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 מנהל המחלקה הארצית לשחפת ולאיידס

 ראש השרות לבריאות העובד
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 האחראי על ניהול סיכונים  בשרותי בריאות הציבור

 מנהלי בתי ספר למקצועות הבריאות
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 3.2.10עדכון  -1999תדריך חיסונים  –איידס המחלקה לשחפת ו –משרד הבריאות : תאריך עדכון

 
 TUBERCULIN TEST (MANTOUX)תבחין טוברקולין בשיטת המנטו 

  

את ההנחיות הקודמות ומחליפות למטרות סיקור ואבחון  (טוברקולין)עורי הנחיות אלו מתייחסות לתבחין 
 .ראש שירותי בריאות הציבורבנהלי  סעיפים מסוימים וכמו כן מעדכנות, BCG-התבחין ותרכיב הבנושאי 

 (.8.3ראה סעיף )בעבר בעת קביעת תוצאת תבחין משמעותית  BCGאין להתחשב בהרכבות ש מודגש

 
 מטרת התבחין  .1
 

 .(Mycobacterium tuberculosis) בחיידקי שחפתזיהוי זיהום 

 
 היבטים כלליים –תבחין טוברקולין  .2
 

אדם בריא . סוג האוכלוסייה הנבדקתלות המקרה ובהתאם לנסיב, שני שלביםבהתבחין מתבצע באחד או 
מדוכא חיסון אדם , לעומת זאת. יפתח תגובה לתבחין תוך כשישה שבועות לאחר ההדבקה בשחפתלכאורה 

אינו לאחר חשיפה יש לציין כי ביצוע תבחין חד פעמי . גיב כללעשוי שלא להיפתח תגובה חלשה יותר או 
 .קודמתה להדבקטרייה מאפשר הבחנה בין הדבקה 

 
 שלבי-תבחין חד  2.1

 
להדבקות  אוכלוסיות ללא סיכון יתרלמטרות אפידמיולוגיות של  screening))שלבי מתאים לסיקור -תבחין חד

 . בשחפת
 

 Two Step Test))שלבי -תבחין דו 2.2
 

בסיכון יתר להידבקות הנמצאת  המיועדת לאוכלוסיי( Two Step Test)בדיקת הטוברקולין בשני שלבים 

התבחין השני יבוצע (. Conversion)לבין היפוך ( Booster)על מנת להבדיל בין תופעת דחף , זאת. חפתבש
 שישה שבועות לאחר ביצוע התבחיןובכל מקרה לא יאוחר מ, כעבור שבוע ממועד קריאת התבחין הראשון

לא תהיה , ומלץלא נעשתה בדיקה בשני שלבים כפי שמ, אם בזמן סקירת אוכלוסייה בסיכון גבוה .הראשון
 .הבדיל בהמשך בין תופעת דחף לבין היפוך התבחין עקב הדבקה טרייהלאפשרות 
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 :)ooster effectB)תופעת דחף  2.3

למשל עקב )שינוי במצב החיסוני , בנוסף. עשויה להיחלש במרוצת השנים תבחיןאצל אדם בריא התגובה ל
 False)כוזבת עלולה להתקבל תגובה שלילית , כזהשבמקרה  .ת התגובהעשוי לגרום להחלש( אחר זיהום

negative), חזרה על . כך-התבחין אינו מעיד עלאך , הדבקה קודמת בשחפת הלמרות שלמעשה היית
תופעת  ומכונה, פך למשמעותיתיהחוזרת עשויה לההבדיקה הועקב כך  ,התבחין תעורר את מערכת החיסון

ויכולה להימשך  ,התגובה מתרחשת כשבועיים אחרי התבחין הראשון התעוררות. Booster effectדחף או 
 .לפחות שנה

 (:onversionC)היפוך  2.4

בגודל התגובה לתבחין  מ"מ 10-בתבחין הטוברקולין מוגדר כעלייה של למעלה מ( Conversion)היפוך 
 .טוברקולין בהשוואה לבדיקת הסינון הקודמת תוך פרק  זמן של שנתיים

מחייב התייחסות מיוחדת ובדרך כלל כרוך בהמלצה לטיפול , עדות להדבקה טרייה בשחפת ההיפוך מהווה
 . מניעתי

 :קבוצות יעד לביצוע תבחין טוברקולין .3
 

 :שלבי -תבחין חד  3.1
 

או יותר מאוכלוסיית בית הספר  50%לכל תלמידי השכבה בבתי ספר שבהם ', תות זיילדים בכ 3.1.1
טוברקולין התבחין , במקרה זה(. בחמש השנים האחרונותגיעו לישראל ה, כלומר)הינם עולים חדשים 

פרט לתלמידים שיש לגביהם תיעוד לבדיקה בשנה  ,(עולים ושאינם עולים)' יבוצע לכלל תלמידי שכבת ז
 (. בפנקס החיסונים)האחרונה 

יאות ברהשירותי מספק את בתי הספר ביישוב חלה על הגורם התמהיל התלמידים האחריות למיפוי 
 . לתלמיד בבית הספר

 חוזר ראש שירות כפי שמוגדר בנוהל לבצוע בדיקות סינון לשחפת בפנימיות , תלמידי פנימיות  3.1.2
 (.21.5.2002עדכון ) 3/2002בריאות הציבור מספר  
 

 ראה עדכון)  BCG-שלא חוסנו ב( כולל)שנים  4עד וחודשים  6ילדים עולים או מהגרים בני /תינוקות  3.1.3
 BCG  5/2003בתדריך החיסונים). 
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 :שלבי –תבחין דו   3.2
 

 .חודשים ומעלה 6כל העולים מאתיופיה מגיל  3.2.1
 

 . מארצות בהן שיעור השחפת גבוה השנים האחרונות 5-שהגיעו לישראל ב מהגרים/עולים  3.2.2
 

עובדי בריאות ועובדים אחרים אשר עלולים להיחשף במסגרת עבודתם לחיידק השחפת על  3.2.3
 .18.3.2007מתאריך  2/2007 פרי חוזר ראש שירותי בריאות הציבור מספ

 
מתאריך  2/2009בחוזר ראש שירות מספר כפי שמפורט  ,תלמידי מקצועות הבריאות 3.2.4

2.3.2009. 
 

שיעור תחלואה גבוה  שבהןמדינות  שיעד הנסיעה כולל, חודשים ומעלה 6בני , ל"יוצאים לחו 3.2.5
להנחיות . ואופי הטיול גילם ,מצב בריאותם, ץ היעדלפי משך ותנאי שהייה באר ,*לשחפת

 .ל של המחלקה לאפידמיולוגיה"ראה התדריך המעודכן למרפאות יוצאים לחו ,מפורטות
 3שלבי -ויש לחזור על הבדיקה באופן חד, שלבי טרם היציאה-התבחין מבוצע באופן דו

 .חודשים לאחר שובם ארצה
וררים במשק בית משותף עם החולה ואחרים אנשים המתג)מגעים הדוקים של חולי שחפת  3.2.6

 (.על פי תוצאות החקירה האפידמיולוגית
, כגון הקרנות)חיסון  המקבלים טיפולים מדכאי אנשיםו, HIVנשאי  :חולים מדוכאי חיסון כגון 3.2.7

גלוקוקורטיקוסטרואידים , חודשים מסיום הטיפול 3עד  אנטימטבוליים ,חומרים ציטוטוקסיים
  (.ליום לתקופה הארוכה מחודש mg15ון בטיפול סיסטמי במינ

 
 טיב החומר         .4
 

 .של חיידקי שחפת המכיל חלבון, PPD=Purified Protein Derivativeהחומר הוא תמיסת טוברקולין 

 אספקת הטוברקולין         .5
 

 5א של הו PPD–ריכוז ה . בצורת נוזל צלול ללא צבע( מנות 10)ל "מ 1הטוברקולין מסופק בבקבוקונים של 
 . CT-68מסוג , ל"מ 0.1-ב( TU5)יחידות 
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 שמירה ושינוע הטוברקולין ,אחסון.  6
 .בהתאם להוראות היצרן

 אחסון החומר 6.1
 

חשיפה הקפאה או  ולמנוע C8° -ל C2°יש לשמור את הבקבוקונים המקוריים במקרר בטמפרטורה בין 
כל עוד הבקבוקון לא , מש בחומר עד לתאריך התפוגה הרשום על התוויתבתנאים אלה אפשר להשת. לאור

 .נפתח
 

 שמירת החומר לאחר פתיחת הבקבוק 6.2
 

שבועות מיום  4 עד ניתן להשתמש בחומר. C8° -ל C2°יש להמשיך ולשמור על החומר בטמפרטורה בין 
 .וןתאריך הפתיחה על הבקבוק ציין את יש ל. פתיחתו

  
 שינוע החומר 6.3

 
יש לשמור על . או בבקבוקי תרמוס המכילים קרח, בעת שינוע החומר יש להשתמש בצידניות עם קרחונים

 .ולמנוע את חשיפת החומר לאור. קרח/הפרדה בין התרכיבים לקרחונים
 
 אופן השימוש.   7
 

 מינון 7.1
 .הלכל האוכלוסיי, (5TU)יחידות  5, ל"מ 0.1המנה הנה 

 )antouxM)בשיטת מנטו ביצוע תבחין טוברקולין  7.2
 

 .X G  25 5/8ומחט בגודל ( insulinלהזרקת )ההזרקה תתבצע במזרק מיוחד 
 לתוך העורל "מ 0.1יש להזריק  .יש לחטא את העור ולהמתין להתייבשות המקום לפני ההזרקה

(intradermal) , (.אקסטנסורי)או בצד החיצוני  ,של האמה( פלקסורי)עדיף בצד הפנימי 
אי הופעת . מ לפחות במקום ההזרקה''מ 10עד  6עורית בת -נה תגרום להופעת בליטה תוךהזרקה נכו

אלא , ואין להתייחס לתבחין זה, ((subcutaneousלעור  מתחתבליטה בגודל זה מעידה שהחומר הוזרק 
עוד באותו המועד ואין לדחות את ההזרקה , לבצע את התבחין מחדש בשיטה הנכונה ובאמה השניה

 .מועד מאוחר יותרהחוזרת ל
 .מותר להרטיב את הזרוע לאחר ההזרקה

 .קריאת התבחין תהיה במועד הרגיל. MMRזמנית עם חיסון -או בוטרם אפשר לבצע את תבחין הטוברקולין 
, שבועות 6-בשל התבחין יש לדחות את ביצועו , MMRאם יש צורך בתבחין טוברקולין לאחר מתן חיסון 

 .לגרום לעיכוב זמני של התגובה לתבחין טוברקוליןעלול  MMRזאת מפני שחיסון 
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 מועד הקריאה 8.1

אפשר לקרוא כעבור לא פחות , אם לא ניתן לקרוא במועד זה .שעות לאחר ביצוע התבחין 72הקריאה נעשית 
  .שעות לאחר הביצוע 96 -ולא יותר מ, שעות 48-מ

יש לחזור על התבחין כעבור שבוע ממועד ההזרקה , אם אין אפשרות לקרוא את התוצאות במועדים אלה
 (.שלבי-דוהתבחין ההבדיקה החוזרת הנה למעשה השלב השני של  ,במקרה כזה)

  מדידת גודל התגובה 8.2
 המדידה מתייחסת. התגובה לתבחין מופיעה כאדמומית היקפית עם התקשות מרכזית במקום ההזרקה

בין שתי הנקודות המגדירות ( במקביל לרצועת השעון)האמה  הנמדד לרוחב( induration)לגודל ההתקשות 
התגובה המקומית . במילימטריםהמדידה תתבצע באמצעות סרגל והתוצאה תצוין . את גבולות ההתקשות

 .לתבחין יכולה להימשך מספר שבועות

 תוצאות התבחין 8.3
 גודל התגובה  הסף לקביעת. גודל התגובה הנחשב כמשמעותי ומחייב המשך בירור אינו ערך קבוע

הסף המשמעותי , ככלל. הנבדקת המשתנה בהתאם לנסיבות המקרה וסוג האוכלוסייהמשמעותית 
או ככל שמצב מערכת החיסון התאי של , רור נמוך יותר ככל שהסיכון להדבקה גבוה יותרילהמשך ב

 .קודמת BCGובכל מקרה אינו תלוי בהרכבת , הנבדק מדוכאת יותר
 ותוצאה זו , חין שניתב לבצע אין צורך, משמעותית יאה טוברקולין הראשוןה לנבדקים שתוצאת תבחין

 .היא הקובעת
  לאחר  שבועיש לחזור על התבחין , אינה משמעותיתלנבדקים שתוצאת תבחין הטוברקולין הראשון

היא  השניהתוצאה של התבחין . ובריכוז זהה של טוברקולין ההשנייביד , קריאת התבחין הראשון
החל משבוע לאחר  וניתן לבצע, לא ניתן לבצע את התבחין השני במועד המומלץאם ) הקובעת

 (.שבועות לאחריו 6ועד , קריאת התבחין הראשון
 

 :גודל התגובה המשמעותית לצורך המשך בירור במרכז לאבחון וטיפול בשחפת הינו
 מ ומעלה"מ 51סף של  – באוכלוסיות שאינן בסיכון יתר 8.3.1

 
אשר נדרשים להיבדק לצורך סקירה אפידמיולוגית , כלל-בריאה בדרך המאוכלוסיי מועמדים לתבחין .א

 (.תבחין חד שלבי. )בדיקות סינוןבמסגרת 

 .ולא ידוע שנחשפו קודם לכן לשחפת עובדי בריאות ואחרים אשר נדרשו להיבדק לצורך קבלה לעבודה .ב
הנחיות למניעת שחפת אצל עובדי " :2/2007 מספר חוזר ראש שירותי בריאות הציבורב 6.1.3סעיף  ראה

 .בריאות ועובדים אחרים הנחשפים בצורה משמעותית לשחפת במסגרת עבודתם

 3.2.52ל ראה סעיף "יוצאים לחו .ג

 : נערך על ידי
 ר דניאל שם טוב"ד
 

 :י "אושר ע
 ,ר איתמר גרוטו"ד

 ראש שירותי בריאות הציבור
  

 :חתימה

 

 7מתוך  6דף מספר 



 

 

 

 משרד הבריאות  - מדינת ישראל
 שירותי בריאות הציבור

 מערכת נהלי עבודה
 עדכון –תבחין טוברקולין בשיטת מנטו : שם הנוהל

 
 109717 :מספרו

 029217 :תאריך עדכון
 

  באוכלוסיות בסיכון יתר 8.3.2
 :ומעלה מ"מ 5  .א

  חיסון טיפולים מדכאיואלו המקבלים , HIVנשאי : כגון, מדוכאי חיסון, מגעים הדוקים של חולה שחפת מדבקת
 . 2/2007בנוהל  6.1.1 כפי שמפורט בסעיף ,ועובדי בריאות

 :מ ומעלה"מ 01.  ב

 3.2.1כפי שמפורט בסעיף  ,עולים מאתיופיה. 

 3.2.2כפי שמפורט בסעיף  ,מהגרים/עולים  

 3.2.3כמפורט בסעיף  ,עובדי בריאות. 

 לא  תחולי סוכר: ור גבוה כגוןסובלים ממחלות או מצבים בהם יש נטייה לחלות בשחפת בשיע
, גס-לאחר ניתוחי מעקף מעי דק, גידולים ממאירים בראש ובצוואר, לוקמיה ולימפומה, מאוזנת

חולי סיליקוזיס או אלו , מצב לאחרת ניתוח כריתת קיבה, סובלים מאי ספיקת כליות כרונית
 .α - TNFממשפחת מעכבי  ותכשירים דומים  infliximab -המטופלים ב

 
 רישום ודיווח תוצאות התבחין    .9
( תיק בריאות/ תיק רפואי)ברשומה הרפואית של המטופל במילימטרים  ש לרשום את ממצאי התבחיןי

גודל , בתיעוד התבחין יש להקפיד ולמלא את תאריכי הביצוע של התבחין וקריאתו. ובפנקס החיסונים שלו
שם מלא וחתימתו של , ('ח וכד"מלש, פאהמר, תחנה)שם המוסד המבצע , במילימטרים של כל קריאה

 .המבצע
 אוכלוסיות שאינן בסיכון יתר  9.1

שיועבר ללשכת הבריאות מיד לאחר סיום , תוצאות תבחין הטוברקולין יסוכמו על גבי הטופס המיועד לכך
לשכת הבריאות תעביר למחלקה לשחפת ואיידס במשרד הבריאות את סיכום . י הגורם המבצע"ע, הפעולה
 . לרבות תוצאות הבירור ,נפה לא יאוחר מתום שנת הלימודים/תבחין הטוברקולין במחוזתוצאות 

 
 אוכלוסיות בסיכון גבוה  9.2
 

 . בטפסים המיועדים לכך( עובדי בריאות, כגון מגעים הדוקים) היש לסכם אוכלוסיות אל
 

תאם להמלצות בה יאות הציבורהסיעוד בברמינהל מחלקה לשחפת ואיידס וההנחיות אלה הוכנו על ידי 
 .ל בנושא שחפת"של הועדה המייעצת למנכ

 

 : נערך על ידי
 ר דניאל שם טוב"ד
 

 :י "אושר ע
 ,ר איתמר גרוטו"ד

 ראש שירותי בריאות הציבור
  

 :חתימה
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