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4
הפרעות הנוגעות 

לתזונת התינוק
התינוק סרבן האכילה

סרבן אכילה ייקרא תינוק שאינו מסכים לאכול אפילו כמויות קטנות ממגוון 
שלם של מזונות לאורך זמן. בילדים אלה ישנן עצירה ואף נסיגה בגדילה. אם 
נשללת האפשרות שמדובר בסירוב לאכול על רקע אורגני או בפגם אנטומי, 
רב- וצוות  הילדים  רופא  על-ידי  בהן  ולטפל  לכך  אחרות  סיבות  לברר  יש 

מערכתי הכולל פסיכולוג.
אך  אוכל,  כבר  שהתינוק  האוכל  כמות  את  להעלות  קשה  זה  במצב  בטיפול 
קל יותר להעלות את הערך הקלורי של כמות מזון קטנה, כגון בתוספת של 
קורנפלור או פוליקוז (פולימר אחר של   גלוקוז); אלה אינם מכילים צבע מאכל, 
אוסמולריות,  משנים  אינם  הם  מלטז,  על-ידי  במעי  בקלות  מפורקים  הם 

ומאפשרים להעלות את הערך הקלורי של המזון פי 1.33 בקלות יחסית.

אנמיה
שלו,  התיאבון  למידת  התינוק  של  ה המוגלובין  רמת  בין  מקרי  לא  קשר  יש 
הברזל,  לתינוק.  התקין  התיאבון  את  מחזיר  תיקון   אנמיה  רבות  ופעמים 
האבץ  וויטמין A קשורים במנגנון חוש הטעם והתיאבון, ורמה ירודה שלהם 

עלולה להביא לעצירה בגדילה ובעלייה במשקל.
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 המלצת משרד הבריאות הישראלי היא לתת תוספת של  ברזל 
בין החודש הרביעי לחיים עד גיל שנה.

 אלרגיה למזון
תגובת יתר של המערכת החיסונית ל אלרגן,  חלבון זר שהגוף לא פגש קודם 
לכן. מרכיבים במערכת החיסון יוצרים תגובות ברמות שונות, ונוצרים נוגדנים 
הנקשרים לאנטיגן, לגורם זר, על מנת למזער את פעילותו. תוך כדי כך תיתכן 
שלשול,  להיות:  יכול  והביטוי  הנשימה,  דרכי  ושל  דם  כלי  של  התכווצות 
יציאות רכות ותכופות, אדמומית בעור סביב השפתיים או על הגפיים והגוף, 

קוצר נשימה ועוד.
תגובה קיצונית אלרגית היא ה שֹוק האנפילקטי, והיא יכולה להתבטא מגירוי 
יש  כזה  במקרה  קצב.  והפרעת  נשימה  קוצר  דם,  לחץ  לירידת  ועד  בעור 

להפסיק מתן של המזון החשוד כאלרגי ולפנות מיד לעזרה רפואית.
ברוב מקרי האלרגיה יש להוציא את המרכיב האלרגי מתזונת התינוק. במקרה 

של  חלבון  חלב פרה יש לבדוק שוב את המצב בגיל שנה.
סוג האלרגיה מאובחן על-פי התסמינים, תבחין עור או בדיקת נוגדנים בדם, 
שרמתו בדם עולה בכמה מהמקרים,   IGE כגון בדיקת  אימונוגלובולין מסוג 
ייחודית לאלרגנים שונים. אם יש צורך לבסס  אשר מכוונת   RAST ובדיקת 
את האבחנה, מקובל לבצע סילוק של הגורם האלרגני מהמזון, לבצע מבחן 
תגר - שהוא בעצם החזרת האלרגן - וכן לערוך בדיקה נוספת אם הסימנים 

יופיעו שוב. 
באירופה דואגים לכך שהסימון התזונתי יכלול את כל מרכיבי המזון כדי למנוע 
אפשרות שאנשים עם  אלרגיה למזון מסוים או לרכיב מסוים בו יאכלו אותם.

 אלרגיה למזון מוגדרת כתגובה של מערכת החיסון למרכיב, למזון או לתוסף 
מזון. התגובה יכולה להתרחש בחלק מהאוכלוסייה גם לאחר אכילה של כמות 

קטנה מהמזון.
-1 לעומת  ומהילדים,  מהתינוקות  אחוזים  ב-8-5  קיימת  למזון   אלרגיה 
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הראשונה  בשנה  כבר  מופיעות  למזון  האלרגיות  רוב  מהמבוגרים.  אחוזים   2
דיה,  בשלה  אינה  עדיין  החיסון  שמערכת  לכך  קשור  שהדבר  ייתכן  לחיים. 

והחדירה של אלרגנים קלה יותר דרך מוקוזת המעי.
שונות.  מדינות  בין  משתנה  למזון  לאלרגיה  הגורמים  של  השכיחות  סדר 
לדגים,  לחלבון  סויה,  פרה,  לחלבון  חלב  הן  בתינוקות  השכיחות  האלרגיות 
לביצים ולדגנים. בילדים ובמבוגרים שכיחה יותר האלרגיה לבוטנים, לאגוזים, 
לשוקולד ועוד. בארץ נתקלים בשנים האחרונות בעלייה בשכיחות האלרגיה 
ולכן  זמין,  ובברזל  בחלבון  באנרגיה,  עשירים  השומשום  זרעי  לשומשום. 
שלהם.  הברזל  מצב  את  לשפר  כדי  לתינוקות  למזון  טחינה  להוסיף  מומלץ 
עם זאת הוספת הטחינה (שומשום) בשלב מוקדם כל-כך צריכה להיעשות 
האלרגיה  סימני  קטנה.  מנה  עם  ימים  כמה  של  ניסיון  אחרי  בזהירות, 
לשומשום יכולים להיות קלים, כמו שלשול או פריחה, אך נצפו בארץ מקרים 

של תגובה רב-מערכתית עד כדי קריסת מערכות, קשיי נשימה ועוד.

עדיין לא ברור אם האלרגיה לשומשום דינה כדין  אלרגיה  לחלב פרה, לסויה 
החיים,  לכל  באלרגיה  שמדובר  או  שלוש.  גיל  עד  לרוב  שחולפת  לחיטה,  או 
האלרגיה  שבארץ  ברור  זאת  עם  לדגים.  או  לאגוזים  לבוטנים,  כמו  אלרגיה 

לשומשום נפוצה יותר מכפי שהיה נהוג לחשוב.

אלרגיה יכולה להתבטא בכמה מערכות: 

מערכת העיכול: 

דימום, הקאה, שלשול, כאב בטן ועוד

העור: 

פריחה מסוג אורטיקריה או תופעות עוריות מקומיות

מערכת הנשימה: 

נזלת, אסתמה, שיעול

תופעות כלליות רב-מערכתיות: 

אנפילקסיס



44

נוקות תי ו ם  לדי י נת  ו נוקותתז תי ו ם  לדי י נת  ו תז בריא לדעת! 

45

פן י רי ד"ר רם 

אי-סבילות ללקטוז
האחראי  האנזים  לקטאז  של  מהנדרש  קטנה  בכמות  קשור  זה  שכיח  מצב 
לפירוק הלקטוז, הסוכר המרכזי  בחלב פרה. כאשר האנזים לא קיים בכמות 
ומפורק על-ידי חיידקי המעיים, תהליך  נותר במעיים  מספקת,  סוכר החלב 

שגורם אי-נוחות וריבוי גזים, וזאת אחת הסיבות לכאב בטן בילדים. 
בלון  לתוך  נשיפה  כך  אחר  שתיית   לקטוז,  על-ידי  נקבעת  ללקטוז  רגישות 

ומדידת הגז הנפלט. 
האנזים  תוספת  על-ידי  יחסית  בקלות  ללקטוז  באי-סבילות  לטפל  אפשר 

לתזונה.

 רפלוקס מן הקיבה לוושט
הנובע  הושט  של  התחתון  השוער  בשריר  מספיק  לא  ללחץ  קשור  זה  מצב 
למעי  המזון  את  להעביר  מנת  על  הקיבה  התכווצות  בזמן  בשלות".  מ"חוסר 

לצורך המשך תהליך העיכול חלק מהמזון "עולה" בחזרה לושט.
בכי של תינוק בתחילת האכילה או פליטת אוכל פעמים רבות יכולים להעיד על 
מהלך מוגבל בזמן, וככל שעוברים למזון מוצק בתוך תקופה של שנה תפקוד 
כאשר  ולבירור  לטיפול  מקום  יש  שוב.  מתפקד  הושט  של  הרחיקני  השוער 

הילד אינו עולה במשקל או כאשר יש מספר רב של פליטות או הקאות.

חימום במיקרוגל
עניין מזהירים  וחברות בעלות  אתרי אינטרנט, תוכניות טלוויזיה פופולריות 
מיצירת  חשש  עקב  וזאת  במיקרוגל,  פלסטיק  בכלי  משימוש  הציבור  את 
הם  דיאוקסינים  במזון.  וספיגתם  פלסטיק  כלי  חימום  בעת  דיאוקסינים 
עור,  מחלות  לגרום  עלולה  אליהם  וחשיפה  בעירה,  בזמן  הנוצרים  חומרים 

לפגוע בכבד ובמערכת החיסון ואף לגרום סוגי סרטן שונים.

העמידים  למיקרוגל,  המתאימים  בכלים  להשתמש   חשוב 
בטמפרטורות גבוהות.
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גם  זאת  במיקרוגל,  תינוקות  מזון  חימום  בבירור  אוסר  הבריאות  משרד 
בהתבסס על המלצת האקדמיה האמריקנית לרפואת ילדים, שלפיה חימום 
של  אחיד  בלתי  חימום  עקב  כוויות  לגרום  עלול  במיקרוגל  לתינוקות  מזון 
המזון ויצירת מוקדי חום. כמו כן חימום יתר של חלב אם עלול לפגוע בערכו 

התזונתי, שכן נהרסים בו ויטמינים וחלבונים חיוניים.

צמחונות
תזונה המבוססת על מזון מהצומח בלבד משמעה אי-אכילת בשר המשמש 
ואינם  וביצים  דגים  גם  אוכלים  שאינם  צמחונים  ישנם  לחלבון.  חשוב  מקור 

שותים חלב, שאף הם מקורות מצוינים וחשובים לחלבון.
קיימים חסרים ברורים בילדים צמחונים או בתינוקות היונקים מאם צמחונית 
החיוני   B12 בעיקר   בוויטמין  זמן),  אחרי  גם  להופיע  שעשויים  (חסרים 

להתפתחות תקינה, אך גם בברזל, בחלק מקבוצת  ויטמין B, בסידן ובאבץ.
לא  שהרי  יותר,  קטנה  קלוריות  כמות  להכיל  עשויה  צמחונית  תזונה  כן  כמו 
ניתן להגדיל באופן ניכר את נפח המזון שהתינוק אוכל, ובנפח הנתון תכולת 

הקלוריות נמוכה יותר. 

על  עקרונותיהם  את  להחיל  צמחונים  הורים  לשכנע   רצוי 
ילדיהם רק כאשר אלה יהיו מעל גיל שנתיים, ואז להרכיב עם 

דיאטנית תזונה צמחונית מגוונת ועשירה. 
 

משביע  תחליף  היא  קודם  שהעלינו  ההסתייגות  עם  בסיס  סויה  על  תמ"ל 
אלא  מתמ"ל  לא  תזונה  יותר  מבוגר  בגיל  לחיים.  הראשונים  בחודשים  רצון 
של  יותר  קטנה  כמות  בשל  החי  מחלבון  נחות  בעצם  חלבון  מכילה  מסויה 
כמה מחומצות האמינו. במדינות המתפתחות הניזונות בעיקר מחלבון  סויה, 
תוספת  אורז  כמו  של  קטניות,  שילוב  על-ידי  החסרים  את  להשלים  יש 

או  חומוס.


