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 בשארה האשם  שם:

 

 במניעת מחלת השחפת   כמוסהטיפול בשחפת כיעילות איזוניאזיד פעמיים בשבוע  שם העבודה:

 

 פרופ' מנפרד גרין מנחים: 

 תקציר: 

  :רקע

מיליון  0.1חלו כתשעה מליון אנשים בשחפת וקרוב ל  0202לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, במהלך שנת 

אנשים קפחו את חייהם כתוצאה מהמחלה. הארגון מעריך כי קרוב לשליש מאוכלוסיית העולם נדבקו בחיידק 

טיפול השחפת )שחפת כמוסה(, ומתוך אוכלוסיה זו כעשרה אחוזים יפתחו מחלה במהלך חייהם. לכן, ה

 . בבריאות הציבור חשובהסוגיה מהווה בסיכון, צאות הנמבשחפת סמויה בקרב אוכלוסיות 

את הסיכון לחלות בשחפת  02-02%עבודות קודמות הראו כי הטיפול באיזוניאזיד על בסיס יומי מפחית ב 

בקרב מטופלים אשר השלימו ששה חודשי טיפול, אך שיעורי השלמת הטיפול הנמוכים מהווים מכשול עיקרי 

שיעורי השלמת טיפול בשחפת סמויה גבוהים יותר מדווח על לעומת זאת  ומפחיתים את יעילות הטיפול.

הנ"ל בקרב מידת יעילות הטיפול מאידך, הטיפול באיזוניאזיד ניתן פעמיים בשבוע תחת השגחה ישירה. אשר כ

 מטופלים שאינם נשאים של נגיף הכשל החיסוני הנרכש, לא נבדקה. 

יעילות הטיפול בשחפת סמויה ע"י איזוניאזיד, הניתן פעמיים לבדוק : מטרת המחקר העיקרית הנה מטרות

ועלויות לבדוק שיעורי השלמת הטיפול,  :בשבוע תחת השגחה ישירה, במניעת מחלת השחפת. מטרות נוספות

 .הטיפול בקרב אוכלוסיות בסיכון גבוה לשחפת )מהגרים מארצות אנדמיות לשחפת(

עולים מאתיופיה תיקים הרפואיים של  0022גרתו נבדוק פרוסספקטיבי, במס-מחקר עוקבה רטרו: שיטות

במהלך השנים  ע"י איזוניאזיד פעמיים בשבועשנקלטו במרכזי קליטה במחוז הצפון וטופלו בשחפת כמוסה 

 במרכז לטיפול בשחפת בנצרת.  0220-0200

ך נתונים אלה המטופלים יחולקו לפי קבוצות גיל, חשיפה לחולה שחפת פעילה, תוצאת תבחין מנטו ועל סמ

 יוגדר הסיכון עבור כל מטופל לחלות בשחפת בעתיד ללא טיפול בהתאם לידוע בספרות. 

איתור המטופלים שסבלו בהמשך משחפת תבוצע ע"י הצלבת רשימת המטופלים עם רשימת החולים בשחפת 

התיק הרפואי פעילה שדווחו למשרד הבריאות ותוצאת בדיקות תרבית לשחפת במעבדה המרכזית באבו כביר. 

של כל מטופל שסבל בהמשך ממחלת שחפת ייבדק לאיתור חשיפה חדשה לשחפת ובמידת האפשר נערוך אפיון 

 של זן החיידק שבודד לצורך השוואה.

יתן ע"י הנ יעילות, ולחשב עלות יעילות הטיפול בשחפת כמוסהיאפשר לאמוד  מחקר:  החשיבות המחקר

 .לשחפתוסייה בסיכון , בקרב אוכלאיזוניאזיד פעמיים בשבוע


