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הקדמה
מלחמת האזרחים בסוריה פרצה ב–15 במרץ 2011, במסגרת הגל 
השני של האירועים שזכו לכינוי "האביב הערבי". מעל 190,000 
בני אדם קיפחו את חייהם, ביניהם ילדים רבים, ומאות אלפים 
נוספים נפצעו ]1[. בסוריה, כמו באזורי מלחמה אחרים בעולם, 
ואף  האחרונות,  בשנים  זיהומיות  מחלות  של  שכיחותן  עלתה 
דווחו מקרים של פוליו ]2[. התפשטות המחלות נגרמת בין היתר 
עקב צפיפות אוכלוסין גבוהה, היעדר תשתיות ושירותי בריאות 
מבוקר  ובלתי  נרחב  וטיפול  ירודה,  )סניטציה(  גהות  נאותים, 

באנטיביוטיקה ]4,3[. 
ישראל נחשבת מדינת אויב בעיני סוריה, וזו האחרונה שוללת 
את הרעיון הציוני מיסודו. בשנת 1974, מיד לאחר מלחמת יום 
הכיפורים, נחתם הסכם הפרדת כוחות בין ישראל לסוריה, ומאז 
נחשב הגבול הצפוני עם סוריה לשקט יחסית, אך ללא קשרים 

דיפלומטיים כלשהם בין שתי המדינות. במלחמת האזרחים 
הנוכחית, נרתמה מדינת ישראל לצורך מתן סיוע הומניטארי 
לפצועים מסוריה בהקמת בית חולים שדה באזור הגבול הצפוני, 
שבו ניתן טיפול ראשוני לפצועים ובהעברתם לבתי חולים בצפון 
הארץ לצורך המשך טיפול ושיקום. נכון לנובמבר 2014, טופלו 
בישראל מעל 1,000 פצועים מסוריה, ביניהם גם ילדים, במרכזים 
הרפואיים בצפון הארץ - המרכז הרפואי לגליל, זיו, ברוך פדה 
ורמב"ם. במרכז הרפואי לגליל שבו טופלו עד לדצמבר 2014 כ–450 

חולים ופצועים מסוריה, טופלו גם מעל 50 ילדים מסוריה. 
בשל מורכבות הטיפול בילדים אלו ומכיוון שחסרה אנמנזה 
רפואית שלמה לרובם, פועל בחטיבת הילדים במרכז הרפואי 
לגליל נוהל קבוע של מניעת זיהומים החל מקבלת הילד הראשון 

מסוריה ביוני 2013. הנוהל כולל:
בידוד מגע לכל ילד מסוריה המתקבל לבית החולים.• 
מתן חיסון פעיל וסביל כנגד טטנוס לילדים פצועים.• 

חיידקים ללא גבולות: שיעור נשאות גבוה של 
 חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בילדים 

מסוריה שאושפזו במרכז הרפואי לגליל
הקדמה: משנכנסת מלחמת האזרחים בסוריה לשנתה החמישית, ממשיכה מדינת ישראל 
לסייע לפצועים מהמלחמה בבתי החולים בצפון. רבים מהילדים הפצועים מסוריה מטופלים 
במרכז הרפואי לגליל. בשל עלייה בשכיחותן של מחלות זיהומיות מסוריה וחוסר במידע 
רפואי, כל הילדים מסוריה המאושפזים במרכז הרפואי לגליל נסקרים לנשאות של חיידקים 

עמידים לאנטיביוטיקה ונמצאים בבידוד מגע עד לתשובות התרביות. 
מטרות: לבחון את שיעור ההימצאות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בתרביות סקירה 

בילדים מסוריה ולהשוותם לנתונים שנאספו מילדים ישראלים מאושפזים.
שיטות מחקר: איסוף פרוספקטיבי של נתוני תרביות סקירה בילדים פצועים וחולים מסוריה 
אשר אושפזו במרכז הרפואי לגליל מיוני 2013 לנובמבר 2014. איסוף במקביל של תוצאות 
תרביות סקירה מילדים ישראלים שאושפזו בינואר־מרץ 2014. תרביות הסקירה בוצעו 
 Extended-spectrum beta- lactamase-producing Enterobateriaceae )ESBL(, לחיידקים
 Vancomycin-resistant Enterococcus )VRE(, Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 

.)MRSA(נ.Methicillin-resistant Staphylococcus aureus ,)CRE(
תוצאות: במרכז הרפואי לגליל טופלו 47 ילדים מסוריה בגילים 18-0, מתוכם 41 )87%( 
התקבלו עקב פגיעות רב מערכתיות. בקרב 37 ילדים )79%( נמצאה נשאות של חיידקים 
 .ESBLנ– producing Escherichia coli  עמידים לאנטיביוטיקה מכול הקבוצות, רובם היו
חיידקי ה־ESBL היו עמידים חלקית גם לסוגי אנטיביוטיקה נוספים כסולפה וקווינולונים, אך 
לא לאמיקצין. חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה נמצאו ב 6 מתוך 40 )15%( ילדים ישראלים, 
כולם מסוג ESBL. שיעור הנשאות של חיידקים עמידים מסוג ESBL היה גבוה משמעותית 

.)p<0.001( בילדים מסוריה בהשוואה לילדים ישראלים
מסקנות: בילדים מאושפזים מסוריה, לבידוד מגע וסקירה לנשאות חיידקים עמידים 
לאנטיביוטיקה חשיבות רבה במניעת העברת זיהומים ובקביעת פרוטוקול אנטיביוטי אמפירי. 
במקרה של חשד לזיהום בילדים אילו קרבפנמים ואמיקצין הן אנטיביוטיקות הבחירה. נשאות 
של חיידקים מייצרי ESBL קיימת במידה פחותה בקרב ילדים ישראלים, אך לנוכח חשיבותם, 

ראוי שייערך מחקר בנושא. 

סוריה; ילדים; תרביות סקירה; חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה; בידוד מגע.
 .Syria; Children; Screening cultures; Multi-drug resistant bacteria; Contact isolation
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דגימת צואה לפוליו לכל הילדים מתחת לגיל 10 שנים.• 
תרביות סקירה מהאף, בתי השחי, מפשעות ורקטום לקבוצות • 

החיידקים הבאות עם קבלת הילד לבית החולים: 
 • Extended-spectrum beta-lactamase-producing  -  ESBL

ביתא  אנזים  מייצרי  מעיים  חיידקי   -  Enterobateriaceae
לקטמאזה בעל טווח פעולה רחב. 

מסוג •  חיידק   -  Vancomycin-resistant Enterococcus  -  VRE
אנטרוקוקוס עמיד לוונקומיצין. 

חיידקי •   -  Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae  -  CRE
מעיים עם עמידות לקרבפנמים. 

 • -  Methicillin-resistant Staphylococcus aureus  -  MRSA
סטאפילוקוקוס זהוב עמיד למתיצילין.

 Multi-drug לאנטיביוטיקה  חיידקים עמידים  אלו של  לקבוצות 
MDR( resistant( חשיבות רבה בגרימת זיהומים חמורים וקשים 
לטיפול בבתי החולים, ומידע אודות הימצאותם עשוי לשפר את 
בפציעות  הטיפול  בעת  האמפירי  האנטיביוטי  הטיפול  בחירת 

המורכבות מהם סובלים הילדים מסוריה ]6,5[. 

המטרות במחקר
חיידקים  של  ההימצאות  שיעור  את  זה  במחקר  לבחון  ברצוננו 
מסוריה  מהילדים  סקירה  בתרביות  לאנטיביוטיקה,  עמידים 
שטופלו במרכז הרפואי לגליל, בין התאריכים יוני 2013 לנובמבר 
2014, ולהשוותם לנתונים שנאספו מילדים ישראלים מאושפזים.

שיטות
במרכז  הילדים  בחטיבת  פרוספקטיבי  נתונים  איסוף  בוצע 
הרפואי לגליל בין התאריכים 22 ביוני 2013 עד ה–22 בנובמבר 
2014, הכולל נתונים דמוגרפיים וקליניים־מיקרוביולוגיים אודות 

הנוגעת  הרפואית  האנמנזה  וחולים.  פצועים  מסוריה,  ילדים 
התקבלותם  טרם  אילו  בילדים  הרפואי  והטיפול  עבר  למחלות 
אזור  סוריה  של  היותה  עקב  בלבד,  חלקית  היא  החולים  לבית 
לחימה, היעדר מסמכים רפואיים ואי ליווי הילדים על ידי הוריהם 

בחלק מהמקרים.
במסגרת פעילות של מניעת זיהומים, נאספו נתוני תרביות 
סקירה לחיידקים עמידים מכול הילדים הישראלים שאושפזו 
בטיפול נמרץ ילדים בין התאריכים 1 בינואר 2014 ה–31 במרץ 
2014. תרביות הסקירה בוצעו בחודשים אלו בלבד לצורך 
קביעת מדיניות בנושא תרביות סקירה במניעת זיהומים בטיפול 
נמרץ ילדים. במעבדה המיקרוביולוגית במרכז הרפואי לגליל 
התקבלו תרביות סקירה לחיידקים הבאים: משטח מהחלחולת 
VRE ו–CRE, ומשטחים   ,ESBL )רקטלי( לחיידקי מעיים מסוג 
עור מהנחיריים, המפשעות ובתי השחי לחיידקי MRSA. בדיקות 
הזיהוי והרגישות לאנטיביוטיקה בקבוצות חיידקים אלו בוצעו 
 Clinical and Laboratory Standards - CLSI על פי הקריטריונים של
Institute ]7[. תרביות צואה נשלחו למעבדה המרכזית לנגיפים 

במרכז הרפואי תל השומר לצורך בידוד נגיפי פוליו.
למחקר זה נתקבל אישור ועדת האתיקה של המרכז הרפואי לגליל.

תוצאות
נתונים דמוגרפיים וקליניים כלליים:

עד לתאריך 22.11.2014 טופלו במרכז הרפואי לגליל 47 ילדים 
מסוריה, בגילים 18-0 שנים )גיל ממוצע: 9 שנים(. בין הילדים 
 - מבני המשפחה המלווים  דיווח  לפי  בנים.  ו–26  בנות  היו 21 
רוב הילדים היו בריאים טרם פציעתם. 41 )87%( התקבלו עקב 
פגיעות רב–מערכתיות כתוצאה מחבלות מלחמה: חבלות ראש, 
השידרה,  ובעמוד  גפיים  פגיעות  ובבטן,  החזה  בבית  פגיעות 
ואילו ששת האחרים )13%( התקבלו עקב מחלה חדה או החמרה 
במחלה כרונית. כ–80% מהילדים טופלו ראשונית, כולל ניתוחים, 
טרם  במדינתם  מאולתרות  רפואיות  בנקודות  או  חולים  בבתי 
הללו  הרפואיים  במתקנים  השהות  משך  לישראל.  העברתם 
היה כמעט תמיד קצר מאוד ובוצעו רק פעולות מצילות חיים. 
במרכז הרפואי לגליל, 37 ילדים )79%( נזקקו לאשפוז במחלקת 
ושבעה  ילדים  במחלקת  אושפזו  שלושה  ילדים,  נמרץ  טיפול 
במחלקות הכירורגיות. רוב הפצועים נזקקו לטיפול משולב של 
נירוכירורגים,  כלליים,  כירורגים  ילדים,  נמרץ  בטיפול  מומחים 
ובנוסף  נוספים,  כירורגים  ומקצועות  פלסטיקאים  אורתופדים, 
ופסיכיאטרים  פסיכולוגים  סוציאליים,  עובדים  ידי  על  טופלו 
חודש.  היה  הממוצע  האשפוז  משך  הילד.  להדרכת  מהמכון 

שלושה ילדים )6%( התקבלו במצב אנוש ונפטרו.

נשאות חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה:
ו–45   ,MRSA–ו  CRE  ,VRE לחיידקי  נסקרו  מסוריה  הילדים  כל 
ילדים )96%( נסקרו לחיידקי ESBL. בקרב 37 ילדים )79%( נמצאה 
נשאות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה )תרשים 1(. חיידקים 
מייצרי ESBL היוו את הקבוצה העיקרית של החיידקים העמידים: 
 .)78%( חיוביים  נמצאו   35  ,ESBL–ל שנסקרו  הילדים  כל  מבין 
 Klebsiella ו–11%   Escherichia coli היו   89% ,ESBL–ה חיידקי  מתוך 
pneumoniae. בשלושה מהילדים )7%( נמצאה נשאות ליותר מזן 
גם  יותר,  נמוך  בשיעור  נשאו,  הילדים   .ESBL חיידקי  של  אחד 
 ,)2%(  CRE נוספות:  לאנטיביוטיקה מקבוצות  חיידקים עמידים 
עמיד   Enterobacter cloacae בודד  וכן   ,)2%(  VRE  ,)4%(  MRSA
העמיד   Acinetobacter baumannii–ו  )2%(  3 מדור  לצפלוספורינים 

תרשים 1: 
נשאות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בילדים מסוריה שאושפזו במרכז 

הרפואי לגליל

ESBL-Extended-spectrum beta-lactamase-producing Enterobateriaceae  
VRE- Vancomycin-resistant Enterococcus 
CRE- Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae 
MRSA- Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 
*MDR= Multi-drug resistant

47 ילדים מסוריה

3ESBL 35 ילדים עםMRSA 2 ילדים עםVRE ילד אחד עםCRE ילד אחד עם

8 ילדים עם תרביות סקירה עקרות
ESBL–2 ילדים שלא נסקרו ל

37 ילדים עם צמיחת חיידק MDRנ*1,2

 Enterobacter cloacae - 1בודדו שני חיידקים עמידים נוספים במשטחים שנלקחו משני ילדים שונים 

Acinetobacter baumanniiו־ 
 2שלושה ילדים היו עם שני משטחי סקירה חיוביים )עם צמיחה(

ESBL 3שלושה ילדים היו עם שני זנים של
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לכול קבוצות האנטיביוטיקה מלבד Colistin )2%(. בשלושה ילדים 
)6%( נמצאה נשאות ליותר מזן אחד של חיידק MDR. לא נמצאו 

נגיפי פוליו באף אחד מהילדים שנבדקו. 
בבחינת העמידות לאנטיביוטיקה של חיידקי ה–ESBL, נמצא 
נוספים  לסוגי אנטיביוטיקה  גם  היו עמידים  כי החיידקים 
שאינם מקבוצת הביתא לקטמים )תרשים 2(. כמחצית )51%( 
מהחיידקים היו עמידים לשתי קבוצות אנטיביוטיקה נוספות מלבד 
הפניצילינים והצפלוספורינים. אמיקצין הייתה האנטיביוטיקה 
עם שיעור העמידות הנמוך ביותר מבין אילו שנבדקו )0%(. כול 

החיידקים היו רגישים לקרבפנמים.
2014 נסקרו לנשאות של חיידקים  ינואר־מרץ  בחודשים 
עמידים 40 ילדים ישראלים אשר אושפזו ביחידה לטיפול נמרץ 
ילדים. מתוכם ל–12 ילדים היו גורמי סיכון לנשאות של חיידקים 
עמידים, כגון: פגות ואשפוז במחלקה לטיפול נמרץ בילוד, אשפוזים 
נשנים עקב מחלה כרונית ואשפוז במוסדות סיעודיים. חיידקים 
עמידים לאנטיביוטיקה נמצאו בשישה ילדים )15%( )תרשים 3(, 
כולם מסוג +E. coli ESBL. מבין שישה ילדים אילו, רק לשניים 
היו גורמי סיכון לנשאות חיידקים עמידים. בדומה לחיידקי 
ה–ESBL בפצועים מסוריה, גם בחיידקים אלו נצפתה עמידות 
נוספת לסוגי אנטיביוטיקה שאינם ביתא לקטמים )33% עמידים 
לציפרופלוקסצין ולטרימטופרים־סולפהמטוקסזול ו–17% עמידים 
 CRE או VRE ,MRSA לאמיקצין וגנטמיצין(. אף ילד לא נמצא נושא
 ESBL במשטחי הסקר. שיעור הנשאות של חיידקים עמידים מסוג
היה גבוה משמעותית בילדים מסוריה בהשוואה לילדים מישראל 

.)Chi-square לפי תבחין p<0.001(

מסקנות
חיידקים  של  ביותר  גבוה  נשאות  שיעור  נמצא  זה  במחקר 
מייצרי  מעיים  חיידקי  מסוג  בעיקר  לאנטיביוטיקה,  עמידים 
ESBL, בקרב הילדים מסוריה המאושפזים במרכז הרפואי לגליל 
בקרב  אילו  חיידקים  של  הנשאות  לשיעור  בהשוואה  וזאת 
באותו  ילדים  נמרץ  טיפול  ביחידת  שאושפזו  ישראלים  ילדים 
מרכז רפואי. למימצא זה חשיבות רבה בהדגשת הצורך בבידוד 
טיפולים  ובקביעת  מסוריה  לאשפוז  המתקבלים  בילדים  מגע 
אמפיריים לאלח דם המותאמים לאוכלוסיית חולים זו, כדוגמת 
עמידים  לחיידקים  נשאות  גם  נמצאה  וקרבפנמים.  אמיקצין 
לאשפוז,  המתקבלים  ישראלים  ילדים  בקרב  לאנטיביוטיקה 

מימצא המחייב המשך מחקר רב מרכזי פרוספקטיבי בנושא.

דיון וסיכום
אזורי קונפליקט צבאי בעולם מתאפיינים בנזק נרחב למערכות 
תמיכה אזרחיות כולל מערכת הבריאות, פגיעה ישירה ועקיפה 
מצבים  נרחבת.  והגירה  רבה  אוכלוסין  צפיפות  באוכלוסייה, 
בקרב  והן  הלוחמים  בקרב  הן  בזיהומים  לעלייה  מביאים  אלה 
ידי  על  נגרמים  אילו  מזיהומים  חלק   .]8[ אזרחית  אוכלוסייה 

חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ]9,8[. 
במחקר זה מצאנו שיעור נשאות גבוה מאוד של חיידקים 
 (ESBL עמידים לאנטיביוטיקה )ובעיקר חיידקי מעיים מייצרי
בקרב ילדים פצועים וחולים מסוריה שטופלו במרכז הרפואי 
לגליל. מימצא זה נובע כנראה מסיבות רבות שביניהן ניתן למנות 
הן שיעור נשאות גבוה באוכלוסייה עוד טרם הפציעה, הנגרם עקב 
בעיות גהות )סניטציה( והשקיית יבולים במי ביוב, טיפול רב ולא 
מבוקר באנטיביוטיקה בגידול בקר ומכירת תרופות אנטיביוטיות 

ללא מרשם, והן על ידי רכישה של החיידקים לאחר הפציעה עקב 
תשתיות רפואיות פגועות, טיפול רפואי תת מיטבי ואי מניעת 
זיהומים ]11-8,4[. במחקר קודם שלנו שנערך במרכזים הרפואיים 
לגליל בנהרייה ופדה פוריה בקרב פצועים מסוריה נמצא, כי 47% 
מפצועים בוגרים מסוריה ו–66% מילדים מסוריה )במדגם קטן 
יותר( נשאו חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה ]12[. כמו כן דווח 
לאחרונה על מציאת חיידקי A. baumannii עמידים לקרבפנמים 

בפצועים מסוריה שטופלו בלבנון ]13[.
חיידקים עמידים אלו עלולים להיות מועברים באמצעות צוות 
רפואי או חפצים וציוד ולגרום להדבקתם של חולים אחרים בבית 
החולים. על כן בידוד המגע שהנהגנו, מרגע קבלת הילדים מסוריה 
לבית החולים ועד לתשובות תרביות הסקר, יחד עם כללי היגיינת 
ידיים, הם בעלי חשיבות רבה ביותר למניעת העברה נוזוקומית 

למטופלים אחרים ]14[.
פרוטוקולי טיפול במחלות זיהומיות, כדוגמת זיהום בדרכי 
השתן, הם אמפיריים לרוב ומבוססים על נתוני רגישות של 
חיידקים בקרב חולים בקהילה ובבית החולים. כאשר לחולה 
נשאות של חיידק עמיד לאנטיביוטיקה, היכול לגרום גם לזיהום 
במאכסן, פרוטוקול הטיפול הסטנדרטי עלול להיות בלתי מתאים, 
עובדה שתגרום לעיכוב במתן טיפול אנטיביוטי יעיל ועלולה 
להעלות שיעורי תחלואה ותמותה מזיהומים קשים ]5[. לדוגמה, 

תרשים 3: 
נשאות של חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בילדים ישראלים שאושפזו ביחידה 

לטיפול נמרץ ילדים במרכז הרפואי לגליל

MDR= Multi-drug resistant 1
2ר' בסעיף שיטות

40 ילדים ישראלים

ESBL–נ21 ילדים נשאים לMDR 10 ילדים ללאESBL–נ4 נשאים לMDR 24 ילדים ללא

28 ילדים ללא גורמי סיכון לנשאות MDRנ121,2 ילדים עם גורמי סיכון לנשאות MDRנ1,2

תרשים 2: 
Extended-spectrum beta - שיעור העמידות לאנטיביוטיקות שונות בחיידקים מסוג 

)lactamase-producing Enterobateriaceae )ESBL בילדים מסוריה

*Trimethoprim/sulfamethoxazole
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מתן צפטריאקסון או גנטמיצין לזיהום בדרכי השתן העליונות 
או פיפרצילין־טזובקטם לדלקת ריאות הנרכשת בבית החולים, 
עלול להתגלות כבלתי מתאים בילדים המתאשפזים מסוריה. 
על כן לניטור הפעיל בילדים אלו של נשאות חיידקים עמידים 
לאנטיביוטיקה, חשיבות גם במתן מושכל של אנטיביוטיקה 
אמפירית )לדוגמה אמיקצין או קרבפנמים( בילדים עם אלח דם 

)ספסיס( או חשד לזיהום חמור.
בשנים האחרונות חלה עלייה בנשאות חיידקים עמידים 
לאנטיביוטיקה מחוץ לבתי החולים בקרב אוכלוסיות עם חשיפה 
מועטה למערכת הבריאות ]18-15[. ייתכן שנשאות זו נרכשת 
בקהילה. בסקירה של מחקרים בנושא נראה כי שיעור הנשאות 
של חיידקי מעיים מייצרי ESBL נע בעולם באזורים גיאוגרפיים 
שונים בין 32.5%-4.5% מהילדים שנסקרו ]18,17[ ובאוכלוסיות 
שונות במזרח התיכון מ־63.3%-2.4% ]15[. ברור כי האוכלוסיות 
שנסקרו מגוונות, אך מסתמנת מגמה מדאיגה של הימצאות 
חיידקים עמידים לאנטיביוטיקה בקרב אוכלוסייה בריאה. במחקר 
קודם שלנו מצאנו, כי חלק מהזיהומים הנרכשים בקהילה בדרכי 
 ESBL השתן בילדים באזור הצפון נגרמו מחיידקי מעיים מייצרי
ושיעור הילדים הללו מקרב כלל הילדים עם זיהום בדרכי השתן 
נמצא במגמת עלייה עם השנים ]16[. על כן לא מפתיע לגלות 
כי חלק מהילדים הישראלים המתאשפזים בטיפול נמרץ נושאים 
חיידקים אלו גם ללא גורמי סיכון קלאסיים )הקשורים לחשיפה 

למערכת הבריאות(. לנוכח חשיבות מימצא זה, ראוי לערוך מחקר 
פרוספקטיבי רב מרכזי בנושא.

לסיכום
מסוריה  וחולים  בפצועים  וטיפול  לסיוע  נרתמה  ישראל  מדינת 
המאושפזים  בסוריה.  ההיקף  רחב  ההומניטארי  המשבר  לנוכח 
לסוגי  עמידים  חיידקים  של  גבוה  שיעור  נושאים  מסוריה 
אנטיביוטיקה רבים. על כן, לבידוד מגע וסקירה לנשאות חיידקים 
לבית החולים. במקרה של  אלו חשיבות רבה עם קבלת החולה 
זיהום  כנגד  אמפירי  בטיפול  וצורך  דם  אלח  עם  מסוריה  ילדים 
אנטיביוטיקות  את  מהווים  ואמיקצין  קרבפנמים  אפשרי, 

הבחירה. •
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