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המועילותשלהחיסוןהמוצמדה 7ערכיכנגד
פנאומוקוקוס)(PREVNARבמניעתדלקתראותבילדים
הצעיריםמגיל5שנים.מידעעדכנישלה WHO
המבוססעלסטנדרטיזציהשלהאבחוןהרנטגני.
רקע
קבוצתעבודהשהקיםארגוןהבריאותהעולמי
)(WHOפרסמהבשנת 2001מדדיםסטנדרטיים
לפירוששלצילומיביתהחזהבילדיםלמטרות
אפידמיולוגיות.במחקרנערךעיוןחוזר,עלפי
המדדים הללו ,בצילומי בית החזה של ילדים
שהשתייכול"קופתהחולים"Kaiser Permanente
ואשרשותפובמחקרשבדקאתיעילותהחיסון.
שיטות
החיסוןנבדקבזמנובמחקראקראימבוקר,שבו
שותפוכ 39.000-ילדים.מועילותהחיסוןכנגד
דלקתראותמוכחתבצילוםנבדקהקודםלכן,
בעתהמחקר,עלפיפירושהצילוםעלידירדיולוג
לפישיטתו.ממחקרזהנלקחו 2841סטיםשל
צילומיחזהשנקראוופורשובצורהכפולתסמויות
עלידי2מומחים)Aו(B-שלהWHO-עלפימדדיו.
איהתאמהביןשתיהקריאותנפתרהעלידי2
רדיולוגיםנוספיםשהגיעולהסכמהבינםבגמר
התהליךביחסלפירושהצילום.
המערכת:
ד"רדנימירון,ד"רשמואלגור
פרופ'משהברנט
משתתפים:
אמנוןקירו,ג'וליקרקו,
דניתשחר
כתובת המערכת:
מחלקתילדיםא'
מרכזרפואיהעמק,עפולה18101
טלפון04-6494316/216:
דוא"לmiron_da@clalit.org.il:
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תוצאות
מכלל2841צילומים2446,התאימולמחקרומהם
ב 250-אובחנהדלקתראותעלידיהרדיולוגים
Aו.B-ב129-צילומיםנוספיםנמצאהדלקתראות
רקעלידירדיולוגAוב142-עלידי)Bבסה"כ521
צילומיםבהםנמצאהדלקתראותעלידיאחד
או  שני המפענחים( .מידת ההתאמה בין שני
המפענחים הייתה   250 ) 48%מ .( 521 -מ271 -
הצילומים שבהם לא הייתה התאמה בין
הרדיולוגים,ב 45-מ(35%) 129-שלהרדיולוגA
וב66-מ(46.5%)142-של,Bנמצאהדלקתראות
עלפיהפאנל.בסה"כ,ב 361-צילומיםנמצאה
דלקתראות).(12.7%הרגישותוהסגוליותשל
רדיולוגAהיו82%ו97%-בהתאמהושלB 88%ו-
97%בהתאמה.מתאםההתאמה)(Kappaביןשני
הרדיולוגיםהיה.58%ב 80%-מתוך 25צילומי
ביקורתשבהםנמצאהדלקתראותעלידיAו-
,Bהיאנמצאהגםעלידיהפאנלומאידך,כלצילומי
החזהביקורתשהוגדרוכתקיניםעלידי AוB-
הוגדרוכךגםעלידיהפאנל.כשמשתמשיםבנתוני
הרדיולוגיםשקראואתהצילומיםבעתמחקר
יעילותהחיסון,היעילותשלהחיסוןכנגדאירוע
ראשוןשלדלקתראותהמוכחתבצילוםהיה17.7%
)רווחברסמךשל(2.8-29%-95%בניתוחמסוג
)intent-to-treatכלומראצלילדיםשקיבלולפחות
חיסוןאחד(.בילדיםשהשלימואתהמחקרהייתה
יעילותהחיסון)20.5%רווחברסמךשל34%95%
  .(4.4אם משתמשים במדדים של  ה,WHO-היעילותשלהחיסוןכנגדדלקתראותמוכחת
בצילום)כשהנתוניםמותאמיםלמין,גילושנת
החיסון*הייתה= 0.011)CI = 6.5-40.7%, P95%(25.5%
עבור,intent-to-treatוCI = 10.7-45.7%, P95%)30.3%-
 ( = 0.0043עבור אלה שהשלימו את המחקר.
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מסקנות
השימושבמדדיםשלה WHO-לשםפענוחשל
צילומי  חזה מגדיל  את ההערכה לגבי שיעור
המועילותשלהחיסוןהמוצמדכנגדפנאומוקוקוס
במניעת דלקת ראות .זאת על ידי השיפור
בסגוליותהקריאה.
הערתהמערכת
בישראלנעשהכעתמאמץלהכלילאתהחיסון
בצורהשגרתיתלילדים.זאתלדעת:א.מחירו
מאדגבוהב.הואניתןב4-זריקותעלגילשנה
)עדיןאיןחיסוניםמוכלליםשלכמהפתוגנים
איתו(ג.הואמכיל 7זנים,בובזמןשבישראל
ידועים  11זני פנאומוקוקוים פתוגנים .ד .יש
פרסומיםראשוניםעלהופעתזניםהגורמים
למחלהפולשניתושאינםנכלליםבחיסון.ה.לשם
אבחון של דלקת ראות בילד מספיקה היום
הבדיקההגופניתולאצריךלצלםכלילד.ו.מעל
הכל-עדיןאיןשוםמידעעלהמועילותשלהחיסון
בתנאיםשלמדינתישראל.
זהאינועומדבסתירהלכך,שהמדדיםשלה-
WHOלקריאתצילומיהחזהבילדיםצריכיםלהיות
זמיניםלכלרדיולוגבאשרהוא,ולארקלצרכי
מחקר.

Hansen J et al. Effectiveness of Heptavalent Pneumococcal
Conjugate Vaccine in Children Younger Than 5 Years of Age
for Prevention of Pneumonia: Updated Analysis Using World
Health Organization Standardized Interpretation of Chest
Radiographs. Pediatr Inf Dis J 25(9):779-781

תקצירימאמריםעלקצההמזלג)נמסרעלידידר'שמואלגור(.

אינהלציותעםפלוטיקזוןבמינוניםגבוהיםאינןתחליףלמתן
פרדינזולוןפומילילדיםעםהתקףאסטמהחד,קלעדבינוני
סטרואידיםבשאיפהאינםיעיליםכמוסטרואידים
במתןפומילטיפולבהתקףאסטמהחדקשה,אך
נושאזהלאנבדקבהתקפיםקליםעדבינוניים.
מטרתהמחקרהייתהלבררהאםקיימיםהבדלים
בערכי   FEV1בילדים בגילאי ביה"ס הסובלים
מהתקפי אסטמה קלים עד בינוניים שטופלו
בסטרואידיםפומי,לעומתטיפולבאינהלציות
סטרואידים.
המחקרהיהאקראי,מבוקר,כפולסמויותונערך
ביןהשנים2001-2004בחדרמיוןשלביה"חשלישוני
בטורונטו,קנדה.השתתפובו69ילדיםבגילאי17-5
שניםעםהתקףאסטמהחדשבהםנמדדוערכי
 FEV1שנעובין.50%-79%כלהחוליםטופלובמיון

באינהלציותשלמרחיביסמפונותמסוגביטא
אגוניסטים,ולאחרהשחרורבביתם35.מהילדים
טופלובהשאפתפלוטיקזוןבמינוןשל2מ"געל
ידימשאףדרךאירוצ'מברבחדרהמיוןובהמשך
במינוןשל500מיקרוגרםפעמייםביוםבבמשך5
ימיםבביתם.הקבוצההשנייהמנתה 34ילדים
שטופלופומיתבפרידניזולוןבמינוןשל2מ"ג/ק"ג
במיוןובהמשך,במנהיומיתשל1מ"ג/ק"גבמשך
5ימים,בביתם.לילדיםנמדדוערכיFEV1בקבלתם
ולאחר  4שעות בחדר המיון ,ולאחר  48שעות
בביתם.הערכיםשנמדדובשעההרביעיתהצביעו
על עלייה ב FEV1 -ב 19.1%  12.7% -בקבוצת
הפלוטיקוזוןוב29.8%-15.5%-בקבוצתהפרדינזולון.

כעבור 48שעותלאנמצאוהבדליםמשמעותיים
בערכיהFEV1-ביןשתיהקבוצות.שיעורהישנות
ההתקף לאחר   48שעות היה   12.5%בקבוצת
הפלוטיקזוןו0%-בקבוצהשטופלהבפרדינזולון.
מסקנותהחוקריםהןשהשיפורבמתןפרדינזולון
פומימהיריותר,ושיעורחזרתההתקףנמוךיותר
בהשוואה לקבוצה שטופלה בפלוטיקזון
באינהלציות.

Suzanne S et al. High-dose inhaled fluticasone does not
replace oral prednisolone in children with mild to moderate
acute asthma. Pediatrics 2006 ; 118 ; 644-650.

שכיחותרגלשטוחהבילדיםבגילאי3-6שנים
מטרתהמחקרהייתהלקבועאתשיעורהשכיחות
של"רגלשטוחה"באוכלוסייתילדיםבגילאים
3-6שנים,בירורהקשרשלתופעהזולגורמיםכגון
גיל,משקלומין,ונסיוןלהעריךאתשיעורהטיפולים
המיותרים.
נבדקו835ילדים)411בנותו-424בנים(.האבחנה
הקליניתהתבססהעלתנוחתוולגוסשלהעקב,
והיווצרותלאמספקתשלקשתכףהרגל.רגלי
הילדיםבמצבשלעמידהנסרקוע"יסורקלייזר
שטח,ונקבעהזוויתהרגלהאחוריתשהיאהזווית
ביןגידאכילסוביןהחלקהאחורישלכףהרגל.
תוצאות   :רגל שטוחה גמישה נמצאה ב 44%-
מהילדיםששותפובמחקר,ואילורגלשטוחה
פתולוגיתנמצאהבפחותמ10%.1%-מהילדיםהיו

מטופליםבמדרסיםבזמןהמחקר.שכיחותהרגל
השטוחה בבנים הייתה  56%ובבנות  ,36%והיא
פחתהעםהגילכךשבגיל3שנים,נמצאו54%בעוד
שבגיל6נמצאו24%מהילדיםעםמצבזה.הזווית
הממוצעתשלהרגלהאחוריתנמצאהכוולגוסשל
.5.5%ל13%-מהילדיםששותפוהיהמשקלעודף
ושכיחותהתופעהבהםהייתהגבוההמאשרבאלה
עםמשקלגוףתקיןלגיל.
מסקנתהחוקרים היאששכיחותהרגלהשטוחה
תלויהב 3-גורמים:גיל,מיןומשקל.השכיחות
הגדולהביותרנמצאהבבניםשמניםבגילאי3שנים.
בחלקהארימדוברבמצבפיזיולוגישאינודורש
כללטיפול.כ90%-מהטיפוליםברגלשטוחההיו
מיותרים!

הערותהמערכת
עםהכנסתהמדרסיםלסלהשירותיםהניתןע"י
הביטוחיםהמשלימים,נצפתהעלייהמשמעותית
ב"אבחון" רגל שטוחה מלווה בדרישה נלהבת
לאספקת מדרסים ע"י החברות המאבחנות
הממוקמותבמרכזיקניות-היצעיוצרביקוש!!!

Martin Pfeiffer et al. Prevalence of flat foot in preschoolaged children.
Pediatrics 2006 ; 118 ; 634-639

שיתוקמוחיןבתינוקותשנולדובמועד גורמיסיכוןוממצאי
הדמיהשלהמוח
מטרת המחקר הייתה לאבחן ולאפיין את גורמי הסיכון ולתאר את הממצאים בהדמיה של המוח המאפיינים שיתוק מוחין בתינוקות שנולדו במועד.
אוכלוסיית המחקר כללה כ 340,000  -תינוקות שנולדו במועד )  36שבועות הריון ומעלה( בצפון קליפורניה ,ארה"ב ,בין השנים  . 1991-2003
תוצאות:באוכלוסייהזונמצאו 377תינוקותשאובחנוכלוקיםבשיתוקמוחין.שכיחות 1.1:1000תינוקות 273.מתוכם,72%-עברו CTאוMRIשלהמוח.ב22%-
מהילדיםנמצאאוטםעורקימקומי,ב14%-מלפורמציהמוחיתוב12%-פגיעהפריונטריקולריתבחומרהלבן.
גורמיסיכוןבלתיתלוייםלשיתוקמוחיןכללו:גילהאםמעל35שנים,מוצאאפרו-אמריקאי,הפרעותגדילהתוךרחמיות–ממצאשנמצאקשורלהפרעותבחומר
הלבןהפריונטריקולרי.לידהבשעותלילהנמצאהקשורהלשיתוקמוחיןהמתבטאבאטרופיהמוחיתכללית.
מסקנתהחוקרים היאששיתוקמוחיןהיאהפרעההטרוגניתשבההממצאיםהנפוציםבהדמיהשלהמוחהםאוטםעורקימקומיומלפורמציהמוחית.
גורמיהסיכוןלשיתוקמוחיןהםמשתניםהתלוייםבסוגההפרעההמוחיתהבסיסית.

Yvonne W. Wu et al. Cerebral palsy in a term population: risk factors and neuro imaging findings. Pediatrics 2006 ; 118 ; 698-703
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כמהבטוחהואטריאז'באמצעותמוקדטלפוניליליהמאויש
ע"יאחיות?
מטרותהמחקרהיולבדוקאתשיעורההיענותשלהפוניםטלפוניתלהמלצותשלהאחיותבמוקד,ואתשיעורהתחלואהוהתמותהכתוצאהמתת-הפנייה
לאשפוזבפרקזמןשל24שעותמהפנייה.
אוכלוסייתהמחקרכללהאתכללהילדיםהמבוטחיםבשירותיבריאותבקולורדו,ארה"ב,אשרהוריהםפנוטלפוניתלמוקדטלפוניליליהמאוישע"יאחיות,
בתקופהשביןאוקטובר1999למרץ.2003המלצותהאחיותדורגולפימידתהדחיפותשלהפנייתהמטופללבדיקהרפואית-א".דחוף"-תוך4שעותב".למחרת"
בין   4-24שעות ג "  .מאוחרת"-הפנייה לבדיקה בפרק זמן של מעל ל   24-שעות ד" .טיפול ביתי"-ללא צורך בבדיקה רפואית נוספת.
ההיענות להנחיות הטריאז' חושבה כיחס בין כלל המקרים ובין המקרים בהם ההנחיות בוצעו כלשונן לפי המלצת האחיות.
תוצאות :מתוך32,968שיחותבתקופתהמחקר21%,הוגדרוכדחופות27%,כביקורלמחרת4%,כביקורמאוחרול48%-הומלץעלטיפולביתי.שיעוריההיענות
לפנייהדחופהולטיפולביתיהיו,74%ולהמלצתביקורלמחרת.44%-
לאנרשםאףמקרהתמותהבשבועשלאחרהשיחה.שיעורתת-ההפניה,שהתבטאבאשפוזמאוחריותר,היה.0.2%
המשתניםגילצעירמ6-שבועותאומבוגרמ12-שניםואבחוןאחריהשעהה,23-היוקשוריםיותרלתת-הפנייה.
מסקנותהמחקר 75% :מהמשפחותמילאואחרהמלצותהמוקדבנושאהפנייהדחופהאוטיפולביתי,אךשיעורזהיורדל 44%-בהמלצותשלביקורלמחרת.
השיעורשלתתהפנייהלאשפוזנמצאכנמוךביותר.
הערתהמערכת:מוקדיםכאלהנהוגיםבחלקמקופותהחוליםבישראלומופעליםעלידיאחיותבעלותניסיוןרבובחלקםגםשותפיםרופאים.המחקר
מראהאתאמינותםויעילותםהרבה.בכךנחסכיםגםאשפוזיםרבים
?Allison Kempe et al. How safe is triage by an after-hours telephone call center
Pediatrics 2006 ; 118 ; 457-463

הקשרביןצפייהבתוכניותהיאבקותבטלוויזיהלביןמעורבות
בקטטותאצלאוכלוסייתתלמידיתיכון
מחקרים קודמים הצביעו על הקשר בין חשיפה לאלימות בבית ,בקהילה ובמדיה האלקטרונית ,לבין התנהגות אלימה של ילדים ונוער.
מטרתהמחקרהייתהלבדוקאתהקשרביןתדירותהצפייהשלתלמידיתיכוןבתוכניותהיאבקותבטלוויזיהלביןמעורבותםבקטטות,בנשיאתנשקובהתנהגויות
אלימותאחרות.במחקרנדגמואקראית2228תלמידיתיכוןבתקופהשל6חודשים.
תוצאות:נמצאקשרמשמעותיביןתדירותהצפייהבתכניותהיאבקותבמשךהשבועייםשקדמולאירועשלמעורבותבקטטותאונשיאתנשק,הןבבניםוהן
בבנות)אםכיבשכיחותגבוההיותראצלבנות(.תדירותהצפייהבתכניותהיאבקותומעורבותבקטטותהייתההגבוההביותרבקרבאותםתלמידיםשבהם
התוקףאוהקורבןשתואלכוהולאוהשתמשובסמים.
הערותהמערכת:נשאלתשאלת"הביצהוהתרנגולת"-האםנטייהלאלימותאכןמתחזקתלאחרצפייהבתכניותהאבקותאושמאילדיםעםנטייהטבעית
לאלימותצופיםיותרמאחריםבתכניותאלו?
Durant RH et al. The relationship between watching professional wrestling on television and engaging in date fighting among high school students.Pediatrics 2006 ; 118 ; 256-272

משקהברזלבגילהילדות

תקצירכנסבנושאמשקהברזלשנערךבמשרדהבריאות)דצמבר2005-מסכםד"ראמנוןקירו(
תובנה:1האנמיההיאביטויחיצונימאוחר)ניתן
לומר-האחרון(שלחסרברזל!!!!.
הברזלאינורקשותףליצירתהמוגלוביןאלאגם
לתהליכיםמטבוליים תוךתאיים)ציטוכרוםוכיוב.(,
לרמת ברזל נמוכה נמצא קשר עם בעיות
התפתחותפסיכומוטוריותוקוגניטיבית.איפיון
בעיהזואינוברורעדייןדיצרכו.מאחרשמדובר
בסמןתזונתיחשוב,בוצעהסטנדרטיזציהשל
רמות המוגלובין בגיל שנה .הסטנדרטיזציה
בגילאיםאחריםשלגילהילדותפחותטובה.
איךיצרואתהעקומותהנורמליותשלההמוגלובין
בגיל  1שנה העקומה הנורמאלית הרפרנטית
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פורסמהבThe Journal of Pediatrics1979-עי"פרופ'
דלמן-אביוהרוחנישלאוסקי.מאמרזהנחשב
לאחד "המאמרים הקלאסיים" בפדיאטריה.
העקומהנבנתהעלסמךבדיקותשלכ10,000-
ילדיםבנישנהבריאיםולבנים)אשכנזים(,לא
שחוריםולאמיעוטים,ממעמדכלכליבינוניוגבוה.
אזוריהדגימההיוסןפרנסיסקוועריםמהחוף
המערבישלארה"בוכןהלסינקיועריםפיניות
קטנותיותר.בעקומהשהתקבלהבקרב97.5%
מהילדיםהיההמוגלוביןמעל11-לכן11גר%נקבע
ערךהחיתוך )  (Cutoffשלאנמיהבגילשנה.לשחורים
ערךהחיתוךהוא10.5גר,%ולגזעיםאחריםהערך
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אינוידועבדיוקוייתכןשהואמצויביןשניהם.
ערך של  11גר  %אומץ ע"י   WHOוהוא הערך
הרפרנטיהגלובליבנושאאנמיהבילדיםבעולם.
לאחרונהעובדיםגםעםערך10.5גר,%שהואגם
לגיטימילצרכיםפנימיים.במשרדהבריאותהערך
של11גר%הואהקובע.
תובנה:2אנמיהמשמשתכמדדתזונתיבריאותילאומי.
בישראל,טיפותהחלבמורותעלביצועספירתדם
בגיל שנה .אולם ,למרות חשיבות המדד בגיל
הינקות ,אין איסוף ורישום מסודר של ערכי
ההמוגלוביןבארץ-ביןהשארבגללהעדרמערכת

ממוחשבתכלליתבמשרדהבריאות)(Web platform
והעדר קשר עם רשתות המידע של הקופות.
הערנות כלפי רמת ההמוגלובין באוכלוסיות
השונותנעשיתרקלפייוזמותמקומיותולעתים
באופןמיקרי.
לפני חודשיים הוגשה הצעה מסודרת ליצירת
רשומהלאומיתשנתית)(Registryשתמפהאת
רמתהאנמיהבישראל-אךטרםהתקבלהתשובה.
משרד הבריאות מעריך את מצב האנמיה לפי
עקומות של אוכלוסיות באופן מקומי.
תובנה   :3ישראל לעומת מדינות אחרות -
מצבנורע!
בארה"ברמתהאנמיהעכשיוהיאכ,3%-ובשנות
השבעיםהיה.8%באירופהרמתהאנמיהבתינוקות
בגילשנה,2-5%ואילובישראלרמתהאנמיההיא
 10-40%ומבחינהזוהיאמהווהמדינתעולםשלישי.
רמת האנמיה העמוקה בילדים בישראל אינה
ברורה כל צורכה אך קשורה עם פרמטרים
סוציו-אקונומייםותזונתיים,וייתכןגםעםגורמים
שטרםהתבררו.
בארה"במניעתהאנמיהנעשיתבעזרתשורהשל
צעדיםשכללו:העשרתפורמולותבברזל,העשרת

דגניהבוקרבברזל,הנחיותלתזונהעתירתברזל
בגילהרך.היוםאיןבארה"בהנחיהלקבלתטיפול
מונעבברזל ונסמכיםעלההמלצותשגובשושם.
בישראללמרותההנחיהלנטילתברזלהמצבהוא
ממשגרוע.
לדוגמא,בסקרשערכנובריכוזיםחרדייםנמצאו
התוצאותהבאות)לשםהשוואהאנומביאיםערים
עםמבנהאוכלוסיהמעורב( :מהטבלהעולהכייש
בעייתאנמיהבאזוריםחרדיים.נוכחותאנמיה
מוכרתבאזוריםסוציואקונומייםנמוכיםאךניראה
כיל"חרדיות"עלמרכיביההשוניםישהשפעה
ניכרתעלרמתההמוגלוביןעדכדישיעוראנמיה
גבוהביותרבקרבאוכלוסייהזו.הסיבותלאנמיה
ואפשרויותהטיפולבציבורהחרדינמצאותתחת
מחקרמבוקרהנערךבלשכתנובעירבניברק.
תובנה:4אנמיהשלגילשנהלאהתחילהבגילשנה
וגםלאתסתייםאחריגילשנה
בעודשבגילהצעירמתןתוספתברזלהנההכרחית
,מעברלגילשנהישירידהבקצבגדילתהגוף
ואפשרותרבותלהיעזרבמזוןעתירברזלכגוןבשר
בקרועוד.

תובנה:5הקינטיקהשלהברזלבגוף.
אנמיהאוירידהבכמותהברזלבגוףמביאיםלעליה
בספיגתהברזלבמעי.הברזלעוברמתאירירית
המעילזרםהדםושםנקשרלחלבוןטרנספרין.
במצבנורמאלי,מנוצליםרקכ20%-עד45%מיכולת
הקשירהשלהטרנספרין.רקכ0.1%-מכללהברזל
בגוףנמצאבזרםהדם.יתרהברזלמשמשברובו
לייצורהמוגלוביןעבורהכדוריותהאדומות,כאשר
 10%-20%מהברזלנאגריםבמחסניםלצורךייצור
עתידישלהמוגלובין.מאגריהברזלקיימיםבשתי
צורות:קשירהלחלבוןמיוחדליצירתפריטין-זו
צורתהאגירההראשונית.חלקמהפריטיןנבלע
ע"ימקרופגיםבמחהעצםונשמרבתוכםבצורה
שלהמוסידרין.
הערת המערכת :בנושא של חסר ברזל\אנמיה
בקהילההחרדיתישלהתייחסלוולדנותשלהנשים
ולחסרברזלבאמהות,וההשלכהעלמחסניהברזל
בתינוקותשלהן.

השפעתאורחחייםוהרגליתזונהשלאימהותוילדיהןעלהשמנתילדים)תקציר(.
המחבר:ג'וליקרקו),(MPH,RNדר'דניתשחר,המרכזהבינלאומילבריאותותזונה,אוני'בןגוריון,המחלקהלאפידמיולוגיה

רקע
השמנהבילדים,שהפכהלמגיפהכללעולמית
ההולכת ומתפשטת במדינות מפותחות וגם
במתפתחות,מהווהאיוםעלהבריאותועלאיכות
החיים ,ואף גורמת למעמסה כלכלית.
הקצבהמואץשלהעלייהבשיעוריההשמנהב20-
שניםהאחרונותבארה"במחזקאתהסברהכי
גורמים סביבתיים הם התורמים העיקריים
להשמנה ,בעוד שלגורמים גנטיים הידועים
כמשפיעיםעלויסותמשקלהגוף,נודעתתרומה
נמוכה,יחסית.שינוייםבסביבהשתרמולמגפת
ההשמנהקשוריםלצריכתמזוןעתירשומן,מזון
מהירעתירקלוריות,וסגנוןחייםהמאופייןרוב
הזמן ב"ישיבה" או פעילות "בטלנית".
השערותהמחקר .1 :משפחותלילדיםשמנים
יימצאו כמנהלים אורח חיים מעודד-השמנה
)מיעוטפעילותגופנית,גירויימזון(בהשוואה
למשפחותלילדיםבמשקלתקין.2.הרגליתזונה
ואיכותהתזונהבמשפחותלילדיםשמניםיימצאו
כמעודדיהשמנה)מזונותצפופיאנרגיהודלים
באיכותהתזונתית(בהשוואהלמשפחותלילדים
במשקל תקין .מטרת המחקר :לבחון הבדלים
באורח חיים והרגלי אכילה של ילדים שמנים
בהשוואהלילדיםבעלימשקלתקיןתוךהערכת
צריכהתזונתיתואורחחייםשלהאםכמקדמי
השמנה.
שיטותהמחקר:מקרה-בקרה
שיטותהמחקר :נכללובמחקרילדים)ואימהות(
בגילאי10-9שניםמביה"סמישובבאזורהשרון
)כיתותג'-ד'(.קבוצתהמחקר:ילדיםאשרנמצאו
כבעליעודףמשקל/השמנה(אחוזוןBMI> 95או95
>אחוזון ).BMI> 85קבוצתהביקורת:הותאמהלגיל,
ילדיםאשרנמצאוכבעלימשקלתקין)<5אחוזון
.(BMI <85קריטריוניהוצאה:ילדיםשהוריהםדיווחו
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כיילדיהםחוליםבמחלהכרוניתאונוטליםתרופות
באופןקבוע,ותאומים.לכלנחקרהותאמו2בקרות
לפיגילוסביבתמגורים.בסה"כנכללובמחקר32
ילדיםבקבוצתהשמניםו67-בקבוצתהביקורת
ואימותיהם .שיטת איסוף הנתונים  .1מדדים
אנתרופומטריםשלהילדואימו.נתוניגובה,משקל
והיקףמותןשלהאםנאספובביקורבית,ומדידות
גובהומשקלשלהילד,בבה"ס .2.ריאיוןהאם
באמצעות שאלון מתוקף של הרגלי חיים של
המשפחהושאלוןמתוקףשלתכיפותתזונתית.
תוצאות
אוכלוסייתהמחקרכללה 99ילדיםואימותיהם,
מתוכם 32מקרים)(32.3%ו 67-בקרות).(67.6%
בקרבקבוצתאימהות-המחקרהBMI-נמצאגבוה
משמעותיתבהשוואהלקבוצתהביקורת,וכךגם
היקף המותן ,דבר המצביע על עודף משקל
והשמנהבטנית.מדדזהנמצאכגורםסיכון עצמאי
להשמנתילדים).(OR=1.17בבחינתסגנוןאכילה
מקדם-השמנהנבדקוביןהיתראכילהבעמידה,
קצבאכילה,אכילהבלווייתפעולהנוספתכגון-
צפייהבטלוויזיה,קריאהאוהכנתשיעורים,אכילה
במצבילחץועוד.בקרבהמקרים,ממוצעידפוסי
האכילהשלילדיםאשרנמצאוגבוהיםמשמעותית
בהשוואהלבקרותהיו:אכילהמהקערה/מהסיר,
אכילהבמצבישעמום,במצבילחץ,אכילהמפוזרת
אחה"צ וקצב אכילה מהיר .מבין כל סגנונות
האכילהשלהאימהות,ממוצעאכילהמפוזרת
אחה"צנמצאגבוהמשמעותיתבקרבהמקרים
בהשוואהלבקרות.גםסגנוןהאכילהשלילדים
נמצא כגורם סיכון עצמאי להשמנה  ).(OR=1.4
בניתוח חד משתני נמצא (1 :ילדים לאימהות
ממוצא מזרחי נמצאו בסיכון להשמנה פי  2.9
בהשוואהלילדיםלאימהותממוצאלא-מזרחי(2.
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שיעוראימהותהעובדותמעברלמשרהמלאה
גבוהיותרבקרבהמקרים)(15.6בהשוואהלקבוצת
הביקורות).(1.5ההבדלביןשתיהקבוצותנמצא
מובהקסטטיסטית)(chi = 7.5, p = 0.01). 3ככלשילדים
צפובטלביזיהאומחשביותרשעות,נמצאובסיכון
להשמנהפי3.1בהשוואהלילדיםאשרצפופחות
שעותליום).(CI; 1.8-5.3ילדיםאשרעסקובפעילות
גופנית4.5-0שעותלשבועהיובסיכוןגבוהיותר
להשמנה פי    2.8בהשוואה לילדים אשר היו
פעילים>5שעותלשבוע.(CI; 1.1-7.02).שלאכצפוי,
מתוצאותהמחקרעולהכילאנמצאהבדלביןשתי
הקבוצותבאורחחיהאימהותוהצריכההתזונתית
שלהן.
מניתוחרבמשתניברגרסיהלוגיסטית,עולהכי
בתיקנוןלשארהמשתנים,הסיכוןלהשמנתילדים
גבוהפי 1.17ככלשעולה BMIשלהאם.כן,עולה
הסיכוןלהשמנתילדיםפי1.4ככלשדפוסיהאכילה
שלהילד"מקדמתהשמנה"בהשוואהלילדים
בעלידפוסיאכילהתקינים.
מסקנות
ילדיםשמניםנמצאויותרבעליאורחחייםיושבני
)מיעוט בפעילות גופנית וריבוי שעות צפייה
בטלביזיה(בהשוואהלילדיםבעלימשקלתקין.
המשתניםאשרנמצאוכגורמיסיכוןלהשמנההם
סגנוןאכילהמקדם-השמנהשלילדים,וBMI-גבוה
שלהאם)גורמיסיכוןעצמאים( ,מוצאמזרחי,
ועבודת האם מעבר למשרה מלאה .התוצאות
מצביעותעלהצורךבמחקריהתערבות,לבחינת
ההשפעהשלשינויבאורחחייםובהרגליאכילה
עלהשמנה.ישלחקוריותרלעומקכיצדשעות
היעדרותםשלההורים)אואחדמהם(מהבית
משפיעיםעלהשמנהואיכותהתזונהשלהילדים.

