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 תודות
 אנו מודים מקרב לב:

 .למנהלי וצוותי המעבדות המיקרוביולוגיות בבתי החולים 

 .למנהלי מחלקות יילודים ופגים בבתי החולים 

 מידע, משרד הבריאות. אגףמנהלת -לגב' ציונה חקלאי 

 כז הארצי  לסטרפטוקוקים, מעבדות מרכזיות, ירושלים.רמהמ -לד"ר זינה קורנמן 

 ."לד"ר תמר וולף ולד"ר מרים פריזדה ממעבדה מגה לאב של "מכבי שירותי בריאות 

 .הכנת הנתונים לצורך כתיבת דוח זהעל עזרה ב
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 Early-onset neonatal invasive group B streptococcalהיארעות

disease  בישראל 

 תקציר:
B (iGBS )חיידקי הסטרפטוקוקוס מקבוצה ילודים בזיהום פולשני שנגרם ע"י  46 חלו 2016בשנת 

 1,000 -ל 0.25הינו  בשנה זאת . שיעור התחלואה (Early onset iGBS) בשבוע הראשון לחייהם

-ב להדבקת הילודנולדו לאימהות עם גורם סיכון אחד לפחות שחלו ילודים מה( 41.3%) 19. לידות חי

GBS. 

בשבוע הראשון לחיים בישראל הינם נמוכים. לאחר ירידה   iGBSשיעורי ההיארעות הגולמיים של

נצפתה עלייה  2013. בשנת נשארו יציבים 2012-2009השיעורים משנת  ,2008-ו 2007שנצפתה בשנים 

 2015-2016נים נצפתה ירידה בשיעור התחלואה ובש 2014, בשנת iGBS-קלה בשיעור התחלואה מ

 שיעורי תחלואה נשארו יציבים.

 

 רקע:
בהתאם להמלצת המועצה הלאומית לרפואת נשים, נאונטולוגיה וגנטיקה, מינהל הרפואה קבע ביולי 

( בנשים GBS) Bכי אין מקום לבצע בדיקת סקר לנוכחות חיידקי הסטרפטוקוקוס מקבוצה  2005

 32% -בעבודות קודמות שבצענו בעבר נמצא כי כ(. 1) להריונן באופן שגרתי 37-35הרות בשבועות 

 (. 2למרות המדיניות הרשמית )  GBS-מהנשים ההרות מבצעות בדיקת נשאות ל

 GBS-מקרי תחלואה מוקדמת מ 13דווחו לאגף  2016מנתוני האגף לאפידמיולוגיה עולה כי בשנת 

ת מחלות כל שנה ניטור פי בקשת המועצה הלאומית, מבצע המרכז הלאומי לבקר-ביילודים. על

  .בשבוע הראשון לחיים  invasive GBS (iGBS)-מקרי תחלואה באקטיבי של 

 מטרות: 
 תוך התייחסות , 2016בשנת  GBS-באלח דם מוקדם הנגרם על ידי חיידק הנתוני התחלואה  הצגת

 .2016-2010נתוני התחלואה עבור השנים ל
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 שיטות: 
בתי חולים  29-הילודים והפגים ומנהלי המעבדות הבקטריולוגיות בהנתונים נאספו ממנהלי מחלקות 

נתונים פרטניים מזוהים שכללו תעודת זהות, תאריך אבחנה, הימצאות גורם  אלו כללו כלליים בארץ.

ימים(, לפי שנה ולפי  0-6בשבוע הראשון לחייהם ) iGBS-סיכון אימהי, מספרי הילודים שחלו ב

האם )כמפורט בחוזר מינהל הרפואה(. לציין כי זיהום חודרני הוגדר  קבוצת הסיכון אליה השתייכה

. עבור כל בית חולים, הוצלבו הנתונים מהמחלקה GBS-כתרבית דם או נוזל שידרה חיוביים ל

  והמעבדה על מנת לוודא שכל המקרים דווחו. 

קבל מתחום המידע לגבי מספר הלידות בשנה לפי בית חולים, לשם חישוב שיעורי ההיארעות, הת

נכללו כל הילודים )ללא קשר תושבות האם( הן מידע של אגף מידע ומחשוב של משרד הבריאות. 

 2016-2010שנים חושבו ל iGBS  -תחלואה ב שיעורי היארעותבמונה והן במכנה בחישוב ההיארעות. 

של המחלה ועבור כל בי"ח בנפרד. בנוסף, חושבו שיעורי ההיארעות  בכל הארץ שנים אלהוממוצע של 

בילודים שנולדו לאימהות שהינן ושאינן בקבוצות הסיכון המוגדרות. היות ואין מידע מדויק על אחוז 

לא. יש  80% -מהנשים ההרות נכללות בקבוצת הסיכון ו 20%הילודים בכל אחת מהקבוצות, הנחנו כי 

  הערכה שמרנית.זו לציין כי 
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 תוצאות:

 בישראל Early Onset iGBSשיעור הילודים עם  .1
-( וwk<37פגים ) 9מתוכם  בשבוע הראשון לחיים.  iGBSמקרים חדשים של  46דווח על  2016בשנת 

 27-מהות עם גורם סיכון אחד לפחות וינולדו לאילודים 19 (41.3% )(. wk≥37יילודים בשלים ) 37

 מהות ללא גורמי סיכון.י( נולדו לא58.7%)

 325 לגביבכלל בתי החולים בארץ.  iGBS -מקרי תחלואה ב 327סך של דווח על  2016-2010בשנים 

מהות י( נולדו לא38%-)כמתוכם  123( ילודים הועבר גם מידע על קבוצת הסיכון של האם. 99%-כ)

  המשתייכות לפחות לאחת מקבוצות הסיכון שהוגדרו.

בכלל בתי החולים לפי שנה ולפי קיום  iGBSמוצגים שיעורי ההיארעות של  1ובתרשים  1בטבלה 

 גורמי סיכון אימהיים.

לידות חי, לפי שנה ולפי קיום גורמי  1,000-ל  early onset iGBS: שיעורי היארעות* של 1טבלה 

 2016-2010סיכון אימהיים, 

 
 

 שנה

 מספר
 לידות חי

סה"כ 
מקרי 
iGBS 

שיעור 
היארעות 

 גולמי
(95% CI) 

מקרי 
iGBS  

 עם
גורמי 
 *סיכון

שיעור 
היארעות עם 
 גורמי סיכון

(CI 95%) 

מקרי 
iGBS  

 ללא
גורמי 
 סיכון

שיעור היארעות 
 ללא גורמי סיכון

(CI 95%) 

 

2010 

168,502 44** 0.26 
(0.19-0.35) 

14 0.42 
(0.24-0.70) 

28 0.21 
(0.14-0.30) 

 

2011 

169,407 46** 0.27 

)0.20-0.36( 

18 0.54 
(0.34-0.85) 

27 0.20 

(0.13-0.30) 

2012 171,551 44 0.26 
(0.19-0.34) 

 

12 

0.35 
(0.20-0.61) 

32 0.23 
(0.17-0.32) 

2013 175,246 54 0.31 
(0.24-0.40) 

24 0.68 

(0.46-1.02) 

30 0.21 
(0.15-0.31) 

2014 179,519 42 0.23 

(0.17-0.30) 

20 0.56 

(0.36-0.86) 

22 0.15 
(0.10-0.23) 

2015 180,885 48 0.27 
(0.20-0.35) 

15 0.41 
(0.25-0.68) 

33 0.23 
(0.16-0.31) 
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 שנה

 מספר
 לידות חי

סה"כ 
מקרי 
iGBS 

שיעור 
היארעות 

 גולמי
(95% CI) 

מקרי 
iGBS  

 עם
גורמי 
 *סיכון

שיעור 
היארעות עם 
 גורמי סיכון

(CI 95%) 

מקרי 
iGBS  

 ללא
גורמי 
 סיכון

שיעור היארעות 
 ללא גורמי סיכון

(CI 95%) 

2016 182,965 46 0.25 

(0.18-0.32) 
 

19 

0.52 
(0.33-0.81) 

27 0.18 
(0.12-0.26) 

ממוצע שנתי 
2016-2010 

175,727 47 0.27 

(0.20-0.35) 
18 0.50 

(0.32-0.80) 
29 0.21 

(0.14-0.30) 

 מהנשים ההרות יש גורמי סיכון  20%-*בהנחה של

 **חסר מידע לגבי גורמי סיכון בחלק מהמקרים
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לידות חי, לפי שנה ולפי קיום  1,000 -ל  early onset  iGBS: שיעורי היארעות של 1תרשים 

 2016-2006גורמי סיכון אימהיים 

 

לידות חי  1,000-ל 0.37-0.31-בשבוע הראשון לחיים ירדו מ  iGBSשיעורי ההיארעות הגולמיים של

נצפתה עלייה קלה בשיעור התחלואה:  2013בשנת . 2012-2009בשנים  0.27-0.23 -ל 2008-2006בשנים 

 0.31-נצפתה ירידה בשיעור התחלואה מ 2014-. ב2013-ב 0.31-ל 2012לידות חי בשנת  1,000-ל 0.26-מ

 1,000-ל 0.23-נצפתה עלייה מסוימת בשיעור התחלואה: מ 2015-. ב0.23-ל 2013-לידות חי ב 1,000-ל

 נצפתה התייצבות בשיעור התחלואה ביילודים. 2016ובשנת  0.27-ל 2015-לידות חי ב

(. שיעורי p=0.05)מובהקת סטטיסטית  ברמה גבולית של של השיעור הגולמי היאהמגמה הכללית 

לידות חי בשנים  1,000 -ל 0.51 -משתייכות לקבוצת הסיכון עלו ממהותיהם יההיארעות בילודים שא

ועד  2010-2009לידות חי בשנים  1,000-ל 0.42-0.41-, ולאחריה ירידה ל2008בשנת  0.71 -ל 2008-2006

נצפתה  2013בשנת לידות חי.  1,000-ל 0.54-נצפתה עלייה קלה ל 2011. בשנת 2012בשנת  0.35 -ל

 2014-. ב0.68-ל 2012לידות חי בשנת  1,000-ל 0.35-מ  iGBSחלואה שלעלייה חדה בשיעור הת

נמשכת הירידה  2015-, וב0.56-ל 2013-לידות חי ב 1,000-ל 0.68-נצפתה ירידה בשיעור התחלואה מ

-נצפתה עלייה מסוימת בשיעור התחלואה מ 2016. בשנת 0.41-ל 2014-לידות חי ב 1,000-ל 0.56-מ

0.31
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לידות חי. המגמה הכללית בקבוצה זו אינה מובהקת  1,000-ל 0.52-ל 2015-ב לידות חי 1,000-ל 0.41

 התנודתיות הנצפית בשיעורים נגרמת בגלל המספרים הקטנים בכל שנה. (.p=0.7סטטיסטית )

 1,000 -ל 0.26 -נצפתה עלייה בשיעורי התחלואה מ ,מהותיהם אינן בקבוצת הסיכוןיבקרב ילודים שא

 ומאז התייצבות בשיעורי  2009ירידה עד שנת ולאחריה  ,2007בשנת  0.33 -ל 2006לידות חי בשנת 

 

. 0.23-לידות חי ל 1,000-ל 0.31-נצפתה ירידה בשיעור התחלואה מ 2014-. ב2013התחלואה עד שנת 

, נצפה ירידה בשיעור התחלואה 2016. ובשנת 0.23-לידות חי ל 1,000-ל 0.15-נצפתה עלייה מ 2015-ב

הינה של ירידה בקבוצה זאת המגמה הכללית לידות חי.  1,000-ל 0.18-לידות חי ל 1,000-ל 0.23-מ

 . (p=0.02) סטטיסטית מובהקת

לידות חי במהלך שנת  1,000-ל 0.22היה   EOBGS-( שחלו בwk≥37שיעור היילודים הבשלים )

 לידות חי. 1,000-ל 0.77( שחלו היה wk<37, ושעור הפגים )2016

 

 בישראל EOGBSעם  אימהות ליילודיםגורמי הסיכון של  .2
מתארת את התפלגות גורמי הסיכון של האימהות ליילודים שחלו באלח דם מוקדם כתוצאה  2טבלה 

 היו:  GBS -. גורמי סיכון השכיחים ביותר של האימהות ליילודים שחלו ב2016בשנת  GBS-מ

גורם הסיכון השכיח ביותר  2015בשנת  .≤w 37ירידת מים ו + שינויים בצוואר הרחם≤ w37 םצירי

גורם הסיכון השכיח  2014ובשנת  שעות 18 <ירידת מים  היה   GBS-בקרב אימהות ליילודים שחלו ב

 .בלידה 380Cחום < ביותר היה 

  



 

 
 פרטי התקשרות באנגלית פרטי התקשרות בעברית

 מחלותלבקרת  הלאומי המרכז
 הבריאות משרד
 52621 ש"תה, שיבא רפואי מרכז, גרטנר מכון

icdc@icdc.health.gov.il 
 02-5655994: פקס 03-7371500: פוןטל

ICDC-Israel Center for Disease Control 
Ministry of Health 
Gertner Institute, Chaim Sheba Medical Center 
icdc.@icdc.health.gov.il 
Tel: 03-7371500 Fax: 03-5655994 

 

 2016בשנת  EOGBS-: התפלגות גורמי סיכון של אימהות ליילודים שחלו ב2טבלה 

 מספר )%( *גורם סיכון

 -- GBSילוד קודם עם 

  w 37≥ 8 (22.9)ירידת מים 

 (22.9) 8 + שינויים בצוואר הרחם≤ w37צירים  

 (20) 7 שעות< ירידת מים  

 GBS (2.8) 1 בקטראוריה 

38חום < 
0
C (20) 7 בלידה 

 (11.4) 4 נשאות ידועה

 35 סה"כ

ם סיכון אחד*לאם יכול להיות יותר מגור



 

 12 

 

 על פי סרוטיפים ביילודים עם אלח דם מוקדם  GBSהתפלגות חיידק ה  .3
שנבדקו מתרביות  Bחיידקי הסטרפטוקוקוס מקבוצה מתארת את התפלגות הטיפוסים השונים של  3טבלה 

שנשלחו למרכז הארצי לסטרפטוקוקים ממעבדות בקטריולוגיות של  2012-2015חיוביות בשנים   CSFדם/

 בתי החולים בארץ. 

שהתקבלו במרכז הארצי לסטרפטוקוקים, מעבדות מרכזיות בשנים  GBS Early: סיווג בידודי 3טבלה 

2012-2015 

 2012  2013  2014  2015  

מס'  טיפוס

תרביות 

דם / 

CSF 

מס'  %

תרביות 

דם / 

CSF 

מס'  %

תרביות 

 CSFדם / 

מס' תרביות  %

 CSF / דם

% 

III 15 42.9 23 54.8 16 50 21 50 

Ia 10 28.6 6 14.3 8 25 13 31 

V 3 8.6 5 11.9 1 3.1 1 2.4 

II 1 2.9 1 2.4 1 3.1 0 0 

VI 4 11.4 3 7.1 1 3.1 4 9.5 

IV 1 2.9 3 7.1 2 6.3 2 4.8 

Ib 1 2.9 1 2.4 3 9.4 1 2.4 

 100 42 100 32 100 42 100 35 סה"כ

 

(, ואחריו III 54.8%)-42.9%היה  2012-2015ניתן לראות לפי דיווח המרכז הארצי כי הטיפוס הנפוץ בשנים 

Ia 31%)-14.3%) טיפוס .III הנפוץ בארץ, ידוע בעולם באלימותו ונחשב כטיפוס בעייתי בתחלואת ,

   .3)יילודים )
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 בקרב נשים הרות בישראל GBSבדיקה לנשאות  .4

נמצא  GBS -לאב(, שיעור ביצוע הבדיקה ל-המרכזית של "מכבי שירותי בריאות" )מגהמנתוני המעבדה 

מתאר את אחוז הנשים ההרות מבוטחות "מכבי שירותי בריאות" )ע"פ נתוני מגה לאב(  2בעלייה. תרשים 

 .2007-2016ואחוז הנשאיות בקרב נשים אלה בשנים   GBS-שביצעו בדיקת נשאות ל

 בקרב נשים בהריון, "מכבי שירותי בריאות"ואחוז הנשאיות  GBS-דיקת נשאות לאחוז ביצוע ב :2תרשים 
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 סיכום:
השיעורים ברב בתי . בשבוע הראשון לחיים בישראל הינם נמוכיםiGBS שיעורי ההיארעות הגולמיים של 

נצפתה יציבות בשיעור התחלואה של  2016בשנת לידות חי.  1,000-ל 0.5החולים אינם עוברים את הסף של 

iGBS. 2016) האחרונות לא מובהקת סטטיסטית. בשבע השנים 2006-2016בשנים  אם כי המגמה הכללית-

השיעורים , 2006-2016במהלך השנים לידות חי.  1,000 -ל 0.27 בשיעור ההיארעות סביביש התייצבות  (2010

אימהיים" הינם נמוכים בהשוואה לקבוצה "עם גורמי סיכון" )שיעור בקבוצה המוגדרת "ללא גורמי סיכון 

 (.p=0.02) ( עם מגמת ירידה מובהקת סטטיסטית2007-לידות חי ב 1,000-ל 0.33מקסימאלי של 

 

 

 המלצות:
בארה"ב, שם הנהיגו בדיקות סקר  .בשבוע הראשון לחיים בישראל הינם נמוכיםiGBS שיעורי ההיארעות של 

נכון לשנים לידות חי,  1,000-ל 0.34-0.37 -הינם כ  iGBS -הנשים ההרות, שיעורי התחלואה בלכל   GBS -ל

בה מתקיימת  (. בקנדה,4מהנשים ההרות מבצעות בדיקת סקר ) 85% -כאשר ההערכה היא ש 2003-2004

בקרב י לידות ח 1,000-ל 1.9הינם  iGBS -לנשים הרות, שיעורי התחלואה במדיניות של סיקור אוניברסלי 

סיקור  שלא נעשה בה(. באנגליה, 5) 2008לידות חי בקרב פגים, נכון לשנת  1,000-ל 1.1תינוקות בשלים לעומת 

(. 6) 2015נכון לשנת  ,לידות חי 1,000-ל 0.57הינם  iGBS -שיעורי התחלואה ב אוניברסלי לכלל הנשים ההרות,

לא מבצעים בדיקות סקר לכל , לפיה המדיניות הקיימתאין צורך בשינוי לאור זאת, אנו חושבים כי בשלב זה 

 . הנשים

 מזוהות מוקדם ומטופלות בחדרי הלידה בהתאם לפרוטוקול.  ת סיכוןומשתייכות לקבוצה לוודא שנשיםיש 
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