרנותיבהתאמה.

כשרופאהילדיםנתקלבילדעםתלונותחוזרותעל
כאביראש,מומלץלבררמצבמשפחתי,רגישות
לכאב,והתמודדותעםמצבילחץ.מומלץכירופא
הילדיםיזוםשיחהעםהורים,לילדיםהעוליםלכיתה
א',בנושאכאבראשוהטיפולבו.
הערותהעורך:למרותשהגישההביהביוריסטית
הקלאסית,איבדהמיוקרתהבתחוםהפסיכולוגיה.
עדייןחיזוק)תמריץ(חיוביאושלילימגביריםאו
מפחיתיםהתנהגויות.איןספקשלתגובתהסביבה
ולרווחהמישניתרומהלעידודאודיכויתגובות
סומטיות.עלרופאהילדיםלהדריךאתההורים
לתגובהסביבתיתנאותה.

Pain experience of children with headache and their
families: A controlled study. Aromaa M, Sillanpaa M,
Rautava P, Helenius H. Pediatrics. 2000 Aug;106(2 Pt
1):270-5.
Headache in schoolchildren: association with other
pain, family history and psychosocial factors. Laurel K,
Larsson B, Eeg Olofsson O. Pain. 2005 Dec 15;119(13):150-8. Epub 2005
Nov 17.
A 3-year follow-up of headache diagnoses and
symptoms in Swedish schoolchildren. Laurel K, Larsson
B, Mattsson B, Eeg Olofsson O. Cephalagia. 2006
Jul;26(7):809-15.
Changing headache from preschool age to puberty. A
controlled study. Virtanen R, Aromaa M, Rautava P,
Metsahonkala, L, Anttila P, Helenius H, Sillanpaa M. 2007
Apr;27(4):294-303.

אובדןיעילותהחיסוןשלזריקתחיסוןנגדאבעבועותרוחבמשךהזמן
האםמישקיבלחיסוןנגדאבעבועותרוחאמנםמחוסן?מחקרזהקובעכימתןמנתחיסוןשנייה,המומלצתעתהלכלהילדים,עשויהלשפראתההגנהמפניכשלראשוני
שלהחיסוןוכןמפניהתפוגגותהשפעתזריקתהחיסוןעלחיסוןהגוף.
רקע :האפשרות למתן חיסון אוניברסאלי נגד
אבעבועות רוח משנת   1995גרמה להפחתה
משמעותיתבתחלואהובתמותההקשורותבמחלה
בארה"ב .עם זאת ,עדיין לא ברור האם החיסון
שהושגכתוצאהמזריקתהחיסוןנמוגבמשךהזמן,
מצבשעלוללהתבטאבגידולבהידבקותבמחלה
בשלבמאוחריותרשלהחיים,כאשרהסיכוןשל
סיבוכים קשים עלול להיות גבוה יותר מאשר
בילדות.
המחקר :החוקריםבדקובמהלך10שנים)בין2004-
(1995אתהנתוניםשלמעקבפעילעלקבוצת
אוכלוסייהשמנתה 350,000אישעלמנתלקבוע
האםהחומרהוההיארעותשלאבעבועותרוח)עם
התחלהשלפריחה>42ימיםלאחרהחיסון(גדלה
במשךהזמןשחלףמאזהחיסון.החוקריםערכו
שקלולים לשנה שבה פרצה המחלה )שנה

קלנדארית(וגילהחולהבזמןהחיסוןובזמןפרוץ
המחלה.
ממצאים:בסךהכול 11,356אישדווחוכחולים
באבעבועותרוחבמהלךתקופתהמעקב,מתוכם
(9.5%)1080חלולמרותהחיסון.ילדיםבגילשבין
8ל12-שניםשחוסנולפחות5שניםקודםלכן,היו
באופןמשמעותי,חוליםבצורהבינוניתאוקשה
יותרבהשוואהלילדיםשלאעברו 5שניםמאז
שחוסנו)2.6, CI 1.2-5.8). ,RRהשיעורהשנתישל
תחלואהבאבעבועותרוחלאחרחיסוןגדלבאופן
משמעותיככלשגדלפרקהזמןמהחיסון,מ-1.6
מקריםלכל 1000שנותאדם)(CI, 1.2-2.0במהלך
השנההראשונהשלאחרהחיסוןל -9.0לכל1000
שנותאדם)(CI, 6.9-11.7אחרי5שניםו58.2-לכל
 1000שנות אדם (CI, 36.0-94.0) 9שנים לאחר
החיסון.

מסקנות:מתןמנתחיסוןשנייה,המומלצתעתה
לכלהילדים,עשויהלשפראתההגנהמפניכשל
ראשונישלהחיסוןוכןמפניהתפוגגותהשפעת
זריקתהחיסוןעלחיסוןהגוף.
הערתהעורך:ממצאיהמחקרמאמתיםאתהתצפית
הקליניתשלמרביתמחברינובמרפאותבקהילה,
על הכישלון החלקי שבמתן חיסון בודד כנגד
אבעבועות.

Loss of Vaccine-Induced Immunity to Varicella over
Time
SANDRA S. CHAVES, ET-AL.
THE NEW ENGLAND JORNAL OF MEDICINE 15.3.07

בריתמילהוהדבקהבמחלותמין
בשניםהאחרונותעולותשאלותבקרבמספרלא
מבוטלשלהוריםבישראלבקשרלנחיצותביצוע
בריתמילהלילדם.בעודשבארצנועולהמספר
המצדדיםבאיביצועהפעולה,נראהכיבעולםהגדול,
ערכהעולה.
מחקריםקודמיםהצביעועלכךשיתכןוביצועברית
מילה מהווה גורם מגן מפני תחלואה במחלות
המועברותביחסימין.אולם,במחקריםשבדקוזאת
הגיעוהחוקריםלתוצאותמעורבות.מטרתהמחקר
הזההייתהלבדוקאתהקשרביןביצועבריתמילה
והדבקותבמחלותהמועברותביחסימין.המחקר
הואמחקראורךקוהורט.
המחקרבוצעבניוזילנד.המידענאסףבמשך25
שנים.
נבדק:ביצועבריתלפניגיל15שנים,
דיווחעצמיעלמחלותמיןבגילאים 18-25שנים.
נאספונתוניאפיוןשלהמשפחהבהקשרלביצוע
בריתמילה,ומדדיםסביבתייםעלכלמשתתף.
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תוצאות:נמצאקשרישירביןאיביצועבריתמילה
ודיווחעלמחלותהמועברותביחסימין.משתנים
כמוהצלבהעםמספרהפרטנרים,קיוםמיןלא
בטוח,דפוסמשפחתיהקשורלביצועבריתמילה,
ורקעסביבתי,לאשינהאתהקשרשנמצאביןאי
ביצועהבריתומחלותהמועברותדרךיחסימין.
ההערכההכלליתהביאהאתהחוקריםלמסקנהכי
ביצוע ברית מילה בינקות ,יפחית את שיעור
המחלות המועברות ביחסי מין ,באוכלוסייה
הנבדקתב.48.2%
מסקנה:מחקרזהמצאכיגבריםשלאעברוברית
מילהלפניגיל15שנים,נמצאיםבסיכוןגדוליותר
מאלו שעברו את הפעולה ,לחלות במחלות
המועברות ביחסי מין .ביצוע ברית מילה עשוי
להורידאתהסיכוןלחלות,ולהדביקבמחלתמין,
בכמחצית.
מכאןמסקנתהחוקרים-מומלץלבצעבריתמילה
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כפעולהשגרתיתבינקות.
הערותהעורך:ממצאיםדומיםנמצאובמחקרים
בתחוםההדבקהבמחלתהאיידס.ההמלצהשל
ארגוןהבריאותהעולמילתושביארצותמתפתחות
באפריקה,בהןהאיידספנדמי,היאלבצעברית
מילה.פרנסהלמוהליםולכירורגייםהמנוסיםאצלנו.

Circumcision status and risk of sexually
transmitted infection in young adult males: an
analysis of a longitudinal birth cohort. Fergusson
DM, Boden JM, Horwood LJ. Pediatrics. 2006
Nov;118(5):1971-7.

השפעתטיפולסדירבdesloratadineלעומתמתןלפידרישהבילדיםעם
דלקתאףאלרגית
Desloratadineהואתכשיראנטי-היסטמיניעוצמתילטיפולבדלקתאףאלרגיתבילדיםעםרגישותלאבקנים.מחקרזהמצביעעלכךשאיןהבדלמשמעותיקלינית
ומעבדתיתביןמתןסדירשלהתרופהלעומתמתןלפידרישה.
מטרת הניסוי   desloratadine :הוא תכשיר
אנטי-היסטמיניחזק.יעילותהטיפולבוכטיפול
סדירלעומתהטיפולבולפי-דרישה,לאידועה.
מחקר זה בא להשוות את היעילות הקלינית
והפעילות האנטי-דלקתית של מתן קבוע של
,desloratadineלעומתמתןלפידרישה,בילדיםעם
דלקתאףאלרגית)(allergic rhinitisבשלאלרגיה
לאבקנים.
שיטותהמחקר 37 :חוליםעםדלקתאףאלרגיתעם
או בלי אסתמה לסירוגין הוכנסו למחקר
פרוספקטיביעםשתיקבוצותמקבילות.חולים
טופלו ב desloratadine  -באופן סדיר  ,או
לפי-דרישהבמהלךעונתהאבקנים.תרופותהצלה
)(rescue medicationsודירוגהסימפטומיםתועדו
ביומןיומי.כמוכןתועדומדדלזרימתהאףוסמני
דלקת ,בוצע מבחן מטכולין לפני ואחרי עונת
האבקנים.

תוצאות:למרותשהתסמיניםהיוקליםיותרבערב
מאשר בבוקר )  ,( p<0.001לא היה הבדל בין  2
הקבוצות.לאהיההבדלביןהקבוצותבאשרלמדד
התרופות,מעברלכךשהשימושבsalbutamol-
היה נמוך יותר בקבוצת הטיפול הסדיר במהלך
השבועהרביעי)(p=0.032בעונתהאבקנים.מדדי
זרימתהאףוסמניהדלקתלאהראושוםהבדלבין
הקבוצות.ירידהמשמעותיתבערכי) PC20ריכוז
המטכוליןשגירהוגרםלירידהשל20%בr(FEV1-
נצפתהבקבוצתהטיפולבמתןסדיר)(p=0.016כמו
גם בקבוצה שטופלה לפי-דרישה  )(p=0.005
בהשוואהלמדידהטרום-העונה.מספרהילדיםעם
PC20מתחתל8-מ"ג\מ"לגדלמשמעותיתבקבוצה
שטופלהלפידרישה.
מסקנות   :מחקר זה מדגים ששימוש ב-
desloratadineלפי-דרישהבמהלךעונתהאבקנים
יעילקליניתכמוטיפולסדיר.עםזאת,טיפולקבוע

יכוללאפשרשליטהטובהיותרעלתסמינידרכי
האווירהתחתונותותגובתהיתרשלדרכיהאוויר,
במערכתהנשימה.
הערתהעורך:יתכןוהכללשלתפסתמרובהלא
תפסת,פועלגםבשיטתהטיפולהנוכחית.וכל
המצמצם בשימוש בתרופות הרי זה משובח!

The effect of regular versus on-demand
desloratadine treatment in children with allergic
rhinitis
E.A. Dizdar et al.
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 March

היארעותמצטברתשלגידוליםמשנייםכאירועראשוןלאחרלוקמיה
לימפובלסטיתחריפהבילדים.
גידוליםמשנייםהםהתוצאהההרסניתביותרשל
טיפוליםנגדמחלתהסרטן.מחקרזהבדקשיעורים
ומאפייניםשלגידוליםמשנייםבקוהורטשלחולים
שטופלובילדותםנגדלוקמיהלימפובלסטיתחריפה
).(ALLהמחקרמצאכישיעורההיארעותכעבור30
שנה גבוה באופן משמעותי בהשוואה לזה של
האוכלוסיההכללית.
מסקנתהחוקריםהיאשדרושמעקבארוך-טווח
אחרהחוליםהמבריאיםמ.ALL-
רקע:מעטידועעלהיארעותגידוליםמשנייםלאחר
 15עד  20שנה בילדים ומתבגרים שטופלו נגד
לוקמיהלימפובלסטיתחריפה).(ALL
מטרת המחקר :לבדוק את היארעות הגידולים

המשנייםבחוליםפדיאטרייםלאחרטיפולנגדALL
במשך30שנה,ולאפייןגידוליםשהופיעומאוחר.

תכנון,שיטותומשתתפים:מחקררטרוספקטיבי
של2169חוליםעם ALLשטופלובין1962ו1998-
עדלרמיסיהמלאהבביתהחוליםסט.ג'ודלילדים
בממפיס,טנסי.זמןהמעקבהחציוניהיה18.7שנים.
)טווח2.4עד41.3שנים(.
מדידות עיקריות :חושבו שיעורי ההיארעות
המצטברתלהתפתחותגידוליםמשנייםברמיסיה
ראשונה,ויחסיהיארעותמתוקנניםשלהשיעורים
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שנצפו ,לעומת שיעורי התפתחות הסרטן
באוכלוסייתארה"בהכללית.
תוצאות:גידוליםהתפתחוכאירועראשוןב123-
חולים ,מתוכם  46ממאירויות מיאלואידיות3 ,
לימפומות14Basal Cell Carcinomas (BCC), 16,
קרצינומותאחרות6,סרקומות16,מנינגיומותו-
 22גידולימחאחרים.ההיארעותהמצטברתשל
גידוליםמשנייםהיה(SE 0.46%)  4.17%אחרי15

שנה.ההארעותהמצטברתעלתהמשמעותיתאחרי
20שנה,והגיעהעדל(SE 1.27%) 10.85%-כעבוד
30שנה.כאשרהוצאומהחישובהמנינגיומותוה-
BCCs,ההיארעותהמצטברתהכוללתהיתה3.99%
)(SE 0.44%כעבור 15שנה,ו(SE 0.83%) 6.27%-
כעבור30שנה.בכךלמעשהמוכפלהסיכוןפי13.5
לעומת האוכלוסיה הכללית .שיעור ההיארעות
המצטברתשלכלסוגגידולכעבור 30שנההיה
(SE 0.32%)2.19%לממאירויותמיאלואידיות0.17%,
)(SE 0.10%ללימפומה(SE 0.59%) 3.00%,לגידולי
מח(SE 1.04%) 4.91%,לקרצינומה,וSE)0.57%-
(0.37%לסרקומה.
מסקנות:שיעורההיארעותהמצטברתלגידולים
משנייםעולהבאופןיציבלאורך30שנהאחריטיפול
בלוקמיהלימפובלסטיתחריפה.למרותשמרבית
הגידוליםהמשנייםהמופיעיםמאוחרהםגידולים
מסוג   low-grade,היארעות גידולים ממאירים
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אלימיםיותרהיאבאופןמשמעותיגבוההיותר
מהצפויבאוכלוסיההכללית.תוצאותאלהמצביעות
על כך שנחוץ מעקב לאורך כל חיי המטופלים
שהבריאומ,ALL -כדילהבטיחאתמיצויאפקט
הריפוישלהטיפול.
הערותהעורך:
הקשרהמתמשךביןפדיאטריהרפואתהמשפחה
ופנימיתואוליגםהגריאטריה.

Cumulative Incidence of Secondary Neoplasms
as a First Event After Childhood Acute
Lymphoblastic Leukemia
Nobuko Hijiya, MD et al.
JAMA.2007; 297: 1207-1215

השימושבטיפותאוזנייםהמכילותציפרופלוקסצין/דקסמתזוןלהפרשה
מוגלתיתמידלאחרהכנסתצינוריותאורורלתופית.
מטרתהמחקר :הערכתהשפעהשלטיפותאוזניים
המכילותציפרופלוקסצין0.3%ודקסמתזון,0.1%
למניעתהפרשהמוגלתיתמידלאחרניתוחלהחדרת
צינוריותאורור)צ"א(לתופיות.
השיטה :מחקר אקראי ,סמוי לחוקר בקבוצות
מקבילות.
200ילדיםשעברוניתוחלהחדרתצ"אב2-התופיות
סווגול -הפרשהחדצדדית)יבשה/רטובה(,הפרשה
דוצדדית)יבשה/רטובה(אוללאהפרשהבכלל,
מידלאחרהניתוח.
חלקמהחוליםטופלמיידיתבטיפותאוזנייםלמשך
 5ימיםוחלקםלאטופלובכלל.כלהחוליםחזרו
למעקבשבועייםלאחרהניתוח.

הפרשהדווחהב 5-מןהחוליםשטופלובטיפות
אוזניים)(4.95%וב 39-חוליםשלאקיבלושום
טיפול).P<0.0001,(39.39%

הערתהעורך :כאנקודטהאישית:במספרמקרים
בודדיםשהיובמעקבאצלי,הטיפולהמוצעלעיל
הוכיחאתעצמו.

הטיפולבטיפותאוזנייםהפחיתאתההפרשהמן
האוזנייםבכלהקבוצותלפיהסיווגשנעשהמיד
לאחרהניתוח.התועלתהמירביתנצפתהבקבוצה
שבההיתההפרשהמ 2-התופיות)הפחתהשל
.(93%הטיפולבטיפותהאוזנייםהפחיתאתשיעור
האבחוןהקלינישלדלקתהאוזןהתיכונהלאחר
הניתוחלהחדרתצ"א).(P<0.0006
מסקנות   :טיפות אוזניים מפחיתות הפרשה
מוקדמתלאחרניתוחלהחדרתצ"אלתופית.כמו
גםאתהאבחנהשלדלקתהאוזןהתיכונהלאחר
הניתוח.ההפחתההגדולהביותרנצפתהאצלחולים
עםהפרשהדוצדדיתבזמןהניתוח.

Ciprofloxacin/dexamethasone drops decrease
the incidence of physician and patient outcomes
of otorrhea after tube placement.
GILES W, et- al
Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Feb 19
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