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 הנחיות רענון -(WEST NILE FEVER) הנילוס מערב קדחת: הנדון

 01502422 :סימוכין

 רקע כללי

. 23.09.07ההנחיות שלהלן מעדכנות את הנחיותינו מיום 

 : מחולל ואפידמיולוגיה   1.1

י נגיף מערב הנילוס "הנגרמת ע, הינה מחלה זואונוטית) ה"קמ(קדחת מערב הנילוס 

 -חת הה שייך למשפ"נמ. י עקיצת יתושות"ח שונים ע"אדם ולבע-ומועברת לבני, )ה"נמ(

flaviviruses , שהינם נגיפיRNA .והווקטור המעביר את , מאגר הנגיף בטבע הינו עופות

אדם -בני). Culex perexiguus -ו Culex pipiens -בארץ בעיקר(המחלה הינו היתוש 

המחלה . הינם מאכסנים מקריים של הנגיף, כדוגמת סוסים וכלבים, וחוליתניים נוספים

אולם המחלה יכולה לעבור בשיעורים , ח לאדם"לאדם או מבע אינה עוברת ישירות מאדם

מדינת ישראל נמצאת באזור . והשתלות איברים, נמוכים גם באמצעות עירויי דם ומוצריו

, 2000(עם תחלואה שנתית המתגברת לממדי התפרצות  אחת למספר שנים , אנדמי למחלה

ובחלקים , הים התיכון באגן, באסיה, המחלה אנדמית באפריקה). 2010, 2007, 2005

: ה במספר ארצות"בשנים האחרונות דווחו התפרצויות של קמ. מאירופה ומחבר המדינות

). 2010, 2007, 1999(ורוסיה ) 2010, 1998( איטליה, )1997(כיה 'צ, )2010, 1996(רומניה 

בפעם הראשונה , הייתה התפרצות של המחלה בעיר ניו יורק) 1999(ב "בארה, בנוסף

חלה התפשטות מהירה לכל יבשת אמריקה הצפונית  שנים  7תוך . צפון אמריקהביבשת 

 עד. ברומניה וברוסיה, בתורכיה, דווחו התפרצויות ביוון 2010בשנת . ולאמריקה הדרומית

 קשה לתחלואה שגרמה, lineage 1 - ה"נמ של אלימה אחת שושלת שלטה 2004 לשנת

בגרימת  מעורבות היו)  2&  1(  ה"נמ של שושלות שתי, 2004 משנת החל. ולהתפרצויות

 .קשה תחלואה

1.

בתוקף לא



 

 

אך בשלוש שנים האחרונות הוקדמה , מתרחשת בעיקר בסוף הקיץ ועד תחילת הסתיו המחלה

. תקופת השיא של פעילות הנגיף בארץ היא בעיקר בין יוני לאמצע אוקטובר. תחילת העונה ליוני

 .בשאר חודשי השנה תועדו מקרים ספורדיים

 

 

 :תקופת דגירה ותחלואה     1.2

 

 .ימים 3-6כ נמשכת "והמחלה בד) ימים 6כ "בד(יום  3-15תקופת הדגירה נמשכת 

ושיעור הנזקקים לאשפוז עקב פגיעה  , המחלה הינה קלה ביותר או ללא סימנים קליניים, רובל

 . 1:150עד   1:300 -נוירולוגית מוערך בכ

לעתים , כאבים בשרירים ובפרקים, כאב ראש, כ חום"וכוללת בד, התחלת המחלה פתאומית

 .בחילה ושלשול, כאב עיניים, פריחה, לימפאדנופאתיה

, ה"בנגיף קמ) ראינפקציה או ראקטיבציה(פשרות של הדבקה חוזרת או התלקחות קיימת גם א 

הינם בדרגת ) סרטן או מחלה אוטואימונית, כגון חולי דיאליזה(כאשר חולים עם מחלות נלוות 

 . גם אם נדבקו בעבר בנגיף, סיכון גבוהה לחלות מחדש

בכמחצית החולים שלהם  נגיפי RNAבהתאם לניסיון שנצבר בשנים האחרונות נמצאו רצפי 

חולים , חולים המקבלים תרופות מדכאות חיסון, מחלות אוטואימוניות: מחלות רקע נילוות כמו

 . חולי דיאליזה וחולי סרטן, במצב של דיכוי חיסוני

או שיתוק , )מנינגיטיס(דלקת עוצבה , )אנצפליטיס(לעתים רחוקות יותר מופיעים דלקת המוח 

 .נדירות יותר כדוגמת מיוקרדיטיס ופרקינסוןתוארו גם תסמונות . רפה

 

 : מגמת התחלואה בארץ 3.1

 

לרשימת  2001המחלה התווספה בשנת . 50 -ה מתוארות בארץ החל משנות ה"התפרצויות קמ

 .פי פקודת בריאות העם-המחלות המחייבות הודעה אינדיבידואלית על

על פי הקריטריונים  בשנים האחרונות דווחו לאגף לאפידמיולוגיה מקרי מחלה שאובחנו

 .המפורטים בהמשך

2005 2006 2007 2008 2009 2010 שנה

81 44 116 49 62 91 מאובחנים

21 17 46 40 32 23 משוערים

102 61 162 89 94 114  סה"כ
 

 :אבחון מעבדתי. 1.4

 

המעבדה המרכזית לנגיפים של שרותי , אבחון המחלה מתבצע במרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים

בדיקות נעשות במעבדה הוירולוגית , בנוסף. השומר -תל, המרכז הרפואי שיבא,  בריאות הציבור

א אשר שולחות דגימות לאימות לתל "ת, ובמעבדה הוירולוגית באיכילוב, ם בחיפה"ח רמב"בבי

 .השומר

לא בתוקף



 

 

 .לאבחון הדבקה חדשה IgGאו /ו IgMהאבחון מתבצע בעיקר בבדיקה סרולוגית של נוגדני 

המסייע להבדיל בין הדבקה שארעה לאחרונה   IgG Avidityלרשות המעבדה עומדים גם מבחן 

מבחן נויטרליזציה , )גבוה avidityאחוז (בין הדבקה שאירעה בעבר הרחוק ל) נמוך avidityאחוז (

אלה מבחנים משלימים המסייעים לאשש אבחנה במקרים מסוימים ואינם . PCR ומבחן 

 .מבוצעים כשגרה

 

 . ה"או הדבקה מתמשכת בנגיף קמ) ראינפקציה או ראקטיבציה(ישנה אפשרות להדבקה חוזרת 

ברמה גבוהה עם תוצאות מבחן אבידיטי  IgGנוכחות נוגדני  :תמתמשכ/אבחון הדבקה חוזרת

 גבוה 

. הינם אינדיקציה משוערת להדבקה חוזרת, ) או ברמה גבולית( IgMעם העדר נוגדני  30% –מ

יתכן כי התוצאה הסרולוגית אינה מצביעה , מאידך. IgMבהדבקה מתמשכת תיתכן נוכחות נוגדני 

  PCRמתבצעת בדיקת , לכן. ף על רקע חשיפה חוזרתעל מחלה עכשווית אלא על תגובת דח

במידה .  יש לוודא כי אין  גורם  זיהומי שונה או סיבה אחרת למחלה, בנוסף. בדגימה קלינית

 והתקבלה תוצאה חיובית 

. המקרה נחשב למאומת –או ביופסיית מוח  CSF, נסיוב, נגיפי ספציפי בדם מלא RNA –ל

בזמן  EDTAמבחנות של דם מלא לספירה עם ציטרט או  4-5במקרים כאלה יש לשלוח למעבדה 

 .על הדם להגיע למעבדה באותו יום ובקירור. המחלה החריפה

יש לידע את המעבדה  בכל הפרטים על מחלות הרקע וחשיפה בעבר של החולה ליתושים או 

 .ה"ספציפית לנגיף קמ

דווחנה במועד מאוחר תוצאות בדיקות אלו ת, בשל מורכבות תהליך האבחון במצבים כאלה

 . מהבדיקות השגרתיות

 
 :נקבעו מחדש הקריטריונים לאבחון מעבדתי כדקלמן, לאור הניסיון שנצבר בשנים האחרונות

 :הדבקה משוערת .א

אחת או  CSFבדגימת דם אחת או בדגימת  IgGעם או בלי   IgMנוכחות נוגדני  .3

 . בשתיהן

 .   ימים 1-7קחו בהפרש של העדר עליה ברמת הנוגדנים בין שתי דגימות דם שנל .2

באם חלפו פחות מעשרה ימים מתחילת , בכל רמה שהיא IgGנוכחות נוגדני  .1

 . IgGיש לאמת תחילת מחלה בדגימה חוזרת עם התפתחות נוגדני . הסימפטומים

 :  הדבקה מוכחת .ב

 .  IgMלנוגדני  ELISA -לפחות בתוצאות מבחן ה 2היפוך סרולוגי או עליה פי . 1

בדגימת דם  30% -נמוכה מ avidityוגם תוצאת מבחן   IgGגבוהה מרמת   IgMרמת . 2

אבחנה זו תקפה רק בתנאי שהחולה לא שהה באזורים אנדמיים לנגיפי פלבי . אחת

או קיבל חיסונים כנגד קדחת צהובה או דלקת מוח /ה ו"אחרים הקרובים לנגיף הקמ

 .או חלה במחלת דנגי בעבר, יפנית

 

לא בתוקף



 

 

 :הדבקה חוזרת .ג

) או ברמה גבולית( IgMללא נוגדני , ברמה גבוהה IgGנוכחות נוגדני : וערתמש. 1

 עם  

 .30% -גבוהה מ avidityתוצאת מבחן     

  .או איבריו/נגיפי בנוזלי הגוף ו RNA-יחד עם תוצאה חיובית ל, ל"כנ: מוכחת .3

 : העדר הדבקה עכשווית .ד

בשתי  -מה זהה  בלבד בר  IgGתוצאה שלילית בשתי דגימות או נוכחות נוגדני 

כשהראשונה , ימים לפחות ביניהן 7בהפרש של ) מאותו סוג(דגימות עוקבות 

 .מהשלב החד והשני משלב ההחלמה

 
 :הנחיות למשלוח הבדיקות למעבדה המרכזית לנגיפים 1.5

 

. ולאחסנם במיכל סגור היטב יש לקחת במבחנה כימית (CSF)דם לסרולוגיה ונוזל עמוד שדרה 

דם מלא יש לקחת במבחנה עם . יש לשלוח בנוסף גם דגימת דם CSFח הוא אם הנוזל שנשל

EDTA  חיוני לשלוח דגימת דם נוספת בהפרש של שבוע ימים ומעלה ). לא הפרין(או ציטרט

 3-5(ל דם מלא "מ 15-ל דם לסרולוגיה ו"מ 4ולפחות  CSFל "מ 2יש לשלוח . מהדגימה הראשונה

 ).מבחנות

 . ה"לכל דרישה לבדיקה לקמיש לצרף התחייבות כספית 

 

 

 :דיווח 1.6

 

המחוזית תקבל דיווח על כל חולה בקדחת מערב הנילוס מהרופא / לשכת הבריאות הנפתית

 .טופס יעודי לאחר ביצוע חקירה אפידמיולוגית המטפל בחולה ותדווח לאגף לאפידמיולוגיה על 

פים של שירותי בריאות לשכת הבריאות תקבל דיווח מרוכז מהמעבדה המרכזית לנגי, בנוסף

השומר על כל התוצאות של הבדיקות לאבחון קדחת מערב הנילוס במקרים -הציבור בתל

 .מקרים של הדבקה משוערת ומקרים של הדבקה חוזרת משוערת, מאובחנים

חקירה של חולים עם , בשיתוף נציג של המשרד להגנת הסביבה, האחות האפידמיולוגית תבצע

יש לצרף , במקרה של פטירה. תשלח את החקירה לאגף לאפידמיולוגיהאבחנה ודאית ומשוערת ו

 .לחקירה העתק של סיכום המחלה ושל הודעת הפטירה

 .על מקרים מאובחנים בלבד, "מחלות"בתוכנת , חובה לדווח בדיווח האלקטרוני

 

 : טיפול 1.7

 

 . והטיפול הינו תומך בלבד, אין טיפול ספציפי למחלה

 

 

לא בתוקף



 

 

 : מידעמניעה ומקורות  1.8

 

וברמה האישית , פעולות המניעה ברמת הרשויות המקומיות כוללות טיפול במפגעי יתושים

ושימוש ) הפעלת מאווררים ולבוש ארוך, התקנת רשתות(שימוש באמצעי מיגון מכניים 

מומלץ לנשים בהריון להפחית את הסיכון להידבק בקדחת מערב . בתכשירים דוחי יתושים

' כפי שמפורט בחוזר מס, וש באמצעי התגוננות אישית מפני עקיצותי שימ"ע) ה"קמ(הנילוס 

על ציבור . של המחלקה לאפידמיולוגיה והמחלקה למחלות זיהומיות 3.8.03מיום  28/03

זאת במקביל לפעילויות , הרופאים לדאוג להגברת מודעות האוכלוסייה למחלה ולדרכי ההדבקה

 .י המשרדים"הסברה שתעשינה ע

ה צריכות לעבור "נשים בהריון הסובלות ממחלה שיכולה להיות קמ, ה"של קמ בעונת הפעילות

ה אינו מומלץ מפני שאין "סינון נשים בהריון או ילודים לזיהום בקמ. בירור אבחנתי מתאים

 .  בסרום) עד שנה(יכולים לשרוד זמן ארוך  IgMטיפול ספציפי ומפני שנוגדנים מסוג 

 ).חלקי בלבד(הציפורים  והסוסים , ום היתושיםה בתח"כיום מתבצע בארץ ניטור נמ

: ה לשימוש הרופאים והציבור היא"כתובתו של אתר אינטרנט של משרד הבריאות בנושא קמ

http://www.health.gov.il/wnf/Report.asp. 

 .www.sviva.gov.il   רד להגנת הסביבה שכתובתוקיים מידע בנושא זה באתר של המש, כמו כן

 

 :הנחיות לרופאים. 2

 
 . ואינם דורשים אשפוז או טיפול ייחודי, ה הינם קלים"מרבית מקרי קמ, כאמור

גימות משלוח ד, יחד עם זאת, אין תועלת בשליחת דגימות לסרולוגיה מכלל החולים החשודים, לפיכך

לחולים המטופלים בתרופות המדכאות חיסון יש לבקש , בנוסף. הינו  לשיקול דעתו של הרופא המטפל

 . לאבחון סופי יש לשלוח שתי דגימות עוקבות. PCRביצוע 

 .ולפיכך להלן רשימת התוויות להפניה למיון, חולים-אין צורך להפנות את כל  החשודים לבתי

 

חדר ( אמות מידה להפניית חולים החשודים לקדחת מערב הנילוס למחלקה לרפואה דחופה .3

 ):מיון

 :  הסובלים מאחת  או יותר מן  התופעות הבאות 18מעל גיל בוגרים   3.1

 ;אנצפליטיס 3.1.1            

 ;מנינגיטיס או מנינגואנצפליטיס 3.1.2            

 Guillain-Barreיתוק רפה או תסמונת דמויית חום מלווה בש  3.1.3            

 :  הסובלים מאחת מן התופעות הבאות 18ילדים עד גיל   3.2

 אנצפליטיס     3.2.1            

 במקביל לברור                         ( Guillain-Barreחום מלווה בשיתוק רפה או תסמונת דמויית     3.2.2            

 ילדים עם מנינגיטיס יופנו למיון אך לא תישלחנה בדיקות לקדחת מערב ). פוליו                        

 .  הנילוס באופן שגרתי                       

 .י שיקול דעתו הקליני של הרופא המטפל"עפ 1.1

 

לא בתוקף

http://www.health.gov.il/wnf/Report.asp
http://www.sviva.gov.il/


 

 

 :קריטריונים לאשפוז. 4

 עם    . הרופא בבית החוליםוהקביעה תהיה על פי שיקול , אין קריטריונים ספציפיים לאשפוז במחלה זו   

 .שמצבם הכללי ירוד או כאשר יש עדות לפגיעה נוירולוגיתכעקרון יאושפזו חולים , זאת   

 

 :טיפול. 5

 . והטיפול המומלץ הינו טיפול תומך בלבד, אין טיפול שיעילותו הוכחה כנגד המחלה    

 

 :הנחיות למשלוח הבדיקות למעבדה המרכזית לנגיפים. 6 

יש לשלוח גם   CSFאם נשלח . במבחנה סגורה היטב) CSF(דם או נוזל עמוד שדרה יש לקחת  1.3

יש לשלוח . דגימת דם נוספת חיוני לשלוח בהפרש של שבוע ימים ומעלה מדגימה ראשונה. דגימת דם

 . ל דם"מ 4ולפחות  CSFל "מ 2

 :סימון הכרחי על המבחנה  6.2 

 ;שם החולה    6.2.1

 ;גימהתאריך לקיחת הד    6.2.2

 ;מספר מזהה של המבחנה  1.2.1

 אפשר  , אם לא ניתן. מומלץ שיהיה טופס של המעבדה המרכזית לנגיפים: טופס ההפניה לבדיקה  6.3 

 :הפרטים הבאים כלובתנאי שימולאו , להשתמש בטופס המעבדה השולחת      

 ;שם החולה     6.3.1

 ;מספר תעודת זהות של החולה     6.3.2

 ;גורי החולהכתובת מ     6.3.3

 ;סימנים קליניים 6.3.4

 ;מועד תחילת הופעת התסמינים 6.3.5

 ;תאריך לקיחת הדגימה 6.3.6

 ;חומר הדגימה 6.3.7

 ;המעבדה/ מספר פקס וטלפון של הרופא 1.1.6

 ;כתובת למשלוח תשובה 1.1.6

 encephalitis  Japaneseאו  נגד /ו Yellow feverאם קיבל בעבר חיסונים נגד   1.1.36

 מתי וכמה מנותלפרט              

יש להשתמש במיכל . הטופס יוצמד למבחנה או ייארז איתה יחד באותה שקית או מיכל  1.6

 סגור   

 .היטב 

על . שעות לכל היותר ממועד נטילת הדגימה 12הדגימה והטופס יועברו למעבדה תוך    1.6

 ההעברה   

 .                להתבצע בתנאי קירור 
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 .שאת פרטים מזהים מלאיםלא תיבדק דגימה שאינה נו 1.1

 .ה"יש לצרף התחייבות כספית לכל דרישה לבדיקה לקמ 1.6

יש , בתלות בעונת השנה בה מגיעה הדגימה, ימים 2-7תשובת המעבדה מתקבלת תוך  1.6

 לזכור  

 .דגימות דם לקביעת האבחנה 2כי יש צורך לשלוח   

 

 

 .הואילו להעביר תוכן חוזר זה לידיעת כל הנוגעים בדבר במוסדכם

 

 

 

 

 ,בברכה

 
 יתמר גרוטוא 'פרופ

 ראש שרותי בריאות הציבור
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לא בתוקף



 

 

 

  :                                        2נספח 

 מערב הנילוסחקירת חולה בקדחת 

 …………………לשכת הבריאות                                                           

 ..……………: תאריך      

 

  ………………………שם פרטי .   ………………………שם משפחה :  דמוגרפיים נתונים

 נ    /ז:  מין  …………..שנת לידה ………………………………. ז.ת

 ..…………………………………………רחוב…………………………………ישוב : כתובת מגורים

 .. …………………………בבית ' טל' מס

 …….…………………….……………………רחוב  ………………….………ישוב :   כתובת בעבודה

  

 .……………………   תאריך, אם כן, לא/ כן: אשפוז.   ………………: אריך תחילת המחלהת:    המחלה

 ........………………תאריך שחרור .. ……………מחלקה   ………………………בית חולים                   

 ………………:לא מתאריך/כן                    :חום. א  :מאפיינים קליניים

 ....……………:יךלא מתאר/כן                   כאבי ראש. ב  

 ………………:לא מתאריך/כן                                   פריחה . ג  

 .………..……: לא מתאריך/כן      פרקים     / כאבי שרירים. ד  

 :..................לפרט, לא אם כן/סימנים נוירולוגיים               כן. ה                                

 ..……………………: תאריך, אם כן,  לא/ כן: ה/נפטר               

 מחלה משתקת /מנינגואנצפליטיס)/אנצפליטיס(דלקת מוח חדה )/מנינגיטיס(דלקת עוצבה  : אבחנה

)paralyzing disease/(אחר 

 ..…………………תאריך תשובה חיובית    : מעבדה

 

 :החשיפה

 ?ץ על ידי יתושיםהשבועות שקדמו להופעת סימני המחלה החולה נעק 4האם במהלך . 1

 ...........………………………………………? איפה, אם לא בבית. …………………מתי, לא   אם כן/כן

 ?השבועות שקדמו להופעת סימני המחלה טייל החולה באזור מאגרי מים 4האם במהלך . 2

 .……………………………………………………………………………………איפה, לא   אם כן/כן

 ?מני המחלה היה החולה באזור נחיתת ציפורים נודדותהשבועות שקדמו להופעת סי 4האם במהלך . 3

 .……………………………………………………………………………………איפה, לא   אם כן/כן

, לא   אם כן/כן? השבועות שקדמו להופעת סימני המחלה היה החולה באזור שמגדלים בו אוזים 4האם במהלך . 4

 .......................................…………………………………………………………………………איפה

        

 

 ___________שם מבצע החקירה                                                 
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 :חקירה סביבתית

 ?החשיפה האם קיימים בתי גידול ליתושים באזור. 1

 לא/ כן    

 ):2,1,0(וסיווג האתרים  תאור    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 לא/כן? האם היו תלונות על מפגע יתושים או ריבוי עקיצות באזור החשיפה בחודש שקדם לתחילת המחלה. 2

 :תאור    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 :חקירה וטרינרית

 

 ?כנף בסביבת החולה או בטיפולו בחודש האחרון/ האם היו בעלי חיים . 1

 לא/ כן    

 :האם כן תאר   

…………………………………………………………………………………………………………

… 

…………………………………………………………………………………………………………

…    

 ?בחודש האחרון) ממחלה(כנף בסביבת החולה / האם מת בעל החיים . 2

 לא/ כן     

 :אם כן תאר    

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………   

         

   ?כנף שהיה בסביבת החולה או בטיפולו נבדק לקדחת מערב הנילוס בחודש האחרון/ האם בעל חיים . 3 

 לא / כן      

 ? אם כן מה היתה התוצאה     

 

.............................................................................................................................................................................

......... 

.............................................................................................................................................................................

.......... 
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