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מניעת†תמותת†תינוקות†בשינה†≠†המלצות†מעודכנות†של
האקדמיה†האמריקאית†לרפואת†ילדים
סקר∫†ד¢ר†יעקב†אורקין

תמותה†בלתי†צפויה†של†תינוקות†בשינה†עלולה†להיגרם†מסיבה
בלתי†ברורה†ונקראת††ÆSIDSכאשר†חקירת†האירוע†מעידה†על
גורם†ברור†כחנק¨†זיהום¨†מחלה†מטבולית¨†מום†לב†או†חבלה†היא
נקראת†)†ÆSUID (Sudden unexpected infant deathההמלצות
העדכניות†של†האקדמיה†האמריקאית†לרפואת†ילדים†הורחבו
לסביבת†שינה†בטוחה†לשני†המצבים†הללו†Æההמלצות†נסמכות
על†מחקרים†אפידמיולוגיים¨†נסיבתיים†ומחקרי†מקרה†בקרהÆ
להלן†סיכום†ההמלצות∫
יש†להשכיב†תינוקות†לשינה†רק†על†הגב†Æאין†להשכיב†על†הצד¨
עם†או†ללא†עזרה†של†מתקנים†תומכים†Æיוצאים†מהכלל†הם
המקרים†הנדירים†של†מומים†הקשורים†בפעילות†לוע†וושת†Æגם
תינוקות†עם†רפלוקס†יש†להשכיב†לשינה†רק†על†הגב†ולא†מומלץ
להרים†את†ראש†המזרון†למצב†משופע†Æההמלצות†כוללות†גם
פגים†Æכאשר†התינוק†מתחיל†להתהפך†בעצמו†יש†להניח†לו†לישון
בתנוחה†שבחרÆ
המזרן†צריך†להיות†קשיח†ועליו†סדין†מתוח†Æאסור†שיהיה†רווח†בין
המזרן†לדופן†העריסה†Æאסור†להשכיב†תינוק†לשינה†על†כרית†או
מצע†אחר†Æיש†להשכיב†לשינה†רק†בעריסת†תינוק†תקנית†ואשר
לא†עברה†תיקונים†מאולתרים†ואין†להשכיב†על†מיטה†מסוג†אחרÆ
יש†לשים†לב†שאין†בקרבת†התינוק†חוטים¨†רצועות¨†בובות†רכות
ופיסות†בד†אשר†עלולים†לכסות†פני†התינוק†או†לגרום†לחנקÆ
מנשאים†לתינוקות¨†כסאות†בטיחות†של†רכב†וכד†ßאינם†מתאימים
כסביבת†שינה†שגרתית†בטוחה†Æתינוקות†הקטנים†מגיל††4חודשים
עלולים †לא †לנשום †כראוי †בתנוחה †במתקנים †אלה† Æכאשר
משתמשים†במנשאים†רכים†הצמודים†לגוף†ההורה†יש†לדאוג
לכך†שפני†התינוק†לא†יהיו†מכוסים†או†מופנים†אל†גופו†של†הנושאÆ

מומלץ†שתינוק†יישן†בחדר†של†ההורה†אך†לו†ביחד†במיטת†ההורהÆ
מתקני†הפרדה†במיטת†הורה†אינם†מומלציםÆ
יש†לעודד†הרגלי†בריאות†ורפואה†מונעת†נכונים†Æהימנעות†מעישון¨
מעקב†הריוני¨†הימנעות†מסמים†ואלכוהול¨†היצמדות†לתוכנית
החיסונים†והנקהÆ
יש†להציע†לתינוק†מוצץ†בעת†השכבתו†לשינה†Æאין†לכפות†עליו
מוצץ†ואין†חובה†להחזירו†לפי†התינוק†במידה†ונפל†Æאין†לקשור
מוצץ†בחוט†סביב†צוואר†התינוק†או†לבגדיו†Æבתינוק†יונק†יש†להציע
מוצץ†רק†מגיל†חודש†על†מנת†לא†להפריע†לרכישת†הרגלי
היניקהÆ
יש†להמנע†מחימום†יתר†של†התינוק†Æבדרך†כלל†מספיקה†שכבת
בגד†אחת†נוספת†לזה†שמבוגר†לובש†באותה†סביבה†Æיש†לעדכן
הורים†בסימני†חימום†יתר†כהזעה†רבה†ולהימנע†מכיסוי†יתר†של
ראש †ופנים† Æאין †הוכחה †שונטילטור †מפחית †מוות †עריסהÆ
יש†להמנע†משימוש†במתקנים†המייצבים†תינוקות†בתנוחות†שונות
או†מזרונים†¢מיוחדיםÆ¢
לא†מומלץ†להשתמש†במכשירי†מוניטור†ביתיים†באופן†שגרתיÆ
הם†מוצדקים†רק†למקרים†נדירים†ומיוחדיםÆ
כל†יום†יש†להשכיב†תינוקות†על†בטנם¨†כאשר†הם†ערים†ובהשגחה
צמודה†של†מבוגר¨†במטרה†לעודד†התפתחות†מוטורית†והקטנת
הסיכון†לפלגיוצפליהÆ
כל†מי†שמטפל†בתינוקות†ועם†גישה†להוריהם¨†כולל†אמצעי
התקשורת¨ †צריך †ליישם † †העקרונות †הנ¢ל †ולחנך †לפיהםÆ

¢לשון†קשורה†¢בילוד∫†האם†חיתוך†הפרנולום†פרנוטומיה†עוזרøøø
EFFICACY OF NEONATAL RELEASE OF ANKYLOGLOSSIA: A RANDOMIZED TRIAL.
BURYK M, BLOOM D, SHOPE T PEDIATRICS. 2011: 128: 280 288
סקר∫†ד¢ר†שמואל†גרוס
¢לשון†קשורה†¢עלולה†להימצא†אצל††2-5אחוז†מן†הילודים†הבריאיםÆ
מחקרים†אפידמיולוגים†קודמים¨†זיהו†סיכון††להופעת†בעיות†עם
התופעה¨†כמו†∫†זמן†קצר†יותר†של†הנקה†אצל†תינוקות†אלו†Æבכל
אופן¨†קיים†ויכוח†ואי†הסכמה†ניכרת¨†על†החשיבות†הקלינית†של
ה¢לשון†הקשורהÆ¢

המחקר†הנוכחי†בוצע†בווירגßיניה¨†ארה¢ב¨†כדי†לבדוק†האם†שחרור
מוקדם†של†ה¢לשון†הקשורה©†¢הל¢ק®†נותנת††תועלת†לתינוקות
אלו†על†פי†המדד†של†משך†תקופת†ההנקהø
כל†התינוקות†ממחלקת†ילודים†ומרפאת†מעקב†שנולדו†בתקופה
שבין †דצמבר †† 2007לדצמבר †† ¨2008סוננו †לצורך †המחקרÆ

כשהורים†מחפשים†עזרה†רפואית†לתינוק†פולט
שלב†±
לשימוש†החל

הידעת†שיש†לנו†פתרון†ø

אנפמיל†AR LIPIL
לתינוקות†פולטים†)”®”Happy Spitters
ולתינוקות†עם†GER/D

מהלידה†עד
גיל†∂†חודשים

שלב†≤
לשימוש†מגיל
∂†חודשים
ומעלה

תינוקות†הוכללו†במחקר†על†בסיס†של†† 3קריטריונים∫†כאב
בפיטמת†האם¨†קשיים†בהנקה†וממצא†של†ל¢ק†בבדיקת†הפהÆ
הסקאלה†שלפיה†נבדק†תפקוד†הפרנולום†היה∫†FRENULUM
FUNCTION. TOOL FOR LINGUAL HAZELBAKER ASSESSMENT

סקאלה†זו†מכלילה†פריטים†הקשורים†בהופעה†והתפקוד†של
הלשוןÆ
כאב †בפיטמת †האם †הוערך †עפ¢י †סקאלה †סטנדרטיתÆ
כל†התינוקות†היו†בגיל†פחות†מ≠†30יום¨†לא†היו†אנומליות†במבנה
הפנים¨†והיו†נורמלים†בבדיקה†הנוירולוגיתÆ
תינוקות †שנכללו †במחקר †עברו †באופן †אקראי †שחרור †של
הפרנולום†או†פרוצדורה†של†¢כאילו†¢חיתוךÆ
כל†התינוקות†נלקחו†לחדר†הפעולה†הכירורגית†ללא†נוכחות
האם†Æכמחצית†מהתינוקות†עברו†פרנוטומיה¨†כאשר†לאחרים
בוצעה†פרוצדורת†ה¢כאילוÆ¢
התינוקות†קיבלו†הנקה†מיד†לאחר†הפרוצדורה†Æהאם†נתבקשה
שלא†לבדוק†את†הפה†של†התינוק†עד†לסיום†ההנקה†שלאחר
הפרצדורה†Æהאם†מלאה†שאלון†סטנדרטי†על†מהלך†ההנקהÆ
התינוקות†שוחררו†לביתם†ועברו†הערכה†נוספת†כעבור†שבועיים
לאחר †ההתערבות †ומילוי †השאלונים †הסטנדרטיים †להנקה
והערכת†הכאב†בפיטמה†על†פי†הסקאלהÆ
מכל†התינוקות†שנולדו†מדצמבר†† 2007עד†דצמבר†58†¨2008
עמדו†בקריטריונים†להכללה†במחקר†©•††Æ®1.9מתוך††58התינוקות
†30עברו†פרנוטומיה†ו†≠††28את†פרוצדורת†ה¢כאילו†Æ¢התינוקות
הוכנסו†למחקר†בגיל†ממוצע†של††6ימים†Æהקבוצות†לא†היו†שונות

במדידות†בסיסיות†Æכל†התינוקות†הדגימו†הטבה†ניכרת†בציון†של
הכאב†בפיטמת†האם†לאחר†† 2סוגי†הפרוצדורות¨†אולם†הציון
היה†יותר†מכפלים†גבוה†בקבוצת†הפרנוטומיה†Æלא†נמצא†הבדל

במשך†תקופת†ההנקה†לאחר†שבועיים†מעקב¨†בין††2הקבוצותÆ
ההבדלים†שתוארו†קודם†בין††2הקבוצות†המשיכו†למשך††4שבועותÆ
לאחר†מכן†הכאב†בפיטמה†נעלם†כמעט†לגמרי†ב†≠††2הקבוצותÆ
ההבדל †מתפקוד †ההנקה †נעלם †לאחר †שבועייםÆ
החוקרים†מגיעים†למסקנה†שפרנוטומיה†מספקת†הקלה†מיידית
בכאב†של†פיטמת†האם†ובהערכת†האם†את†תפקוד†ההנקהÆ
הערה∫†אני†מניח†שמרבית†הרופאים†יסתכלו†על†תוצאות†המחקר
בהתאם†להשקפתם†בעד†ונגד†פרנוטומיהÆ
מחצית †¢הכוס †המלאה† ¢של †ניתוח †הנתונים¨ †מצביעה †על
הפרנוטומיה†כמקלה†על†הכאב†של†האם†עד†לתקופת†של†4
שבועות†ומשפרת†את†הערכת†תפקוד†ההנקה†עד†לשבועיים
שלאחר†הפרוצדורה†Æ
לעומת†זאת¨†ניתוח†הנתונים†בהשקפת†¢חצי†הכוס†הריקה¨¢
מצביעה†על†כך†שפרנוטומיה†איננה†משפרת¨†לאחר†מעקב†יותר
ממושך¨†את†הכאבים†בפיטמה†©הנעלמים†ספונטנית®¨†את†הערכת
תפקוד†ההנקה†ואת†משך†תקופת†ההנקה†Æשווה†לזכור†שגם
קבוצת†המחקר†הם†תינוקות†נבחרים†שנכללו†רק†לאחר†שסבלו
מל¢ק¨†ואשר†חוו†קשיים†בהנקה¨†כך†שממצאי†המחקר†אינם
יכולים†לכלול†את†כל†התינוקות†של†ל¢קÆ
למרות†שלמחקר†יש†משמעות†סטטיסטית†להעריך†כאב†בפיטמת
האם¨†החוקרים†טוענים†שהתוצאה†העיקרית†שעניינה†אותם††היא
משך†תקופת†ההנקה†Æלא†ברור†אם†מספר†התינוקות†שהשתתפו
במחקר¨†מספיקים†כדי†לענות†בצורה†חד†משמעית†לשאלה†זוÆ
לכן¨†עדיין†כדאי†לבצע†מחקר†אקראי†לפרנוטומיה†עם†אוכלוסייה
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