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הקדמה

Revision arthroplasty
שיטות מחקר

 הערכת יכולת האבחון של זיהום סביב משתל 
מיפרק במערכת הרפואית בישראל

הקדמה: אחד הסיבוכים החמורים לאחר ניתוח להחלפת מיפרק הוא זיהום סביב משתל 
המיפרק. מעבר להשלכותיו הקשות קיים גם קושי לאבחן זיהום ולהבדילו מסיבוכים 
חמורים פחות. קושי זה נובע מהיעדר הסתמנות קלינית של תהליך הזיהום, קיומן של 
בדיקות מוגבלות מבחינת רגישות וסגוליות, יעילות וערכים תקינים של בדיקות משתנים 
ותלויי מעבדה. מכיוון שקיימת אי הסכמה בספרות לגבי אלגוריתם אחיד לאבחון, בדקנו 

את שיטת האבחון של זיהום סביב משתל המיפרק במרכז הרפואי שלנו.
שיטות מחקר: סוכמו נתונים על מטופלים שלקו בזיהום שאובחן בוודאות סביב משתל 
המיפרק לאחר ניתוח להחלפת מיפרקי ירכיים או ברכיים במחלקה לאורתופדיה מינואר 
2005 ועד דצמבר 2012. נאסף מידע הכולל נתונים דמוגרפיים, תוצאות מעבדה כגון: רמות 
ליקוציטים וחלבון מגיב C בנסיוב בעת האבחון, השחרור, חודש לאחר השחרור, ותוצאות 
התרביות מהמיפרק החשוד בזיהום. כמו כן, האלגוריתם האבחוני של מחלקתנו הושווה 

לאלגוריתמים המקובלים בספרות.
תוצאות: מתוך 1,142 מטופלים שעברו ניתוח להחלפת מיפרק ירך או ברך נמצאו 34 
מטופלים (2.97%) שאובחנו עם זיהום סביב משתל המיפרק. אלו כללו 21 מיפרקי ברכיים 
(61.8%) ו�13 מיפרקי ירכיים (38.2%). נמצאה תרבית חיובית בקרב 12 מטופלים (35.3%), 
כאשר בשש תרביות (50%) צמח חיידק גרם שלילי. כמו כן, נמצא הבדל מובהק בין ערכי 

.(p<0.0001) בעת האבחון, בעת השחרור וחודש לאחר השחרור C חלבון מגיב
סיכום ומסקנות: האלגוריתם האבחוני לזיהום סביב משתל המיפרק אינו תואם את 
האלגוריתמים המוצעים בספרות ועלול להוביל לתת�אבחון, לטיפול שגוי ולניצול לא יעיל 
של משאבים. אנו מציעים למרכזים נוספים לבצע בקרת איכות בכל הנוגע לניהול זיהומים 

סביב שתלים במיפרק.

החלפת מיפרק; זיהום משתל מיפרק; ליקוציטים מסומנים; חלבון מגיב C; אלגוריתם אבחוני.
 .Joint replacement arthroplasty; Prosthetic joint infection; Labeled leukocytes; C reactive protein; Diagnosis algorithm
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Salvage

(10.93) 69.79 גיל ממוצע (סטיית תקן) שנים
(37.73) 22.42  זמן מניתוח החלפת המיפרק ועד הזיהום 
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שמאל

טבלה 1: 
נתונים דמוגרפיים של המטופלים שאובחנו עם זיהום ונתוני 

(n=43) המיפרקים המזוהמים בקרב הנכללים

19 (52.9%)ספירת ליקוציטים בנסיוב
28 (82.3%)חלבון מגיב C בנסיוב

27 (79.4%)מיפוי ליקוציטים
12 (35.2%)תרבית חיובית

Proteus Mirabilis (33.33%) 4

Pseudomonas Aeruginosa(16.66%) 2

MRSA(16.66%) 2

Enterococcus Faecalis(16.66%) 2

Streptococcus Pyogenes(8.33%) 1

Staphylococcus Aureus(8.33%) 1
22 (64.7%)תרבית שלילית

טבלה 2:
(n=34) שכיחות התוצאות האבחוניות החיוביות בקרב הנכללים
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