
הפרעה  הנה   )Gastro Esophageal Reflux Disease ,GERD( ושטי  הקיבתי  הרפלוקס  מחלת 
כרונית שכיחה הפוגעת בכ-8% מהאוכלוסייה הבוגרת ומלווה בפגיעה משמעותית באיכות 
אלו  חולים  של  הניהול  לגבי  רבות  שאלות  מעלה  המחלה  של  הכרוני  המהלך  החיים. 
ובעיקר לגבי הטיפול בתרופות ממשפחת חוסמי משאבת הפרוטונים )PPI(. אי לכך מצאנו 
לנכון לנסות ולהבהיר מספר נקודות ששבו ועלו "מן השטח" ובחרנו באופן של "שאלות 

ותשובות" שיהיה קל ונגיש יותר לקורא. 

מהן ההתוויות לביצוע גסטרוסקופיה בחולי GERD ומתי בכלל צריך להפנות לגסטרואנטרולוג?

אבחנה של רפלוקס מתבצעת ברוב המקרים על בסיס תמונה קלינית אופיינית של צריבה 
רטרוסטרנלית ורגורגיטציה חומצית. רוב המטופלים יכולים וצריכים להיות מנוהלים על 
ידי רופא המשפחה. גסטרוסקופיה אינה חלק חיוני מהאבחנה של מחלת רפלוקס ויש 
 NON EROSIVE REFLUX( יהיו ללא כל ממצאים בגסטרוסקופיה GERD לזכור שכ-70% מחולי
DISEASE\NERD(. אי לכך גסטרוסקופיה נשמרת לשני מצבים עיקריים: א. נוכחות סימני 
אזהרה קליניים כגון הפרעה בבליעה, כאבים בבליעה, ירידת משקל או אנמיה ב. העדר 

תגובה לטיפול. 

כמו כן במטופלים עם מחלה ממושכת )מעל ל-5 שנות מחלה( יש לשלול נוכחות של רירית 
ושט על שם בארט )החלפה של רירית הושט הקשקשית במטפלזיה אינטסטינלית( המהווה 
גסטרוסקופיה  לכך  אי  ושט-קיבה.  מעבר  של  אדנוקרצינומה  להתפתחות  סיכון  גורם 
מומלצת בחולי רפלוקס לפחות פעם אחת במהלך מחלתם בשאלה זו. ההמלצה תקפה 
בעיקר כשקיימים גורמי סיכון נוספים לגידולי ושט כגון עישון, השמנה וסיפור משפחתי 
של גידולי ושט. מקובל לחשוב כיום שהנטייה לפתח ושט על שם בארט קשורה לא רק 
לחשיפה לחומצה אלא גם למאפיינים גנטיים של האדם ולגורמי סיכון נוספים. אי לכך 
במידה ואדם מסוים לא פיתח ושט על שם בארט לאחר מספר שנים הוא אינו בקבוצת 
סיכון לפתח זאת בהמשך ולכן אין צורך במעקבים תקופתיים. במידה והוכחה רירית ושט 

בארט הנבדק/ת יוכנסו למעקב גילוי מוקדם אנדוסקופי אחת ל-3-5 שנים. 

מי מהמטופלים ב-PPI זקוק לטיפול תרופתי קבוע?

קבוצת המטופלים אשר חייבת טיפול יום יומי ב-PPI על מנת למנוע סיבוכים אינה עולה 
על 10 אחוז מכלל המטופלים וכוללת: מטופלים עם ושט ע"ש בארט, מטופלים עם דלקת 
קשה בוושט )דרגות 3-4( ומטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לדימום ממערכת העיכול 

 .)NSAIDS, DUAL ANTIPLATELET THERAPY -כיב פפטי שדימם בעבר, טיפול כרוני ב(

הרוב המכריע של חולי הרפלוקס יהיו ללא ממצאים בוושט כלל או עם ממצאים דלקתיים 
קלים )דרגות 1-2(. הדבר נכון שבעתיים במטופלים הסובלים מתלונות שהן יותר דיספפטיות 
)אי נוחות/כאב אפיגסטרי( מרפלוקס טיפוסי )צרבת רטרוסטרנלית( וגם כאשר הרפלוקס 
מתבטא בתלונות לרינגיאליות )כחכוח, ליחה, כאב גרון, צרידות(. במטופלים אלו לא יגרם 

נזק במידה וננסה להפסיק את הטיפול או לפחות להפחיתו למינימום ההכרחי. 

נניח שהחלטתי לנסות הפסיק טיפול ב-PPI. איך עושים את זה?

ראשית טוב מאוד שחשבת על אפשרות של הפסקה וזאת מכיוון שטיפול יתר בPPI הוא 
שני שליש מהמטופלים  עד  מעריכות שכמחצית  שונות  עבודות  מאוד.  תופעה שכיחה 
ב-PPI מקבלים את התרופה ללא אינדיקציה! )1( טיפול היתר אינו מצטמצם רק להתוויה 
 PPI-המדויקת אלא גם למשך הטיפול ולמינון. כאשר נלקחת בחשבון שכיחות הטיפול ב

מתקיים גם נטל כלכלי משמעותי על המערכת. 

בהמשך  צורך  יש  והאם  התרופה  ניתנה  מדוע  להבין  כרופאים  עלינו  הראשון  בשלב 

ד"ר רועי דקל, גסטרואנטרולוג בכיר, מכון למחלות דרכי העיכול והכבד, מרכז רפואי תל אביב

הטיפול. פעמים רבות כבר בשלב זה ברור על פניו שניתן להפסיק את הטיפול. בשלב 
הבא במטופלים ללא ושט על שם בארט וללא מחלת רפלוקס קשה או ללא היסטוריה של 
 PPI-דמם ממערכת העיכול ניתן לנסות ולהפסיק/להפחית מינון )מכיוון שטיפול כרוני ב
מעלה את רמות הגסטרין ועלול לגרום להפרשת יתר של חומצה בהפסקה פתאומית של 
הטיפול, מומלץ שההפסקה תהיה הדרגתית שתהייה הדרגתית במהלך מספר שבועות(. 
המינון  על  שלנו  המטופל  את  לשמור  ננסה  בראשונה  גישות:  שתי  קיימות  בהמשך 
התרופתי המינימלי המספיק לו על מנת לשלוט על תסמיניו )STEP DOWN APPROACH(. יש 
לזכור שלרוב התכשירים בשוק קיימים במינון נמוך כמינון אחזקה )לדוגמא נקסיום 20, 
קונטרולוק 20, לנטון 15, דקסילנט 30( וכדאי להשתמש בהם. בגישה השנייה נפסיק את 
הטיפול לגמרי וננסה לטפל ב-PPI או סותר חומצה אחר לתקופה קצרה. רק כאשר ישנה 
הישנות של התסמינים  )ON DEMAND TREATMENT( מטה אנליזות מראות שבשביעות 
הרצון של מטופלים המטופלים ON DEMAND אינה פחותה מאלו המטופלים בטיפול יום 
יומי בעוד צריכת התרופות שלהם נמוכה משמעותית ושניתן לעבור לשיטה זו בכמחצית 

מהמטופלים )3(.

?PPI-מה לעשות כשהמטופל שלי אינו מגיב לטיפול ב

)תזונה,  החיים  הרגלי  על  ושמירה  לטיפול  ההיענות  בירור  להיות  צריך  השלב הראשון 
הימנעות מאכילה בשעות לפני השינה, הרמת מראשות המיטה(. במידה וישנה היענות 
טובה ולמרות זאת המטופל עדיין תסמיני ניתן לנסות להחליף את הטיפול ב-PPI לתכשיר

אחר. ישנה לפחות עבודה אחת שהראתה שמעבר מ-PPI פעמיים ביום לדקסילנט   PPI
נוספת  )4(. אפשרות  ב-88% מהמטופלים  בתסמינים  לשיפור  הביא  ביום  פעם  מ"ג   30
היא להכפיל את המינון לפעמיים ביום. במידה וגם צעדים אלו לא עוזרים יש להפנות 
את המטופל לביצוע בדיקת ניטור חומציות הושט. בדיקה זו מודדת את חשיפת הושט 
לחומצה במהלך יממה שלמה ומהווה את ה-GOLD STANDARD לאבחנת רפלוקס. כמו כן 
הבדיקה מאפשרת להדגים האם ישנו מתאם בין תלונות המטופל לבין אירועי רפלוקס. 
שימוש בבדיקה זו מעלה שאחוז ניכר מהמטופלים הנזקקים למינונים גבוהים של PPI או 
אשר אינם מגיבים לטיפול סובלים למעשה מ-FUNCTIONAL HEARTBURN ותסמיניהם אינם 
קשורים כלל לחומצה אלא למנגנונים אחרים כגון רגישות יתר ויסצרלית, סטרס וכולי )5(. 

?PPI-מהן הסכנות בטיפול ארוך טווח ב

זהו ללא ספק אחד הנושאים "החמים" בתחום המעסיק הן את הקהילה הרפואית ואת 
מטופלינו. קצרה היריעה מלסקור את התחום כולו אך אציין מספר נקודות. יש לזכור שרוב 
העבודות אשר בדקו את תופעות הלוואי של שימוש ב-PPI היו עבודות רטרוספקטיביות על 
מאגרי מידע גדולים. עבודות כאלו מטבען מעידות על קשר )ASSOCIATION( אך לאו דווקא 
 PPI-(, ועלינו להתייחס לנתונים בהתאם )6(. ככלל ניתן לומר שCAUSALITY( על סיבה ומסובב
הנן תרופות בטוחות ביותר שתועלתן הקלינית עולה בהרבה על תופעות הלוואי הכרוכות 
בהן. יחד עם זאת כמו בכל תרופה עלינו לשאוף לטפל באינדיקציה בלבד, במינון הנמוך 
ביותר ולפרק זמן הקצר ביותר הנדרש. בקשר לתופעות הלוואי העיקריות שתוארו נכון 
להיום נציין רק ש: 1. אין מניעה לטפל ב-PPI גם באנשים הסובלים מאוסטאופורוזיס ואין 
המלצות לתוספות סידן/ויטמין D מעבר להנחיות האוכלוסייה הכללית או מעקב צפיפות 
עצם. 2. עד כה לא הוכח קשר סיבתי ברור בין PPI לבין התפתחות סרטן קיבה או ושט 
)5(. 3. אין צורך במעקב שיגרתי של אלקטרוליטים,  ולכן אין שינוי בהנחיות בנוגע לכך 
ברזל, מגנזיום או ויטמינים. 4. יחד עם זאת תכשירי PPI מעלים במידה מסוימת את הסיכון 

ללקות בדלקת ראות הנרכשת בקהילה ובזיהומי מערכת עיכול.
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מכבי שירותי בריאות, מנהל רפואי, מכון גסטרואנטרולוגי אסותא חולון.
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