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הקדמה
דלקת חדה של מכסה הגרון )אפיגלוטיטיס/סופרהגלוטיטיס( 
ושל  הגרון  מכסה  של  צלוליטיס  למעשה  היא  )דחמ"ג1( 
מסכני  לסיבוכים  פוטנציאל  ובעלת  אליו  הסמוכות  הרקמות 
 .]1[ האוויר  דרכי  של  ומלאה  חדה  חסימה  כדוגמת  חיים 
המופילוס  כנגד  בחיסון  הנרחב  השימוש  שלפני  בתקופה 
b כחלק מחיסוני השגרה במדינות רבות ברחבי  אינפלואנזה 

דלקת חדה של מכסה הגרון ואלח–דם על רקע 
ניסריה מנינגיטידיס Y - פרשת חולה נדירה

דלקת חדה של מכסה הגרון )אפיגלוטיטיס/ סופרהגלוטיטיס( היא מחלה חדה 
בעלת פוטנציאל לסיבוכים מסכני חיים כדוגמת חסימה מלאה של נתיב אוויר. 
בפרשת החולה אנו מדווחים על חולה בת 85 שנים, שאושפזה עקב כאב בצוואר, 
כאב בבליעה, ודיבור לא ברור. בתרביות דם שנלקחו עם קבלתה הודגמה צמיחה 
של ניסרה מנינגיטידיס קבוצה סרולוגית Y הרגיש לפניצילין. החולה טופלה 
בצפטריאקסון וכן בקורטיקוסטרואידים עם שיפור במצבה. בספרות הרפואית 
מצאנו 21 חולים נוספים של דלקת חדה של מכסה הגרון ואלח־דם הנגרמים 
מניסריה מנינגיטידיס, 52% מתוכם נגרמו על ידי קבוצה סרולוגית Y. ההבדלים בין 
דלקת חדה של מכסה הגרון הנגרמת על ידי ניסריה מנינגיטידיס לבין זו שאינה 
נגרמת על ידי ניסריה מנינגיטידיס כוללים אלח־דם ב־100% מהחולים וסיכון 
לנתיב אוויר ב־69% מהחולים. ייתכן שלקיחת תרביות בכל מקרה של דלקת חדה 

של מכסה הגרון תביא לגילוי יותר חולים הלוקים בניסריה מנינגיטידיס. 

אפיגלוטיטיס; סופרהגלוטיטיס; דלקת מכסה הגרון; ניסרה מנינגיטידיס; בקטרמיה.
.Epiglottitis; Supraglottitis; Neisseria meningitides; Bacteraemia; Airway obstruction
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תקציר:

1דחמ"ג - דלקת חדה של מכסה הגרון

 ,b סוג  אינפלואנזה  המופילוס  היה  השכיח  המחולל  העולם, 
והמחלה הייתה שכיחה בעיקר בילדים )65%-75% מהחולים 
הביאה  זה  חיסון  הטמעת  שנים(.   4-1 הגיל  בקבוצת  היו 
-95% הם  מבוגרים  שכיום  כך  המחלה,  בהיארעות  לשינוי 

90% מהחולים וללא מחולל מאפיין כגורם לתסמונת זו ]2,1[. 
האטיולוגיה של המחלה השתנתה אף היא כשבקרב מבוגרים 
מדובר על מזהמים חיידקיים מגוונים, זיהומים נגיפיים, שילוב 

של זיהום נגיפי־חיידקי וכן אטיולוגיה שאיננה זיהומית ]3[. 
ניסריה מנינגיטידיס הוא דיפלוקוק גראם שלילי ששיעור 
הנשאות שלו בלוע עומד על 5%-20% ]4[. דלקת עוצבות 
המוח, אלח–דם, דלקת מפרקים זיהומית הן בין הסתמנויות 
המוכרות של חיידק זה ]5[. פורסמו דיווחים מעטים בספרות 
הרפואית על דלקת חדה של מכסה הגרון שנגרמה על ידי 
מנינגוקוק ]2[. בפרשת החולה המוצגת בפניכם בחרנו לדווח 
על חולה שלקתה בדלקת חדה של מכסה הגרון ואלח–דם על 

רקע זיהום מנינגוקוקלי. 

מפרשת החולה
ימין  בצד  בצוואר  בת 85 שנים אושפזה עקב כאבים  אישה 
המחמירים בעת הנעת הראש, כאבים בבליעה ודיבור לא ברור, 
ללא חום )טופלה בתרופות להורדת חום בשל אותם כאבים(, 
וללא שיעול, נזלת או תלונות נוספות. מחלות פעילות נוספות 
כללו סוכרת, השמנת יתר חולנית, היפרליפידמיה, יתר לחץ 

דם, דום נשימה בשינה. 
36.6 מ"צ, לחץ דם 109/70,  בבדיקתה בקבלתה: חום 
דופק 87, מספר נשימות בדקה 24 וריווי חמצן באוויר חדר 
94%. ממצאים חיוביים בבדיקה גופנית כללו: צרידות, ללא 

תמונה 1: 
חתך במישור חיצי )sagital plane( של מכסה גרון בצקתי המצר 

את דרכי האוויר העליונות
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שרנוק )סטרידור( או ריור. רגישות קלה בצוואר ימין, הגדלת 
קשרית לימפה תת–ליסתית מימין ללא ממצא נוסף בבדיקתה. 
בבדיקה אנדוסקופית נצפו אריתנואיד וקפל אריאפיגלוטי 
ימניים נפוחים. בדיקות המעבדה מפורטות בטבלה 1. צילום 

בית החזה שבוצע עם קבלתה היה ללא ממצאים.
בטומוגרפיה מחשבית של הצוואר הודגמה בצקת של קפל 
אריאפיגלוטי ימני וגלוטיס תוך דחיקה והיצרות של נתיב 
האוויר מימין לשמאל - תמונה המתאימה לתהליך דלקתי 
פעיל. )תמונות 1 ו־2(. בתרביות דם נמצאה ניסרה מנינגיטידיס 
 )Neisseria meningitides serogroup Y( Y  קבוצה סרולוגית 

הרגיש לפניצילין. 
החולה טופלה בצפטריאקסון ובסטרואידים, ובעקבות 
טיפול זה הודגמו הן שיפור קליני בתלונות על כאב בבליעה 
ובהנעת הראש והן שיפור בבדיקות מעבדה. השיפור בבדיקות 
המעבדה כלל עלייה בתפקוד הכליות ובספירת הטסיות, 
וירידה במדדי דלקת ובתרביות דם שליליות. בסופו של 
אשפוזה לאחר שיקום קצר החולה השתחררה לביתה במצב 

משביע רצון.

דיון
בעשורים  והולכת  גוברת  במבוגרים  דחמ"ג  היארעות 
בני   100,000 לכל  חולים   3.1-2 על  ועומדת  האחרונים, 
כאב  כוללים  סדר(  )לפי  השכיחים  התסמינים   .]6,3,1[ אדם 
המחלה  מהלך   .]6[ נשימה  וקוצר  חום  בבליעה,  קושי  גרון, 
ארוך  תסמינים  במשך  מתאפיין  מילדים,  בשונה  במבוגרים, 
יותר ]6[ ובשיעור נמוך מאוד של צורך באבטחת נתיב אוויר 
4%-25% לעומת 70%-100%, בהתאמה ]7,1[. שיעור תרביות 
 17%-0% ורק   50%-10% בין  נע  במבוגרים  הנלקחות  הדם 

חיוביות ]7,6,3[. 
ככל הידוע לנו, החולה שלנו הוא פרשת החולה ה–22 
ניסריה  ידי  על  של דחמ"ג המתוארת בספרות הנגרמת 
מנינגיטידיס. המקרה הראשון של ניסרה מנינגיטידיס כמחולל 
של דחמ"ג במבוגרים תואר בשנת 1995 ]8[. סיכום הנתונים 
2. ההבדל  האפידמיולוגיים של חולים אלו מובא בטבלה 
העיקרי בין דחמ"ג הנגרמת על ידי מנינגוקוק לשאר המקרים 
הוא אלח–דם נלווה, וב–100% מהחולים נמצא אלח–דם שנגרם 
על ידי החיידק. התפלגות הזנים בחולים השונים כללה קבוצה 
סרולוגית Y ב–52% וקבוצה סרולוגית W ב–27%. הגיל הממוצע 
בחולי דחמ"ג הנגרמת על ידי מנינגוקוקים היה 69 שנים, גיל 
מבוגר יותר מהממוצע של שאר חולי דחמ"ג, שעמד על 48 
שנים ]6[. שיעור הגברים היה כ־46% בחולי דחמ"ג שנגרמה 
על ידי מנינגוקוק, בעוד שבחולי דחמ"ג האחרים עמד שיעור 
הגברים על כ־61% ]7,6[. שיעור החולים שנזקק ולאבטחת 
נתיב אוויר פולשנית בחולי דחמ"ג הנגרמת על ידי מנינגוקוק 
69%, בעוד ששיעור ההזדקקות לאבטחת נתיב  עמד על 

תמונה 2: 
 חתך במישור רוחבי )axial plane( של מכסה גרון בצקתי המצר 

את דרכי האוויר העליונות

ערכי יחסערךבדיקת עזר 
White blood cells (K/microL)17.84-10.8

Haemoglobin (g/dl)13.811.7-15.7

Platelets (K/microL)84130-440

Neutrophils absolute number (K/microL)16.451.8-7.7

Urea (mg/dl)8615-45

Creatinine (mg/dl)2.20.51-0.95

Potassium (meq/l)3.93.5-5.2

sodium (meq/l)135136-148

Chloride (meq/l)10198-110

C-reactive protein (mg/l)2870-5

טבלה 1:
נתוני מעבדה בקבלתה של החולה

מספר 
גיל מקרה 

מין 
)זכר/

רקע רפואי )אם מתואר(נקבה( 
קבוצה 

סרולוגית 

 נתיב 
אוויר 

פולשני
כן Bללא רקע רפואי ז154 ]8[

כןYללא רקע רפואי ז260 ]13[
לאBלא ידוע נ 395 ]10[
כןלא ידועסוכרת, הגדלה שפירה של הערמוניתז465 ]14[
כןYמחלת לב איסכמית, סוכרת, אסטמהנ581 ]11[
כןYללא רקע רפואי נ644 ]10[
כן Yלא ידוע ז773 ]12[

סוכרת, יתר לחץ דם, מחלת כלי דם נ868 ]15[ 
פריפריים

Yלא

כןCסוכרת ז937 ]2[
סרטן שד גרורתי, סרטן תאי קשקש נ1089 ]4[

של העור, יתר לחץ דם, שיטיון
Yלא

כןWהשתלת כליה, יתר לחץ דםז1165 ]9[
 12-15 

]16[
לא 

ידוע
לא 

ידוע
לא Wלא ידוע

ידוע
 16-20 

]17[
לא 

ידוע 
לא 

ידוע 
לא Yלא ידוע 

ידוע
כן Wיתר לחץ דם, פרפור עליות נ2182 ]18[

 22 
)מקרה 
נוכחי(

סוכרת, השמנת יתר חולנית, יתר נ85
לחץ דם, דום נשימה בשינה, הפרעה 

בשומני הדם

Yלא

טבלה 2:
סיכום נתונים אפידמיולוגיים קליניים ובקטריולוגים של חולי דלקת מכסה הגרון 

הנגרמת כל ידי ניסריה מנינגיטידיס
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אוויר בחולי דחמ"ג האחרים עמד על 4%-25% ]7,1[. שיעור 
חולי סוכרת מקרב חולי דחמ"ג הנגרמת על ידי מנינגוקוק 
 היה כ־38%. שיעור חולי הסוכרת בשאר חולי דחמ"ג היה 

 .]7,6[ 18%-10%

לסיכום
ביותר  נדירה  ידי מנינגוקוק היא מחלה  דחמ"ג הנגרמת על 
למחלה  בהשוואה  יחסית  תוקפנית  כמחלה  המסתמנת 
בה  הנזקקים  וששיעור  וייתכן  אחרים,  מחוללים  רקע  על 
יותר. לנוכח הפוטנציאל לסכנת  להתערבות פולשנית גבוה 
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ללא חומר משמר.

יש לאחסן בטמפ' החדר.
כל בקבוקון חד מנתי מכיל
0.5 מ"ל (כמות המקבילה 

לכ-10 טיפות). 
כל בקבוקון מיועד לשימוש 

אישי בלבד. 
בקבוקונים הניתנים 

לסגירה חוזרת: 
לאחר השימוש יש לסגור את 

הבקבוקון מיד ולהשתמש 
בתכולת הבקבוקון בתוך 

12 שעות.
מתאים לשימוש גם במטופלים 

המרכיבים עדשות מגע. 
ניתן לשימוש לעיתים תכופות, 

מספר פעמים ביום.
להוראות שימוש: 

יש לעיין בעלון המצורף.
יש לשמור הרחק מהישג ידם 

של ילדים.

תמיסה סטרילית ללא חומר 
משמר, לטיפול בעדשות מגע 

בעין ומחוצה לה

אישור משרד הבריאות מס’: 20 בקבוקונים של 0.5 מ"ל
.14380408

יצרן:
מדיקיור טכנולוגיות בע"מ,

רח' השיטה 5, א.ת. קיסריה.

Ministry of Health 
approval No.: 14380408.
Manufacturer: MediCure 
Technologies Ltd.,
5 Ha-Shita St., Caesarea.

תמיסת עיניים

 ˜ÈÂ¯ÈÈ‡
Ï¯ÂË

 ˜ÈÂ¯ÈÈ‡
Ï¯ÂË

Composition:
Hyaronic Acid (as Sodium 
Hyaluronate 1mg/1ml) 
Sorbitol Solution,             
Tri Sodium Citrate, 
Citric Acid, WFI.
For ophthalmic use only. 
Preservative-free.
Store at room temperature.
Each single dose vial 
contains 0.5 ml (equivalent 
to about 10 drops).
Each vial should be used 
by one patient only. 
Resealable vials: 
after use, close the vial 
immediately and use the 
content of the vial within 
12 hours.
Can also be used by 
contact lense wearers. 
Can be used frequently, 
a few times a day.
Instructions for use: 
see enclosed leaflet.
Keep out of the reach 
of children.

הרכב:

301010215

PharmaCode 215

PharmaCode 215

20 vials of 0.5 ml

להשיג בכל קופות החולים, 
פארמים ובתי מרקחת פרטיים!


