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הקדמה
מהפלורה  חלק  קרובות  לעיתים  הוא  זהוב  סטפילוקוק 
של  הנשאות  שיעור   .]1[ הריריות  ושל  העור  של  הטבעית 
זהוב משתנה כתלות בגורמים שונים, כדוגמת  סטפילוקוק 
גיל וחשיפה לנשאים אחרים ]2[. נשאות של החידק יכולה 
או  לעור  מעבר  החידק  ולחדירת  עורי  לזיהום  להוביל 
ביטוי  החיידק  ידי  על  הנגרמות  למחלות  רכות.  לרקמות 
קליני רחב, מזיהומי עור פשוטים וזיהומי רקמות רכות ]3,1[ 
הלב  פנים  דלקת  דוגמת  חיים,  מסכני  זיהומים  לכדי  ועד 

זיהומים מסטפילוקוק זהוב עמיד למתיצילין 
 לעומת זיהומים מסטפילוקוק זהוב רגיש 

למתיצילין בילדים בדרום ישראל
 Methicillin-Resistant( רקע: זיהומי סטפילוקוק זהוב עמיד למתיצילין
Staphylococcus aureus, MRSA( גורמים לתחלואה ניכרת. קיים חוסר בנתונים 

לגבי זיהומי MRSA בילדים בישראל.
 MRSAמטרה: הערכת גורמי הסיכון, ההסתמנות הקלינית ושיעורי הזיהום ב־

מכלל הילדים עם זיהומי סטפילוקוק זהוב בדרום ישראל. 
שיטות: מחקר רטרוספקטיבי שנערך במרכז הרפואי סורוקה. נכללו ילדים 
שגילם פחות מ־18 שנים עם זיהומי סטפילוקוק זהוב בין השנים 2015-2005. 
תוצאות: במהלך המחקר זוהו 1,062 זיהומי סטפילוקוק זהוב, מהם 164 )15%( 
MRSA. מכלל הזיהומים, 687 )65%( היו זיהומי עור ורקמות רכות ו־375 )35%( 
היו זיהומים חודרניים, כולל אלח דם, זיהומי עצם ומפרק ומורסות בכבד ובריאות.
זיהומי MRSA היו שכיחים יותר בילדים בני פחות מחמש שנים )18% לעומת 
13% בילדים בין הגילים 17-5 שנים(, ילדים ממוצא בדואי )19% לעומת 8% 
בילדים ממוצא יהודי(, כוויות )24% לעומת 15%(, תסמונת אי רגישות לכאב 
)CIPA; 90% לעומת 15%(, וזיהומי עור ורקמות רכות )17% לעומת 12% זיהומים 
חודרניים(. מדדים בספירת הדם ושיעור הזיהומים הנרכשים בקהילה לעומת 
אלה הנרכשים בבית החולים היו דומים בהשוואת זיהומי MRSA לעומת זיהומים 

.)MSSA( מסטפילוקוק זהוב רגיש למתיצילין
בניתוח רב משתנים, גיל )יחס צולב, odds ratio [OR]=0.953(, מוצא בדואי 
)OR=2.698( כוויות )OR=2.036( וזיהומי עור ורקמות רכות )OR=1.674( נמצאו 

.MRSA כקשורים לזיהומי
שיעורי העמידות לאנטיביוטיקה היו גבוהים יותר בזיהומי MRSA )לעומת 
MSSA( עבור קלינדמיצין )30% לעומת 14%(, אריתרומיצין )34% לעומת 15%(, 
טרימטופרים־סולפמטוקסזול, ריפמפיצין, ציפרופלוקסצין וגנטמיצין )4% לעומת 

0.5%, כולם(. כל הבידודים היו רגישים לוונקומיצין.
מסקנות: זיהומי MRSA שכיחים יותר בילדים צעירים, ממוצא בדואי ובכוויות 
והינם עמידים יותר לאנטיביוטיקה מקבוצות שונות לעומת זיהומי MSSA. נתונים 

.MRSA אלה עשויים לשמש לשיפור הזיהוי והטיפול בילדים עם זיהומי

ילדים; סטפילוקוק זהוב עמיד למתיצילין )MRSA(; זיהומים נרכשים בקהילה; זיהומים נרכשים בבית החולים.
.Children; Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA); Community-acquired infections; Hospital-associated infections

מילות מפתח:
:KEY WORDS

יעל דולסטרה
גל צבאן

אמיר חורב
דוד גרינברג

שלום בן שימול

היחידה למחלות זיהומיות בילדים, מרכז 
רפואי אוניברסיטאי סורוקה; הפקולטה 
למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון 

בנגב

תקציר:

ומחלות  )אוסטיאומיליטיס(  בעצם  זיהום  )אנדוקרדיטיס(, 
חודרניות אחרות ]1, 4[. 

זנים של סטפילוקוק זהוב הנרכשים בקהילה היו רגישים 
עד לפני כעשור כמעט באופן מוחלט לתרופות אנטיביוטיות 
 Methicillin-Susceptible  -  MSSA לקטם,  ביתא  מסוג 
Staphylococcus aureus ]5[. לעומתם, זנים העמידים לפניצילין 
 HA-MRSA נמצאו בעיקר בין כותלי בית החולים, ועל כן כונו
 Healthcare Associated Methicillin Resistant Staphylococcus
CA-( בזיהום מהקהילה MRSA aureus ]5[. הימצאות של 
MRSA(, שתוארה לראשונה בשנת 1981 בארה"ב, הובילה 
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לשינוי הגישה הטיפולית בזיהום בסטפילוקוק זהוב, בין 
השאר בשל וירולנטיות בזיהומים עמידים ]4, 6[. לנוכח זאת, 
הוחל טיפול נרחב יותר בתרופות אנטיביוטיות שאינן מסוג 
ביתה לקטם, דוגמת קלינדמצין וונקוצמין כטיפול אמפירי, 

כתלות באפידימיולוגיה מהקומית.
גורמי סיכון לזיהומים בסטפילוקוק זהוב כוללים טיפול 
באנטיביוטיקה ]2[, צנתר לתוך הווריד ולידה מוקדמת ]4[, 
ואילו גורמי סיכון לזיהום ב–MRSA כוללים אשפוז קודם, 
שימוש בסמים ועוד ]5, 7[. קיימים הבדלים בשכיחות זיהומי 
MRSA בהשוואה בין אוכלוסיות שונות ]2, 8, 9[. בישראל, 
MRSA באוכלוסיה  קיים מידע חלקי לגבי שיעור זיהומי 
הכללית ובילדים ]2[. בדרום ישראל, מוצא בדואי נמצא כגורם 

 .]2[ MRSA סיכון לנשאות של
אוכלוסיית הנגב מונה כ–270 אלף ילדים. מתוכם כ–130 
אלף בדואים וכ–140 אלף יהודים ]10[, המטופלים במרכז 
הרפואי סורוקה ]2[. האוכלוסייה הבדואית מתאפיינת 
ילדים למשפחה  יותר של  גבוה  בצפיפות־יתר, במספר 

ובהכנסה נמוכה יותר בהשוואה לאוכלוסיה היהודית ]2[.
מידע על שכיחות וגורמי הסיכון לזיהומים חודרניים מ–

MRSA חשוב לצורך קביעת טיפול אמפירי מתאים ולשיפור 
הפרוגנוזה של החולים. מטרות העבודה הן לדווח על שיעור 
זיהומי MRSA ועל מציאת גורמי הסיכון לזיהומים אלה מתוך 
כלל הזיהומים החודרניים מסטפילוקוק זהוב בילדים שטופלו 
בבית החולים סורוקה, בין אם נרכשו בקהילה ובין אם נרכשו 

בבית החולים. 

חומרים ושיטות
ביחידה  אוכלוסייה  מבוסס  רטרוספקטיבי  מחקר  נערך 
למחלות זיהומיות ילדים בבית החולים סורוקה. נכללו ילדים 
תושבי הנגב, שגילם פחות מ–18 שנים עם תרביות חיוביות 
ילדים  נכללו   .2015-2005 השנים  בין  זהוב,  לסטפילוקוק 
דיקור  או  שדרה  נוזל  דם,  מתרבית  חודרני  בזיהום  שלקו 
לשאיבת נוזל מיפרק, וזיהומים לא חודרניים מתרביות עור 
ורקמות רכות. לא נכללו תרביות לנשאות. אם לילד הייתה 
יותר מצמיחה אחת בפער של פחות 30 יום, התייחסנו רק 
אל הראשונה. אם באותו אירוע הייתה צמיחה של MRSA וגם 
ידי  MSSA, התייחסנו אל הזיהום כעמיד. המחקר אושר על 

ועדת האתיקה בבית החולים סורוקה.
סורוקה הוא בית החולים היחיד באזור הנגב. אוכלוסיית 
הנגב מורכבת מ–80% יהודים, )50% מהלידות( ו–20% בדואים 
)50% מהלידות(. קיימים הבדלים רבים בין שתי הקבוצות: 
אוכלוסיית הבדואים מאופיינת במצב חברתי–כלכלי ירוד 

יותר ובשיעורי ילודה גבוהים יותר.

הגדרות:
כולל  חודרניים,  זיהומים   )1( קליניים:  תסמינים  שני  הגדרנו 
זיהומים   )2( ומפרקים;  עצמות  זיהומי  דם(,  )אלח  בקטרמיה 
 hospital( של עור ורקמות רכות. זיהום שנרכש בבית החולים
associated, HA( הוגדר כצמיחה לאחר יותר מ–72 שעות מהגעה 
לחדר מיון או זיהום בחולה שאושפז בחודש האחרון. זיהום 
כחיידק  הוגדר   )community acquired, CA( בקהילה  שנרכש 

שבודד במשך 72 השעות הראשונות מהגעה לחדר מיון.

איסוף נתונים:
נבדקו  מין.  גיל,  מוצא,  כולל  דמוגרפיים,  נתונים  נאספו 
כולל חום בקבלה, מדדים בספירת הדם  מאפיינים קליניים, 
ניטרופילים  כולל רמות מוגלובין, כדוריות דם לבנות, רמות 
 congenital insensitivity to( וטסיות. נבדקו גורמי סיכון, כולל
בבית  שנרכש  זיהום  כווייה,   ,)pain with anhidrosis - CIPA
בטיפול  אשפוז  האשפוז,  משך  כולל  תוצא,  ומדדי  החולים; 

נמרץ ותמותה. 

שיטות מיקרוביולוגיות:
 disk diffusion בדיקות רגישות לאנטיביוטיקה בוצעו בשיטת 
רגישות  פי  על  נקבעה   )MRSA( למתיצילין  עמידות   .  assay
לצפוקסיטין )cefoxitin(. כל התבחינים לרגישות לאנטיביוטיקה, 
כולל עבור אוקסצילין, קלינדמיצין, אריתרומיצין, ריפאמפין, 
ציפרופלוקסצין  דוקסיציקלין,  קו–טרימוקסזול,  גנטמיצין, 
החולים  בית  של  לבקטריולוגיה  במעבדה  בוצעו  וונקומיצין 

סורוקה בשיטות שגרתיות, כפי שפורט בעבר ]2, 13-11[. 

עיבוד סטטיסטי
סיכון  גורמי  בין  קשר  לזיהוי  חד–משתנים  עיבודים  בוצעו 
אפשריים וזיהום MRSA. בנוסף, בוצעו עיבודים רבי–משתנים 

 כלל זיהומי סטפילוקוק 
n=1,062 ,זהוב

MRSA ,164 )15.4%(סטפילוקוק זהוב עמיד למתיצילין
MSSA ,898 )84.6%(סטפילוקוק זהוב רגיש למתיצילין

375 )35.3%(זיהומים חודרניים
687 )64.7%(זיהומי עור ורקמות רכות

6.3 ± 5.4גיל - ממוצע )שנים(
345 )32.6%(ילדים ממוצא יהודי*
714 )67.4%(ילדים ממוצא בדואי

653 )61.5%(זכרים
409 )38.5%(נקבות

CIPA)0.9%( 10
67 )6.3%(כוויות

247 )23.3%(זיהומים שנרכשו בבית החולים
815 )76.7%(זיהומים שנרכשו בקהילה

n=757( 1.0 ± 37.8(טמפרטורה שנמדדה במיון ילדים - ממוצע
n=886( 5.1 ± 13.1(ספירת תאי דם לבנים - ממוצע

n=879( 1.8 ± 11.6(המוגלובין - ממוצע
n=890( 157.7 ± 366.0(טסיות - ממוצע

8.1 ± 25.7משך אשפוז - ממוצע
3.2משך אשפוז - חציון

90 )8.5%(אשפוז בטיפול נמרץ
12 )1.1%(תמותה

טבלה 1: 
מאפיינים דמוגרפיים, קליניים ומעבדתיים של זיהומי סטפילוקוק 

זהוב בילדים בדרום ישראל, 2015-2005

 *בשלושה חולים - מוצא לא ידוע
CIPA - Congenital insensitivity to pain with anhidrosis
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גורמי   .MRSA לזיהום  אפשריים  סיכון  גורמי  להעריך  כדי 
הסיכון שנבדקו היו כאלה המוכרים מהספרות המדעית, וכן 
הנתונים  בעיבוד   MRSA לזיהומי  קשורים  שנמצאו  גורמים 
העור  של  וזיהום  כוויה  אתני,  מוצא  גיל,  החד–משתנים: 

ורקמות הרכות ]3-1[. 

תוצאות
במהלך המחקר זוהו 1062 זיהומים של סטפילוקוק זהוב, מתוכם 
מכלל   .MSSA זיהומי  ו–898   MRSA זיהומי  היו   )15.4%(  164
ורקמות  עור  זיהומי  היו   64.7% זהוב,  בסטפילוקוק  הזיהומים 
זיהומי  של  מיקרים   23.2%( חודרניים  זיהומים  ו–35.3%  רכות 
אלח דם, ו12.1% זיהום מפרקי(. הגיל הממוצע היה 6.3 שנים 
היו צעירים מגיל 5 שנים.  - 4.7 שנים(, כאשר 51.5%  )חציון 

67.4% מהילדים היו ממוצא בדואי ו–32.6% היו ממוצא יהודי.
שיעור של 76.7% מהזיהומים נרכשו בקהילה לעומת 23.3% 
שנרכשו בבית החולים. אשפוז בטיפול נמרץ תועד ב–8.5% 

מהילדים, מרביתם )59/90, 65.6%( נרכשו בבית החולים. 
שיעור התמותה בקרב הנכללים במחקר היה 1.1% )טבלה 1(.  
בעוד שמספר כל זיהומי הסטפילוקוק הזהוב היה וריאבלי, 
בין 140-70 חולים בשנה, ללא מגמה קבועה, נצפתה עלייה 
בזיהומי MRSA מפחות משלושה זיהומים בשנה עד שנת 
2008 עד ליותר מ–12 ילדים שלקו בזיהומים בכל שנה החל 
משנת 2009, כולל 30-25 ילדים עם MRSA בכל אחת מהשנים 

.2015-2012

שיעור זיהומי MRSA מתוך כלל הזיהומים 
בסטפילוקוק זהוב

יותר  גבוה  היה  עמיד  בסטפילוקוק  הזיהומים  שיעור 
ילדים  לעומת  בדואי  ממוצא  ילדים  בקרב  משמעותית 
 CIPA ממוצא יהודי ) 19.2% לעומת 7.8%(, בקרב ילדים עם
לעומת   23.9%( כוויות  עם  ילדים   ,)14.7% לעומת   90%(
14.9%(, ובילדים שלקו בזיהומי עור ורקמות רכות לעומת 

תרשים 1:
שיעורי זיהומים מסטפילוקוק זהוב עמיד )MRSA( מכלל זיהומי הסטפילוקוק הזהוב, הזיהומים החודרניים וזיהומי עור ורקמות רכות

P < 0.05*

)MRSA % = 15.4%( כלל זיהומי סטפילוקוק
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נטייה לשיעור  )17.3% לעומת 12.0%(.  זיהומים חודרניים 
בילדים צעירים מגיל  נמצאו   MRSA זיהומי  יותר של  גבוה 

חמש שנים )17.6% לעומת p=0.051,13.2%( )תרשים 1(.

MSSA לעומת MRSA השוואה בין זיהומי
 ,MSSA לבין MRSA בהשוואת הנתונים הדמוגרפיים בין זיהומי
חולים עם MRSA היו צעירים יותר, בגיל ממוצע של 5.1 שנים 
 .)p=0.002( MSSA בחולים עם )5.0( לעומת 6.5 שנים )5.5± ±(
היה  בדואי  ממוצא   MRSA בזיהומי  שלקוי  הילדים  שיעור 
בקבוצת  יותר  היו שכיחות   CIPA ומחלת  כוויות  יותר.  גבוה 
זיהומי MRSA. לא נצפה הבדל בין הקבוצות במדדי גובה חום 
לבנים,  דם  תאי  טסיות,  )המוגלובין,  הדם  בספירת  ומדדים 
ניטרופילים(. אף לא נצפו הבדלים במשך האשפוז ובשיעורי 

האשפוז בטיפול נמרץ )טבלה 2(.

 שיעור MRSA בקרב ההסתמנויות 
הקליניות השונות

• על 	 עמד   MRSA–ב הזיהומים  שיעור  חודרניים:  זיהומים•
בקרב  נמצא   MRSA זיהומי  של  יותר  גבוה  שיעור   .12.0%
 )p=0.001  ,3.7% לעומת   15.3%( הבדואית  האוכלוסייה 
 .)p=0.005  ,10.3% לעומת   27.8%( כוויות  של  ובמיקרים 
כקשורים  נמצאו  לא   MRSA זיהומי  שיעורי  זאת,  לעומת 
לגיל, מגדר, זיהומים שנרכשו בבית החולי לעומת זיהומים 
שנרכשו בקהילה, צורך באשפוז בטיפול נמרץ, במקרים של 

חום גבוה או ליקוציטוזיס. 
• זיהומי 	 מכלל   MRSA שיעור  רכות:  ורקמות• עור• זיהומי•

עור היה 17.3%. שיעור גבוה יותר של זיהומי MRSA נמצא 
יהודי  ממוצא  ילדים  לעומת  בדואי,  ממוצא  ילדים  בקרב 
)21.5% לעומת p<0.001 ,9.7%(. נטייה לשיעור גבוה יותר 
של זיהומי MRSA נצפתה בקרב ילדים צעירים מגיל 5 שנים 
לעומת ילדים גדולים מגיל 5 שנים )19.8% לעומת 14.2%, 
p=0.054(. נטיה דומה נמצאה גם בזיהומים שנרכשו בבית 
החולים לעומת זיהומים שנרכשו בקהילה )23.6% לעומת 
לא   MRSA זיהומי  שיעורי  זאת,  לעומת   .)p=0.06  ,16.2%
נמצאו כקשורים לאשפוז בטיפול נמרץ, תמותה, חום גבוה 

או ספירת תאי דם לבנים גבוהה. 

ניתוח נתונים רבי–משתנים
)יחס  בדואי  מוצא  כי  נמצא  משתני  רב  נתונים  בניתוח 
)יחס הסיכויים = 0.953, כמשתנה  גיל  הסיכויים = 2.698(, 
 )1.674  = הסיכויים  )יחס  רכות  ורקמות  עור  זיהומי  רציף( 
 p value( וכוויות )יחס הסיכויים = 2.036( היוו גורמי סיכון 

.MRSA 0.001>( לזיהום

עמידות לאנטיביוטיקה
מכלל  ולקלינדמיצין  לאריתרומיצין  העמידות  שיעורי 
הזיהומים בסטפילוקוק עמדו על 18.1% ו–16.5%, בהתאמה. 
לריפמפין,  לטטרציקלין,  לקוטרימוקסזול,  העמידות  שיעור 
כלל  בקרב  מ–1%  נמוך  היה  ולגנטמצין  לציפרופלוקסצין 

לוונקומצין  עמידות  שפיתחו  חולים  נצפו  לא  הזיהומים. 
)טבלה 3(. בזיהומי MRSA נצפו שיעורים גבוהים של עמידות 
לעומת  לקלינדמצין   30% כמו  שונים,  אנטיביוטיקה  לסוגי 
עמד  לאריתרומיצין  העמידות  שיעור   .MSSA בזיהומי   14%
בקרב   15% לעומת   MRSA בזיהומי  הלוקים  בקרב   34% על 
טטרציקלין,  טרימוקסזול,  קו  עבור   .MSSA בזיהומי  הלוקים 
ריפמפין ציפרופלוקסצין וגנטמצין, נמצא שיעור עמידות של 
4% בקרב הלוקים בזיהומי MRSA לעומת 0.5% בקרב הלוקים 

.)p<0.05( MSSA בזיהומי

סטפילוקוק זהוב 
 עמיד, MRSAנ

 n=164

סטפילוקוק זהוב 
MSSA ,רגיש 

 n=898P value

> 1370.001 )15.3%(55 )33.5%(אריתרומיצין
> 1250.001 )13.9%(50 )30.5%(קלינדמיצין

40.001 )0.4%(6 )3.7%(קוטרימוקסזול
4/7320.004 )0.5%(6/163 )3.7%(טטרציקלין

4/7250.004 )0.5%(6/163 )3.7%(ריפאמפין
4/7250.004 )0.5%(6/163 )3.7%(ציפרופלוקסצין

4/7230.004 )0.5%(6/161 )3.7%(גנטמיצין
001.0ונקומיצין

טבלה 2:
השוואת מאפיינים דמוגרפיים, קליניים ומעבדתיים של זיהומי סטפילוקוק זהוב 

)MSSA( לזיהומי סטפילוקוק זהוב רגיש )MRSA( עמיד

טבלה 3:
השוואת שיעורי עמידות לאנטיביוטיקה של זיהומי סטפילוקוק 

)MSSA( לזיהומי סטפילוקוק זהוב רגיש )MRSA( זהוב עמיד

סטפילוקוק זהוב 
MRSA ,עמיד 

n=164נ)15.4%(

סטפילוקוק זהוב 
 MSSA ,רגיש 

n=898P valueנ)84.6%(

3300.03 )36.7%(45 )27.4%(זיהומים חודרניים

568 )63.3%(119 )72.6%(זיהומי עור ורקמות רכות

6.50.002 ± 5.15.5 ± 5.0גיל - ממוצע )שנים(

4490.02 )50.0%(98 )59.76%(גיל >5 שנים

>3180.001 )35.5%(27 )16.5%(ילדים ממוצא יהודי*

577 )64.5%(137 )83.5%(ילדים ממוצא בדואי
5590.26 )62.2%(94 )57.3%(זכרים
339 )37.8%(70 )42.7%(נקבות
 CIPA)5.5%( 9)0.1%( 10.001<

510.055 )5.7%(16 )9.8%(כוויות 
2040.37 )22.7%(43 )26.2%(זיהומים שנרכשו בבית החולים

694 )77.3%(121 )73.8%(זיהומים שנרכשו בקהילה
n=109( 1.0 ± 37.8)n=648( 1.1 ± 37.80.96(טמפרטורה במיון ילדים - ממוצע

n=139( 5.5 ± 13.4)n=747( 5.0 ± 13.10.54(ספירת תאי דם לבנים - ממוצע
n=140( 2.1 ± 11.5)n=739( 1.8 ± 11.60.71(המוגלובין - ממוצע

n=142( 143.9 ± 361.0)n=748( 160.3 ± 367.00.68(טסיות - ממוצע
8.20.75 ± 7.527.2 ± 14.2משך אשפוז - ממוצע
720.22 )8.0%(18 )11.0%(אשפוז בטיפול נמרץ

80.09 )0.9%(4 )2.4%(תמותה

 *בשלושה חולים - מוצא לא ידוע
CIPA - Congenital insensitivity to pain with anhidrosis
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דיון
זיהומי MRSA היוו כ–15% מכלל הזיהומים בסטפילוקוק זהוב 
 MRSA של  השכיחות  החולים.  בבית  שטופלו  ילדים  בקרב 
הגבוהה  הייתה  ושכיחותה  שונים,  בחולים  שונה  הייתה 
גבוהה  שכיחות  רכות.  ורקמות  עור  בזיהומי  בלוקים  ביותר 
וכוויות. כמו  יותר נמצאה כקשורה לגיל צעיר, מוצא בדואי 
כן, נטייה לשכיחות מוגברת של זיהומי MRSA נצפתה בקרב 
זיהומים המקושרים לבית החולים ובחולים שנזקקו לאשפוז 
במדדים  הקלינית  ההסתמנות  בהשוואת  נמרץ.  בטיפול 
)כמו  הדם  בספירת  ומדדים  בקבלה  חום  דוגמת  השונים, 
ספירה לבנה מוגברת, המוגלובין, וטסיות( לא נמצאו הבדלים 

 .MSSA לבין קבוצת MRSA בין קבוצת
השכיחות של זיהומי MRSA משתנה מאוד בקרב מדינות 
שונות ]2, 14, 15[. דיווחים על זיהומי MRSA שנרכשו בקהילה 
נמצאים במגמת עלייה בשנים האחרונות ]14[. שכיחות גבוהה 
)65%( של זיהומי MRSA דווחה בארגנטינה ]15[ בקרב הלוקים 
באלח דם. בארה"ב, זיהומי סטפילוקוק עמיד היוו 39.5% מכלל 
הזיהומים בסטפילוקוק בקרב זיהומי עור ורקמות רכות ]14[. 
המידע אודות שכיחות של סטפילוקוק עמיד בישראל 
מוגבל, ובמיוחד בקרב אוכלוסיית הילדים בדרום ישראל. 
בדיווחים קודמים, שכיחות זיהומי MRSA הייתה נמוכה יותר 
לעומת המחקר הנוכחי. במחקר שנערך בשנת 2009 ונבדקה בו 
נשאות בנחיריים בקרב תינוקות בדרום ישראל, נמצאו שיעורי 
נשאות נמוכים )>0.7%( של MRSA בקרב תינוקות מהמגזר 
היהודי, לעומת 2.4%-4.4% בקרב תינוקות במגזר הבדואי 
]2[. לעומת זאת, במחקר נוסף שנערך בדרום ישראל ונבדקו 
בו זיהומי עצם המטוגניים, נמצא כי זיהומי MRSA היוו כרבע 

מכלל זיהומי הסטפילוקוק הזהוב ]12[. 
את השוני במחקר שלנו, שנמצאה בו שכיחות גבוהה יותר 
של זיהומי MRSA, ניתן להסביר במספר אופנים: עלייה בזיהומי 
MRSA בשנים האחרונות )כפי שנצפתה בעבודה זאת(, שיעור 
גבוה יותר של MRSA בקרב אוכלוסיית בית החולים, וכן הטיית 

מחקר במחקר שלנו או במחקרים הקודמים.
נמצאו מספר גורמי סיכון לזיהום MRSA במחקר שלנו, 
ואלה כוללים: מוצא בדואי, זיהומים שנרכשו בבית החולים, 
כוויות, וכן CIPA, כאשר אלה מוכרים כגורמי סיכון ]1, 2, 13, 
14, 18-16[, במיוחד בשל חשיפה ממושכת למוסדות רפואיים 
וטיפול אנטיביוטי חוזר. לא נצפה הבדל בין הקבוצות במדדים 
קליניים, ולפיכך לא מצאנו עדות לווירולנטיות מוגברת בקרב 

.MRSA זיהומי
נצפתה מגמה של של שיעורים גבוהים יותר של תמותה 
ואשפוז בטיפול נמרץ בקרב זיהומי MRSA. זנים מסוימים 
של סטפילוקוק זהוב זוהו כווירולנטיים בצורה מוגברת, כגון 
Panton-Valentine leukocidin producing bacteria, הנחשבים 
לזנים הנרכשים בקהילה, אם כי בשנים האחרונות ישנו 
טשטוש בין זנים קהילתיים לנוזוקמיאליים ]19, 20[. עם 
זאת, גורמים וירולנטים אלו אינם ספציפיים ל–MRSA. לפיכך, 
ההבדל בתוצא יכול להיות מוסבר על ידי איחור בטיפול 
אנטיביוטי מתאים, היות והטיפול האמפירי המקובל כולל 
כיסוי MSSA בלבד, אך אין הדבר שולל כי חולי MRSA היו 
 MRSA חולים יותר קשים, עם סיבוכי אשפוז שכללו זיהומי

נוזוקומיים. 

בחירת הטיפול האמפירי לזיהום בסטפילקוק זהוב היא 
מורכבת וכוללת התייחסות לסוגיות שונות: אפידימיולוגיה 
מקומית, חומרת הזיהום, גורמי סיכון לזיהומי MRSA, צורך 
בטיפול לתוך הווריד או בדרך פומית, השפעות לוואי ועוד. 
הטיפול האמפירי הנוכחי בבית החולים סורוקה כולל דור 
ראשון של צפלוספורין. בבואנו לבחור טיפול אמפירי חלופי 
קיימות מספר מגבלות. אריתרומצין וקלריטומצין הדגימו 
30% עמידות. ריפמפין היא בעייתית כטיפול חד– מעל 

תרופתי, היות שהמטופל עלול לפתח עמידות. טטרציקלין, 
ציפרופלוקסצין וגנטמיצין בעייתיות עקב השפעות הלוואי 
שמפתחים המטופלים. זיהומי קלסטרידיום דפיצילה מקושרים 
לטיפול בקלינדמצין, ותוארה פגיעה במיפרקים בטיפול 
בציפרופלוקסצין, עובדה המגבילה את הטיפול בתרופה 
בילדים. טטרציקלין עלולה לגרום לפגיעה בצבע השיניים, 
ולפיכך הטיפול מוגבל לילדים מעל גיל שמונה שנים. פגיעה 
בשמיעה ופגיעה בכליות מקושרות לטיפול בגנטמיצין וכן 
בוונקומצין. ונקומצין היא בחירה מצוינת מבחינת הרגישויות, 
אך מחייבת אשפוז, מתן לתוך הווריד וסכנה להתפתחות של 
עמידות. במחקר שלנו לא נמצאו זנים עמידים לוונקומיצין, אך 
במסגרת מעקב בבית החולים סורוקה תועד חולה מבוגר עם 
עמידות לוונקומיצין )2016, מידע שלא פורסם(, מידע המחייב 
המשך ניטור ומעקב. לגבי רספרים, מצאנו שיעורים נמוכים 
של עמידות לאנטיביוטיקה זו )1% בקרב כלל אוכלוסית 
המחקר, ו–4% בקרב זיהומי MRSA(. תרופה היכולה להילקח 
 דרך הפה, ויכולה להוות חלופה לטיפול פומי בזיהומים 

לא חמורים.
מגבלות המחקר שלנו כוללות את העובדה שהמחקר 
רטרוספקטיבי. בנוסף, כל החולים שנכללו במחקר לקו 
בזיהומים שטופלו בבית החולים, כך שמטופלים עם זיהום 
פשוט, אשר החלימו תחת טיפול אנטיביוטי פומי בקהילה, 
לא הוכללו באוכלוסיית המחקר שלנו. בשל כך, המידע במחקר 
אינו מייצג את שכיחות העמידות בקרב כלל אוכלוסית 
הילדים בנגב ומוגבל לילדים שהגיעו לבית החולים. נקודות 
החוזק של המחקר הן מספר גבוה של חולים ומשך זמן ארוך 
יחסית )11 שנים(. כמו כן, מאחר שבית החולים סורוקה הוא 
המרכז הרפואי היחידי המטפל בכל אוכלוסיית הנגב, המחקר 
מציג השוואה מדוייקת בין האוכלוסיה היהודית לאוכלוסיה 

הבדואית. 

לסיכום
ילדים  בקרב   MRSA זיהומי  של  גבוה  יחסית  שיעור  מצאנו 
ובזיהומים הקשורים לבית החולים.  ישראל  בדואים בדרום 
ממצאים אלה עשויים לסייע בזיהוי מוקדם ובשיפור הטיפול 

האמפירי הניתן לילדים עם זיהומי סטפילוקוק זהוב. •

מחבר מכותב: שלום בן שימול 
היחידה למחלות זיהומיות בילדים

המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה
טלפון: 08-6400547

פקס: 08-6232334
shalomb2@clalit.org.il :דוא"ל
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Valerian, Passiflora, Vitamin B6,Vitamin B1 :חומרים פעילים

אנשים הסובלים ממתח ועצבנות נוטים להתלונן על:

 הפרעות שינה  כאבי ראש  דפיקות לב  קשיי נשימה  כאבי בטן

קלמנרבין:
אינו ממכר  ✓

בטוח לשימוש  ✓
על בסיס הצמחים ולריאן ופסיפלורה הידועים בפעילותם המרגיעה  ✓

מכיל ויטמין B6 החיוני למערכת העצבים ליצירת סרוטונין ודופמין האחראים על מצב הרוח  ✓
וכן ליצירת ההורמון מלטונין האחראי על השראת שינה בלילה  

מכיל ויטמין B1 החיוני לתפקוד תקין של מערכת העצבים והשרירים  ✓

קלמנרבין. טבעי שזה מרגיע
מתח? עצבנות? רבים חווים תופעות אלו מדי יום ביומו, ונרגעים בעזרת קלמנרבין
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קשר בין צריכת כולסטרול או ביצים ומחלות לב ותמותה

כרוניקה

במחקרים שנערכו בעבר הוצגו תוצאות סותרות לגבי הקשר בין 
צריכת כולסטרול לבין מחלות לב ותמותה מכל סיבה שהיא. זונג 
וחב' )JAMA 2019;321:1081( ניתחו נתונים משישה מחקרי עוקבה, 
בין השנים 2016-1985, שכללו קרוב ל־30,000 איש )גיל ממוצע 
51.6, 45% גברים(, כשזמן המעקב החציוני היה 17.5 שנים. צריכת 
כולסטרול או ביצים הוערכה על סמך דיווח אישי. החוקרים מצאו 
הגברה מתונה אך משמעותית )HR=1.17( של אירועי לב בעקבות 
כל צריכה נוספת של 300 מ"ג כולסטרול ליום. על סמך ממצאיהם 
מסיקים החוקרים, כי בקרב מבוגרים בארה"ב, צריכת מוגברת של 

כולסטרול או ביצים מגבירה את הסיכון ללקות באירועי לב וכלי דם 
ומגבירה את שיעור התמותה מכל סיבה שהיא. במאמר מערכת נלווה 
מציין אקל, כי צריכת כולסטרול מוגברת אמורה להתבטא בעלייה 
LDL, אך מתאם כזה לא תמיד נצפה, וכן המנגנון הקושר  ברמת 
את צריכת הכולסטרול עם תמותה מסיבות אחרות צריך להיות 
מוסבר. הוא מסכם כי יש להתייחס בכובד ראש לממצאים אלה, ועל 
השפעתם על הרגלי הברות של האוכלוסייה, ויש להמליץ על הפחתת 

צריכת כולסטרול רק על סמך מחקרים מבוססים מדעית.
איתן ישראלי
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קפלייה חזקה, בעלת השפעה

כפולה מהרגיל

קלבטן פורטה

  1-800-800-678 ו   www.meditec.co.il

זמין בכללית, 
מכבי ולאומית

חדש במאוחדת!

שלשול? כאבי בטן? גזים? קלקול קיבה? 
קלבטן פורטה ושקט בבטן

* מתחת לגיל 12 שנים 
השימוש בהנחיית רופא

הענות גבוהה לטיפול-עוצמה כפולה
.Bismuth Subsalicylate 524 mg ,כל קפלייה מכילה ריכוז כפול של החומר הפעיל 

מאפשר נטילת קפלייה בודדת למנה טיפולית, במקום שתי טבליות.

מנגנון פעולה ייחודי
שילוב Bismuth Subsalicylate במרכיבים הפעילים מאפשר פעילות אנטי 

בקטריאלית ואנטי וויראלית, יחד עם פעילות אנטי דלקתית ואנטי סקרטורית.

פרופיל בטיחותי גבוה
התרופה אינה פוגעת בפריסטלטיקה של המעי.

מטיילים? קחו אתכם קלבטן פורטה!
Traveler’s Diarrhea (TD)-מאושר לטיפול ב

קלבטן פורטה מיועד להקלה במקרים של:
✓ כאבי בטן עוויתית ✓ שלשול ✓ בחילה ✓ גזים ✓ קלקול קיבה

Traveler’s Diarrhea -קשיים בעיכול ✓ מאושר לטיפול ב ✓


