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  תקציר 

  
סקר של בדיקות  המורחבת מופעלת במלואה התוכנית  2008 ליוני  אז הראשו�מ

לבדיקת  Tandem mass spectrometry   (MSMS)לתעילודי� הכוללת הפב
  .חמצות אורגניות וחמצות שומ�, חומצות אמינו

  
  

 :ה�כיו� המחלות הנבדקות 

1. Congenital hypothyroidism 
2. Congenital adrenal hyperplasia 
3. Phenylketonuria - PKU 

4. Maple syrup urine disease 

5. Homocystinuria 

6. Tyrosinemia type I 

7. Glutaric aciduria type I 

8. Metyl malonic acidemia 

9. Propionic acidemia 
10. Medium chain Acyl coA dehydrogenase deficiency MCAD 

11. Very long chain Acyl coA dehydrogenase deficiency VLCAD 
 
  
  

  ילודי� שנבדקו התגלו 160,076מתו� , מורחבתראשונה של התוכנית ההבשנה 

  חילידות  PKU  # 1:16000מקרי� של  10 •

  לידות חי 1:2400 #מקרי� של תת תריסיות  67 •

  לידות חי 1:16000 # תרת הכליה ויבלוטת פעילות יתר של  מקרי� של  10 •

 1:7600 #מקרי� של מחלות מטבוליות חמורות הדורשות טיפול מיידי 21 •
  לידות חי

  לידות חי  1:1500מקרי� של מחלות חמורות  108כלומר 
 1:5200 במתכונתו הקודמת� לעומת הסקר מקרי 31כולל תוספת אבחנה של (

  ).לידות חי
  
  
  
  
מספר שינויי�  בתוכנית ילודי� חולי� חלושל אבחו� הנוס& להרחבת יכולת ב

  :נוספי� משמעותיי�

  עד לאבחנה ותחילת הטפולמהלידה וקיצור זמ�  •

   חיוביות ותזבותשובות כ, הקטנת מספר הילודי� חשודי� א� בריאי� •

 טבאתר אינטרנלהורי� ומטפלי�  ינותתקסקר תוצאות הנגשת  •
  ייעודי
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  התארגנות חדשה . 1
  

  PKU פנילקטונוריה מחלתלמזה שני� רבות כל תינוק הנולד בישראל עובר בדיקות 
 לפני התפתחות  סימניעוד  המחלותמאחד אבחו� מוקד� של . תריסיות #ותת

מדי  אובחנו. את הפיגור החמור הקשור למחלהמונע המאפשר טיפול יעיל   המחלה

בעקבות טיפול מוקד� ו, תריסיות#או תת  PKUע� תינוקות  80 #כבישראל שנה 
  .כמו כל אד� אחר, אורח חיי� רגיל הילדי� בעלי התפתחות תקינה המאפשרת לה�

  
והמועצה הלאומית לרפואת לבריאות הילד הלאומית מועצה של הועדה משותפת 

משרד על בפני הלהמלי'  2005 בשנתקבלה החלטה  נשי� נאונטולוגיה וגנטיקה
 צההנהלת משרד הבריאות אימ. ילודי� בישראלעבור סקר מספר בדיקות ההרחבת 

ההמלצה להרחבה מספר הבדיקות עבור מחלות שכיחות יחסית באר' בה� קיי� 

   :טיפול יעיל
Maple syrup urine disease 

Homocystinuria 

Tyrosinemia type I 

Glutaric aciduria type I 

Metyl malonic acidemia 

Propionic acidemia 
Medium chain Acyl coA dehydrogenase deficiency MCAD 

Very long chain Acyl coA dehydrogenase deficiency VLCAD 
  
הוחלט על הכנסת בדיקה לפעילות יתר של בלוטת יתרת הכיליה  , בנוס& 

Congenital adrenal hyperplasia שנתי �י� וזאת על מנת לבדוק את השפעת למש
 )טפיילו(והצור� של  הוספת הבדיקה למער� בדיקות הסקר 

  
סוכ� כי יתקיי� מעקב מתמיד על הפעלת התוכנית באמצעות ועדת מומחי� מלווה 
שתעסוק ג� בבדיקת הצור� בהכנסת בדיקות נוספות במיוחד לאור חסר נתוני� של 

  .  שכיחות של מחלות מטבוליות באר'
  
 ורפואי שיבא בתל השומר חודשהמרכז לבזכות תרומה  התאפשרישו� ההחלטה י

מעבדות אלה  .באבחו� של פנילקטונוריה ותת תריסיותקו סעהציוד והמעבדות אשר 
). שלמה אלמשנו 'דר(בהנהלת מומחה בנושא סקר ילודי�  אחת  דהיחדו ליחוא

בדיקות סקר התהלי� ההדרגתי הסתיי� ע� הפצת חוזר מינהל רפואה בנושא 
  . 2009באפריל  בילודי�
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  תוצאות של שנה ראשונה של הרחבת התוכנית. 2
  

הטבלה מסכ� מספר הילדי� שאובחנו וכ� מספר הילדי� .  יילודי� 160,076נבדקו 
  .  שהופנו לבדיקות חוזרות

1/6/2008-30/5/2009  
  
  

הופנו לבדיקה 
 חוזרת 
 האשר היית
 תקינה

ילודים 
אחרים 
שהופנו 
ל לטיפו  

 חולים
   

    
80  10 PHENYLKETONURIA 
 32  Hyper phenylalaninemia 
    

378 204
a
 67 CONGENITAL HYPOTHYROIDISM  

     
28  10 CONGENITAL ADRENAL HYPERPLASIA  
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

257 
 

 1
b
 TYROSINEMIA I 

 1 TYROSINEMIA II 
 1 TYROSINEMIA II or III 
 1 MAPPLE SYRUP URINE DISEASE - MSUD 

2
c
 1 HOMOCYSTINURIA 

 1 ARGININEMIA 
1

c
 3 CITRULINEMIA  

 2 GLUTARIC ACIDURIA TYPE  I 
 1 GLUTARIC ACIDURIA TYPE  II 
 1 PROPIONIC ACIDEMIA 
 1 METHYL MALONIC ACIDEMIA 

1
c
 3

d
 MCAD 

 3 VLCAD 
1

c
 1 ISOVALERIC ACIDEMIA  

   
 2

e
 Maternal GLUTARIC ACIDURIA TYPE  I 

    
 5

f
 Hypermethioninemia  

 1
f
 2-methylbutyryl coA dehydrogenase deficiency 

   

20
g
  Transient tyrosinemia  

1
g
  Diet deficient in carnitine  

   
a  גבולית ולכ� נמצאי�  במעקב ההיית הג� בדיקה שניי  

  bמאוחר יותר �ידוע לנו על ילד נוס& ע� המחלה אשר לא אובח� בסקר א  
c נמצאו בריאי� �לאור תוצאה חריגה הופנו לחדר מיו� א  

  d סופי יאי� עדיי� אבחו� מולקולאר  
e ידוע לה למרות  הא הייתבגלל הממצאי� בילוד בשני משפחות שונות הא� אובחנה במחלה של

  הסימני� הקליניי�
 f    המחלה לא תמיד ברורהילודי� נמצאי� במעקב מאחר ו �מהל  

 gיניתלללא משמעות ק  
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  של הילודי� החשודי� הפניה לטיפול. 3
  

ה למשפחה ולרופא מומחה ויצירת קשר מהמעבדישירות הפניות לטיפול נעשות 
  .בריאותת הכלשצוותג� ב נעזרי�  לפעמי� .ביניה�

  רמת פנילאלני# מוגברת •
פנילאלנינמיה #ממשיכי� במעקב בגלל היפר PKU ,32מקרי� אובחנו כחולי  10 
  )מצב תורשתי אשר לרוב לא דורש טיפול נוס&(

  חשד לתת תריסיות מולדת •
  .חשודי� ונמצאי� במעקב 204, ילודי� אובחנו כחולי� 67

  פעילות יתר של בלוטת יתרת הכיליה  •
אברי תה כבר במחלקת הילודי� בגלל שבה� אבחנה נע בנותמה� היו  5, חולי� 10

  מי� בלתי מוגדרי�

    MSMSתוצאה לא תקינה ב •
  מקרי� של מחלות הדורשות טיפול ומעקב 21
  GLUTARIC ACIDURIA TYPE Iמקרי� שבה� מחלה אובחנה אצל הא�  2
  מקרי� בה� אובח� מצב לא תקי� א� משמעותו לא ידוע וממשיכי� במעקב 6

  מקרי� בה� מצב שפיר שחל& 21
  וה� בריאי�תקינה  ההייתמקרי� שבבדיקה חוזרת במיו�  6
  
  בדיקות חוזרות. 4
  

נכונה לא דגימה (על ידי המעבדה במקרה של דחיית הבדיקה בדיקה חוזרת מוזמנת 
לאחות בנפה נעשית פניה זה התהלי� ב. תוצאה גבוליתאו משו� ) טובה או מספקת

.  הא� מגיעה לבדיקה חוזרת לרוב בטיפת חלב. פונה למשפחהוזו שבו הילוד מתגורר 
עבור  2.97% תוכ�מ 3.47% עמד עלהצור� בממוצע לבדיקות חוזרות  2006לפני 

שמטבע הדברי�  חיידקי�צמיחת גטרי מבוססת על בדיקה בשיטת ה( PKUבדיקות 
  .עבור תת תריסיות #0.5%ו) רגישה לאנטיביוטיקה בד� הילוד ההיית
 12היו� מתבצעות בדיקות עבור  .בדיקות החוזרותהנית� לראות את אחוז  הבטבל

בעבר היו א�  . חוזרתה בדיקבצע בצור� ל #65% ירידה בכיש  על א& זאת ומחלות 
  . 159 #כעת מוזמני� רק כ, בכל חודש בדיקות חוזרות 462כ מוזמני� 

  
  

  09-ינואר 09-פברואר 09-מרץ 09-אפריל 09- מאי

 מספר כרטיסים 14189 12852 13782 12774 13328

      

      

 כל ההזמנות 1.6% 0.9% 1.3% 1.5% 1.2%

       

  בגלל בדיקה גבוליתהזמנות  0.7% 0.5% 0.9% 1.0% 0.5%

 TSHמתוך ההזמנות היו עבור  49% 47.1% 45.2% 43.4% 55.2%

 MSMSמתוך ההזמנות היו עבור  41.3% 51.4% 52.3% 56.6% 38.8%
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  ש& הזמ# עד האבחנהמ. 5
  

 ותת תריסיות PKUלאיתור יילודי� ע�  סקרבדיקות לת והתוכניהעל של מטרת 
 שאיפהה, של אבחנה הראשוניתמטרה ה תגשע� ה .הילדי�אצל  למנוע פיגור ההיית

את מלוא צל נהיכולת לע�  התפתחות רגילהתהיה ילד החולה לכ� שלא להגיע יה
הטיפול מתחיל ככל ששבמדינות העול� לימד ני� שניסיו� של . שלו להפוטנציא

לאור זאת . הסיכוי למניעה מוחלטת של סימני המחלה גבוה יותרכ� מוקד� יותר 
תחלת עד המהלידה ולקיצור הזמ� באר'  היו ניסיונות רבי�במש� העשור האחרו� 

  .טיפולה
  

יסיות שתינוקות אשר אובחנו כסובלי� מתת תר 2000נית� לראות מנתוני� של שנת 
  . )יו� 15חציו� ( �מכימי� או לאחר  10אובחנו בגיל 

 תת תריסיות שנת 2000 גיל בזמן האבחנה

0

2

4

6

8

10

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 27 29 30 31

ימים מאז הלידה 

ם 
די
לו
 י
ר
פ
ס
מ

  
הזמ� . לאחר הלידהששעות  36#48 נוהל דורש לבצע את דגימת הד� בטווח שלה
נקודת התורפה העיקרית . עמד על שלושה ימי עבודה במעבדה לבדיקהנדרש ה

ה למטגר& ה. תחילת העבודה במעבדההייתה מש� הזמ� שחל& מנקודת הדיגו� ועד 
.   רבה במש� הזמ� שחל& ממועד  הדיגו� ועד קבלת תוצאהמת שונות קימלמד כי 

   !ימי� 9ער� החציו� היה 
 .  זמ� רב עיכובי� בביצוע הבדיקות של שללעתי� קרובות חלו מספר בתי חולי� ב

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

לכ� שהדגימות  הביאלהצלחנו משותפי� ע� מחלקות הילודי� לאחר מאמצי� 
  .המיטבילמצב הגענו  טר�א� קצר את הזמני� ו� למעבדה ובכ� לי מדיישלחו 

 
 תת תריסיות שנת 2000

מספר ימים מלקיחת הדגימה עד לתוצאה
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, דואר שליחי�הוספת שירות הזמני� על ידי לוח על מנת לברר הא� נית� לקצר את 
  . ניסוי באחד מבתי החולי� 2002בשנת ביצענו 
ת יבבהיה וזאת למרות שמדובר  הזמני�בלוח קיצור משמעותי  זה הראנו יבניסו

. ישראל רדואבאמצעות  כל יו�באת הבדיקות מאוד לשלוח חולי� אשר השתדל 
את  אס&ו  יו� פרט לשבתות וחגי�מדי למחלקת ילודי� גיע השליח ניסוי מהל� הב

. למעבדהיו� העבודה שלמחרת בוקר בהביא  את המעטפה. דגימותהע�  המעטפה
י� ימ 3 ירד לממועד הדיגו� עד לקבלת תוצאות הבדיקות הזמ� הממוצע  בניסוי זה

   .הזמ� המקסימאלי עד להתחלת העבודה במעבדהצומצ� משמעותי וכ� 
  

תוצאה של ניסוי עם דואר שליחים באחד הבתי חולים בארץ 2002

זמן מהלקיחה עד לסוף הרישום במעבדה (תחילת העבודה)

0

1

2

3

4

5

6

7

 ממוצע                       כל קבוצה היא מעטפה אחד

ם
מ
י

  
  
  

העברת מער� רחבת בדיקות הסקר לבצע שינו בקראת הלהמלצנו  יניסוהבעקבות 
   .מבתי החולי� למעבדה המרכזית בדיקות סקר
חברת  באמצעות יתמבתי חולי� למעבדה נעש הבדיקותהעברת  2007מאז סו& 

בכל יו� כולל ימי  ,בה� ילודי�בישראל אחד מבתי החולי� לכל  ההמגיע שליחי�
  .גחפרט לימי שבת וושישי 

  
  

מש� הזמ� מהלידה ועד לקליטת הבדיקה במעבדה המרכזית עבור בטבלה מסוכמי� 
   2009חצי שנה ראשונה של שנת 

   

2009 
  ינואר פברואר אפריל מר' מאי יוני

  ילודי� מספר 14189 12852 13782 12774 13328 13332
  )מהבדיקות(%  עד שהדגימה נקלטה במעבדה מהלידה זמ�

 ימי�  #5 פחות מ 56.17% 54.02% 43.31% 55.4% 52.87% 56.52%

ימי�   23.41% 22.21% 25.23% 23.11% 26.52% 23.56% 5  

  6 ימי� 13.61% 14.44% 17.16% 14.22% 13.28% 12.25%

י�ימ 3.54% 5.26% 8.64% 3.91% 3.76% 3.54%  7 

 ימי� #7יותר מ 3.27% 4.07% 5.66% 3.35% 3.57% 4.13%
  

הצלחנו להגיע לכ� שרוב הבדיקות  ע� שינוי שיטת השינועכפי שנית� לראות 
  .ג� בתקופת החגי�, מאז הלקיחה של הדגימה ימי� 3פחות מנמצאות במעבדה 
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   ?הא� כל ילוד הנולד בישראל נבדק ,כיסוי בדיקות הסק . 6
  

על מנת למנוע  וזאת כל ילוד הנולד בישראל בדיקת קר מיועדת לתוכנית הס
הבדיקות הינ� זכות ואי� חובת בדיקה .  התפתחות סימני� של המחלות הנבדקות

היה אחרי כיסוי הבדיקות במש� השני� המעקב  .מתנגדי� לכ� יילודה במידה והורי
  .מי�רישועל ידי מעקב של ה יתיאורט

 .ביצוע בדיקת סקרהשחרור  במכתב מצוי�חולי�  תחרר מביתאשר השלכל ילוד  
ההנחה . "נבדק"שהתינוק פשר במהל� הביקור הראשו� בטיפת חלב לוודא יהדבר א

שהבדיקה פרושה דיקה ולא התקבל תשובה בלתי תקינה שבמידה ונלקחה הב ההיית
הבדיקה  תגעה אי כוללאפשרויות אחרות ג� למעשה קיימות . תקינה ההיית

  .)אבדה וכיוצא באלה, לא נשלחה( אטכנית כלשהי סיבהמלמעבדה 
מעטפות שנפלו מאחורי , בדיקות שנשארו בגיליונות הילודי�התגלו במש� השני� 

  . או שנשלחו ונעזבו במקו� הלא נכו� ארומעטפות שנפתחו בד, רהיט
  

רישו� מספר דרש אחרי ביצוע הבדיקות שיפור המעקב בתהלי� השלב הראשו� 
הגענו לכ� במש� השני� ובהדרגה . הבדיקה כרטיסגבי ילוד על של ה זהותהתעודת 

 תאפשרהממערכת מחשוב במעבדה  הבמקביל הוכנס. כ� י�עלוכל בתי החולי� פש
והצלבת פרטי היילוד מבדיקות שהתקבלו במעבדה ע� פרטי , יילודכל  אחרמעקב 

  .  כל היילודי� שנולדו בבתי החולי� ומדווחי� מדי יו� לכספת דיגיטלית
המחייב ) 17/2009, חוזר מנהל רפואה(נוהל  פורס�על מנת להקל על התהליכי� 

מספר תעודת הזהות  ו ובכלל זהפרטיבי� היתר ג� את  הכוללת הדביק תווית ילודל
את  יו�ת אחת לדווח אלקטרוניחובה על כל בית חולי� ל, כ�#כמו. בר קודבצורת 
קליטת מקל על זה מקצר ותהלי� . ביממה האחרונההילודי� אשר נולד פרטי 

על מנת לאפשר לבית החולי� לוודא .  הבדיקות במעבדה ומונע טעויות אנוש נוספות
אחת ליו� המעבדה מדווחת , כי בדיקה עבור כל ילוד אכ� הגיעה למעבדה

אלקטרונית לבית החולי� על המעטפה שנקלטה באותו היו� ואת רשימת הילודי� 
  המעטפהשעבור� נמצאו בדיקות בתו� אותה 

  . .  אשר נרשמו במשרד הפני�ילודי� הקוב' מול חודש אחת לפת נעשית נוסבדיקה 
  

מעקב בעיקר מאחר וחלק מהילודי� לא מקבלי� תהלי� העדיי� קיימות בעיות ב
  .מסיבות שונותזהות וזאת מספר תעודת בלידה מיד 
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  אתר תוצאות הבדיקות. 7
ע� , באתר משרד הבריאות, נטמוזכרי� הושק אתר אינטרבנוס& לכל האמצעי� ה

צוות רפואי \הכל הור .תקינותסקר תוצאות מידע על הילודי� שלגביה� התקבלו 
  .נבדק ושהתוצאות היו תקינותאכ� לבדוק שהתינוק יכול מטפל 

  
של הילוד  בדיקתו הראשונהמהל� ביש כוונה להוציא נוהל המחייב , בהמש�
כפי שמופיע באתר הבדיקה לביצוע מודפס אישור  ותיקה להוספ, בקהילה

  .ילודי� שלא נבדקו ולהפנות� לבדיקהלאתר  פתח נתיב נוס&ידבר זה  .האינטרנט
  

  
  
  סיכו�. 8

התגלו .  מחלות #11 ל הוי מחלות מטבוליות ביילודי� הורחבלהתוכנית לאומית לגי
 1,1500שיעור של , יילודי� ע� מחלות חמורות הניתני� לטיפול 108 במש� שנה
התוכנית מלווה בבקרה שוטפת לוודא כיסוי מלא של כלל אוכלוסיית .  לידות חי

היילודי� בישראל וכ� בקרת איכות למנוע בדיקות חוזרות מיותרות ולקצר לזמ� 
 .   מש� הזמ� מלידת התינוק ועד לקבלת תוצאות הבדיקות ימינימאל


