
 איך תלוי? בילדים התפתחותית-נוירו השפעה יש הרדמה לחומרי לחשיפה האם

 זו השפעה מודדים

Anesthesiology 

בין ניתוח השוואתי נערך במטרה לבחון את משמעות מדדי התוצא אשר משמשים לבחינת הקשר 

 חשיפה לחומרי הרדמה בילדות המוקדמת לבין ההתפתחות המוחית.

מתוכם נחשפו לחומרי הרדמה. בעזרת השוואה בין שלושה מדדי  100 -ילדים, כ 800 - המחקר כלל כ

  תוצא שונים הראו החוקרים כי בעת בחינת התפקוד הקוגנטיבי יש להתחשב במדד התוצא בו השתמשו.

   

  נבעה מההבדלים שנצפו בציונים שונים לסיכון לפתח חסרים קוגניטיביים במדדי תוצא שונים. מסקנה זו 

  

-יתר על כן, ממצאים אלו עשויים לתרום להבנת חלק מהשונות הקיימת בספרות בנוגע להשפעת הנוירו

 התפתחותית של החשיפה לחומרי ההרדמה בגיל צעיר.

  רקע

) apoptotic neurodegenerationיגים ניוון עצבי אפופטי (בעלי חיים צעירים אשר נחשפו להרדמה מצ

). הערכת הבטיחות לשימוש בחומרי הרדמה neurobehavioral deficitsהתנהגותיים (- וחסרים עצביים

  בקרב ילדים בוצעה בעזרת מגוון מדדי תוצא אשר בחנו את התפתחות המוח, ותוצאות שונות תוארו. 

  

  שיטות

 Western Australianממחקר עקבה על היריון במערב אוסטרליה (  החוקרים השתמשו בנתונים

Pregnancy Cohort [Raine] Study על מנת לבחון את הקשר בין חשיפה לחומרי הרדמה בקרב (

פסיכולוגיים, -ילדים מתחת לגיל שלוש שנים לבין שלושה סוגי תוצאים בגיל עשר שנים: מבחנים נוירו

 International Classification ofהדורה תשיעית, להפרעות קלינית (לאומי, מ -סיווג המחלות הבין

Diseases, 9th Revision ,Clinical Modification-coded clinical disorders, ICD-9-CM והישגים (

  אקדמיים. 

  

לגבי התוצאים והמשתנים  עליהם נאספו נתונים ניתוח המידע העיקרי של החוקרים היה מוגבל לילדים

)covariates 1992 -ל 1989ילדים אשר נולדו בין השנים  2,868) מכלל קבוצת העקבה אשר הקיפה.  

   

 modified multivariableמשתנים ( -החוקרים השתמשו במודל נסיגה פואסונית, מותאם ומרובה

Poisson regression model לשם קביעת הקשר המותאם בין החשיפה לחומר ההרדמה לבין (

  התוצאים. 

  

  אותתוצ

  נחשפו לחומרי הרדמה.  112הילדים שנבדקו,  781מתוך 

  

 -לפי ה 29.5% -ל 14.6%פסיכולוגים, בין - במבחנים הנוירו 7.8% -ל 5.1%היארעות החסרים נעה בין 

ICD-9-CM  במבחני ההישגים האקדמיים.  11.8% -ל 4.2%ובין  



י סיכון מוגבר לחסרים בהערכה בהשוואה לילדים שלא נחשפו לחומרי הרדמה, ילדים שנחשפו היו בעל

 Clinical Evaluation ofפסיכולוגית שפתית (ציון כולל בהערכה קלינית של יסודות השפה [-נוירו

Language Fundamentals Total Score ,1.41-4.33רווח סמך,  95%, 2.47]: סיכון יחסי מותאם ,

 Clinical Evaluation of Languageציון בקליטת השפה לפי הערכה קלינית של יסודות השפה [

Fundamentals Receptive Language Score]: 2.23 ,95% ,1.19- 4.18  וציון בהבעת השפה לפי

 Clinical Evaluation of Language Fundamentals Expressiveהערכה קלינית של יסודות השפה [

Language Score]: 2.00, 95%, 1.08 - 3.68 שפתיות וקוגנטיביות על פי ה) ובסיכון מוגבר להפרעות- 

ICD-9-CM  ,2.10 -1.18רווח סמך,  95%, 1.57(יחס סיכונים מותאם .(  

  

  אולם, הבדלים אלו לא נצפו בציוני הילדים על פי מדד ההישגים האקדמיים. 

  

  מסקנות

בהערכת הקוגניציה של ילדים שנחשפו בגיל צעיר לחומרי הרדמה, התוצאות עלולות להיות מושפעות 

  דדי התוצא שהיו בשימוש. ממ

  

הראו כי ילדים שנחשפו לחומרי הרדמה היו בעלי סיכון  ICD-9-CM -פסיכולוגיים וה-המדדים הנוירו

  מוגבר לפיתוח חסרים נוירולוגיים בניגוד לילדים שלא נחשפו. 

  

  עם זאת, במדד ההישגים האקדמים, לא נצפה סיכון מוגבר לילדים שנחשפו להרדמה. 

  

עשויים להסביר חלק מהשונות הקיימת בספרות בנושא זה, ובנוסף הם מדגישים את נתונים אלו 

 חשיבותם של מדדי התוצאים כאשר מנתחים מחקרים בנושא התפקוד הקוגניטיבי.

 Comparative Analysis of Outcome Measures Used in Examining Neurodevelopmental 

Effects of Early Childhood Anesthesia Exposure 

http://journals.lww.com/anesthesiology/Citation/2014/06000/Comparative_Analysis_of_

Outcome_Measures_Used_in.13.aspx 

 

 


