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רקע
גורמי  וטיפולי.  אבחוני  אתגר  מהווה  בילדים  )אס"ל(  לב  אי–ספיקת 
המחלה בילדים שונים בתכלית מהגורמים לאס"ל במבוגרים. הגישות 
המנחים  מהקווים  השלכות  על  מבוססות  בילדים  לאס"ל  הטיפוליות 

לטיפול באס"ל במבוגרים ועל ניסיון קליני בקבוצות חולים קטנות.
ההגדרה העדכנית של אס"ל בילדים, לאחר שעברה שינויים רבים 

במהלך השנים האחרונות, היא:
ידי  על  הנגרמת  מתקדמת,  ופתו–פיזיולוגית  קלינית  "תסמונת 
וגורמים שאינם קרדיו–וסקולריים. תסמונת  גורמים קרדיו–וסקולריים 
מצוקה  בצקת,  הכוללים:  אופייניים  ותלונות  בסימנים  מאופיינת  זו 
נשימתית, חוסר שגשוג והפרעה ביכולת הגופנית בזמן מאמץ. בנוסף 

קיימות הפרעות קרדיו–וסקולריות, נוירו–הורמונליות ומולקולריות"
היקף  להערכת  מתייחסות  עבודות  מעט  אפידמיולוגית,  מבחינה 
עקב  נגרמים  הילדים  מאשפוזי   33%-10% כי  נמצא  בילדים.  הבעיה 

אס"ל )כאשר מתוכם, כ–50% הינם ילדים בעלי מומי לב מולדים(.

גישות לסיווג אי־ספיקת לב בילדים 
שיטת  החומרה.  דרגת  לפי  אס"ל  את  מגדירות  שונות  סיווג  גישות 
הסיווג על פי רוס )Ross(, שכוונה תחילה לגילאי תינוקות, שונתה כך 

שתתאים לילדים בכל גיל. 
לאחרונה הגדירו קונולי )Connoly( וחב' גישת סיווג חדשה. יש לציין 
הן  אך  באופן מלא,  הוכחה  לא  כי אף אחת מגישות הסיווג הקיימות 

שימושיות מבחינה קלינית.

הגורמים לאי־ספיקת לב בילדים
הגורמים לאס"ל בילדים שונים בתכלית מהגורמים למחלה במבוגרים.

ניתן לחלק את הגורמים לאס"ל בילדים לשתי קבוצות עיקריות:
•הקבוצה הראשונה: אס"ל הנגרמת עקב מום לב מולד.  	

שריר  של  תקין  מבנה  למרות  הנגרמת  אס"ל  השנייה:  •הקבוצה  	
מחלת  של  או  ראשונית  לב  שריר  מחלת  של  מצבים  כגון  הלב, 
מיוקרדיאלית,  לאיסכמיה  קצב,  להפרעות  המשנית  לב  שריר 
למחלות זיהומיות, למחלות הסננתיות או לתגובה לרעלנים שונים.
את מומי הלב המולדים הגורמים לאס"ל ניתן לחלק לשלוש קבוצות: 

•עודף נפח: דלף משמאל לימין או אי–ספיקת מסתמים. 	
•עודף לחץ: כגון קוארקטציה של הוותין או היצרות ותינית. 	

• 	)Complex lesions( מומים מסובכים

פתו־פיזיולוגיה של אי־ספיקת לב בילדים
בעובר.  כאיבר  לתפקד  מתחיל  אשר  הראשון  האיבר  הוא  הלב 
קיים שוני ניכר בין תפקודו של הלב העוברי והלב הבוגר: מדורי הלב 

ישנה  כאשר  המשכי.  או  עוקב  באופן  ולא  במקביל  פועלים  העוברי 
הפרעה בתפקודו של חדר אחד, תפקוד החדר השני משתנה כפיצוי 

החדר  בתפקוד  ההפרעה  על 
העוברי  הלב  שריר  הלקוי. 
גמיש  ופחות  יותר  נוקשה 
הלב  מאשר  להתכווץ  ביכולתו 
לשינויים  תגובתו  לכן  המבוגר, 
ומנגנון  מוגבלת,   "Preload"ב
הפיצוי העיקרי של הלב העוברי 

העובר  לב  אלה,  מסיבות  הדופק.  האצת  היא  הלב  בתפוקת  לירידה 
יעיל ברוב המצבים בטרם הלידה גם בנוכחות  מסוגל לתפקד באופן 

מומי לב מורכבים.
הופעת  מאפשרת  העוברי  הלב  של  הפיזיולוגיה  זאת,  לעומת 
של  כבמקרים  הוורידי  בלחץ  חריגה  מעלייה  כתוצאה  לב  אי–ספיקת 
אי–ספיקה משמעותית של מסתמים,  הפרעות קצב, קרדיומיופתיה, 
רסטריקטיבי  ארטריוזוס  דוקטוס   ,Foramen ovale–ה של  חסימה 
 Twin to twin transfusion של  כבמקרה   ,High output failure או 

.syndrome

מומי לב מולדים

הפתו–פיזיולוגיה של אס"ל על רקע מומי לב מולדים דומה למבוגרים, 
תסמיני  התסמינים.  הופעת  ובגיל  באטיולוגיה  הם  ההבדלים  כאשר 

אס"ל משניים למומי לב מולדים:
עודף נפח: 

הבין–חדרית  במחיצה  פגם  כגון  במקרים  לימין:  משמאל  •דלף  	
הריאתית  התנגודת  הלידה  שלאחר  החודשים  בשלושת   :)VSD(
יורדת, ומביאה למצב של דלף משמאל לימין ועלייה בזרימת הדם 
הריאתית. בנוסף, רמת חדירות כלי הדם ביילודים גורמת לבצקת 

ריאות.
•אי–ספיקה של המסתמים מלידה: זהו גורם חשוב לאי–ספיקת לב  	
הן   - הלב  שריר  של  לקוי  ישנו תפקוד  אם  בילדים, אשר מחמיר 

לפני תיקון מומי הלב והן אחריו.
עלייה  נמצאה  נפח,  לעודף  הגורמים  מולדים  לב  מומי  עם  •בילדים  	
 Renin, BNP, כגון  דלקתיים,  וגם  נוירו–הורמונליים  בסממנים 

.N-terminal prohormone–ו TNF-alpha
עודף לחץ: 

 Aortic( הוותיני  המסתם  של  ניכרת  היצרות  כגון  קשים,  במקרים 
במדורי  המקבילות  הזרימות  ידי  על  נמנעת  אס"ל  בעובר,   )stenosis
הלב )החדרים פועלים במקביל(, אך לאחר הלידה, החדר הימני אינו 
מסוגל לפצות על החסר, זאת במקביל לכישלון התפקודי של החדר 
השמאלי, וכתוצאה מכך עלולות להיגרם חמצת מטבולית, איסכמיה 

סאב–אנדוקרדיאלית ואס"ל.
מומים מסובכים:

מומים מורכבים כוללים כשליש ממומי הלב המולדים. לעתים קרובות 

אי־ספיקת לב בילדים
פרופ' לני בלידן

היחידה למומי לב מולדים במבוגר, המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי רבין, פתח תקווה.

10%-33% מאשפוזי 
 הילדים נגרמים 
 עקב אס"ל מתוכם, 
 כ–50% הינם ילדים 
בעלי מומי לב מולדים
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כיחלון,  וכן  נפח,  עודף  וגם  לחץ  עודף  המורכבים  במומים  משולבים 
אשר עלולים לגרום לאיסכמיה סאב–אנדוקרדיאלית ולאס"ל.

חשוב להדגיש כי בלב העוברי, החדר הימני ממלא תפקיד משמעותי 
הימני  החדר  בין  מהותי  שוני  קיים  וכי  המבוגר,  בלב  מאשר  יותר 
"הפרעות  של  במקרים  ופיזיולוגית.  אנטומית  מבחינה  והשמאלי 
מולקולריות", הדבר מתבטא בבעיות בשעתוק )Transcription( הגנטי 
ירוד ולהפרעות בקצב הלב, המעלים  הקשורות לתפקוד מיוקרדיאלי 

את הסיכוי להיווצרות אס"ל. 
בתמצית העניין: תפקוד החדר הימני עלול להיות מושפע מפגמים 

במבנהו עצמו, ותפקודו תלוי בתפקודו התקין של החדר השמאלי. 
המורכבים  המולדים  הלב  ממומי  בחלק  לכן,  קודם  שנכתב  כפי 
קיים  זה  שילוב  שבו  במקרה  לחץ.  ועודף  נפח  עודף  של  שילוב  ייתכן 
מלידה, החדר הימני מסוגל להתמודד עם מצב זה לאורך זמן משתנה, 
שינויים  עובר  הימני  החדר  הזמן,  עם  שנים.  לאורך  אף  לפעמים 
הופכות  דופנותיו  לצרכים התפקודיים החריגים,  הנובעים מהתאמתו 
בחלק  מוגבלת.  מוגברת  לב  בתפוקת  להתמיד  ויכולתו  יותר  "דקות" 
אינו מצליח להמשיך לשמור על תפוקת לב  מהמקרים החדר הימני 
נשמרת  שבהם  ביותר",  "הטובים  במקרים  גם  כי  לציין  יש  תקינה. 
התדרדרות  מתרחשת  רבות,  שנים  לאורך  תקינה  לב  תפוקת 

הדרגתית בתפקוד החדר הימני עד למצב של אס"ל.
"פונטן"  למערכת  בקצרה  נתייחס  מורכבים,  לב  מומי  מבחינת 
)Fontan(: ביצוע "מעקף לחדר הימני" שהינו, בסיכומו של תהליך, סוג 
מורכבים. מבחינה  לב  מומי  לא קטן של  של מכנה משותף למספר 
נותרת  קרובות  לעתים  פונטן,  ע"ש  ניתוחי  תיקון  לאחר  פיזיולוגית, 
השמאלי,  החדר  המיוקרד.  של  הדיאסטולי  בתפקוד  קבועה  הפרעה 
לחדר  בודד.  כחדר  הימני  החדר  מאשר  יותר  טוב  פועל  בודד,  כחדר 
שריר  מתח  מכך  וכתוצאה  יותר,  נמוך  לנפח"  "מסה  יחס  יש  הימני 
)Wall stress( מוגבר ותפקוד ירוד. בנוסף, לתפקודו התקין של החדר 
בודד(  נדרש לתפקד כחדר  וכן במצב שבו הוא  )במצב הרגיל,  הימני 
ובעיקר  השמאלי,  החדר  של  תקין  תפקוד  עם  האינטרקציה  נחוצה 
של המחיצה הבין–חדרית, שלא קיימים במצב שבו החדר הימני אמור 

לתפקד כחדר בודד.
יחסית  גבוהה  שכיחות  קיימת  פונטן  במערכת  זאת,  כל  על  נוסף 
של הפרעות הולכה וקצב, דבר אשר עלול להשפיע לרעה על תפקוד 

הלב.
אמנם רק מעט עבודות בספרות התייחסו לפעילות ההורמונלית 
ירוד  מתפקוד  הסובלים  פונטן  בחולי  אך  פונטן,  מערכת  עם  בחולים 

.BNP של חדר הבודד נמצאה עלייה ברמות של

)Primary Cardiomyopathy( קרדיאומיופתיה ראשונית

גם את שריר הלב  דומה הפוקדת  זה לאס"ל, בדומה לפגיעה  בגורם 
יכולת של שריר הלב לפתח את הכוח ומתח  במבוגר, קיימת חוסר 
הלב  בלתי–תקין של שריר  כתוצאה ממבנה  וזאת  הנדרשים,  השריר 

עצמו. במקרים אלו, כבמבוגר, רמות ה–BNP מוגברות מאוד.

גורמים נוספים לאי–ספיקת לב

הלב.  שריר  של  איסכמיה  כגון  לאס"ל,  הגורמים  מצבים  עוד  קיימים 
 Anomalous כגון  במומים  מופיע  עדיין  אך  יחסית,  נדיר  הינו  זה  גורם 
של  איסכמיה   .left coronary artery from the Pulmonary artery
שריר הלב עשויה להופיע גם לאחר תיקון מומי לב מולדים הקשורים 
בעורקים כליליים או מומים העלולים לפגוע בעורקים הכליליים, כגון 
 Ross שם  על  ניתוח   ,)Complete Transposition )Switch operation

 Supra-aortic Aortic( הוותיני  היצרות של האזור שמעל המסתם  או 
.)Stenosis

גם הפרעות קצב על–חדריות מהירות וממושכות או חסם הולכה 
למרות  וזאת  בילדים,  לאס"ל  לגרום  עלולים  מתקדם  פרוזדורי–חדרי 
שבגיל הילדות שריר הלב מסוגל לשמור על תפקוד תקין במשך זמן 

ארוך יותר יחסית למבוגרים בנוכחות הפרעות הקצב וההולכה הללו.

אבחנה
סימנים  תלונות,  של  שילוב  על  מבוססת  בילדים  אס"ל  של  האבחנה 
מאמץ  מבחני  בלתי–פולשנית,  הדמיה  כגון  תומכים  מעבדה  וממצאי 

וסמנים ביולוגיים.

תלונות וסימנים

קבוצות:  לשלוש  בילדים  אס"ל  ותלונות של  הסימנים  לחלק את  ניתן 
הקשורים  סימנים  הלב,  שריר  בתפקוד  בירידה  הקשורים  סימנים 

בגודש ריאתי וסימנים הקשורים בגודש ורידי סיסטמי.
ירידה בתפקוד שריר הלב

 Sinus( הירידה בתפוקת הלב גורמת בראש ובראשונה להאצת דופק
פעימות   160 מעל  של  בקצבים  כלל,  בדרך  ממושכת   ,)tachycardia
יותר  גדולים  בילדים  בדקה  לב  פעימות   100 ומעל  בתינוקות  לדקה 
יש  בילדים,   150 מעל  או  בתינוקות   220 מעל  דופק  נמדד  )כאשר 

לחשוד בהימצאות הפרעת קצב על–חדרית(.
במצבים  או  לימין  משמאל  לדלף  הגורמים  מומים  של  במצבים 
ביתר.  פעיל  להיות  נדרש  הלב  מסתמית,  אי–ספיקה  קימת  שבהם 
כביטוי  קרה  פריפריה  להופעת  גורמת  הלב  בתפוקת  ירידה 
וירידת לחץ הדם גורמת להיחלשות  להתכווצות כלי הדם ההיקפיים, 
הולם הדופק. לעתים קיים מצב של "Pulsus Paradoxus" בחולים עם 
דלף גדול משמאל לימין או אצל ילדים גדולים יותר, הסובלים ממחלת 

שריר לב ראשונית.
גודש ריאתי

חמורים  ובמקרים  הריאות,  בתפקודי  להפרעה  גורם  ריאתי  גודש 
הריאה(.  בוורידי  מוגבר  מלחץ  )הנובעת  ריאות  בצקת  כדי  עד  מגיע 
ואטרקציות.  גניחות  זה הם: טכיפניאה,  הסממנים הטיפוסיים למצב 

לנשימת  בהאזנה  קרובות,  לעתים 
 Cardiac( צפצופים  נשמעים  הילד 
מזכירים  בתינוקות  אשר   ,)asthma
סימפונות"  "דלקת  של  מצב 
קרובות  לעתים   .)Bronchiolitis(
בניגוד  כי  לציין  יש  שיעול.  גם  קיים 
חרחורים  ילדים  אצל  למבוגרים, 
בנוסף,  זה.  במצב  שכיחים  אינם 
שמאלית  אס"ל  קרובות  לעתים 

מלווה בדלקת ריאות. ממצא נוסף הקיים במצב של גודש ריאתי הוא 
כיחלון )ללא דלף מימין לשמאל(. בהופעת כיחלון ניתן לאבחן בין שני 
היקפי  וכיחלון  "נוזלים" בריאות,  הנובע מעודף  כיחלון מרכזי  מצבים: 

הנובע מתפוקת לב ירודה ומהגברת מיצוי החמצן.
גודש סיסטמי:

בדרך כלל, בנוכחות הפרעה בתפקוד החדר הימני נצפית הגדלה של 
ופועם. לעתים רחוקות  "רגיש"  ייתכן כבד  יותר  גדולים  בילדים  הכבד. 

יותר ובכל טווח הגילאים, עלולה להופיע גם הגדלה של הטחול.
לעיניים  סביב  בצקת  אך  בתינוקות,  נדירה  פריפרית  בצקת 

בניגוד למבוגרים, 
אצל ילדים חרחורים 
אינם שכיחים במצב 
של גודש ריאתי. 
לעתים קרובות 
 אס"ל שמאלית 
מלווה בדלקת ריאות
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שכיחה יותר דווקא בגילאים הללו. בילדים גדולים יותר קיימת בצקת 
פריפרית, ולעתים אף מופיע גודש בוורידי הצוואר.

)הפעלת  אס"ל  במצבי  נוזלים  לצבירת  הנטייה  עקב  כי  לציין  יש 
היא  הפגיעה  כאשר  גם  בצקות  ייתכנו  הרנין–אנגיוטנסין(  מערכת 

מבודדת לצדו השמאלי של הלב. ממצא זה הינו מרכזי ועקרוני.

הדמיה בלתי־פולשנית 
אקו–קרדיוגרפיה:

זוהי שיטת האבחון העיקרית בקרדיולוגיית ילדים לצורך ניתוח המבנה 
כלי  הינו  באקו־קרדיוגרפיה  השימוש  הלב.  של  והתפקודי  האנטומי 

מצוין בכל האמור לגבי אבחון אס"ל בילדים, בדומה למבוגרים.
צילום חזה:

עדיין   )Cardiomegaly( הלב  הגדלת  אס"ל.  חולי  באבחון  חשוב  כלי 
נדיר,  הינו  זה  היעדר ממצא  בילדים.  באס"ל   "Sine Qua Non" מהווה 
קונסטריקטיבי,  פריקרדיטיס  כדוגמת  מצבים  בכמה  קיים  אך 
ריאתי  ורידי  החזר  של  במצב  וכן  רסטריקטיבית,  קרדיומיופתיה 

אנומלי מלא עם חסימה.
ורידי,  גודש  ובייחוד  הדם,  בכלי  גודש  שייצפה  ייתכן  בצילום  בנוסף, 

תפליטים פליאורליים או תמטים.
אלקטרוקרדיוגרם: 

ניתן  סינוס.  ממקור  מהיר  דופק  של  מצב  יראה  האק"ג  כלל  בדרך 
להיעזר באק"ג לשלילת הפרעות קצב על–חדריות מהירות, הפרעות 

הולכה וסימנים לאיסכמיה בשריר הלב.

ממצאי מעבדה נוספים
רמות גזים בדם: 

אך  בדם,  הגזים  ברמת  הפרעה  לא תתקבל  יחסית  הקלים  במקרים 
במקרים קשים ניתן לצפות בירידה ברמת ה–PaO2 עקב אי–התאמה 
תוך–ריאתי  דלף  הימצאות  על  נוסף  זאת   ,Ventilation-Perfusion
מימין לשמאל. במצבים קשים אלו נמצא חמצת נשימתית. בתינוקות 
גם חמצת  ופגיעה קשה בתפקוד הלב תיתכן  עם היצרויות קריטיות 

מטבולית.
אלקטרוליטים:

קיימת  מאס"ל  הסובלים  ובילדים  בתינוקות  למבוגרים,  בניגוד 
היפונטרמיה,  כגון  אלקטרוליטריות  הפרעות  של  מוגברת  שכיחות 
אף  קשה  אס"ל  ובמצבי  הביקרבונאט  ברמת  עלייה  היפוכלורמיה, 

היפרקלמיה.
רמות המוגלובין:

יש  אנמיה  של  למצב  ובילדים,  בתינוקות  יותר  ואף  במבוגרים,  כמו 
השפעה ניכרת על דרגתו התפקודית של החולה באס"ל.

רמות גלוקוז וסידן:

בתינוקות, שבהם  במיוחד  והגלוקוז,  הסידן  להעריך את רמות  חשוב 
ייתכנו ערכים נמוכים, העלולים להחמיר את אס"ל.

טיפול
הגדולים  בילדים  שאינו תרופתי:  תומך  טיפול  מומלץ  הראשון  בשלב 
פיזיולוג  להמלצות  בהתאם  מתונה  גופנית  פעילות  או  מנוחה  יותר, 
הגבהת  במפורש,  זאת  לבקש  מסוגלים  שלא  בתינוקות,  מנוסה. 
תנוחת השינה יכולה לעזור. בהמשך, על פי הצורך, יש להנהיג הוספה 

ובזיהומים  באנמיה  טיפול  וכן  נמוך,  החמצן  שריווי  במידה  חמצן  של 
ריאתיים השכיחים באס"ל בילדים.

מהגורמים  לחלוטין  שונים  הם  בילדים  לאס"ל  שהגורמים  מכיוון 
הטיפוליים,  לצנתורים  גם  וכך  הכירורגי,  לטיפול  במבוגרים,  לאס"ל 
במילים אחרות,  בגילאים הצעירים.  בטיפול באס"ל  יש מקום מרכזי 
סימני אס"ל כתוצאה ממום לב מולד הינם אינדיקציה ברורה לטיפול 
פולשני. בנוסף, חשוב לציין כי הטיפול התרופתי במצבי אס"ל בילדים 
נסמך ברובו על תוצאות מחקרים גדולים אשר נעשו בקבוצת החולים 

בחלקו  ורק  המבוגרת, 
עבודות,  תוצאות  על  הקטן 
בודדים  מקרים  הציגו  אשר 
של טיפול תרופתי בגילאים 

הצעירים.
בילדים הסובלים מאס"ל 
משמאל  מדלף  כתוצאה 
הוא  העיקרי  הטיפול  לימין, 
הניתוח  מועד  עד  כירורגי. 
תרופות  על  הטיפול  נסמך 

רצפטור  בחוסמי  שימוש  ייתכן  ואף   ,ACE מעכבי  משתנים,  הכוללות 
בטא.

חולי  בילדים  הטיפולי  הבסיס  את  היווה תמיד  בדיגוקסין  השימוש 
אס"ל. אמנם קיימים חילוקי דעות לגבי טיפול זה, אך למרות זאת רוב 
הדיווחים בספרות תומכים בשימוש בדיגוקסין כטיפול באס"ל בילדים. 
התרופה  של   )Sympatholytic( הסימפתוליטית  ההשפעה  בנוסף, 

מצדיקה אף היא את השימוש בה.
אס"ל  של  במצבים  בטיפול  הכרחי  משתנות  בתרופות  השימוש 
הדם  בכלי  התנגודת  את  מורידות  אלו  תרופות  נוזלים.  עודף  עם 
הסיסטמיים והריאתיים כאחד, ומקלות את תסמיני האס"ל במהירות 
יחסית גבוהה. המשתן המועדף לטיפול בילדים הסובלים מאס"ל הוא 

הפוסיד )Furosemide(, המונע ספיגה חוזרת של מומסים. 
 Non potassium( התופעות השליליות לטיפול בסוג זה של משתנים
הרנין–אנגיוטנסין–אלדוסטרון,  מערכות  הפעלת   :)sparing diuretics
הכליה.  בתפקודי  ופגיעה  הסימפתטית  העצבים  מערכת  הפעלת 
מתרחשת  לימין  משמאל  מדלף  הסובלים  בתינוקות  כי  ידוע  בנוסף, 
פוחתת  התרופה  השפעת  מהמטופלים  בחלק  הרנין.  ברמות  עלייה 
לתרופה.   )Resistance( "התנגדות"  מעין  מפתח  והחולה  הזמן,  עם 
ועל  המשתנת,  התרופה  מינון  את  להעלות  מומלץ  כאלה  במקרים 
פי הצורך להוסיף משתן מקבוצה אחרת )כדוגמת משתן ממשפחת 
 )Zaroxollin( מטולזון  של  לתוספת   .)Chlorothiazide התיאזידים: 

השפעה עוצמתית במיוחד. 
במיוחד  יעיל   )Potassium sparing diuretics( הספירונולקטון 
כמשתן  השפעתו  בשל  גם  לפוסיד,  בתוספת  כמשתן  בשימוש 
המרובים  יתרונותיו  בשל  בעיקר  אך  בלבד(  קלה  יחסית  )השפעה 
נהוג   .Remodeling וכמעכב  הרנין–אנגיוטנסין  ציר  כמעכב  הנוספים 

להוסיף את הספירונולקטון לפני הוספת המטולזון.
 )ACE inhibitors( המהפך  האנזים  מעכבי  ממשפחת  תרופות 
בילדים  באס"ל  בטיפול  כיעילות  אקראיים  לא  במחקרים  הוכחו 
דיווחים  בספרות  קיימים  כן,  כמו  לימין.  משמאל  מדלף  הסובלים 
מירידה  כתוצאה  אס"ל  במצבי  בטיפול  אלה  תרופות  יעילות  לגבי 
 ,Fontan בתפקוד החדר הסיסטמי. בנוגע לטיפול בילדים לאחר ניתוח
התוצאות במחקרים הקטנים שבוצעו אינן חד–משמעיות. בסיכומו של 
דבר, כאשר מבצעים אקסטרפולציה מעבודות שנעשו בחולים בוגרים 

 בתינוקות ובילדים 
הסובלים מאס"ל קיימת 
שכיחות מוגברת של 
הפרעות אלקטרוליטריות 
כגון היפונטרמיה, 
היפוכלורמיה, עלייה 
ברמת הביקרבונאט ואף 
היפרקלמיה
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עם אס"ל, ובהסתמך על ההוכחות המעטות הקיימות בספרות בנושא 
רצוי  כי  עולה  אס"ל,  עם  בילדים  המהפך  האנזים  במעכבי  הטיפול 
לטיפול   - ומשתנים  דיגוקסין  בעיקר   - הללו  התרופות  את  להוסיף 

התרופתי הקבוע שניתן לילדים עם אס"ל.
עיקרי  טיפול  בטא,  רצפטור  חוסמי  מקבוצת  בתרופות  לשימוש 

בחולי אס"ל המבוגרים, אין ניסיון רב בתינוקות או בילדים עם אס"ל.
C.H.F - Pro-Infant, כאשר הוסיפו פרופרנולול לטיפול  במחקר 
הפחתה  הייתה   ,Ross Score–ב שימוש  תוך  ומשתנים  בדיגוקסין 
ברורה בתסמיני אס"ל בתינוקות אשר סבלו מאס"ל. מחברי עבודה 

Buchhorn וחב', הראו שיפור  זו, 
ובתפקוד   Ross Score במדדי 
אס"ל  עם  ילדים  של  הדיאסטולי 
כן,  כמו  הבטא.  בחוסם  שטופלו 
האשפוזים  במשך  קיצור  נצפה 
מבחינה  באס"ל.  החמרה  עקב 
ברמות  ירידה  נמצאה  מעבדתית 

האנזים  מעכב  של  נמוך  במינון  שימוש  כי  לציין  יש  בפלסמה.  הרנין 
המהפך מסוג קפוטן )Captopril( לא הדגים תגובה דומה. 

נמצא כי מתן דימיטון )Carvedilol(, תרופה נוספת מקבוצת חוסמי 
רצפטור בטא, משפרת את תסמיני אס"ל ואת תפקוד הלב בתינוקות 
ובילדים. אמנם תופעות לוואי לתרופה זו הינן שכיחות, אך הן נסבלות 

היטב והשימוש בה בטוח.
לאחרונה הוכנסו לשימוש שני תכשירים חדשים לטיפול בהחמרה 
)Levosimendan(, ממשפחת  באס"ל במבוגרים: הראשון, הסימדקס 
ה–Calcium Sensitizers, הוכנס לשימוש רחב יחסית לאחרונה כטיפול 
באס"ל חריפה במבוגרים. לאחרונה פורסמו כמה עבודות המוכיחות 
לב  תפוקת  של  במצבים  במיוחד  זו,  בתרופה  השימוש  יעילות  את 
מגיבים  אינם  אשר  החולים  באותם  קשה  עד  בינונית  בדרגה  ירודה 
ליעילות  עדויות  ומצטברות  הולכות  הזמן  עם  במשתנים.  לטיפול 

הטיפול בתכשיר זה גם בילדים.
רקומביננטי   BNP שהוא   ,)Nesiritide( נורטק  השני,  התכשיר 
המיוצר בהנדסה גנטית, נמצא כעת בשלבי הערכה מחודשת לטיפול 
שמטא–אנליזה  )לאחר  באס"ל  החמרה  עקב  המאושפזים  במבוגרים 
הטיפול  לבטיחות  בנוגע  ספק  העלתה  כשנתיים  לפני  שנערכה 
הנורטק  שמתן  נמצא  וחב'   Jefferies של  בעבודתם  זה(.  בתכשיר 
לשיפור  הביא  מאס"ל,  סבלו  אשר  שנים   14–8 בגילאי  ילדים  ל–55 

משמעותי בתסמיני האס"ל ובתפקוד הלב.

טיפולים נוספים

 :)Intra-aortic balloon pump( מתן תמיכה באמצעות בלון תוך–ותיני
לשימוש  האינדיקציה  ולכן  גדול,  אינו  בילדים  זה  בטיפול  הניסיון 
הטיפולים  לכל  הגיבו  לא  אשר  במקרים  רק  תהיה  זו  בפרוצדורה 
התרופתיים שתוארו לעיל, ובכלל זה גם התרופות החדישות. הוריות 
נוספות לתמיכה עם בלון תוך–ותיני הן חוסר יכולת לגמול ילד ממכונת 
מיוקרדיאלית  איסכמיה  הימצאות  או  לב,  ניתוח  לאחר  הלב–ריאה 

משמעותית.
אחד  לאף  מגיבים  אינם  אשר  ביותר  הקשים  אס"ל  במקרי 
מהטיפולים שצוינו למעלה, אכן יש מקום לשימוש בתכשיר תומך ללב 
)בלשון העם: "לב מלאכותי"( או במחמצן חוץ–גופי )ECMO(. אי–ספיקת 

לב קשה העמידה לכל הטיפולים הללו מהווה הוריה להשתלת לב.

לסיכום
שכיחות אס"ל בילדים נמוכה משכיחות התופעה במבוגרים. הגורמים 
לתסמונת זו בילדים שונים מגורמיה במבוגרים, ומכתיבים את הגישה 
הטיפולית. כאשר הגורם לאס"ל הוא מום לב מולד, הגישה הטיפולית 
לגורמים  הטיפולית  הגישה  בעוד  הניתוחית,  הגישה  היא  העדיפה 
המדעי  שהבסיס  אלא  במבוגרים,  לגישה  דומה  לאס"ל  האחרים 
לטיפול זה מוגבל ומסתמך ברובו על העבודות שנערכו בנושאים אלה 

במבוגרים. 
מאירועים  ילדים  ויותר  יותר  של  בהישרדותם  השיפור  עם 
קרדיאליים חריפים, צפוי גידול בקבוצת הילדים הלוקים באס"ל. קיים 
לאס"ל  העדיף  התרופתי  הטיפול  להערכת  חדשות  בעבודות  צורך 

בילדים.
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