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המטופל

53בן •

5+נ•

עובד סוציאלי במקצועו•

עוסק בפעילות גופנית סדירה, לא מעשן•



ברקע

ללא כל טיפול תרופתי קבוע, היה בריא11/2014עד •

מזה שלושה שבועות, בעיקר במבט שמאלהודיפלופיהאז החל להתלונן על טשטוש ראייה •

מלווה בסחרחורת וכאבי ראש לא ספציפיים•

תקינים–OCT-בדיקת רופא עיניים כולל שדות ראיה ו•

נוירולוגיה במוסדנו להמשך בירור' התקבל למח•



2014בירור נוירולוגי 

:בבדיקתו•

לשמאל בינוקולריתדיפלופיה, הוריזונטלי במבט ימינהניסטגמוס•

למגע וכאב בפנים משמאל  היפואסטזיה•

צניחה קלה בגפה שמאלית עליונה  •

•CTו, מוח ללא ועם חומר ניגוד-CT ללא ממצא פתולוגי–ארובות עיניים

אוליגוקלונליםשלילי לפסים , תקין–ניקור מותני •



MRIמח

נגעים מוקדיים בעלי אות גבוה בחומר 

הלבן התת קליפתי בהמיספרות המוח 

בקורפוס , הפריונטריקולרי, הגדול

בגזע המוח ובחוט השדרה  , קלוזום

. הצווארי



האבחנה–

.1Multiple Sclerosis



Multiple Sclerosis

MSהמטופל אובחן עם •

במינון יורד למשך שבוע ימיםSOLOUMEDROL-הותחל טיפול ורידי ב•

תחת הטיפול חל שיפור קליני הדרגתי•

במינון יורדבפרדניזוןשוחרר עם טיפול •

–Gylenia(Fingolimod)-החל טיפול ב2/2015-ב•

, גורם לאצירה של לימפוציטים בתוך בלוטות הלימפה

ובכך מפחית את התקיפה של המיאלין  



מחלה נוכחית  

מתקבל למחלקתנו עקב מחלת חום ממושכת  22/1/2019-ב•

.שבועות6-מלווה בשיעול יבש לסירוגין במשך כ, C˚38.5חום עד •
ללא הטבה משמעותית ודוקסיליןטופל באינהלציות 

חולשה כללית בימים טרם קבלתו עם פגיעה בסיבולת לפעילות גופנית•

גסטרואינטסטינליותאו אורינאריותללא תלונות •

ללא חולים אחרים בסביבתו•

ללא חשיפה לבעלי חיים או סיפור של עקיצה•



בדיקה גופנית

באוויר חדר100%סטורציה, 97דופק , 114/68ד "ל, צ"מ38.3חום : סימנים חיוניים•

ללא כל פריחה אחרת, מעל השפה העליונההרפטיתפריחה , חיוור•

בלוטות לימפה מוגדלותנמושולא •

קולות לב סדירים ללא אוושות•

בהאזנה לריאות כניסת אוויר טובה ושווה דו צדדית•

טחול מוגדל, לא רגישה, בטן רכה•

ללא סימני צלוליטיס, גפיים ללא בצקות•

•US טחול מוגדל–בטן ליד מיטת החולה



בבדיקות מעבדה  

:ספירת דם•

MCV 77.5, 9.5המוגלובין 

21%מונוציטוזיסעם , אלף2.4לויקופניה

אלף80טסיות 

:כימיה•

תפקודי כליה ואלקטרוליטים תקינים

ALT 29, AST 32, ALP 312, GGT 181 , 1.25בילירובין  ,

4.5גלובולינים, 3.4אלבומין 

PTT37.4 ,INR1.12: תפקודי קרישה•



?מה לדעתכם האבחנה בשלב זה

מחלה זיהומית בקטריאלית1.

מחלה זיהומית ויראלית  2.

לויקמיה חריפה3.

לויקמיה כרונית4.

לימפומה5.



?מה הצעד הבא

לחזור על ספירת הדם1.

צילום חזה2.

תרביות דם3.

משטח דם4.



צילום חזה



פאנציטופניהבירור 

תקינים-תפקודי תריס 

בגדר הנורמהIgM-וIgG 2382 ,IgA: אימונוגלובונים

IgGשל אוליגוקולונלימופע -חלבון אלקטרופורזת

Kap/Lab =2.6יחס , מעט מוגבריםLambdaוגם Kappaגם : שרשראות קלות חופשיות בדם



?לפאנציטופניהמה הסיבה הנפוצה ביותר 

.1Megaloblastic Anemia (B12 deficiency)

.2Acute Myeloid Leukemia

.3Aplastic Anemia

.4Parvovirus Infection



ופאנציטופניהחום אנמנזה חוזרת לאור 

ללא סיפור של דימום רקטלי או אחר•

שלילית  שהייתה עבר בקהילה בדיקת צואה לדם סמוי •

לילה  מהזעותסובל •

ללא קושי בבליעה, ללא גרד, ירידה במשקלללא •

. לתורכיה ואירלנד–ל בשנה האחרונה "נסיעות לחו•



?מה הצעד הבא

טיפול אנטיביוטי אמפירי רחב טווח1.

Gylenia-הפסקה מידית של הטיפול ב2.

בדיקת מח עצם3.

שתן וסרולוגיה לזיהומים אפשריים, תרביות דם4.



בירור זיהומי

ללא צמיחה–תרביות שתן ודם •

:סרולוגיה שלילית ל•

Parvovirus

EBV ,CMV

HBV, HCV

HIV, Herpes 

Brucella

QFever

Rickettsia



?מה הצעד הבא

פאנל מחלות קולגן1.

.2USכבד וטחול

.3CT חזה ובטן

(TEE)אזופגיאלי-אקו לב טרנס4.



בירור מחלות ראומטיות

•ANA– (  0.3%)בטווח הנורמה

•MPO, PR3–  שלילי

•AMA–  שלילי

(39)תקינה –בדם ACEרמת •



CTחזה ובטן

הפטוספלנומגליה•

ללימפאדנופתיהללא עדות •

ללא ממצאים אחרים•



?איך מתקדמים

בדיקת מח עצם•

טחולביופסית•

כבדביופסית•

•PET CT



בדיקת מח עצם



?אז מה לדעתכם האבחנה כעת

•Tuberculosis

מחלה זיהומית אחרת  •

אחרתגרנולומטוטיתמחלה •

ממאירות •



כבדביופסית



כבדביופסית



פרטים נוספים

שלילית  –הכבד בביופסיתTB-צביעה ל•

התקבלה תשובה שלילית–לישמניהשל PCR-העצם לבדיקת מח •



לישמניאזיס

.הלישמניהמינים שונים של טפיל 20-מחלה הנגרמת על ידי כ•

(.  Sandfly" )זבוב החול"הטפיל מועבר בעקיצה על יד נקבת 

מאם לעובר( נדירה)או העברה , י שימוש במחטים נגועות"תתכן העברה בין אדם לאדם ע

.מדינות ברחבי העולם100-מחלה אנדמית בקרב כ •

. נחשבת אחת מתשע המחלות הזיהומיות הנפוצות ביותר בעולם

:קטגוריות3–נהוג לחלק ל •

1 .visceral leishmaniasis (VL  )2 .cutaneous leishmaniasis(CL )3 .mucosal leishmaniasis(ML)

"שושנת יריחו"



מעגל ההעברה בגוף

ופולש אליהם באופן אקטיבי  נויטרופיליםהטפיל פוגש לראשונה •

הנגועים בטפיל מתפרקים ומשחררים טפילים חיים  הנויטרופילים

ים'מאקרופאגי "נבלעים עאלה בתורם

,  עד קריעתםים'המאקרופאגלהתרבות בתוך הפרזיטים מממשיכים •

. ובכך הם נבלעים על ידי עוד ועוד תאים



VISCERAL LEISHMANIASIS

– KALA"ידוע בכינוי • AZAR( " בשפה ההינדית–Black fever.)

Leishmania Donovaniנגרמת על ידי  Complex

אך מקרים , אתיופיה וברזיל, סודן, בנגלדש, מהיקף המחלה מיוחסים להודו90%•

.אסיה ועוד מדינות רבות,(וישראל ביניהן)זואונוטיים מדווחים בכל מדינות המזרח התיכון 

.מאגר גדול בקרב כלבים-הנחשב אנדמי , במזרח התיכון

בקרב מבוגרים  VL–ממקרי ה 70%–בחלקו של המזרח התיכון הגובל באירופה •

שילוב זה נחשב קטלני במיוחד. HIVעם Co-infection–מיוחסים ל 

•IVDUבסיכון גבוהכאוכלוסיה-(בייחוד מושתלי איברים)חיסון ומדוכאי



?מה לדעתכם גורם הסיכון אצל מטופל זה

מתגורר במזרח התיכון•

טיול לתורכיה ואירלנד•

ברקעMS-מחלת ה•

Gylenia-שימוש בתרופת ה•





פתוגניות-אימונו

סימפטומטיים-והחולים א, אצל מרבית החולים מערכת החיסון מגיבה בהצלחה כנגד הטפיל•

הפרשה מוגברת של , APCעל ידי IL-12י ייצור מוגבר של "התגובה החיסונית מתווכת ע•

– Tי "דלקתיים נוספים ע-פרווציטוקיניםTNF alpha–אינטרפרון גמא  ו helpers(Th1)

.  אחוזי תמותה גבוהיםאצל חולים בהם מערכת החיסון לא הצליחה להגיב בהצלחה נראה •

אנדותליאלית-הרטיקולוב מערכת בקרב אלו נראה פגיעה דומיננטית 

 ובלוטות לימפה במקומות שונים בגוףכבד , טחולהגדלת

של המעיים  מוקוזה-הסאבהסננה של שכבת 

Pancytopenia-שתביא ל הסננה של מח העצם 



קליניקה

חודשים2-6בין -תקופת הדגירה הממוצעת •

.  צמרמורות+ גבוה \הופעה פתאומית של חום בינוני הקליניקה  השכיחה ביותר היא •

שבועות עם ירידה הדרגתית  ' החום יכול להמשך על פני מס

.  יכול להגיע לממדים מרשימים, החל מהשבוע השני למחלההגדלת הטחול ניתן לחוש •

.  תופיע בסמיכות לאחר הגדלת הטחול, הגדל לממדים בינוניים בלבד, הגדלה של הכבד

.  ההודיתהאוכלוסיהלמעט בקרב , שכיחה גם היאהגדלה של בלוטות לימפה 

. ירידה במשקל ותלונות על חולשהבנוסף •

גסטרואנטריטיס, סקביאס, VZV, אמביאזיס, TB, דלקת ריאות, חצבת: שכיחים זיהומים משניים•



מעבדה

אלבומינמיה-היפובבדיקות הדם ניתן לראות כבדיתבמחלה מתקדמת עם מרכיב של פגיעה •

עליה  כבדיות יחד עם אמינוטרנספרזותעליה משמעותית של . שתתבטא בבצקות ומיימת

ברמות בילירובין  

. אנמיה מופיעה בשלב יחסית מוקדם ויכולה להחמיר עד מצב בו היא גורמת לאי ספיקת לב•

. GIדימומי רשתית ודימומי , תבוא לידי ביטוי בדימומים מהאףתרומבוציטופניה

.  תרומבוציטופניהואנמיה מתרחשים בשלב מוקדם יותר ולאחריהם תופיע לויקופניה•

.בסרוםקלונליים-פוליאימונוגלובוליניםעליה של בנוסף ישנה •

!אי ספיקת כליות לא שכיחה•



אבחנה

•Gold standard–הטפיל באספירציה מרקמה נגועה בפרזיטהדגמת .

. 50%ובלוטות לימפה 60-85%מח העצם , 95%< הרגישות של אספירציית טחול •

.  י תרבות של אותן רקמות"ניתן להעלות את הרגישות ע•

(אימונופלורסנציהאו ELISA. )ללישמניהלזיהוי נוגדנים סרולוגיותניתן לקחת •

rapidמבוצעבפועל• testבטפילאמינוחומצותשרשרתכנגדנוגדניםזיהויעלהמבוסס(rK39).

מתקבלתתשובהכאשרסרוםמעטאו(קפילריאפילו)דםמטיפתיותרדרושהלאזאתבדיקהלשם

.(90%-ספציפיות,98%-רגישות).דקות15-כתוך

המחלהריפוילאחררבותשניםחיוביתנותרתהמהירהמבחןשלהתשובה•

בודדותבמעבדותרקמבוצעתהיאאךrt-PCR–וPCRבאמצעותהיאמאדרגישהנוספתשיטה•



טיפול

:מתחלק לשני ענפים עיקריים VL–הטיפול ב •

טיפול אנטי פרזיטי= טיפול כנגד מחולל המחלה . א•

.למשל אנמיה חמורה שתצריך מתן דםטיפול כנגד תחלואות המתרחשת בעקבותיה  . ב•



AmBisome

•Amphotericin-B לישמניההיא התרופה שנמצאה היעילה ביותר כנגד טפילי  .

•AmBisome-תכשיר המכיל את ה-Amphotericin-B (.  ליפוזומלי)במעטפת קרום שומני

.הנגועלאזורשלהמושההולשחרורהדםבנוזללצבירתהגורמתבליפוזומיםהתרופהכליאת•

.הטפילאתמכיליםשחלקם,מאקרופאגיםלתוךבעיקרנקלטיםזהבתכשירהליפוזומים•

.הלוואיתופעותחומרת/בשכיחותעליהללאיותרגבוהיםמינוניםמתןמאפשרתזוצורה•

.כלייתיתלרעילותפוטנציאלעםחוליםבקרבבמיוחדרלבנטי



פרוגנוזה

. מהירהVL–ההחלמה מ •

עליה במשקל ושיפור , נצפה לרגרסיה של הטחול המוגדל, לאחר שבוע מתחילת הטיפול•

(.לבנות וטסיות, של כדוריות דם אדומותהתנרמלות)המדדים המעבדתיים ההמטולוגיים 

יש תמותה מוחלטת  ( מינון ומשך, בחירת התרופה הנכונה)כאשר ניתן הטיפול האפקטיבי •

. של הפרזיט בתרביות רקמה שנלקחו להערכה לאחר סיום הטיפול התרופתי

.  חודשים לאחר הטיפול ניתן לצפות לשיפור נוסף מבחינה קלינית ומעבדתית6-12במשך •

, (חודשים מסיום הטיפול6לרוב תוך )למרות סיום הטיפול ישנה חזרה של המחלה , לעיתים•

.  או תרופות אחרות רלוונטיותB-אמפותריציןאך המטופלים מגיבים היטב לטיפול עם 



Post–kala-azar dermal leishmaniasis 

(PKDL)

(  סודן ומזרח אפריקה, בעיקר אזורים שונים בהודו)VL–אנדמיים ל באיזורים•

. VLשל לאחר הריפוי או במקבילמהחולים מפתחים נגעים בעור 2-50%

.  רוב החולים חווים ריפוי ספונטני, במזרח אפריקה•

יום של טיפול  60-יש תגובה טובה ל , אצל אלו עם נגעים מתמשכים•

(.פנטוסטאם)סטיבוגלוקונאטבסודיום 



מקרה נוסף דומה בישראל



:תודות


