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תקציר 1

מתלבטים  הילדים  רופאי  אחת  לא  ובילדים.  בתינוקות  שכיחה  תופעה  הינו  וושטי  קיבתי  החזר 
קיימות  המתאימה.  הטיפולית  הגישה  ומה  הנדרשות  הבדיקות  מה  הילד,  או  התינוק  בהערכת 
הילדים  אוכלוסיית  מאשר   GER למחלת  גבוה  יותר  בסיכון  שהינם  בילדים  אוכלוסיות  מספר 
נוירולוגיות, סינדרומים גנטיים, אטרזיה של הוושט, מחלות ריאה  הבריאה כגון: השמנה, מחלות 

הפגים. וחלק מאוכלוסיית  כרוניות 

אבחנתיים  שהינם  ותסמינים  סימנים  מספר  של  שילוב  או  אחד  סימן  או  תסמין  אין  בתינוקות 
הקליניים  הביטויים  מכלול  על  מבוססת  והאבחנה  לטיפול  תגובה  לחזות  שעשויים  או   GERDל־
ולעיתים יש צורך בבדיקות עזר. בילדים גדולים יותר ומתבגרים, אם יש להם סימנים והתסמינים 
אופייניים, אנמנזה ובדיקה גופנית יכולים להספיק על מנת לאבחן GERD. קיימות מספר בדיקות 
שמשווים  מחקרים  מעט  קיימים  בספרות  אך  אופייניים,  תסמינים  עם  בשילוב   GERD לאבחנת 
לטיפול.  תגובה  לחזות  יכולות  הבדיקות  האם  ידוע  לא  עדיין  מכך,  חשוב  הבדיקות.  יעילות  את 
סיבוכיו,  את  פתולוגי,  וושטי  קיבתי  החזר  נוכחות  לתעד  מנת  על  יעילות  הקיימות  הבדיקות 
ולשלול  הטיפול  יעילות  את  להעריך  לסימפטומים,  ההחזר  בין  נסיבתי  קשר  יש  האם  להראות 
כל  לבחור  חשוב  השאלות,  כל  על  לענות  יכולה  לא  בדיקה  שאף  העובדה  לאור  אחרים.  מצבים 

תוך הכרת מגבלותיה. הנדרש,  המידע  לפי  בדיקה בקפדנות 

פרוקינטיות,  תרופות  הכלכלה,  סוג  שינוי  תנוחה,  מהבאים:  יותר  או  אחד  על  מבוסס  הטיפול 
נדירים. ניתוחי במקרים  וטיפול  נוגדות חומצה  תרופות 

ההנחיות שלהלן מבוססות על ההנחיות להערכה וטיפול בהחזר קיבתי וושטי בילדים ע"י האיגוד 
לאחרונה  שפורסמו  בילדים  ותזונה  כבד  מחלות  לגסטרואנטרולוגיה,  אמריקאי  והצפון  האירופאי 

בילדים. וושטי  וטיפול במחלת ההחזר הקיבתי  הערכה  ליצור אחידות באבחנה,  ומטרתן 
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רקע 2

W ומנגנון הגדרה 
לוושט  קיבה  תוכן  של  עלייה  הוא   —  )Gastro Esophageal Reflux – GER( ושטי  קיבתי  החזר 
פיזיולוגי,  תהליך  הוא   GER הקאות.  או   )Regurgitation( והפה  הלוע  לחלל  מעבר  ללא  או  עם 
האירועים  של  הארי  חלק  ומבוגרים.  ילדים  בתינוקות  ביום  פעמים  מספר  המתרחש  נורמאלי 
של  חופשית  גלישה  המאפשר  תהליך  ושטי,  הקיבתי  הסוגר  של  זמנית  הרפיה  בעת  מתרחש 
הם:  דקות,  מ־3  פחות  נמשכים  ארוחה,  לאחר  מתרחשים  האירועים  מרבית  לוושט.  קיבה  תוכן 
 Gastro Gastro Esophageal Reflux א־תסמיניים או שעלולים ותסמינים מועטים. לעומת זאת, 
Disorder – GERD — מחלת ההחזר הקיבתי וושטי — היא עלייה של תוכן הקיבה לוושט הגורמת 

 GERל־ מאפשרים  הגנתיים  מנגנונים  במספר  פגיעה  סיבוכים,  ו/או  תסמינים  סימנים  להופעת 
 GERDל־ ולהפוך  פיזיולוגי להחמיר 

 GERה־ תוכן  לא תקין של  לפנוי  הגורמת  הוושט  תנועתיות בלתי תקינה של   )1

ובהתרוקנותה. הפרעות בתנועתיות הקיבה   )2

מחדש  התיקון  בתהליך  פגיעה  מכך  וכתוצאה   )Esophagitis( הוושט  של  משמעותית  דלקת   )3
המצפה   )Mucus( הריר  בכמות  ירידה  הוושט,  דופן  את  המצפה  האפיתל  תאי  של  והשיקום 

טרופיים. והפחתה מקומית בהפרשת חומרים  רירית הושט  את 

פגיעה במנגנון העצבי\שרירי הגנתי בין מערכת העיכול ומערכת הנשימה למניעת אספירציות.  )4

לוושט. ומשם  לקיבה  בסיסי מהתריסריון  תוכן  עליה של   )5

והרפיה  נפגעים  העליון  הקיבתי  בסוגר  ההגנתיים  המנגנונים  שבו  סרעפתי  בקע  של  נוכחות   )6
יותר. גודל הבקע הינו גורם משמעותי בחומרת  זמנית של הסוגר מתרחשת בתדירות גבוהה 

 GERDה־
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:GERDל־ גבוה  בסיכון  גורמים  מספר מצבים בילדים 

עצביות\שריריות; עם מחלות  וילדים  תינוקות   )1

פיגור שכלי;  )2

או מטבוליות; פירכוסיות  מחלות   )3

לב מלידה;  מומי   )4

טרכאו־ברונכיאליות;  אנומליות   )5

למיניהן; חסימות מעיים   )6

השמנה;   )7

גנטיים;  סנדרומים  מספר   )8

אטרזיה של הושט;   )9

פגים. תינוקות שנולדו  כרונית.  ריאות  10( מחלת 

הוושט  של  מכויבת  דלקת  דיאפרגמטית,  הרניה   —  GERDל־ הקשורים  שתסמינים  העובדה  לאור 
)Erosive esophgitis(, ושט על שם ברט ואדנוקרצינומה של הוושט — קיימים בשכיחות גבוהה 

 GERל־ לנטייה  גנטי  גם מרכיב  כנראה שיש  במשפחות מסוימות, 
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אבחנה 3

הנצפים   )1 מספר  )טבלה  והתסמינים  הסימנים  פי  על  קליני  בסיס  על   GERD לאבחן  לרוב  ניתן 
הגופנית  בבדיקה  נוספים  ממצאים  גם  להוסיף  יש  לאלה  למחלה.  הקשורים  שונים  באיברים 

ובבדיקות העזר:

סמוי  • דם  בוושט,  סרטן  בארט,  שם  על  ושט  בוושט,  הצרות  בוושט,  דלקת   — העיכול  דרכי 
בצואה. חיובי 

חוזרות  • דלקות  סינוסיטיס,  לרינגיטיס,  פרינגיטיס,  בשיניים,  ארוזיות   — גרון  אוזן  אף  מערכת 
גלוטית. היצרות תת  על מיתרי הקול,  גרנולומות  של האוזן התיכונה. 

כרונית,  • ראות  מחלת  ראתית,  פיברוזיס  חוזרות,  ריאה  דלקות   — התחתונה  הנשימה  מערכת 
 Broncho Pulmonary Dysplasia ברונכיאקטאזיות,  אסטמה, 

אנמיה. •  — כללי 

המנבא  כזה  או   GERDל־ אבחנתי  שהוא  שניהם  של  שילוב  או  תסמין  או  סימן  אין  בתינוקות 
הגופנית  והבדיקה  האנמנזה  של  העיקרי  התפקיד  למעשה,  לטיפול.  תגובה  או  סיבוכים  הופעת 
הינו לשלול מצבים אחרים שעלולים להתבטא בהקאות או אי שקט  GERD בתינוקות  בהערכת 
ובילדים  במתבגרים  זאת,  לעומת  ועוד.   Colic לדוגמה(,  הפרה  חלב  )חלבון  למזון  אלרגיה  כמו 
והסימנים  התסמינים  אם   GERD לאבחנת  להספיק  יכולים  גופנית  ובדיקה  אנמנזה  גדולים 
נוער  בבני  או  גדולים  בילדים  הגיל.  עם  משתנים  שהתסמינים  לציין  המקום  כאן  אופייניים. 
הביטויים השכיחים של המחלה יכולים להיות: כאבים ברום הבטן, כאבי בטן אחרי אוכל, בחילות\
הקאות\צרבות, אנורקסיה, הפרעות אכילה, דיספפסיה, כאבי בליעה\חנק, שובע מוקדם, חיוורון 
לחזות  יכולים  אינם  ובילדים  סובייקטיבים  הם  תסמינים  במבוגרים,  שכמו  לזכור  יש  ואנמיה. 

לטיפול. או תגובה  GERD בבדיקות  אובייקטיבים של  ממצאים 

יעילותן וחשוב  GERD, מחקרים מעטים השוו את  למרות שכיום קיימות בדיקות רבות לאבחנת 
יכולות לחזות את התגובה של החולה לטיפול. למעשה, הבדיקות  ידוע האם הבדיקות  מכך, לא 
GER לתסמינים, להעריך  GER פתולוגי או סיבוכיו, לקשר בין אירועי  יעילות לתיעוד של נוכחות 
לאור   .GERDל־ דומה  בצורה  המתבטאים  אחרים  מצבים  ולשלול  הטיפול  יעילות  הצורך  את 



)GER( ושטי  קיבתי  עם החזר  בילדים  וטיפול  להערכה  הגישה 
8

בקפידה  הבדיקות  את  לבחור  חשוב  השאלות,  כל  על  לענות  יכולה  לא  בדיקה  שאף  העובדה 
בדיקה. כל  ולהכיר את המגבלות של 

W PH Monitoring  — בוושט  חומצי  ניטור 
יש  מהקיבה.  החומצי  לתוכן  הושט  של  החשיפה  ומשך  תדירות  את  המנטרת  כמותית  בדיקה 
PH בוושט הנמוך  נמדד  זו אינה רגישה לתוכן חומצי חלש או בסיסי. אירוע שבו  לזכור שבדיקה 
האירועים  מספר  האירועים,  מספר  הינם  הנבדקים  והפרמטרים   GER של  כאירוע  נחשב  מ־4 
הזמן  אחוז  את  שמבטא   GERה־ ואינדקס  ביותר  הארוך  האירוע  משך  דקות,   5 מעל  הנמשכים 
מצב  יושב(,  או  )שוכב  הילד  מנח  על  נתונים  לאסוף  ניתן  בבדיקה  מ־4.  נמוך  בוושט   PHה־ שבו 
הערנות, הקשר לארוחות או לתסמינים שונים. יחד עם זאת, חומרת ה־GER הנמדד אינה נמצאת 
של  אבחנה  עם  בילדים  יעילה  הבדיקה  הסיבוכים.  או  התסמינים  חומרת  עם  עקבית  בהקבלה 
ניטור   .GERDמ־ אחרת  אבחנה  של  אפשרות  על  מרמז  תקין  ניטור  באנדוסקופיה,  בוושט  דלקת 
לקשר  עשויה  הבדיקה  כן,  כמו  חומצה,  בנוגדי  טיפול  יעילות  להערכת  שימושי  ושטי  חומצי 
תינוקות  באבחון  וכן  חומצי   GER של  אירועים  ובין  בחזה(  כאב  )שיעול,  ותסמינים  סימנים  בין 
הסגוליות  הרגישות,  מחמיר.  גורם  הינו   GER שאצלם  ריאתיים  ותסמינים  סימנים  עם  וילדים 
GER עדיין  וושטיים של  וטיפול בסיבוכים חוץ  ושטי לאבחנה  ניטור חומצי  והשימוש הקליני של 
ניתוח  לפני  הן:  וושט  חומצי  בניטור  לשימוש  נוספות  התוויות  במחקרים.  דיים  מבוססים  אינם 
תרופתי  לטיפול  עמידים  והתסמינים  לסימנים  האטיולוגיה  האם  ברור  לא  כאשר  פונדופליקציה 
משתנים.  והתסמינים  הסימנים  אם  הניתוח  יעילות  להערכת  פונדופליקציה  ולאחר   GERD הינה 
גם  הבדיקה,  מהימנות  את  לשפר  יכולה  עליונה  אלקטרודה  עם  סימולטאנית  שבדיקה  לציין  יש 

בסיסי. וושטי  קיבתי  בנושא החזר 

W   חומצי ניטור  עם  ושטי  תוך  אימפדנס  ניטור  של  שילוב 
)Multiple Intraluminal Impedance( וושטי  תוך   

בדיקה בעלת יתרון על ניטור חומצי ושטי רגיל להערכת הקשר בין GER לסימפטומים הקשורים 
 GER של  אפיזודות  להעריך  וניתן  בוושט  ואויר  מוצק  נוזל,  תנועת  את  מודדים  זו  בבדיקה  אליו. 
בחומציות  לשינוי  בהתאם  משתנה  מוליכות  על  מבוססת  הבדיקה  ובסיסי.  חלש  חומצי  חומצי, 
ולפי כיוון התנועה אפשר לבדוק אם ההחזר הוא אנטרוגרדי או רטרוגרדי. יתרון הבדיקה ביכולתה 
 GERלהעריך גם תוכן בנפח קטן בוושט, תוכן שאינו חומצי ובעיקר לאחר ארוחות כאשר תוכן ה־
מהקיבה אינו חומצי. עדיין לא ברור ממחקרים האם שילוב זה של ניטור חומצה וניטור אימפדנס 

בילדים. לטיפול  ותגובה  פרוגנוזה  בין חומרת המחלה,  ישירות את הקשר  להעריך  יאפשרו 
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W תנועתיות הערכת 
בדיקת מנומטריה של הושט עשויה להיות לא תקינה בחולים עם GERD, אולם הממצאים אינם 
מספיק רגישים או ספציפיים על מנת לאשר את האבחנה, או לחזות תגובה לטיפול תרופתי או 
זו עשויה להיות שימושית באבחנה של הפרעות בתנועתיות הושט בחולים שלא  ניתוחי. בדיקה 
מגיבים לטיפול בנוגדי חומצה עם אנדוסקופיה תקינה או לקבוע את מיקום הסוגר הקיבתי ושטי 
על מנת למקם גלאי לניטור חומצי. בדיקה זו יעילה לאבחנת אכלזיה או הפרעה מוטורית אחרת 

 GERDל־ דומה  בצורה  שמתבטאות 

W וביופסיה אנדוסקופיה 
דמם,  כיבים,  ארוזיות,  דלקת,  סרעפתי,  בקע  הינם:   GERDב־ הקשורים  מקרוסקופיים  ממצאים 
והצרויות, פוליפים ואזורים חשודים לנוכחות וושט ע"ש בארט ומטפלזיה בדופן הוושט. יש לזכור 
שבדיקת הבחירה להצרות הינה בליעת בריום ולא אנדוסקופיה. סדקים ברירית הושט הרחיקנית 
הכוללים  היסטולוגיים  ממצאים   .GERמ־ בוושט  דלקת  לנוכחות  ביותר  האמין  הממצא  הינם 
הסננת אאוזינופילים, היפרפלזיה של השכבה הבזלית עם התארכות הפפילות בדופן הוושט אינם 
מסיבות  הושט  בדלקת  גם  וייתכנו   GERמ־ הושט  דלקת  לאבחנת  מספיק  ספציפיים  או  רגישים 
בוושט  הדלקת  חומרת  בנוסף,   .GERD שולל  אינו  האלו  ממצאים  העדר  זאת,  עם  יחד  אחרות. 
קלסיפיקציה  בשיטת  השימוש  והתסמינים.  הסימנים  לחומרת  מלאה  בהקבלה  נמצאת  אינה 
בכל  מתבטא  אינו  שהתהליך  מכיוון  לטיפול.  ותגובה  הדלקת  חומרת  להערכת  יעיל  אנדוסקופית 
GERD. אין ספק  )patchy(, ביופסיה תקינה אינה שוללת  מקום ברקמה אלא בחלקים מסוימים 
ש־GERD הינו הסיבה השכיחה ביותר לדלקת הושט בילדים, אך יש לזכור באבחנה המבדלת גם 
 GERDל־ ועוד.  הרעלות  למאכלים,  רגישות  זיהומים,  קרוהן,  מחלת  בוושט,  אאוזינופילית  דלקת 
ולדלקת אאוזינופילית בוושט סימנים ותסמינים דומים אך ניתן להבדיל ביניהם בעזרת ביופסיה. 
 — אאוזינופילים  לדלקת  שאופייניים  ומיקרוסקופיים  מקרוסקופים  ממצאים  ישנם  באנדוסקופיה 
המחלה הינה לא ארוזיבית בניגוד ל־GERD, קיימים אקסודטים נקודתיים בוושט שהינם מצבורי 
הקנה.  לסחוסי  הדומה  טבעתי  מראה  הופעת  כלומר  הושט  של  טרכאיזציה  יש  אאוזינופילים, 
למעשה ביופסיה מהוושט חשובה על מנת לשלול סיבות אחרות לדלקת הושט וכן לאבחן ולעקוב 

שלו. והסיבוכים  על שם בארט  וושט  אחרי 

W בריום בליעת 
GERD אך שימושית על מנת לאבחן שינויים אנטומיים במערכת  בדיקה זו אינה יעילה לאבחנת 
או  דומים  לסימפטומים  לגרום  שעלולים  היאטאלי\פארא־אזופגיאלי(  )בקע  העליונה  העיכול 

 GERDל־ סיכון  יתר  להשרות 
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W מסומן חלב  מיפוי 
לאתר  בעזרתה  ניתן  שלו.  לחומציות  קשר  ללא  ארוחה  לאחר   GERה־ את  מעריכה  זו  בדיקה 
אירועים מאוחרים של GER זמן רב לאחר הארוחה. המיפוי נותן מידע על משך התרוקנות הקיבה 
שעשוי להיות איטי בילדים עם GERD. למיפוי ייתכן תפקיד באבחנת אספירציות ריאתיות בחולים 
של  אספירציה  שוללת  לא  תקינה  בדיקה  שני,  מצד  ועקשנים.  כרונים  ריאתיים  סימפטומים  עם 
תוכן קיבתי ושטי או מיקרו אספירציות שכן הרגישות למיקרו אספירציות נמוכה יחסית. לסיכום, 

 GERDל־ עם חשד  ילדים  אינה מומלצת בהערכה שגרתית של  עם חומר מסומן  מיפוי  בדיקת 

W ושטי קיבתי  עלקולוגרם 
הפדיאטרית. מידע בספרות  אין מספיק  עדיין  צבעוני.  דופלר  מדובר בבדיקת 

W ושט ריאה  אוזן,  נוזלי  בדיקת 
התיכונה  האוזן  או  מהריאה  שנדגם  בנוזל  שומן  טיפות  עם  מקרופגים  או  פפסין  לקטוז,  בדיקת 
אלה  ממצאים  שנוכחות  הוכח  לא  מבוסס  מחקר  באף  למעשה,   .GERDל־ אבחנתית  אינה 
ל־GER כסיבה למחלה ריאתית כרונית או דלקות חוזרות של האוזן התיכונה או גתות  אבחנתית 
מהתריסריון   GER לאבחנת  הוושט  בנוזל  בילירובין  נוכחות  לבדיקת  תיאורטי  הגיון  קיים  האף. 
כגורם  מרה  מלחי  של   GER של  התפקיד  ולמעשה  בשימוש,  אינה  זו  בדיקה  אך  לוושט  והקיבה 

אינו מבוסס מחקרית. עדיין  לנוגדי חומצה  שעמיד   GERDל־

W GERD באבחנת  חומצה  נוגדי  עם  אמפירי  ניסיון 
לא קיימת עדות התומכת בניסיון אמפירי בנוגדי חומצה לאבחנת GERD בתינוקות וילדים קטנים 
שכן התסמינים והסימנים בקבוצת גילאים זו פחות ספציפיים. בילדים יותר גדולים ומתבגרים עם 
במעכבי  טיפול  אמפירית  לנסות  ניתן   ,GERD נוכחות  על  המרמזים  אופייניים  וסימנים  תסמינים 
גישה מקובלת.  וזו בהחלט  4 שבועות  עד   )Proton Pump Inhibitor — PPI’s( פרוטונים  משאבת 
שיפור בתסמיני הצרבת לאחר הטיפול אינו אבחנתי ל־GERD שכן אלה יכולים להשתפר עצמונית 

)אינבו(. או כחלק מאפקט פלצבו 
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4 )GERD( טיפול במחלת ההחזר הקיבתי וושטי

תרופתי  טיפול  בהמשך(,  )יפורט  חיים  בהרגלי  שינוי  כולל   GERDוב־ פיזיולוגי   GERב־ הטיפול 
ניתוחי. וטיפול 

W )2 )טבלה  תרופתי  טיפול 
התרופות שהן אבן היסוד בטיפול ב־GERD בילדים הינן תרופות המפחיתות את כמות החומצה 

והמשתייכות לשתי קבוצות:  בתכולת הקיבה 

;H2 Blockers — H2 תרופות החוסמות את הרצפטורים   )1

  )Proton Pump Inhibitors – PPI’s( תרופות המדכאות את משאבת המימן   )2

הרירית. על  היוצרות שכבה מגינה  גם תרופות  לכך בשימוש  בנוסף 

H2 Blockers

ניתן להשתמש בתרופות  ומתבגרים  גדולים  בילדים  על בסיס מחקרים רבים שבוצעו במבוגרים 
פחות  אלה  תרופות  שקבוצת  למרות  הוושט.  דלקת  ולריפוי   GERD של  התסמינים  להקלת  אלו 
הזמן  עם  קיימת  כרוני  בשימוש  הדלקת.  בריפוי  והן  התסמינים  בהקלת  הן   ,PPI’sמ־ יעילה 
לטיפול  התגובה  בהן.  כרוני  שימוש  מומלץ  לא  ולכן   )PPI’sה־ )לעומת  אלו  לתרופות  עמידות 
  )On demand( תסמינים  הופעת  בעת  לטיפול  יעילות  הן  ולכן  מהירה  אילו  תרופות  בקבוצת 
שלפעמים  עם השימוש בתרופות אלה  ישנוניות  ראש,  כאבי  שקט,  אי  בחלק מהתינוקות מופיע 
GERD, דבר העלול בטעות אף לגרום לרופא המטפל  מפורשים בטעות כסימנים ותסמינים של 

המינון. להעלות את 

PPI’s

H2 לשם ריפוי דלקת וושט מכויבת ולהקלה בחומרת הסימנים  PPI’s הינם בעלי יתרון על חוסמי 

והתסמינים של GERD )אך שתי קבוצות התרופות הנ״ל עדיפות על פלצבו(. צריך לזכור, שמירב 
 PPI’s מתן  מושהית.  בצורה  לדם  משתחררות  התרופות  שכן  ימים   4 לאחר  רק  תתכן  ההשפעה 
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המינון  את  לתת  עדיף  בהם  להשתמש  מחליטים  כאשר  מומלץ.  אינו  אבחנה  ללא  ארוך  לטווח 
לתת  ארוך  לטווח  שימוש  בעת  עדיף  אך  ביום  פעמיים  עד  פעם  לתת  ניתן  ביותר.  הקטן  היעיל 
פעם ביום. התכשירים מקבוצת ה־PPI’s לא אושרו לשימוש בתינוקות מתחת לגיל שנה. למעשה, 
ב־PPI’s משפר את הסימנים והתסמינים המיוחסים ל־ באף מחקר בתינוקות לא נמצא שטיפול 
בתינוקות.  שלהם  הספציפיות  בהעדר  קשורים  שהם  משום  אולי   )GERDכ־ הוכחו  )ולא   GERD

עליה  הינן:  ביניהן  שהמדאיגות  לוואי  תופעות  יש   PPI’sשל־ לזכור  יש  בטיפול  היתרונות  מלבד 
קנדידמיה  בילדים,  העיכול  מערכת  זיהומי  ובמבוגרים,  בילדים  בקהילה  ריאה  דלקות  בשכיחות 
ממושך.  שימוש  בעת  היפומגנזמיה  גם  תוארה  ולאחרונה  בעצם  אפשרית  פגיעה  בפגים,   NECו־
 H2 התופעות הנ״ל הן על רקע ההיפוכלורידיה שנוצרת בקיבה והן ניצפות גם בעת טיפול בחוסמי

W פרוקינטי טיפול 
תופעות הלוואי של התרופות הפרוקינטיות עולות על היתרון בטיפול ב־GERD ולמעשה אין מספיק 
 ,metoclopramide  ,erythromycinב־ שגרתי  שימוש  להצדיק  מנת  על  קלינית  ליעילות  עדויות 

מומלץ. אינו  בהן  כן השימוש השגרתי  על   .GERDל־  domperidoneו־  cisapride ,bethanecol

W אחרות תרופות 
ו־sucralfate שימושיות לפי הצורך לצרבת. שימוש כרוני בתרופות בופר   alginate תרופות בופר, 
מרכיבים  יש  לחלקן  שכן  בתינוקות,  בייחוד   GERDב־ כטיפול  מומלץ  אינו   sodium alginate או 
לטווח  שימוש  בעת  לוואי  לתופעות  וגורמים  העיכול  במערכת  שנספגים  אלומיניום  כמו  נוספים 

יעילות. יותר  קיימות תרופות  ארוך,  לטווח  נדרש שימוש בתרופות  בתינוקות. אם  בעיקר  ארוך 

W ניתוחי טיפול 
כרוני   GERD עם  ילדים  באוכלוסיית  יתרון  ויש  ייתכן  הפונדופליקציה,  כדוגמת   GER נוגד  לניתוח 
ארוך  לטווח  תלות  תרופתי,  טיפול  כישלון  הינן:  הניתוחיות  ההתוויות  המקובל.  לטיפול  עמיד 
שגשוג.  וחוסר   GERה־ תוכן  של  אספירציות  תרופתי,  לטיפול  הענות  חוסר  תרופתי,  בטיפול 
קבוצת  הינם   GERD בגלל  חוזרות  אספירציות  או  אסטמה  כולל  ריאתיים  סיבוכים  עם  ילדים 
הילדים שלניתוח זה יש את היתרון הגדול ביותר כאשר טיפול תרופתי נכשל )אף כי נדרשים עוד 
דיסאוטונומיה  או  מוסקולריות  מחלות  קשה,   CP כגון:  נוירולוגיות  מחלות  עם  ילדים  מחקרים(. 
וכישלון  ניתוחית  ביותר לתחלואה  ל־GERD קשה הינם בסיכון הגבוה  משפחתית שמהוות סיכון 
אחרות  סיבות  ולשלול    GERD של  האבחנה  את  נכונה  להעריך  חשוב  הניתוח  לפני  הניתוח.  של 
סיבוכי  על  אמין  במידע  המשפחות  את  לעדכן  מאוד  חשוב   .GERDל־ המיוחסים  לסימפטומים 

הסימפטומים. הישנות  והאפשרות של  הניתוח 
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של  5 קומפלקס  או  וסמפטומים  סימנים  עם  בילדים  וטיפול   הערכה 
 GERDל־ המחשידים  ותסמינים  סימנים  מספר 

W והקאות חוזרות  פליטות 
אחרות. GER מהקאות שנגרמות מסיבות  והקאות עקב  בין פליטות  להבדיל  חשוב מאוד 

סיבוכים ללא  חוזרות  תינוקות עם פליטות   .1

 GER אנמנזה ובדיקה פיזיקלית ללא תסמינים ו/או סימנים מחשידים מספיקים על מנת לאבחן 
הושט  של  החשיפה  את  מפחיתה  הבטן  על  ששכיבה  נמצא  ושטי  חומצי  בניטור  סיבוכים.  ללא 
הסיכון  את  מגבירות  הצד  ועל  הבטן  על  שכיבה  מאידך  אך  הגב  על  שכיבה  לעומת   לחומצה 
עדיין  ולכן   GERל־ לטרלי  או  בטני  ממנח  היתרון  על  עולה   SIDSל־ שהסיכון  ספק  אין   .SIDSל־
קיימת ההמלצה הגורפת בתינוקות עד גיל שנה לישון במנח גבי. ניתן להשכיב על הבטן בהשגחת 
ההורים. בתינוקות הניזונים מתחליפי מזון לתינוקות, ניתן להסמיכם או להמליץ על תחליף מזון 
וההקאות,  הפליטות  תדירות  את  המפחיתים   ,)Enfamil AR )בארץ  רגורגיטציה  נוגד  לתינוקות 
חומרתן(.  את  מפחיתים  כנראה  כי,  )אם  לוושט   GERה־ אפיזודות  תדירות  את  מפחיתים  לא  אך 
לעיתים יש צורך בהקטנת נפח הארוחות ולמנוע האכלת יתר. בתינוקות ללא הפרעה בשגשוג יש 
לזכור שהשימוש בתחליף שאותו מסמיכים עם דייסות מסוגים שונים בנפחים מותאמים למשקל 
התינוק מספק יותר קלוריות מהנדרש לגדילת התינוק, ויכול לגרום לעלייה עודפת במשקל שאינה 
רצויה. לעומת זאת באינפמיל AR יש את כמות הקלוריות, האוסמולריות, החלבון, הסידן וחומצות 
המצב  אם  התינוק.  של  התזונתיים  הצרכים  את  והתואמים  למשקל  המותאמים  בנפחים  השומן 

אנדוסקופיה. ולשקול  ילדים  לגסטרואנטרולוג  18 חודשים מומלץ להפנות  גיל  עד  חולף  אינו 

בשגשוג וכישלון  חוזרות  הקאות  תינוקות עם   .2

כישלון בשגשוג בתינוק מהווה נורה אדומה. כשהבדיקה הפיזיקלית תקינה, ההערכה הראשונית 
לכללית,  שתן  בדיקת  תזונתיים,  חסרים  הערכת  הנצרכות,  הקלוריות  וסוג  כמות  לכלול:  צריכה 
ספירת דם, ביוכימיה בסרום — אלקטרוליטים, גזים, אנזימי כבד, תפקודי כליות ודם סמוי בצואה. 
גם  יש לחשוב  והבדיקות השגרתיות שנלקחו.  יתבססו על ממצאים מהאנמנזה  נוספות  בדיקות 
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הדמיה  לבצע  חשד  קיים  ואם   )Pylorus( לתריסריון  הקיבה  בין  השוער  היצרות  של  האבחנה  על 
והקאות  מוסבר  לא  לבכי  אפשרית  סיבה  הינה  הפרה  חלב  לחלבון  אלרגיה  שלו.  על־קולית 
לנסות  אפשר  חוזרות  הקאות  עם  לתינוקות  מזון  מתחליפי  הניזונים  בתינוקות  לכן,  בתינוקות. 
מתן כלכלה של הידרוליזט של חלב פרה ואם אין שיפור, תחליף חלב על בסיס חומצות אמיניות 
מנת  על  האם  מתזונת  וביצים  חלב  להוציא  מומלץ  יונק  בתינוק  שבועות.   4–2 למשך  חופשיות 
לשלול אלרגיה לחלבוני החלב. חשוב מעקב צמוד על תצרוכת קלורית ועליה במשקל. תינוק עם 
ריכוז הכלכלה. אם לא נצפה שיפור בסימפטומים,  ידי  ניתן להעשיר קלורית על  כישלון בשגשוג 

ילדים. לגסטרואנטרולוג  מומלץ להפנות את התינוק 

W ניכר שקט  ואי  מוסבר  לא  בכי  עם  תינוקות 
יש לזכור, ש־GER אינו הסיבה השכיחה לאי שקט בתינוק בריא. סיבות אחרות שעלינו לתת את 
)Colick(, אלרגיה לחלבוני חלב הפרה, הפרעה נוירולוגית,  הדעת עליהן כוללות: התקפי עוויתות 
סיבות  שנשללו  לאחר  התיכונה(.  האוזן  של  או  השתן  בדרכי  )בעיקר  זיהומים  וכמובן  עצירות, 
או  הידרוליזציה  שעבר  כלומר  מפורק  לתינוקות  מזון  תחליף  לנסות  לשקול  מקום  יש  אחרות, 
2–4 שבועות. אין בספרות עדות  תחליף מזון לתינוקות על בסיס חומצות אמינו חופשיות למשך 
הניסיונות  כל  אחרי  אם  שקטים.  לא  בתינוקות  לטיפול  נוגדי  של  אמפירי  טיפול  במתן  התומכת 
מומלץ   GERDל־ לחשד  פרט  אחר  הסבר  ואין  שקט  מאי  לסבול  ממשיך  התינוק  הטיפוליים 
ניתן  ולעודדם שהתופעה בדרך כלל חולפת. במקרים מסוימים  להדריך את ההורים על התופעה 
או לאבחן דלקת  וסימפטומים   GER בין אפיזודות של  לנסות לקשר  בדיקות על מנת  עוד  לבצע 
 PPI’sאימפדנס, אנדוסקופיה(. במקרים אלה ניתן לנסות טיפול ב־ ± הוושט )ניטור חומצי בוושט 
H2. יחד עם זאת יש לזכור שקיימות תופעות לוואי מהטיפול וכן ששיפור קליני ייתכן  או בחוסמי 
עקב שיפור עצמוני או תגובת פלצבו. עדיין למעשה, לא ברורים היתרונות והחסרונות בגישה זו.

W הקאות או  מפליטות  שסובל  חודשים   18 גיל  מעל   ילדים 
ממושך זמן  במשך  חוזרות   

ייחודיים  אינם  אלה  שסימנים  למרות  זו.  גיל  בקבוצת  שכיחות  אינן  והקאות  כרוניות  פליטות 
אנדוסקופיה  ביצוע  ע״י  אחרות  סיבות  ולשלול  אפשרי,   GERD לאבחן  לנסות  מומלץ   .GERDל־
ו/או ניטור חומצי עם או ללא אימפדנס, או בליעת בריום בחשד למום אנטומי, או לחפש סיבות 

העיכול. מחוץ למערכת 
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W צרבת
הגישה  ומתבגרים  גדולים  בילדים  בוושט.  דלקת  ללא  או  עם   GERD של  סימפטום  הינה  צרבת 
)הימנעות  התזונה  בתכולת  שנויים  כולל:  החיים  בהרגלי  שינויים  וכוללת  שבמבוגרים  לזו  דומה 
מצריכת קפאין, שוקולד, אלכוהול אוכל שומני ומזונות חריפים שמחמירים את תסמיני הצרבת(, 
הפחתת משקל, הימנעות מעישון, משכיבה על הבטן או על צד שמאל ו/או הגבהת ראש המיטה, 
גדול.  נפח  עם  ומארוחות  האוכל  אחרי  משכיבה  המאוחרות,  הערב  בשעות  מאכילה  הימנעות 
בטיפול  להמשיך  מומלץ  בתסמינים,  שיפור  יש  אם  שבועות,  ל־2-4   PPIב־ טיפול  לנסות  ניתן 
3 חודשים. אם בעת הטיפול או לאחר הפסקתו הצרבת נמשכת או נשנית חשוב להפנותם  לעד 
ניתן להשתמש בנוגדי חומצה מסוגים שונים  ילדים. בילדים גדולים ומתבגרים  לגסטרואנטרולוג 

הצורך בעת הופעת התסמינים. לפי  בופר  PPI’s ,H2, תרופות  כולל חוסמי 

W GER מ־ בוושט  דלקת 
בילדים עם דלקת בוושט מ־GER המוכחת באנדוסקופיה, מומלץ טיפול ב־PPI’s למשך 3 חודשים. 
 3 לאחר  בהמשך,  המינון.  את  להעלות  ניתן  בתסמינים  שיפור  נצפה  לא  שבועות   4 לאחר  אם 
לא  שכן  להפסיקו  ואז  בהדרגה  המינון  את  להפחית  לנסות  צריך  תסמינים  אין  אם  טיפול  חודשי 
בכל הילדים המצב כרוני או נשנה. אנדוסקופיה חוזרת לניטור יש לבצע רק בקבוצת הילדים עם 
ב־PPI, כשיש דלקת  וסימנים בלתי אופייניים, או שהתסמינים מתמידים למרות טיפול  תסמינים 
ושט בדרגות חומרה מתקדמות או שמופיעים סיבוכים של ההחזר הקיבתי ושטי כדוגמת הצרות 
לאחר  נעלמו  התסמינים  שאצלם  מכויבת  לא  ושט  דלקת  של  אובחנה  שבהם  בילדים  הושט. 
יש הפרעה אחרת  כרונית   GER הילדים עם מחלת  לרוב  לניטור.  צורך באנדוסקופיה  אין  הטיפול 
ברוב  יותר.  גבוה   PPI’s למינון  נזקקת  זו  ילדים  קבוצת  כלל  בדרך   .GERDל־ סיכון  גורם  שמהווה 
יחד עם  ב־PPI’s ע״י הקלה בחומרת התסמינים.  יעילות הטיפול  ניתן להעריך את  המצבים הנ״ל 
זאת, במקרים מסוימים צריך לחזור על אנדוסקופיה או לבצע בדיקות אחרות. הישנות התסמינים 
ו/או דלקת הושט לאחר ניסיונות חוזרים של הפסקת טיפול ב־PPI’s בדרך כלל מרמזת על נוכחות 
ניתוח. או   PPIב־ ניתן לשקול טיפול ממושך  נשללו סיבות אחרות לאזופגיטיס  ואם  כרוני   GERD

W בארט שם  על  ושט 
במבוגרים.  מאשר  בילדים  נמוכה   )columnar metaplasia( בארט  שם  על  ושט  של  השכיחות 
יש  זה,  מצב  נוכחות  על  המרמזים  מקרוסקופיים  ממצאים  נצפים  אנדוסקופיה  בביצוע  כאשר 
בצורה  לטפל  חשוב  בארט  שם  על  ושט  זיהוי  בעת  מיקומן.  תיעוד  תוך  ביופסיות  מספר  לקחת 
ניתוח  ולפעמים אף צריך לשקול  יותר מהמקובל  גדול  נדרש מינון  ב־PPI’s. בדרך כלל  אגרסיבית 



)GER( ושטי  קיבתי  עם החזר  בילדים  וטיפול  להערכה  הגישה 
16

נוגד GER. התסמינים אינם מהווים סמן טוב לחומרת ה־GER החומצי או דלקת הושט ולפעמים 
צריך לבצע מבחני ניטור חומצה בוושט לשם ניטור הטיפול. מצב זה אינו מהווה התוויה לניתוח, 
ידי אנדוסקופיה כל שנה לפחות בשנים הראשונות ובהמשך  אבל יש לעקוב בצורה מסודרת על 
20 ואז מעקב לפי  אם אין סימני דיספלזיה להאריך את זמן המעקב לכל שנתיים שלוש, עד גיל 

במבוגרים. לפי ההנחיות  הן  דיספלזיה ההמלצות הטיפוליות  ההנחיות במבוגרים. אם מופיעה 

W   בעת )כאב   Odynophagia בבליעה(,  )קושי   Dysphagia
לאכול וסירוב  הבליעה(   

נוירולוגיות  מחלות  בוושט,  או  בפה  אנטומיות  הפרעות  הן:  לדיספגיה  העיקריות  הסיבות 
דלקת  ברירית,  מההפרעות  פסיכולוגיות.  וסיבות  בוושט,  או  בפה  דלקתיים  מצבים  ומוטוריות, 
אודינופגיה.  או  לדיספגיה  שכיחה  כסיבה  שכיחות  ביתר  היום  מאובחנת  אאוזינופילית  הושט 
כתסמין  מתבטאת  שאודינופגיה  למרות  מדיספגיה.  או  מצרבת  בבליעה,  כאב  בין  להבדיל  חשוב 
והלוע,  הפה  של  דלקת  הבאים:  במצבים  יותר  שכיחה  היא  כלל  בדרך  פפטית,  ושט  דלקת  של 
אינו   GERDש־ כי  אף  בוושט.  מוטוריות  והפרעות  זיהומית  ושט  דלקת  אאוזינופילית,  ושט  דלקת 
הצרות,  )לשלילת  בריום  בליעת  בהערכה  לכלול  צריך  אודינופגיה,  או  לדיספגיה  שכיחה  סיבה 
על  מרמזים  לא  גופנית  ובדיקה  אנמנזה  אם  בייחוד  ואנדוסקופיה,  אנטומי(  מום  אכלזיה,  זר,  גוף 
מקור הבעיה. בתינוקות יש אף לשקול בדיקה וידאו פלואורוסקופית של בליעה לאיתור הפרעות 
סירוב  עם  בתינוק  מוקדמת.  אבחנה  ללא  חומצה  בנוגדי  לטפל  מומלץ  לא  הבליעה.  במנגנון 
או  גדול  בילד  מבוססת.  אבחנה  אין  עדיין  אם  חומצה  בנוגדי  בטיפול  להתחיל  מומלץ  לא  לאכול 
המרמזים  אחרים  סימנים  ו/או  תסמינים  יש  אם  רק   PPI’sב־ אמפירי  טיפול  לשקול  ניתן  מתבגר, 

 GERD נוכחות  על 

W ALTE או  אפנאה  עם  התינוק 
הלא  במקרים  השכיחה.  הסיבה  אינו  ושטי  קיבתי  החזר   ,ALTE או  אפנאה  עם  התינוקות  ברוב 
GER, מומלץ לבצע ניטור חומצי בוושט בשילוב עם בדיקת אימפדנס  אופייניים בהם קיים חשד 
ברוב  אלה.  במקרים  יעיל  כלא  נמצא  תרופתי  טיפול  בספרות,  פוליסומנוגרפי.  לניטור  במקביל 
המקרים תדירות אירועי ה־ALTE פוחתת עם הגיל וללא טיפול. מקרי ה־ALTE שנמצאו במחקרים 
אירועים  והקאות,  רבות  פליטות  עם  תינוקות  כוללים:   GER אנטי  לטיפול  יותר  להגיב  כצפויים 
בתינוק ער לאחר האכלה, ואירועים המאופיינים על ידי אפנאה חסימתית. לאור העובדה, שטיפול 
וקשורים  ALTE המסכנים את חייהם  ניתן לשקול בתינוקות עם אירועי  יעיל,  תרופתי הוכח כלא 
על  לישון  התינוק  את  להשכיב  להמליץ  ניתן  מסוימים  מאד  במקרים   .GER אנטי  ניתוח   ,GERל־

והנשימה. ניטור הלב  עם   GERה־ תוכן  אספירציה של  יעשה  על מנת שלא  הבטן 
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W ראקטיביות אויר  דרכי 
במקרים עם אסטמה ובמקביל נוכחות סימפטומים של צרבת, GER יכול להיות כגורם מחמיר או 
בלעדי לאסטמה. לא קיימת עדות ברורה בספרות לתמיכה בטיפול ב־PPI’s בילדים עם צפצופים 
או  ארוך  לטווח  חומצה  נוגד  תרופתי  וטיפול  יתכן  הבאות  הקבוצות  ב־3  רק  אסטמה.  או  חוזרים 
אסטמה  ליליים,  אסטמה  תסמיני  וצרבת,  אסטמה  עם  חולים  מסוים:  יתרון  יהוו  ניתוחי  טיפול 
טיפול  איזה  ברור  לא  עדיין  אלרגי.  או  עונתי  רקע  על  שלא  לשליטה  קשה  סטרואידים  תלוית 
עדיף — תרופתי או ניתוחי. ניתן לבצע בדיקת ניטור חומצה בוושט עם או ללא אימפדנס בילדים 
זו במקרים אלו  ניתוחי אך ערך החיזוי של בדיקה  או  אסטמטיים לפני ששוקלים טיפול תרופתי 

מבוסס. אינו  עדיין 

W חוזרות ריאה  דלקות 
עקב   GER של  סיבוך  להיות  יכולות  אינטרסטיציאלית  ריאות  ומחלת  חוזרות  ריאה  דלקות 
GER הינו הגורם. ניטור  אספירציות של תוכן קיבה. אף בדיקה לא יכולה לקבוע במהימנות האם 
יכול להעלות את החשד ש־GER הינו הגורם לכך אך אינו ההוכחה אינה  חומצי בוושט לא תקין, 
בליעה  בזמן  שאספירציות  לזכור  יש  אך  באבחנה.  לעזור  יכול  מסומן  חלב  מיפוי  משמעית.  חד 
האכלה  בליעה,  בעת  לאספירציות  חשד  קיים  אם  קיבתי.  תוכן  של  מאספירציות  שכיחות  יותר 
ידי  על  הזנה  קיבתי,  תוכן  של  לאספירציות  חשד  קיים  אם  האבחנה.  את  לקדם  יכולה  בזונדה 
תרופתי  טיפול  הן   .GER נוגד  בניתוח  הצורך  על  ההחלטה  בקבלת  לעזור  יכולה  בתריסריון  זונדה 
סלקטיבית  ילדים  באוכלוסיית  ריאתיים  תסמינים  להפחית  עשויים   GERDב־ ניתוחי  טיפול  והן 
ידי  על  מהזנה  ליהנות  יכולים  קשות  נוירולוגיות  מחלות  עם  ילדים  חוזרות.  ריאה  דלקות  עם 
שבילדים  נמצא  לאחרונה  שבוצעה  בסקירה   .GERמ־ ריאה  דלקות  למנוע  כדי  בתריסריון  זונדה 
ניתוחי שיפר חלק מהסיבוכים אך לא הפחית את  ו־GERD, טיפול  נוירולוגיות קשות  עם מחלות 
הסיכוי  את  לשקול  צריך   PPI’s לתת  שוקלים  כאשר  זו,  ילדים  בקבוצת  ריאות.  לדלקת  הסיכון 
לשיפור מול הסיכון להעלאת השכיחות של דלקות ריאה בקהילה עקב טיפול ב־PPI’s. בילדים עם 
מחלת ראות קשה צריך לשקול ניתוח נוגד GER כדי למנוע את החמרת הנזק לריאות גם אם אין 
הוכחה ברורה ש־GER הינו הסיבה. לעומת זאת, בילדים עם מחלה ריאתית מינימלית ניתן לשקול 

הסיכון.  על  עולה  היתרון  ברור אם  לא  עדין  ריאה, אך  תוך מעקב אחרי תפקודי  טיפול תרופתי 

W העליונות הנשימה  דרכי  של  וסימנים  תסמינים 
הקשר בין GER אחד או יותר מהבאים — צרידות כרונית, שיעול כרוני, סינוסיטיס, דלקות אוזניים 
הוכח  לא   ,PPI’sב־ לטיפול  תגובה  ובין  בלרינקס  מרצפת  אבני  דמוי  ומראה  אריתמה  חוזרות, 
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במחקרים מבוקרים. חשוב לשלול אטיולוגיות אחרות פוטנציאליות בחולים עם תסמינים וסימנים 
קשר  נמצא  בילדים,  תיאוריים  מחקרים  במספר   .GERD הינה  שהאטיולוגיה  שמניחים  לפני  אלו 
עדיין  יעיל,  הינו   GER נוגד  נמצא שטיפול  כרוניים. אף  לרינגיאליים  וסימנים  GER לתסמינים  בין 
נראה  נתונים על מנת לגבש המלצות לאבחנה, טיפול ומעקב. ממחקרים במבוגרים  אין מספיק 

יועילו. לא   PPI’sב־ טיפול  דרכי הנשימה העליונות  עם תסמינים של  הילדים  שברוב 

W Dental Erosions
הארוזיות  חומרת  בין  ישיר  קשר  שקיים  נמצא  מוכח.  הוא   GERל־ בשיניים  ארוזיות  בין  הקשר 
נמצאים  נוירולוגיות  מחלות  עם  ילדים   .GERD של  והתסמינים  הסימנים  חומרת  ובין  בשיניים 
בסיכון גבוה יותר לארוזיות בשיניים. יש לזכור שקיימות סיבות אחרות למצב זה הכוללות הגיינת 
על  המשפיעים  גנטיים  ופקטורים  )צליאק(  הדגנת  מחלת  בולמיה,  מיצים,  שתיית  לקויה,  פה 

הרוק. ומרכיבי  האמייל 

W Sandifer syndrome

סינדרום זה המאופיין בתנוחת ראש דיסטונית ספסמודית עם הקשתת הגב ואופיסטוטונוס, אינו 
 GER נוגד  טיפול  עם  חולף  זה  לזכור שמצב  ל־GERD. חשוב  ספציפי  שכיח אך 

W נוירולוגיות מחלות  עם  ילדים 
טיפול לטווח ארוך ב־PPI’s בדרך כלל יעיל לשליטה בתסמינים ולשמירת הפוגה של דלקת הושט. 
או  לפרוסקופית  בשיטה  אלה  לילדים  גסטרוסטום  שהכנסת  נמצא  לאחרונה  שבוצעו  במחקרים 
אנדוסקופית יעילה בהפחתת הסיכון ל־GERD לאחר הניתוח לעומת השיטה הפתוחה. בהתייחס 
עם  בילדים  אלו,  בילדים  הניתוחי  הטיפול  של  הגבוה  הכישלונות  ושיעור  הגבוהה  לתחלואה 
שטיפול  נראה  ניתוחי.  טיפול  מומלץ  לא  תרופתי,  טיפול  ידי  על  התסמינים  של  טובה  שליטה 

ראתיים. סימפטומים  עם  זו  בילדים מקבוצה  יותר  יעיל  ניתוחי 

W הושט של  אטרזיה  תיקון  לאחר  ילדים 
 GERD ב־50-95% מילדים ומבוגרים צעירים לאחר תיקון אטרזיה של הושט, יש סימפטומים של
וושט על שם בארט שכיחים.  ובהם שכיחים דיספגיה, תסמינים וסימנים ריאתיים, דלקת הושט 
לאור השכיחות הגבוהה של ושט על שם בארט, קיימת המלצה לבצע מעקב אנדוסקופי בקבוצה 
רגילה. בדרך כלל טיפול  בייחוד לאור העובדה שתוחלת חייהם היא  בוושט,  זו לאיתור ממאירות 

יעיל. הוא מאוד   PPI’sב־ תרופתי 
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W פגים
סירוב  כמו  סימנים  ו/או  תסמינים  בגלל   GERDמ־ כסובלים  מאובחנים  רבים  שפגים  למרות 
GERD מאובחן  GERD הינו האטיולוגיה.  לאכול, אי שקט ואפנאות, אין מידע מבוסס שתומך כי 
תרופתי,  לטיפול  ההנחיות  אבחנתיים.  קריטריונים  מספיק  שיש  ללא  בפגים  גבוהה  בשכיחות 
שהיו  במתבגרים   GERDל־ ארוך  לטווח  הסיכון  בפגים.  ברורים  אינן  עדיין  וחסרונותיו  יתרונותיו 
 ,)BPD( שכיח יותר בתינוקות עם מחלת ראות כרונית GERפגים שנוי במחלוקת. למרות שיתכן ו־

המחלה. מהלך  GER משנה את  נוגד  לכך שטיפול  עדות  אין 

לסיכום

אבחנה  חשובה  אופיינית.  בהתבטאות  מתייצג  תמיד  שלא  שכיח  מצב  הוא  ושטי  קיבתי  החזר 
מתאים. וטיפול  נכונה 

ההנחיות הנ״ל מתוכננות לעזור לרופאי הילדים באבחנה ובטיפול ב־GERD וב־GER, אך לא מהוות 
החולים. סוגי  לכל  ישים  פרוטוקול  או  קליני  תחליף לשיקול 
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טבלאות 6

 :1 מספר   טבלה 
)GERD( קיבתי ושטי  החזר  מחלת  ותסמינים של  סימנים 

אחרים נאורולוגיים גרון אוזן,  אף,  דרכי הנשימה דרכי העיכול כלליים

ALTE Sandifer Syndrome צרידות שיעול פליטות/הקאות בכי ממושך

כאבים בחזה פרכוסים שיעול ברונכיטיס צרבות חוסר שגשוג

הפרעות בשינה Globus נשימה קוצר  אוכל בזמן  בכי  אי שקט

הפרעות בשינה סטרידור הפסקות נשימה לאכול סירוב  עויתיים התקפים 
)Colic(

צפצופים גירה העלאת 

קושי/כאב בבליעה

המטמזיס

 :2 מספר   טבלה 
)GERD( הקיבתי ושטי  ההחזר  למחלת  תרופות בשימוש 

מינון גנרי( תרופה )שם 

בוקר. לפני ארוחת  דקות   20 בבוקר  ביום  mg/kg פעם   0.7-1.5 Omeprazole

בוקר לפני ארוחת  דקות   20 ביום,  mg/kg 1-1.5 פעם  Lansoprazole

mg/kg 5-10 ביום אחרי האוכל  לחלק לפעמיים  Ranitidine
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