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השפעת )” Oseltamivir (”Tamifluעל סיבוכי שפעת ביל דים עם מחלות כרוניות

Effects of Oseltamivir on Influenza-Related Complications in Children
with Chronic Medical Conditions
Piedra PA et al, Pediatrics 2009; 124: 170-8
סקר :פרופ' רפאל גורודישר

מטרה :לבדוק את השפעת )” oseltamivir ("Tamifluעל סיבוכי שפעת ועל אשפוזים של ילדים
ונערים עם מחלות כרוניות ,או מחלות ניורולוגיות וניורומוסקולריות.

שיטות :מחקר רטרוספקטיבי שכלל קוהורט של ילדים בגיל  17 - 1שנה אשר השווה תוצאים ) (outcomesשל ילדים אשר
קיבלו  oseltamivirתוך יממה מהאבחון של שפעת ,עם אלו של ילדים שלא קיבלו טיפול נוגד נגיפים .החולים הוגדרו בסיכון
גבוה אם היה להם  1או יותר מחלות כדלהלן :השתלה ,איידס ,סרטן ,מחלה כליתית כרונית ,סכרת ,מחלה ריאתית כרונית
או מחלה ניורולוגית או ניורומוסקולרית .הושוו נתונים ממאגרי מידע כדי לזהות חולים ב–  6עונות שפעת ,בין שנת 2000
ו–  .2006התוצאים שנבדקו היו :שיעורי דלקת ריאות ,מחלות נשימה אחרות ,דלקת אוזן תיכונה וסיבוכיה ואשפוזים.
תוצאות :בקבוצת המחקר היו  1634חולים ,להם נרשם  oseltamivirע"פ קריטריוני המחקר ,ו–  3,721בקבוצת הביקורת.
לאחר התאמת משתנים דמוגרפיים ונתונים רפואיים ,נמצא קשר מובהק בין טיפול ב–  oseltamivirוירידה בסיכון לאשפוזים
מכל סיבה ,דלקת אוזניים תיכונה וסיבוכיה ומחלות ריאה שלא דלקת ריאות בתקופות של  14יום ו–  30יום לאחר האבחון
של שפעת.
מסקנות :כאשר  oseltamivirנרשם בעת אבחון שפעת ,מתן טיפול היה קשור לירידה בסיבוכי שפעת ובאשפוזים בילדים
ונערים בסיכון גבוה לסיבוכי שפעת.

הערות הסוקר :המחקר בוצע מטעם חברת התרופות .בסה"כ ממצאי המאמר מעודדים :החוקרים מצאו ירידה בשיעור
אשפוזים ,בדלקת אוזניים תיכונה ובמחלות דרכי הנשימה )שלא דלקת ריאות( אצל חולים שקיבלו  .oseltamivirמצד שני,
המחקר לא הראה ירידה בשיעור התחלואה מדלקת ריאות ולא התייחס לשיעורי תמותה.
הילדים במחקר לא חלו בשפעת חזירים .בדומה ל–  ,1FDAמנכ"ל משרד הבריאות אישר שימוש ב–  oseltamivirגם
לתינוקות מתחת לגיל שנה ,במינונים שפורסמו ב"פדיטון" גיליון ספטמבר ) 2009חוזר המנהל הכללי מס'  34/09מתאריך
 .(17.8.09קיים בשוק תרחיף מאושר )" (Tamiflu syrup", Rocheאשר אינו משווק בארץ ,בנספח של אותו חוזר מנכ"ל יש
הוראות להכנת התרחיף לשימוש בתינוקות.
1. http://www.cdc.gov/h1n1flu/eua/tamiflu.htm
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מעכבי ניורמינידז לטיפול ולמניעת שפעת בילדים :סקר סיסטמתי ומטאנליזה של ניסוים מבוקרים אקראיים
Neuraminidase Inhibitors for Treatment and Prophylaxis of Influenza in Children:
Systematic Review and Meta- analysis of Randomized Controlled Trials
Shun- Shin M et al. BMJ 2009: 339: b3172

סקר :פרופ' רפאל גורודישר

מטרה :לאמוד את ההשפעה של  oseltamivirושל
בטיפול בילדים עם שפעת עונתית ומניעת העברתה לילדים
בביתם.
zanamivir

שיטות :סקר סיסטמתי ומטאנליזה של ניסויים קליניים מבוקרים
אקראיים .מקורות הנתונים היו  Medline, Embaseואחרים עד
יוני  .2009נבחרו מחקרים על מעכבי ניורמינידז בילדים בגיל
פחות מ–  12שנה בקהילה ,עם אבחנה קלינית של שפעת או
חשד לשפעת .התוצאים ) (outcomesהראשונים שנבדקו היו זמן
עד העלמות התסמינים ושיעור המקרים של שפעת בילדים
בבתים של הילדים בהם אובחנה שפעת.
תוצ אות :זוהו  4ניסויים אקראיים ) 2עם  oseltamivirו–  2עם
 ,(zanamivirאשר כללו  1766ילדים ,ושלושה ניסויים אקראיים
לבדיקת מניעה שלאחר חשיפה ) 1עם  oseltamivirו–  2עם
 (zanamivirשכללו  863ילדים.
נמצאה ירידה בזמן החציון ) (medianשל  0.5-1.5יום להעלמות
התסמינים או לחזרה לפעילות הרגילה או לשניהם .טיפול מניעתי
לאחר חשיפה היה קשור לירידה בשכיחות של שפעת
סימפטומטית ב–  .8%על בסיס של ניסוי אחד בלבדoseltamivir ,
לא השפיע על התלקחויות של אסתמה ולא שיפר את ה– peak
 flowבילדים עם אסתמה .הטיפול לא לווה בהקטנת שימוש
באנטיביוטיקה.

הסבילות ל zanamivir-הייתה טובה ,אבל  oseltamivirהיה קשור
לסיכון גדול יותר של הקאה חוזרת.
ֻר
מסקנות :מעכבי ניורמינידז מעניקים הטבה מועטה המתבטאת
בקיצור ימי המחלה בילדים עם שפעת עונתית ובהקטנת ההדבקה
בתוך הבתים .תרופות אלו לא השפיעו על התלקחויות של
אסתמה או על שימוש באנטיביוטיקה .הניסויים שנסקרו לא בדקו
יעילות התרופות במניעת סיבוכים רציניים של שפעת.

הערות הסוקר :הניסויים שנבדקו לא כללו תרופות מקבוצת
מעכבי תעלות יון  M2שבשימוש בשפעת העונתית )amantadine,
 .(rimantadineבעבודה הנסקרת לא דווח על הבדלים בשיעורי
כל האשפוזים בין  2הקבוצות .בסה"כ בדומה לניסיון
במבוגרים  , 1השפעת )” oseltamivir ("Tamifluו– zanamivir
)” ("Relenzaהייתה מועטה והשימוש ב–  oseltamivirהיה קשור
לסיכון מוגבר להקאה חוזרת .במחקרים שנסקרו לא נבדקה
יעילות התרופות נגד הזן של הפנדמיה הנוכחית ,ולכן לא ניתן
להסיק לגבי השפעתן עליה  .A/H1N1עם זאת ,לא קיים טיפול
מועיל אחר ולא דווח על תופעות לוואי רציניות .בחוזר משרד
הבריאות ,יש הנחייה לטפל ב– " "Tamifluבילדים בעלי גורמי
סיכון ובאלו עם מחלה קשה.
1.Burch J et al. Lancet Inf Dis 2009; 9: 537-45

האם טיפול בסטרואי דים מקצר סימני התחלואה ב דלקת לוע :מטאנלי זה
Corticosteroids for Pain Relief in Sore Throat: Systematic Review and Meta-analysis
Hayward G et al. BMJ 2009;339:b2976
סקר :ד"ר יעקב אורקין

רקע :כאב לוע מהווה סיבה נפוצה לביקור אצל רופא .לסטרואידים
יש השפעה נוגדת דלקת אשר עשויה להקל או לקצר את תקופת
התחלואה במחלות דלקתיות וזיהומיות .מטרת העבודה הייתה
לבחון האם מתן סיסטמי של סטרואידים מקל סימפטומים של
דלקת לוע בילדים ובמבוגרים.

שיטות :מקורות המידע היו ספריית  ,Cochrane, Medlineובסיסי
מידע נוספים .מדדי תוצאה היו היעלמות סימפטומים תוך יממה
עד שתיים ,זמן עד להעלמות סימפטומים ,הפסד ימי עבודה או
לימודים ,הישנות סימפטומים ותופעות לוואי
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תוצאות::נכללו8מחקריםבהםנבדקו369ילדיםו374-מבוגרים.
ל–47%היהתפליטבעתכאבלועול–44%הוכחסטרפטוקוקוס
מקבוצהAבמשטחלוע.בנוסףלמתןאנטיביוטיקהואנלגטיקה
נמצאשמתןסטרואידיםהגדילהסיכוילהיעלמותכאבתוך24
שעותמהטיפול).(RR=3.2 95% CI 2.0-5.1סטרואידיםקיצרו
פרקהזמןעדלהיעלמותכאבבממוצעשל6.3שעות).(p<0.001
רק במחקר אחד תוארו תופעות לוואי כאבצס פריטונזילרי
וצחיחותובשלושהמחקריםעלהיעדרותמעבודהאולימודים.
במחקריםאלההמספריםהיוקטניםמאודוללאהבדלבין
המטופליםבסטרואידיםאוללאסטרואידים.
מסקנות::סטרואידיםמקצריםתקופתהסימפטומיםבדלקת
לועבנוסףלטיפולאנטיביוטיובייחודבחוליםעםתפליטעל
השקדים.

רקילדיםוכךימנעהסיכוןשהתוצאותבמחקריםעלמבוגרים
יעברוהכללהלגביילדיםאשרעלולהלהיותמוטעת.איןזה
מפתיעשסטרואידיםעשוייםלהקלעלתסמינידלקתמסיבות
שונותכוללדלקתלוע.בצרוףתפליט,חלקמהמקריםעשויים
להיותמחלתמונונוקלאוזיסזיהומיתאשרידועשסימניהמגיבים
מהרלטיפולבסטרואידים.חלקמדלקותהלועעםתפליטנגרמות
מנגיפיםשוניםאחרים.האםישהצדקהלטפלבסטרואידים
במחלותכהשכיחותכאשרבידנואמצעיםנוספיםלטיפול
סימפטומתי)פראצטאמולואיבופרופן(אשרנחשביםפחות"חרב
פיפיות"?אםנוסיףלכךאתהפובייהמסטרואידיםהשכיחהכל
כךבציבורואףבקרבחלקמהרופאים,נראהשהתשובהלשאלה
ששאלתיהיאשלילית.רקבמקריםחריגיםשלדלקתלועעם
כאברבובהעדרחשדלאבצסבשקדיתכןשישמקוםלטיפול
כזה.

הערתסוקר::מחקרימטאנליזההםתמידבעיהמפנישמחברים
בהםמחקריםשבהםהאוכלוסיותשונותוצורתהמחקרשונה.
כרופאי יל דים אנחנו מע דיפים מחקרים הכוללים

הנקהושכיחותשלסרטןהשדטרוםהבלות
Lactation and Incidence of Premenopausal Breast Cancer
Stuebe AM et al. Arch Int Med 2009; 169: 1364-70
סקר:פרופ'בועזפורטר

רקע:למרותשקיימיםרמזיםבספרותעלכךשישקשרהפוך
ביןהנקהוהסיכוןלסרטןהשדטרוםהבלות,התוצאותאינן
עקביות,וחסריםנתוניםממחקריקוהורטפרוספקטיבייםגדולים
שיטות::נלקחונתוניםמ60,075-נשיםבגילהפוריותשהשתתפו
במחקרקוהורטפרוספקטיבישלה–Nurses' Health Study II
משנת1997עד.2005התוצא)(outcomeהעיקרישלהמחקר
היההאירעותשלסרטןהשדטרוםהבלות.
תוצאות:נתגלו608מקריםשלסרטןהשדטרוםבלותבמשך
המעקבשל 357,556שנות–אדם.לנשיםשאיפעםהניקוהיה
סיכוןשל(CI 0.56-1.00 95%) 0.75לסרטןהשדטרוםבלות
לעומתנשיםשאףפעםלאהניקו.לאנמצאקשרליניאריעם
אורךההנקה,הנקהבלעדיתאוהעדרוסתכתוצאהמהנקה
).(lactation amenorrheaהקשרבןהנקהוסרטןהשדמושפע
מסיפורמשפחתישלסרטןהשד).(P=.03ביןהנשיםעםקרובת
משפחהדרגהראשונהעםסרטןהשד,

הסיכוןלסרטןהשדטרוםהבלותאצלאלהשאיפעםהניקוהיה
(CI 0.22-0.7595%)0.41לעומתאלהשאףפעםלאהניקו.לא
נמצאקשרכזהביןהנשיםללאספורמשפחתישלסרטןהשד.
מסקנות::במחקרקוהורטפרוספקטיביגדולשלנשיםבגיל
הפוריותטרוםהבלותבנשיםשאי–פעםהניקו,נמצאיחסהפוך
לשכיחותשלסרטןהשדבנשיםעםסיפורמשפחתישלסרטן
השד.

הערות הסוקר::האםצריכיםעודלהשתכנעשההנקהזהדבר
טוב?בנוסףליתרונותהידועיםשלההנקהלגביהתינוק,המחקר
הזהמוסיףאתתרומתההנקהלבריאותהאםעצמה.סרטןהשד
הואשכיחומפחידכלאישה,וכאןמחקרמעודדלאלהשהכי
מפחדות–אלהעםסיפורמשפחתישלסרטןהשד–שההנקה
מגינהנגדמחלהזו.
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האםתרופותמעוררותמגינותמהפרעותפסיכיאטריותבצעיריםעםהפרעתקשבוריכוז?מחקרמעקבשל10שנים.
Do Stimulants Protect Against Psychiatric Disorders in Youth With ADHD? A 10-Year Follow-up Study
Biederman J et al. Pediatrics 2009; 124: 71-8
סקר:ד"רגדעוןורדי

רקע::הפרעתקשבוריכוז)(ADHDמלווהבתחלואהפסיכיאטרית
נלוותוירידהבהישגיםהאקדמאיים.מעטיותרממחציתהילדים
הלוקיםבהפרעהמטופליםתרופתית.ידועמעטעלהשפעת
הטיפולהתרופתיבמעורריםעלהתפתחותעתידיתשלהפרעות
פסיכיאטריותבמטופלים.
מטרתהמחקר::למצואהקשרביןטיפולבמעורריםלביןהתפתחות
לאורךשנותהטיפולשלהפרעותשלמצבהרוח,הפרעותחרדה
והפרעותהתנהגות.
שיטות::המחקרהיהפרוספקטיבי.במהלך10שנותמעקבנבדקו
 140ילדיםונעריםשלקוב–,ADHDוקבוצתביקורתשל120
ילדיםונעריםשלאלקובהפרעה.גילבתחילתהמעקבהיה6-18
שנים.בתום10שנים(80%)112,שלהלוקיםב–ADHDו105-
)(88%שלהמשתתפיםבקבוצתהביקורתנותרובמעקבונבדקו
מחדש,בגילממוצעשל22שנים.
תוצ אות::מבין 112הנבדקיםעם (73%) 82 ,ADHDדיווחועל
טיפולתרופתיבמהלך10שנותהמעקב.שנותהטיפולאצלכ–
50%מהמטופליםהיובין2ל–10שנים,כשמשךהטיפולהממוצע
היה6שנים.ההסתברותלפתחדיכאוןמג'ורי,הפרעתהתנהגות,
הפרעהמרדנית–מתנגדת)(ODDוהפרעותחרדהשונותהייתה
קטנה יותר באופן מובהק אצל משתתפים שטופלו

במעוררים.כמוכן,נמצאכיהטיפולהפחיתהסיכוןלהישאר
כיתהשנהנוספת.
מסקנות::טיפולבמעורריםמקטיןהסיכוןשלמחלותפסיכיאטריות
נלוותוכישלוןבלימודיםבצעיריםעם.ADHD

הערותהסוקר::מאמרזהחשובבגללשתיסיבות.הראשונהבגלל
שהואשמוכיח,במחקרפרוספקטיבי,שישנההשפעהחיובית
לטיפולבמעורריםעלמניעתהופעהשלתסמיניםפסיכיאטריים
משמעותייםועלירידהבהיארעותשלהישארותשנהנוספת
בכיתה.
השנייה–ואוליהיותרמשמעותיתמבחינתהרופאיםהמציעים
טיפול במעוררים ,היא שבכך נשללת טענת המלעיזים
ה"מתבלבלים",ביןסיבהותוצאהשלהטיפולבמעוררים.לדעת
אלוהילדאוהנערשמטופלבמעוררים,תוךכדיתקופתהטיפול
אובהמשךחייו,מפתחאחתמןהמחלותהמוזכרותאונשאר
כיתה",נפגע"מתופעותלוואישלהתרופות.מחקרזהמהווה
הוכחהלעודהשפעהמטיבהשלהשימושבתרופותהמעוררות.
יהיהמענייןלבדוקהאםטיפולבמעורריםיכוללהוותטיפולמונע
במשפחותבהםישנהנטייהגנטית/משפחתיתלהתפתחות
הפרעה פסיכי אטר ית מהסוגים שנ ב דקו במאמר.
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