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  בילדים   FEVER NEUTROPENIA - ונויטרופניה חום
 מידע והדרכה להורים

 

 למניעת זיהומים מנגנוני הגוף

 דם לגופנו מנגנונים הגנה רבים כנגד חדירה של מזהמים כגון: עור גופנו, ריריות האף, אזור הפה ומערכת העיכול ותאי ה
  האחראים על מערכת החיסון

 האיבר הגדול ביותר ומהווה את ההגנה הראשונית כנגד חדירה של מזהמים ולכן כאשר עורנו אינו שלםוא עור גופנו ה , 
 לחדור בקלות ולגרום לזיהומים עלוליםגופים זרים 

 של מערכת החיסוןה תפקיד : 

o וכן י רעלנים והתפתחות של  (, פטריות וטפילים שוניםלהגן על גופנו מפני פלישה של חיידקים, נגיפים )וירוסים
  סרטן

o  בעת הצורך )פלישת גורם זר(  מגיעים למקומות שונים בגוףההם תאים לבנים הנמצאים בזרם הדם נויטרופילים
 מאפשרים תגובה חיסונית מיידית.ו

 נויטרופניה? ימה

 ירידה של מספר תאים נויטרופילים בדם  

 מוגבר של של הנויטרופילים בטחול או גיוס  ייצור הנויטרופילים במח העצם, השמדה מואצתמתרחשת בעקבות פגיעה ב
 זור כלשהו בגוף.יהנויטרופילים לא

 כיצד מאבחנים נויטרופניה?

  ספירת הדםשל אבחנה של נויטרופניה נקבעת על סמך תוצאות  

  י אחוזם מסך כל התאים הלבנים.על פ המחושב פי מספר הנויטרופילים בספירת הדם-על נקבעתהנויטרופניה 

  דרגות נויטרופניה

   נויטרופילים 1,500-1,000  -קלה 

  נויטרופילים 1,000-500 –בינונית 

  נויטרופילים 500 -פחות מ –קשה. 

 :גורמים שכיחים של נויטרופניה

 רפיתטיפול כימו 

 )הקרנות )לעצמות 

 גידול במח עצם 

 לאחר השתלת מח עצם 

 ימיםנגיפים )וירוסים( מסוי. 

  הסכנה של נויטרופניה

 יפה לזיהומים שוניםשפגיעה בהגנה מיידית של הגוף וח  

 .)התפחות מהירה של ספסיס )אלח דם 

 

 

 



 

  הטיפול בנויטרופניה

 זריקות תת עורית של   - טיפול תרופתי NEUPOGEN(G-CSF'- ומעלה את רמתם  יצור הנויטרופיליםביר את טיפול המג
 שני מנגנונים עיקריים: אמצעותב באופן מהיר ועקבי

o  הגברת ייצור נויטרופילים חדשים במח העצם 

o מעבר מהיר של הנויטרופילים ממח העצם לדם 

 בידוד הגנתי בזמן נויטרופניהכללי . בידוד הגנתי:  

o ת אנשים חוליםיבות במקומות ציבוריים צפופים ובסבאיש להימנע מהימצ  
o על היגיינה של עור וריריות הפה יש לשמור  
o הכנסת כמו סטריליות )לבישת מסכת פנים, חיטוי ידיים וכפפות סטריליות( בכל פעולה חודרנית מור על כללי לש

  זונדה ובטיפול בצנתר מרכזיוקטטר, 

o  כגון: עם כמות מופחתת של חיידקים תזונהלהקפיד על , 

 ים שהוכנו במקומות ציבוריים(אוכל ביתי טרי ונקי )עדיף להימנע ממאכל 

 )ומאכלי "ביו" או חלב לא מפוסטר , דג נע/סושילהימנע מאכילת פירות וירקות טריים )לא מבושלים 

 לאכול בשר וביצים מבושלים היטב  

o  מסננים לעתים קרובותהקפדה על אוורור הבית, במידה וקיים בבית מיזוג יש לנקות 

o בבית חיות מחמדיש במידה ו: 

 ן הפרשותיה עםון להימנע ממגע קרוב אית 

 מןלרחוץ ידיים לאחר כל מגע ע 

 לדאוג לחיסון של בעלי החיים ומעקב וטרינר צמוד  

o להימנע משיפוצים בבית או שהייה במקומות העוברים שיפוץ. 

 מהו חום?  

  מאדם לאדם ו יום-שעת היוםבהתאם לכל הזמן משתנה ו בממוצעצלסיוס מעלות  37נעה סביב  נורמלית גוף טמפרטורת  

 של שעה, המבוצעות בהפרש בשתי בדיקות בהפרש   מעלות 38 כלומר - מפרטורה גבוהה מהממוצעהטום מוגדר כאשר ח
  .מעלות 38-הגבוהה מאו בדיקה אחת 

 למה יש חום?

  םתגובה למוצרי דו כתוצאה מגידול  לתרופה,תגובה : כגון, יהום, אך ישנן סיבות נוספותרוב כתוצאה מז לרובחום נגרם. 

 לעליית חום הגוף מעל  םעצם מאמציו של הגוף לתקוף את המזהם גור בו.הגוף נלחם  זיהוםכשהחום נגרם כתוצאה מ
  הנורמה

 ים אלוידרכים וטיפולים להתמודד עם מצבים קריט םזיהום , אך עדיין ישנללת הסרטן סיכוי גבוה יותר לחולים במח  

 אינה ידועה ת החוםלעיתים סיב. 

 חום בזמן נויטרופניה

 חשד לזיהוםעקב מחלקה או   ת לרופא המטפלה מיידיימחייב פנ  
 ימחייב לשמור על כללי הבידוד הגנת . 

 אבחון של גורם לחום

  מקיפהבדיקה גופנית  

  צנתר מרכזימשטח גרון, פצעים, נקזים, ו שתן, דם,תרביות  
 לפי הצורך צילום חזה  
 החום. מקור  תגלהמהמקרים לא מ 80%-ב 

 טיפול בחום ונויטרופניה

 פועלת נגד רוב סוגי החיידקיםהת טווח בבאנטיביוטיקה רחוריד ודרך היפול מצריך ט  . 
 וג האנטיביוטיקה לפי המלצת רופא את ס להחליףאו להוסיף , ניתן שלושה -יומיים ולא נראה שיפור כעבור קרה במ

  מומחה למחלות זיהומיות
  לפי המלצת רופא  ים טיפול אנטי פטרייתימוסיפ קה,אנטיביוטיבאו חום חדש תחת טיפול   ימים של חום 5-4לאחר

 .מומחה למחלות זיהומיות
 

 29.11.16עדכון אחרון: 

 


