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האפידמיולוגיהוהתמונההקליניתשלזיהוםדרכיהנשימההתחתוניםבילדים
צעירים  -השוואה בין  Human Metapneumovirus, RSVו.Influenza A -
הקדמה :במחקר איכותי זה ,שנערך בביה"ח
סורוקה בשילוב עם המעבדה לנגיפים בביה"ח
הדסה עין כרם ,נערכה השוואה בין הנגיפים
השכיחים הגורמים לזיהום של דרכי הנשימה
התחתונים בילדים צעיריםHuman :
 Metapneumovirus (HMPV), RSVוInfluenza A-
ביחסלאפידמיולוגיהולתמונההקליניתשלהמחלה.
כמוכןנבדקהאםזיהוםמשותף)(COINFETION
של HMPVעםנגיפיםאחריםשלדרכיהנשימה
מגביראתחומרתהמחלה.

תוצאות :נגיף אחד לפחות נמצא ב57% -
מהילדים .HMPVנמצאב(13%) 68-מהילדים,
והיההפתוגןהשלישיבשכיחותואחרי)RSV (20%
ו.Influenza A (15%)-השכיחותהגבוההביותרשל

שיטות :נוזל משטיפת אף נלקח בצורה
פרוספקטיביתמ516-ילדיםשאושפזועקבזיהום
שלדרכיהנשימההתחתוניםבמשךשנה.נוכחות
 HMPVבנוזל השטיפה נבדקה על ידי  reverse
transcription PCR,ונוכחותשלRSVו- Influenza A
עלידיאימונופלואורסנציהישירה.

זיהומיםנגיפייםמוכחיםנמצאהבקבוצתהגילשל
תינוקותהצעיריםמגיל 6חודשים.ב16) 24%-
מתוך(68מהילדיםעםזיהוםבHMPV-זוההנגיף
נוסףבהפרשות.חוליםשסבלומזיהוםHMPVהיו
מבוגריםיותרמחוליםשסבלומזיהוםבRSV-
) 16.8 +-17.6חודשיםלעומת 11.8+-10.5חודשים,
.(P=0.02היפוקסמיהוצפצופיםנמצאובשכיחות
שווהבילדיםשסבלומזיהוםבHMPV-וב,RSV-
אך בשכיחות גבוהה יותר מאצל ילדים שסבלו
מזיהוםב.Influenza A-תמטבצילוםהחזהנמצא
ב 40%-מהילדיםשסבלומזיהום עלידי,HMPV
שיעורשהיהגבוהמזהשאצלילדיםשסבלו
מזיהוםעלידיRSVו13%) Influenza A -בכלאחד
מהפתוגנים <  .(0.05 Pדלקתראותנמצאהביותר
ילדיםשסבלומזיהוםעלידי HMPVמאשראצל
ילדים שסבלו מזיהום ב RSV -או  ,Influenza A
שאצלם הייתה שכיחה יותר אבחנה של
ברונכיוליטיס.לילדיםעםזיהוםנוסףעלHMPVהיה
שיעורגבוהיותרשלתסמיניםמצדמערכתהעיכול,
אךללאחומרהיתירהשלביטוייהזיהוםהנשימתי.

כתובת המערכת:
מחלקתילדיםא'
מרכזרפואיהעמק,עפולה18101
טלפון04-6494316/216:
דוא"לmiron_da@clalit.org.il:

מסקנות :התבניתהקליניתשלזיהוםדרכיהנשימה
התחתוניםבHMPV-דומהיותרלזושלRSVמאשר
לזושל.Influenza Aיחדעםזאת,הבדלהגילים
שבהםמתרחשיםהזיהומיםהשונים,והגיווןשל
הממצאיםהרדיולוגייםוהקליניים,מצביעיםעלכי
הפתוגנזהשלזיהוםבHMPV-שונהמזושל.RSV

המערכת:
ד"רדנימירון,ד"רשמואלגור
פרופ'משהברנט
משתתפים:
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הערת המערכתHMPV :הואנגיף RNAשישלו
קרבהגנטיתל.RSV-הואתוארבשניםהאחרונות
כגורםלזיהומיםבדרכיהנשימההתחתוניםבילדים.
במאמרניתןמידעבהיקףרחבלגביהשכיחותשל
HMPVונגיפיםאחריםבזיהומיםשלדרכיהנשימה
התחתונים בילדים בישראל והתמונה הקלינית
הנגרמת על ידם .אף כי לא נבדקו פתוגנים לא
נגיפיים,המידעהנובעלהשלכותגםמעברלגבולות
הארץ ,ויכול לשמש בסיס לשיקולים לפיתוח
תכשירים לטיפול בפתוגנים השונים וחיסונים
כנגדם.דרושיםמחקריםדומיםנוספים,עלמנת
לבססאתהמידעהגלוםבמחקרזהוכאלההנערכים
כעתבישראל.כמחציתמהחוליםשסבלומזיהום
עלידישפעתAהיובגילשמעל6חודשים.מבחינה
מעשיתאפשרלומר,עלכן,שחיסוןהמונישלילדים
מעלגיל6חודשיםכנגדשפעתAהיהעשוילמנוע
שיעוראשפוזיםרבבהיקףארצי.

Wolf DG et al. Comparison of Human
Metapneumovirus, Respiratory Syncytial Virus
and Influenza A Virus Lower Respiratory Tract
Infections in Hospitalized Young Children. Pedatr
Inf Dis J 2006 (April); 25: 320-324.

הבטיחותוהאימונוגניותשלחיסוןמומתהמורכבמתתהיחידהH5שלהנגיף
)Influenza A (H5N1
רקע:נגיפיהInfluenza A (H5N1) -יכוליםלגרום
מגיפהקשהכללעולמיתשלשפעת)שפעתעופות(,
עםשיעוריתחלואה,אשפוזיםותמותהגבוהים.
חיסוןיעילנגדנגיףזהבבניאדםנראה,עלכן,
חיוניביותר.
שיטות :המחקרהיהרבמרכזי,כפולסמויות,ונעשה
במבוגרים בגילאים  18 - 64שנים .הם חולקו
אקראיתלקבוצותשקיבלותוךשריריתשתימנות
שלתכשירחיסון,במינוןשל15, 7.5,45,90מק"ג
)מיקרוגראם(של,H5אופלסבו.נערךמעקבבמשך
8שבועותאחריהמחוסניםמבחינתהבטיחותשל
החיסון.דגימותשלנסיובנלקחומהמשתתפים
לפניכלמתןחיסוןו4-שבועותאחריהמנההשנייה,
ובהןנבדקונוכחותורמהשלנוגדניםמנטרלים
ומעכבי-המאגלוטינציהכנגד.H5
תוצאות:תופעתהלוואיהשכיחהביותרשלהחיסון
הייתהכאבקלבמקוםההזרקה.שיעורהימצאות

תגובהחיסוניתהיההגבוהביותרבאנשיםשקיבלו
חיסוניםבמינוןשל45או90מק'ג.אצל54%מבין
אלהשקיבלושתימנותחיסוןשל90מק'גנמצאו
נוגדניםמנטרלים,ואצל58%נמצאונוגדניםמעכבי
המאגלוטינציה,בכיילשל 1:40ומעלה.נוגדנים
מנטרליםבכיילשל1:40ומעלהנמצאואצל,43%
,22%ו 9%-מהאנשיםשקיבלושתימנותחיסון
של,15,45ו 7.5-מקג',בהתאמה.לאנצפתהכל
תגובה חיסונית בקרב מקבלי הפלסבו.

ניכרמהחוליםהםילדים,זאתעקבהאפידמיולוגיה
שלהמחלה-קרי,אופיחשיפתםלעופותחולים
בביתאובסביבתו,אובמקומותמשחק.ניתןלשער
שאםתפרוץמגיפה,אחוזניכרמהחוליםיהיוילדים.
במחקרהנוכחיהחיסוןהנדוןנוסהבמבוגרים,
ומדובררקבמחקרמסוגפאזה.IIעדיןלאמובטחת
כללתגובהחיסוניתבילדים)בעיקרצעיריםמגיל
6חודשים(,אךיחדעםזאתהמחקרמספקכיוון
שגלומה בו אפשרות גם לחיסון ילדים.

מסקנות:תכניתהתחסנותבשתימנותחיסוןשל
90מקג'אינהגורמתתופעותלוואיחמורות,ובחלק
הארי של המחוסנים נוצרים נוגדנים מנטרלים
שאופייניתקשוריםבהגנהכנגדשפעת.Aתכשיר
החיסוןשנוסהעשוילהיותכליאפקטיביבמניעת
מחלתהשפעתעלידי(influenza A) H5N1בבני
אדם.
הערות המערכת :חיסוןכנגד)Influenza A (H5N1
הוארלבנטימאדבילדים.בתחלואההנוכחית,אחוז

Treanor JJ et al. Safety and Immunogenicity of an
Inactivated Subvirion Influenza A (H5N1) Vaccine

השפעהשלהשימושבחיסוןהמצומדהאנטי-פנאומוקוקליעלשיעורהזיהומים
הפולשנייםהנגרמיםעלידיפנאומוקוקוסעמיד.
רקע:תכשירהחיסוןהמצומדכנגדפנאומוקוקוס
שנמצאבשימושבארצותהבריתמכילאת7זני
החיידקהעיקרייםהגורמיםלמחלותפולשניות
בילדים 5 .מתוך  7הזנים המוכללים בחיסון זה
)שהשימוש בו בתינוקות הוחל בשנת  ( 2000
אחראים למרבית הזיהומים הנגרמים על ידי
פנאומוקוקיםהעמידיםלפניציליןבארצותהברית.
בעבודהזובדקוהחוקריםאתהאפקטשלהשימוש
בתרכיבהחיסוןהזהעלשיעורהמחלותהפולשניות
שנגרמו על ידי פנאומוקוקים עמידים.
שיטות:המחקרהתבססעלמידעשהתקבלמסקר
אקטיביהנערךע"יה, CDC-והעוקבבאופןרציף
אחריזיהומיםחיידקייםפולשנייםבארצותהברית.
נבדקוזיהומיםעלידיפנאומוקוקיםעמידיםשבודדו
מנוזליגוףעקרים)דםCSF,וכד'(ביןהשנים1996
2004ב8-אזוריסקר,שכללואוכלוסייהשל14- 17מליוןנפשובהםכ 500.000-ילדיםהצעירים
מגיל שנתיים .החיידקים שנבדקו זוהו לפי
הסירוטיפיםשלהםובוצעובהםמבחנירגישות.
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תוצאות:שיעורהזיהומיםל100.000-נפששנגרמו
עלידיפנאומוקוקיםשאינםרגישיםלפניציליןירד
בהתמדה,משיאשל6.3\100,000בשנת1999ועד
 2.7\100,000בשנת ) 2004ירידה של  ,57%רוח
בר-סמךשל.(58%-55%,95%שיעורהזיהומים
שנגרמועלידיפנאומוקוקיםשאינםרגישיםלמספר
תכשיריםאנטיביוטייםירדבשניםאלומ 4.1-ל-
 1.7מקריםל)100.000 -ירידהשל,59%רוחבר
סמךשל .(95%, 58% - 60%בקרבילדיםהצעירים
מגילשנתיים,שיעורהזיהומיםעלידיחיידקיםלא
רגישיםלפניציליןירדבשניםאלומ 70.3-ל13.1-
מקריםל)100.000-ירידהשל,81%רוחברסמך
של.(82%-80%,95%בקבוצתהגילשלילדים
הצעיריםמגיל4שניםהייתההירידהגדולהיותר,
מ6.9-ל0.2-מקרים(ירידהשל,98%רוחבר-סמך
של.(99%-96%,95%בקבוצתהגילמעל65שנים,
שיעורהזיהומיםשנגרמועלידיפנאומוקוקיםלא
רגישיםלפניציליןירדמ16.4-ל8.4-מקריםל-
)100.000ירידהשל.(49%שיעורהזיהומיםשנגרמו
עלידיזניפנאומוקוקיםעמידיםירדבין1999ל-
2004ב.87%-במקבילנצפתהבילדיםצעיריםמגיל
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שנתייםעליהבשיעורהזיהומיםשנגרמועלידיהזן
,A19שאינו מוכלל בחיסון :מ 2-ל 8.3-מקרים
ל.100.000-
מסקנות:מרגעהתחלתהשימושבחיסוןהמצומד,
ירדשיעורהזיהומיםשנגרמועלידיפנאומוקוקוס
עמידלאנטיביוטיקהבילדיםהצעיריםמגילשנתיים
ובמבוגריםמעלגיל65שנים.יחדעםזאת,נצפתה
עליהבזיהומיםעלידיסירוטיפיםשאינםמוכללים
בחיסון.

Moe H. Kyaw et al for Active Bacterial Core
Surveillance of the Emerging Infections Program
Network. Effect of Introduction of the
Pneumococcal Conjugate Vaccine on DrugResistant Streptococcus pneumoniae. New Eng J
Med 2006; 354 (April 6):1455-1463.

השינויבאפידמיולוגיהשלבקטרמיהסמויהבילדיםבגיל3-36חודשיםלאחר
הטמעתהשימושבחיסוןהמצומדההפטה-ולנטיכנגדפנאומוקוקוס.
רקע :הטמעת השימוש בחיסון המצומד
ההפטה-ולנטי)מכיל7זנים(כנגדפנאומוקוקוס
בארצותהבריתשינתהאתשיעורההיארעותהכולל
שלבקטרמיהבילדיםבקבוצתהגיל3-36חודשים.
מטרות המחקר  :לתאר את השינוי בשיעור
ההיארעות ובאטיולוגיה של בקטרמיה בילדים
הבריאים בדרך כלל ,והמטופלים במרפאות
קהילתיותבארצותהברית.
שיטות :המחקר היה רטרוספקטיבי .נסקרו בו
התוצאותשלכלתרביותהדםשנלקחומילדים
הבריאים בדרך כלל בגילאים    3-36חודשים,
בתקופה שבין ספטמבר  - 1998אוגוסט 2003
במרפאותשלאחתמ"קופותהחולים"בקליפורניה
שהיא מן הגדולות בארצות הברית ) Kaiser
(Northern CaliforniaPermanenteובחדריהמיון.
תוצאות:הטמעתהשימושבחיסוןהמצומדהביאה
לירידה של   84%בשיעור הבקטרמיה על ידי
)Streptococcus pneumoniaeששיעורהכעתהוא
כעת,(2%1.3%-וירידהכוללתשל67%בכללמקרי
הבקטרמיה)ששיעורםכעתהוא(1.6%- 0.7%
באוכלוסייתהמחקר.שיעורהקונטמינציה)זיהום
חיצוני(שלתרביותהדםנשארקבוע,1.8%-ומכאן
שבסיומושלהמחקר > 70%מןהאורגניזמיםשזוהו
בתרביותהדםהיובעצםזיהוםחיצוני.במהלך5
שנותהמחקר,סךתרביותהדםשנלקחוירדב-
35%במרפאותהקהילה-אךנשארקבועבחדרי
המיון .בסוף שנת  ,2003שליש מכל הפתוגנים
שבודדובתרביותהדםהיוחיידקיEscherichia col:
ושליש נוסף היו חיידקי  Streptococcus

pneumoniaeמזניםשלאנכלליםבחיסון.חלק
הארי מהשליש הנותר כלל את החיידקים

Staphylococcus aureus, Salmonella spp., Neisseria
meningitidis Streptococcus pyogenes.

באוכלוסייה הנחקרת ,שבה הילדים מחוסנים
שגרתיתבחיסוןהנדון,ספירתדםלבנהשל<
15.000/ממ'קהיוותהבפניעצמהערךמנבאגרוע
לבקטרמיה בפעוטות עם חום )רגישות  , 74%
ייחודיות,54.5%ערךחוזהחיובי,1.5%ערךחוזה
שלילי.(99.5%

מסקנות :בארצותהברית,חיסוןשגרתיבחיסונים
המצומדיםכנגדinfluenzae type bHaemophilus
וS. pneumoniae-הביאלכךשהבקטרמיההסמויה
בילדיםבריאיםבדרךכללתהפוךנדירהמאד.יחד
עםזאת,במקביללירידהבשיעורהבקטרמיהעל
ידיהחיידקיםהללו,השיעורהיחסישלבקטרמיה
סמויההנגרמתעלידיSalmonella sp ,E. coliו-
 Staphylococcus aureusעלה.השימושבמספר
הכדוריות הלבנות כמנחה להתחלת טיפול
אנטיביוטי אמפירי נמצא לא מוצדק .נדרשות
הנחיות קליניות חדשות ביחס לגישה הראויה
להינקטבמרפאהאוחדרמיוןכלפיפעוטעםחום.
הערת המערכת  :שני מאמרים עדכניים אלה
עוסקים בהשפעה של החיסון המצומד כנגד
פנאומוקוקוס-לאחרתחילתהשימושבו)ואף
הטמעתובתכניתהחיסוניםהשגרתיתשלילדים
במדינותשונותבארצותהברית(-עלהאפידמיולוגיה
שלזיהומיםפנאומוקוקלייםבכלל,בארצותהברית,
ושלאלההנגרמיםעלידיפנאומוקוקיםעמידים
בפרט.אפשרלתמצתאתהמסרשלשניהמאמרים
בשלושנקודות:

 .1שיעור הזיהומים הפולשניים בילדים  בכלל,
ובקבוצתהילדיםהצעיריםמגיל4שנים)שאצלם
נגרמיםעיקרהזיהומים(בפרט,פחתכדי.80-100%
המשמעותהיא,למשל,שניתןיהיהלהפסיקולטפל
בילדיםעםחשדלבקטרמיהסמויהבאנטיביוטיקה
רחבת-טווח)כפישנעשהבמספרמרכזיםבארץ(.
.2זניהפנאומוקוקיםהעמידיםהגורמיםלזיהומים
פולשנייםהולכיםונעלמים.המשמעותהיאשניתן
יהיהלהפסיקולהשתמשבתרופותרחבותטווח
כנגדהחיידק.
 .3לחיסון של תינוקות וילדים נודעת השפעה
מיטיבה)חסינות-עדר(.אגב,בישראלישניסיון
דומה,ייחודיבעולם,עםחיסוןבתחוםאחר-החיסון
כנגדהפטיטיס.Aחיסוןילדיםצעיריםבו,גרם
להיעלמותכמעטמוחלטתשלהמחלהבכלקבוצות
הגילמשוםתופעתחיסוןהעדר-סילוקנשאות
הנגיףמקבוצתהסיכוןשממנהנוטההואלהיות
מועבר אל קבוצות הגיל האחרות .מבחינת
הזיהומיםהפנאומוקוקלייםבישראל,מדוברב11-
זניםוהתכשירלחיסוןנמצאעדיןבשלביפיתוח.
ברגעשיפותחויוטמע,צפוישגםאצלנויסתמנו
ממצאיםדומיםלאלהשבארצותהברית.אליהוקוץ
בה-במקוםזניהפנאומוקוקיםשבחיסוןנצפית
עליהבשיעורשלהזיהומיםעלידיפנאומוקוקים
אחריםואףחיידקיםאחרים.המשמעותוההשלכות
של מידע זה עדיין לא  ברורה ,ויתכן שלפחות
מבחינתהפנאומוקוקיםיהיהצורךל"עדכן"את
החיסון.

Herz, AM et al. Changing Epidemiology of
Outpatient Bacteremia in 3- to 36-Month-Old
Children After the Introduction of the
Heptavalent-Conjugated Pneumococcal Vaccine.
Pediatr Inf Dis J. 2006 (April); 25:293-300.

רפואהמשלימהואלטרנטיבית-מהןהעובדות??.
באחרונה הוצא לאור סיפרו של פרופ' יונתן הלוי ,מנהל המרכז הרפואי "שערי צדק" בירושלים
"רפואה משלימה ואלטרנטיבית  -כל העובדות" .מאחר ותוכן הספר נוגע לרפואת הילדים,
ביקשנו מפרופ' הלוי לסכם עבורנו את תכניו.
ההחלטהלסקראתהספרותהמקצועיתבנושאי
רפואהמשלימהכפישפורסמהבכתביעתמובילים
בתחוםהרפואההקונבנציונליתגמלהבילפניכשלש
שנים,לאורהנהירההבולטתשלהציבורלטיפול
אצלמטפליםבתחוםהרפואההמשלימה.ללא
תלותבסיבותלפופולריותשלהרפואההמשלימה
בעיניהציבורנראהלישכלאחדמאתנו,הרופאים
הקונבנציונליים ,חייב לדעת יותר על הרפואה
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המשלימה ,ענפיה השונים של הפרהדיגמות
העומדותבבסיסםועליעילותןובטיחותןשלשיטות
הטיפולהשונות.ידעזהחשובעלמנתשנביןטוב
יותראתנטיותליבםשלמטופלינוועלמנתשהשיח
רופא-מטופליהאגלויופתוחיותרושמטופלנולא
יחששולמסרעלעובדותהיותםמטופליםבמסגרת
הרפואה המשלימה ולדווח על מהות הטיפול
והתרופותשהםנוטלים.
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חלקוהראשוןשלהספרסוקרכלאחתמשיטות
הרפואה המשלימה הפופולריות יותר כולל
התפתחותהההיסטורית\הפרהדיגמההעומדת
בבסיסה ,התועלת המיוחסת לה והממצאים
שנמצאובמחקריםאיכותיים.עלסמךסקירהזו
מסתייםכלפרקבהמלצתהלכהלמעשהובדירוג
כמותישלכלשיטהמבחינתיעילותובטיחותשל
ההתויותהשונותלשימושבה.לעיתיםקרובות
המשךבעמוד4

מצויןכידרושיםמחקריםנוספיםעלמנתלגבש
המלצהחד-משמעית.כךלמשלדיקורבמחטים
)אקופנקטורה(מצויןכבעליעילותגבוההלכאבחד
במיוחדלאחרטיפולישינייםוליעילותבינוניתלכאב
כרוני ככאב גב ,כאבי ראש או כאבים הנובעים
מדלקתמפרקיםניוונית.כמוכןמצויןכיאיןכל
בסיסמחקרילטענהבדבריעילותהדיקורלהפחתה
במשקלאולהפסקתעישון.לגבידמיוןמונחה
למשלנמצאוהוכחותדלותבספרותועלסמךמחקר
לאאיכותיליעילותובהפגתחרדהוכאבלפניניתוח
ובחוליסרטן.לאורךהספרכולומודגשתהעובדה
כי התייעצות עם רופא המשפחה או רופא
קונבנציונליאחרהרלבנטילתלונותהחולהחיונית
עלמנתלאלהחמיץאבחנהלגביהדרכיהאבחון
והטיפולבמסגרתהרפואההקונבנציונליתהןבעלי
יעילותמוכחתוקייםסיכוןלקיפוחהסיכוילאבחון
וטפול מדויקים אם יעשה שימוש ברפאה
המשלימה.

בחלקאחרשלהספרנסקרותשיטותהרפואה
המשלימההנהוגותבטיפולבמחלותשונותואף
אלהמדורגותמבחינתיעילותןובטיחותן.כדוגמה
לתוכנו של פרק זה ניתן להביא את הטיפולים
בתחום הרפואה המשלימה הנהוגים בילדים
הסובליםמדלקתבדרכיהנשימההעליונים.עלפי
הספרותהמחקריתנמצאדיקורבמחטיםכבעל
יעילותבינוניתולגביצמחימרפאמתחוםהרפואה
הסינית המסורתית וכן תוספי מזון כויטמין C
במחלותאלהההוכחותהמחקריותליעילותדלות
ביותר.הומאופתיהנמצאהכלאשונהמטפולבאינבו
)פלסבו(.
פרקנוסףבספרדןבטיפוליםהמוצעיםל"עיכוב
זקנה"ומודגשבוכילאקיימיםלמעשהטיפולים
מעכביזקנהבעלייעילותמוכחתפרטלשמירהעל
אורחחייםבריאכפישמומלץמזהתקופהארוכה
עלפיהמחקרהרפואי.

חשובלהדגישכיאיןמטרתהספרלתת"הכשר"
לשיטות רפואיות שאינן מבוססות על עובדות
מחקריותאלאלנסותולנפותאת"התבןמןהבר"
בנושאיםהזוכיםלפופולריותמרובהואשרמיעוטן
נמצאיעילובטוחגםאםהפרהדיגמהעליההוא
מבוססאיננהמובנתלרפואההמודרניתואיננה
עומדתבמבחןמדעי)כמיהטיפולבכאבע"ידיקור
במחטים אות לתועלת מוגבלת של תרופות
הומאופטיותבהתויותנבחרות(.
הספרמיועדלקהלהרחבולציבורהרופאיםכאחד.

פרופ'יונתןהלוי
המנהלהכללי
מרכזרפואי"שעריצדק"
ירושלים
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