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החברים/ות בועד החברה הישראלית לרפואת ילדים בקהילה )חיפ"א(,
מברכים את חברנו רופאי הילדים ,וכלל בית ישראל
בברכת שנה טובה ,שנת בריאות ,שנת אושר ושגשוג ,שנת שלום ואחווה
שנה שבה יתגשמו משאלות לבנו לטובה
ולאחינו המוסלמים רמאדן כארים!

אין יתרון בהוספת סטרפטוקינאז תוךפלאורלי
בטיפול בילדים עם אמפיאמה
Eur J Pediatr., 21/8/07
בניסויזההשוואתהפרוטוקולהמקובללטיפולבcomplicated parapneumonic pleural effusion -נקזחזהסגורפשוט,
לפרוטוקולדומה,בתוספתסטרפטוקינאז.לפימחקרזה,איןהבדלמשמעותיסטטיסטיתלטובתהוספתSKלטיפולהןמבחינתמהלך
המחלהוהןמבחינתמשךהאשפוז.
מטרת מחקר זה היתה להשוות מתן
סטרפטוקינאז)(SKתוך-צדרי)פלאורלי(,
לעומתניקוזבאמצעותנקזרגיל,בטיפול
בילדיםעםנוזלפלאורלימסובך,כתוצאה
מדלקתריאות.סקירהרטרואקטיביתשל
תיקיחוליםכללהפרטיםדמוגרפיים,מצב
קליני בקבלה ,בדיקות ביוכימיות
ומיקרוביאליות של הנוזל הפלאורלי,
הערכהרדיולוגיתשלניקוזהחזהבאמצעות
העורכים:
ד"רשמואלגרוס
ד"רשמואלגור
משתתפים:
ד"ריאירברדוד
ד"רהדרירדני
ד"רדנימירון
ד"רמרינופי-ברהום
ד"רזאבצנטנר
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הנקז,שימושבתכשיריםפיברינוליטיים,
וסוגההתערבותהכירורגית.במשךה2.5-
שניםשתועדו,זוהו53ילדים)29ז24,נ(,
עםתפליטפלאורלימסובךאואמפיאמה
כתוצאהמדלקתריאות.עדאוקטובר,2000
הילדיםהמאובחניםעםתפליטכזהטופלו
בניקוז באמצעות נקז סגור ובטיפול
אנטיביוטי);(n=24אחריכן,לפרוטוקול
טיפוליזהנוסףטיפולבסטרפטוקינאזלתוך
קרומיהפלאורה).(n=29הגילהחציוניבזמן
קבלת המטופל היה  2.5שנים )טווח5 :
חודשיםעד 14.6שנים(.לאהיוהבדלים
משמעותייםמבחינתהתוצאותהקליניות
ביןשתיהקבוצות.ממוצעהאשפוזהיה
19.1 +/- 5.5ימיםלקבוצהשנוקזה,ו21.9-
 11.2  -/+ימים לקבוצה שטופלה גם
בסטרפטוקינאז;הזמןהממוצעלירידת
החוםמיוםהאשפוזהיה 4.1-/+ 5.8ו-

ÌÂËÙÓÈÒ†ÏÎÏ
ÔÂ¯˙È†ÌÚ†ÔÂ¯˙Ù

 7.5-/+ 7.6ימים 4.1-/+ 5.8,ו-/+ 7.6-
7.5ימים4.1-/+5.8,ו7.5-/+7.6-ימים,
בהתאמה.אחוזהחוליםבטיפולבתפליט
צדרי)פלאורלי(מסובך,הקשורלדלקת
ריאות ,או באמפיאמה  -טיפול נוסף
בסטרפטוקינאזלתוךחללהפלאורהאיננו
מקצרבאופןמשמעותיאתמשךהחום
הגבוה,משךהניקוז,אואתהאשפוז,ואיננו
מפחיתאתהצורךבניתוח,ללאקשרלשלב
המחלה ,בהשוואה לנקז פלאורלי סגור
פשוט.
הערתהעורך :לאבכלמקרה,כלהמוסיף
הריזהמשובח.במקרההנוכחי,תוספת

שלמתןסטרפטוקינאזלאהוכיחאת
עצמו.
Intrapleural streptokinase treatment in children
with empyema.
Aydo_an M et al.
]Eur J Pediatr., 2007 Aug 21; [Epub ahead of print

דלקת הזיז הפטמתי אצל ילדים :ניסיון אוניברסיטת "פרארה"
Int J Pediatr Otorhinolaryngol 1.8.07
חשוב,שתינתןתשומתלבקפדניתלהערכההקליניתשלדלקתהזיזהפטמתי)מסטואידיטיס(אצלילדיםבגילשנתייםומטה,
מאחרשנראהשהםחשופיםיותרלסיכוניםקלינייםשלסיבוכים,ולכן,מומלץבחוםעלשיתוףפעולהבטיפולביןרופאא.א.ג
וביןרופאהילדים.
מטרתהמחקר:לבדוקאתהמאפיינים
הקליניים ואת התוצאות של דלקת
חריפה של הזיז הפטמתי (לעיתים
קרובותמשניתלדלקתאוזניים)אצל
ילדים שהופנו לטיפול למחלקת
א.א.ג/אודיולוגיהבאוניברסיטתפרארה
מינואר 1994עדדצמבר.2005מטרה
נוספת הייתה לדון בגורמי הסיכון
ולמצוא גורמי חיזוי לצורך בניתוח.
המחקר :מחקר רטרוספקטיבי על
רשומותרפואיותשלילדיםעםאבחנה
שלדלקתחריפהשלהזיזהפטמתי.
חמישים וחמישה מקרים התאימו
לקריטריונים שנקבעו :הם הציגו
הוכחותאוטוסקופיותלהימצאותדלקת
חריפה של האוזן התיכונה ממצאים
באזורהזיזהפטמתיכמונפיחות,אודם
אורגישות,בליטהשלהאיברהסחוסי
חיצונית לפתח האוזן ו/או ממצאים
רדיולוגיים.

ממצאים:עשריםושישהחוליםטופלו
באנטיביוטיקה בלבד ,ניקוז נוזלים
מהאוזןהתיכונהבוצעב11-מקרים,ב-
,5הוחדרהצינוריתאוורור.כריתתהזיז
הפטמתי בוצעה ב 13-חולים .משך
האשפוזשלקבוצתהחוליםשעברה
כריתהשלהזיזהפטמתיהיה15ימים
בממוצע )  ,( 54-5בקבוצה זו נמצאו
הסיבוכיםהבאים1:דלקתקרוםהמוח,
1דלקתהמוח1,טרומבוזהשלהסינוס
הסגמואידליוהצידי 1,שיתוקבפנים.
מסקנה:שיעורההיארעותשלדלקת
הזיזהפטמתילאנראיתבמגמתירידה,
וההפך מכך במספר ארצות ,נצפית
מגמתעלייה.מסקנותמחקרזהלא
יכולותלהוכיחגידולאמיתיבשכיחות
אולם החוקרים מציינים  שונות
תקופתית במהלך המעקב .חשוב,
שתינתןתשומתלבקפדניתלהערכה

הקליניתאצלילדיםבגילשנתייםומטה,
מאחר שנראה שהם חשופים יותר
לסיכוניםקלינייםשלסיבוכים,ולכן,
מומלץבחוםעלשיתוףפעולהבטיפול
בין רופא א.א.ג ובין רופא הילדים.
הערתהעורך:לאחרונהעלההנושאשל
מסטואידיטיסחריפהגםאצלנו.קיימים
חילוקידעות,האםקיימתעליהבשיעור
ההיארעותשלמסטואידיטיסחריפה,
בעקבות ההנחיות להשתדל להמנע
מטיפולאנטיביוטיבכלדלקתחריפה
שלהאוזןהתיכונה.

"Acute mastoiditis in children: The "Ferrara
experience.
Palma S, Fiumana E, Borgonzoni M, Bovo R,
Rosignoli M, Martini A.
Department of Audiology, University of
Anna-Corso della’Ferrara, Arcispedale sant
Giovecca 203, 44100 Ferrara, Italy.
;Int J Pediatr Otorhinolaryngol. 2007 Aug 1

תוצאות לטווח ארוך של השתלת כליה בגיל הילדות
Pediatr Nephrol 9.8.07
זהומאמרמסכםונרחבמאדבנושאהשתלתכליהבגילהילדות.
מטרתמאמרזההיאלסקור
.1גורמיםהמשפעיםעלנתוניהתוצאות
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לטווח ארוך לאחר השתלת כליה
 . 2הישרדות כללית של החולים,
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השפעת גיל המושתל וסוג התורם,
סיבותהתמותה,השוואהביןתמותה

לאחר ההשתלה לזו של החולים
בדיאליזה ,והשפעת ההשתלה
המוקדמת.
.3הגזע.
.4ההישרדותהכלליתשלמושתלים,
ההשפעהשלגילהמושתלוהתורם,סוג
התורם,השתלהמוקדמת,הישנותשל
מחלות ,התאמת human leukocyte
)  ,antigen (HLAדיכוי המערכת

החיסונית,יתרלחץדם,דינאמיקהשל
השלפוחית וסוג כריתת הכליה של
התורם
.5גובהויתרמשקל
 . 6תוצאות פסיכו סוציאליות.
הערת העורך :לרופאים להם ילדים
מושתליכליהולרופאיםהמתעניינים
בנושא,זהומאמרחשובהסוקראת

היעילותוהתוצאותשלהשתלתכליה
בילדים.

Long-term outcome after renal transplantation
in childhood.
Rees L.
Department of Nephrology, Great Ormond Street
Hospital for Children NHS Trust, London, UK.
Pediatr Nephrol. 2007 Aug 9

השוואה בין הטיפול בתמיסת  ciprofloxacin/dexamethasone
ובין תמיסת  ,neomycin/polymyxin/hydrocortisoneבדלקת

האוזן החיצונית.
נערכההשוואהביןמתןCiprofloxacin
(CIP/DEX) 0.3%/dexamethasone 0.1%
וneomycin 0.35% polymyxin B  -
IU/mL/hydrocortisone 1.0% 10,000

 (NPH),להקלה בכאב של חולים עם
דלקת חריפה של האוזן החיצונית.
החוליםטופלובמשךשבעהימיםעם
 CIP/DEXפעמיים ביום או בNPH 3-
פעמיםביום.הכאבבאוזןהוערךעלידי
החולים/הצוותהמטפלפעמייםביום
ועלידיצוותהחוקריםבימיםה,3-ה8-
וה) 18-באמצעותמדדבן 4נקודות(.
אחוז גבוה יותר של מטופלים ב-
 CIP/DEXהציגו הקלה בכאב החמור
בתחילתהטיפול

)  ( P=.0013והקלה בכאב באופן
משמעותי)כאבבינוניעדקשה(במהלך
הטיפול),(P=.0456בהשוואהלקבוצת
המטופלים ב . NPH -אחוז החולים
המטופליםב CIP/DEX-שדיווחועל
כאבחמורירדבמהירותבתוך12שעות,
מהשעומדבסתירהלגידולבעוצמת
הכאבאצלהחוליםשטופלוב.NPH-
לחוליםשטופלוב CIP/DEX-היוגם,
באופן משמעותי  ,פחות דלקות
)(P=.0043ובצקות)(P=.0148מאשר
לחוליםשטופלוב.NPH-
ניתןלומרכיתוצאותאלומראותהקלה
רבה יותר בכאב שהושגה בשלושת
הימים

הראשוניםלטיפולאצלחוליםעםדלקת
חריפהשלהאוזןהחיצוניתבאמצעות
טיפולב CIP/DEX-בהשוואהלטיפול
ב NPH -והפחתה מהירה בכאבים
הקשים אחרי התחלת הטיפול.
הערתהעורך:ישצורךלהביןאתמנגנון
התגובה השונה ל 2 -התמיסות?

A comparison of ciprofloxacin/dexamethasone
with neomycin/polymyxin/hydrocortisone for
otitis externa pain.
Wall GM, Younis R, Roland PS

 EEGאינו מנבא מהלך מחלה בהתקפי  absenceבילדות
J Child Neurol., July 2007
במחקר רטרוספקטיבי זה ,נמצא כי
בילדים הסובלים מאפילפסיה מסוג
absenceאיןלממצאיםב,EEG-ביןאם
אלהממצאיםטיפוסייםלמחלהאולא,
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השלכהלגביניבוימהלךהמחלה,מלבד
העובדה שמטופלים עם ממצאים
טיפוסייםבEEG-נוטיםלהגיבטוביותר
לטיפולהראשוניהניתןלהם.עםזאת,
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התוצאותבתוםשנתייםלאבחנה,זהות
בשתיהקבוצותשנבדקו.
אפילפסיהמסוגהתנתקות)(Absence
היא סוג של אפילפסיה כללית

),(Generalizedאשרמתבטאתבאופן
נפוץבילדים.לעיתיםקרובותמתקבל
חולה באפילפסיה מסוג זה ,כאשר
פענוח ה EEG  -שלו אינו מתאים
למאפייניה EEG-הטיפוסיים.מטרת
מחקר זה היא לבחון מקרוב את
המאפיינים הטיפוסיים ) ( Typical
והלא-טיפוסיים)(Atypicalשלסוגיה-
Absenceהשונים,ותוצאותיהםלטווח
ארוך .במחקר זה בוצעה סקירה
רטרוספקטיביתשלגיליונותחולהשל
ילדיםשאובחנועםמחלתאפילפסיה
מסוג  Absenceבמהלך ה 5 -השנים
האחרונות באוניברסיטת אלברטה
קנדה.נסקרוגיליונותיהםשל119חולים
בסה"כ.החוליםסווגולפיהתקפיה-
absenceשלהם,Typical/Atypical-לפי
קריטריוני הליגה הבינלאומית
לאפילפסיה ,ולפי מאפייני הEEG  -
שלהם.מאפייניוהקלינייםשלההתקף
נבדקו,כמוגםהדמייתה,MRI-תגובה
ראשונית לטיפול ,ומהלך המחלה.
מאפייני ההתקף היו דומים בשתי
הקבוצות :ה absence  -הטיפוסי
והלא-טיפוסי.תחושהמקדימה)אאורה

=   ,( Auraאוטומטיזמים מורכבים,
שינויים בטונוס ,ואבדן שליטה על
סוגריםנראובשתיהקבוצות,אךעם
זאתסטאטוסאפילפטיקוסנמצארק
בקבוצת המחלה האטיפית .מצבים
קומורבידיים קשורים אחרים כגון
הפרעתקשב,ריכוזוהיפראקטיביות
)  ,( ADHDהפרעות למידה,והרטבה
)אנורזיס=(enuresisנמצאובשכיחות
דומה בשתי הקבוצות .עיכוב
בהתפתחותנמצאבשכיחותמוגברת
בקבוצה האטיפית .מתוך הקבוצה
הטיפוסית 83%  ,הגיבו לטיפול
האנטי-אפילפטיההתחלתי)valproate
או   ,(ethosuximideבעוד שרק  51%
מהקבוצההאטיפיתהגיעהלשליטה
בהתקפים.רמיסיהבתוךשנתיים,עם
זאת,היתהזההבשתיהקבוצות,עם
76%מהחוליםבקבוצההטיפוסית,ו-
71%בקבוצההא-טיפית-לחלוטיןללא
התקפים.התקפיabsenceבילדות,בין
אםטיפוסייםאולא-טיפוסיים,מראים
קליניים
מאפיינים
ואלקטרואנצפלוגרפייםדומים,ונראה
כישתיהתסמונותמהוותשניחלקים

מרצף אחד .מצבים קומורבידיים
קשוריםכגון,ADHDהפרעותלמידה,
ועיכובהתפתחותינראיםאףהםבשתי
הקבוצות .התוצאות מבחינת מהלך
המחלה בשתי הקבוצות מצויינות,
למרות שהסוג האטיפי עלול להיות
קשה יותר לטיפול בשלב הראשוני.
הערת העורך :לשמחתנו אפילפסיה
מסוגהתנתקות,אופייניתולאאופיינית,
היאשפירהב76%-מהמקריםבמחקר
הנוכחי ובאחוזים גבוהים יותר
במחקרים נוספים .סוג זה של
אפילפסיהמגיביפהלטיפולבחומצה
ולפרואיתאוזרונטין)אתוסוקסימיד(.
לאברוראםקיימתתחלואהנלוויתכמו
זוהמוזכרתבמאמר,בשכיחותגבוהה
יותראצלילדיםאלו,מאשרבאוכלוסיית
הילדיםהרגילה.
Absence epilepsy in childhood:
electroencephalography (EEG) does
not predict outcome.
Sinclair DB et al.
J Child Neurol. 2007 Jul;22(7):799-802

תרופות אנטי אפילפטיות ותפקודי ראייה

זהו מאמר נרחב ומסכם על תופעת הלוואי של הפרעה בראיה בעקבות נטילת תרופות נוגדות אפילפסיה.

תרופות אנטי אפילפטיות ידועות
כגורמותלהפרעותבראייה.לאחרונה
דווחכימספרתרופותאנטיאפילפטיות
גורמות לאנומליות שונות בראייה,
במיוחדלירידהבשדההראייהוראיית
צבעים.יתרהמזאת,היהשיפורניכר
באבחנהובהבנהשלהפתופיזיולוגיה
שלההפרעותבראייה.בסקירהזונאספו
הוכחותלתופעותלוואיהמשפיעותעל
הראייהשנגרמועקבשימושבתרופות
אנטי אפילפטיות ישנות
(barbiturates, benzodiazepine,
carbamazepine valproic acid,
)ethosuximide, and phenytoin
ותרופותחדשותיותר(vigabatrin,

topiramate, tiagabine,
levetiracetam, lamotrigine
gabapentin, felbamate, and
oxcarbazepine).
הערת העורך :הילדים הלוקים
באפילפסיה על רקע אורגני או
אידיופתי ,כל תלונה או סימפטום
הקשורהלמערכתהעצבים,מעוררת
חרדהאצלהמטופל,ההוריםוהרופא
המטפל.תלונהעלהפרעהבראייהאצל
ילדאפילפטיעלולהלהביאלבדיקות
הדמיהואחרותלצורךברורהתלונה.
אחד החלופות הפשוטות והניתנות
לבדיקהללאבדיקותמיותרותנעוצה
בתרופהאותההילדמקבל.
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