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ביצוע בדיקות נוזל המוח ושידרה – CSF
לגילוי חיידקי ופטריות
תודתנו נתונה למעבדת מיקרוביולוגיה ,בית החולי אס הרופא ,אשר תרמה את
הנוהל שלה כבסיס לעבודת הצוות
ולצוות אשר הכי  ,ער והביא את הנוהל ולפרסו :
ברל רודנסקי – מנהל מעבדה ,ביה"ח שערי צדק
דניז אליאס – מעבדת מיקרוביולוגיה ,ביה"ח שערי צדק
אילנה אליהו – מעבדת מיקרוביולוגיה ,ביה"ח שערי צדק
יור כנס – מנהל מעבדה ,ביה"ח העמק
רבקה יניפיליז – עובדת מעבדה ,ביה"ח העמק
אליסיה אמבו – מנהלת מעבדה ,ביה"ח ברזילי
מרי ניר – ראש תחו מיקרו ,מרכז רפואי בני ציו
אלה כה מרכזת תחו מיקרו ,מרכז רפואי בני ציו
נחמה פלד – סג מנהל מ .בקטריולוגית ,מרכז רפואי סורוקה
שרה שטרייכמ – יועצת
אסתר רוזנר – מעבדה המטולוגית ,ביה"ח שיבא

מסמ זה הינו דוגמא בלבד ,וכל שימוש בו הוא באחריות המשתמש בלבד .המסמ אינו מחייב מעבדות
לעבוד על פיו ,מעבדה המעונינת להשתמש בדוגמא מחויבת להתאי את תוכ הנוהל לתהליכי
המתקיימי בה.
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 .1מטרה:

 .2אחריות:
 .3אזהרה:
 .4מבוא:

הסדרת ביצוע בדיקת נוזלי  CSFלגלוי חיידקי ופטריות  ,בתהלי אחיד
ומבוקר.
גבולות :מקבלת הדגימה ע"י המזכירות או עובד המעבדה ,ועד למסירת
התוצאות לרופא המזמי או המחלקה.
אחריות כוללת :מנהלת מעבדה ו/או סגנית מנהלת מעבדה
אחריות ביצועית :עובד מעבדה שהוכשר לביצוע הבדיקה.
יש לנקוט באמצעי זהירות מקובלי במעבדה מיקרוביולוגית.
בדיקות  CSFה בדיקות חירו המחייבות ביצוע ודיווח מידיי  .נגיפי ,
חיידקי  ,חיידקי שחפת ,פטריות ופרזיטי יכולי לגרו לדלקת עוצבה.
הגורמי משתני ע הגיל ,מחלות רקע ועוד )ראה נספח (1טבלה  .1דגימת CSF
נבדקת באופ שגרתי לגילוי חיידקי אוירניי  .במקרי מיוחדי  ,לפי דרישה
ו/או לפי מידע קליני כמו :מורסה מוחית ,ממאירות ראש וצוואר,
חבלות וניתוחי ראש ,יש לבצע ג תרבית בלתי אוירנית .דגימת  CSFנבדקת
לחיידקי שחפת ו/או פטריות ואחרי לפי דרישה מיוחדת.
בתהלי הדלקתי חלי שינויי בדגימת ה  CSFבתלות ע הגור המחולל )ראה
נספח (1טבלה  2ולפיכ נתוני אלו חשובי לאבחנה .רצוי לקבל את הדגימה
לפני מת אנטיביוטיקה העלולה לשנות את התבטאות המחלה בצביעה
ובביוכימיה מ ) pyogenicחיידקי( ל . aseptic
דלקת העוצבה נגרמת בשכיחות גבוהה ע"י חיידקי מסוימי )בעיקר
 S. pneumoniaeאו  – (N. meningitidisראה נספח .1טבלה 1

 .5אזכורי :

5.1

CUMITECH 14A

Clinical Microbiology Procedures Handbook. Henry D. Isenberg 5.2
 5.3תקנות בטיחות בעבודה התשס"א מינהל הרפואה
 5.4נוהל הטיפול בדגימות וסימונ – המחלקה למעבדות
 5.5הוראת עבודה –צביעת גר 03 00 00
 5.6הוראת עבודה בקרת איכות מצעי וריאגנטי 02 00 00
 5.7הוראת עבודה מבחני רגישויות 06 00 00
 5.8הוראת עבודה 04 00 00 Cryptococcal antigen
 5.9הוראת עבודה 07 00 00Mycobacteria
 5.10מחלות המחייבות הודעה :אבחו מעבדתי המחלקה למעבדות
 5.11הנחיות לשינוע בטיחותי של חומרי ביולוגיי מזוהמי  .המחלקה
למעבדות
 .6הגדרות:

 –Cerebrospinal Fluid CSF 6.1נוזל המוח והשידרה.

 .7חומרי ומגיבי :

 7.1צביעות( 1) Gram stain & Methylene blue :
 India Inkבדרישה לפטריות )(Pelikan

הצבעי והמצעי :

 Kinyoun stainבדרישה לשחפת )(1

מרכז רפואי "אס הרופא" המכו למיקרוביולוגיה
גירסה מס' 1
הוראה מס' 01 00 00
עמוד  3מתו  5עמודי
כותרת :בדיקות נוזל המוח ושידרה  CSFלגילוי חיידקי ופטריות
מייצור עצמי )(1

 7.2מצעי (2) Blood agar PD 049 :
(2 ) Chocolate agar PD 013

חברת
(2) HY LABS

(1) – Brain Heart Infusion (BHI) broth + 5% horse serum

(3) NOVAMED

 – Sabouraud Dextrose agar PD 044בדרישה לפטריות ) (2
 CDC Anaerobe Blood agar PD 162בדרישה לאנאירובי )( 2
 Thioglycolate brothבדרישה לאנאירובי )(1
 REDOX IMP 913300בדרישה לשחפת )(2
 Lowenstein BS 370בדרישה לשחפת )(3
פרוט הצבעי והמצעי – ראה אזכורי  5.6ותיק בקרת איכות 6.2
 7.3המגיבי של צביעת גר נבדקי לתקינות כל אצווה חדשה ו/או כל שבוע
ראה אזכורי  5.5ותיק בקרת איכות .6.2
 7.4המצעי

והמגיבי נבדקי לסטריליות  ,טריות ולאיכות – ראה אזכורי

 5.6ותיק בקרת איכות . 6.2
 .8מכשור ציוד

 8.1צנטריפוגה  – Heraeus bifuge – 13ראה תיק מכשירי 6.3
 8.2מיקרוסקופ  – Olympus BX 40ראה תיק מכשירי 6.3
 8.3מבחנות
 8.4אינקובטור
 8.4מקרר
 8.5זכוכיות נושאות סטרליות

 .9דגימה:

 9.1דגימת  CSFצריכה להגיע במבחנה סטרילית פקוקה היטב.
 9.2הנפח הדרוש לגילוי חיידקי הוא לפחות  1מ"ל .לפטריות או חיידקי שחפת
לפחות  2מ"ל.
*

בגלל נחיצות הבדיקה לאבחנה והתחשבות באילוצי הרופאי )בילודי לח CSF
אינו עולה בשלבי מוקדמי של המחלה( אנו עובדי ג בנפח קט
)ראה להל .(10.4

 9.3קבל ושמור דגימת  CSFלבדיקה בקטריולוגית בטמפ' החדר עד  24שעות
מהלקיחה ולא בקירור.
 9.4ודא קבלת מידע מירבי מהרופא  :גיל החולה ,פרמטרי של ה ) CSFתאי ,
חלבו  ,גלוקוז( ,טיפול אנטיביוטי קוד וכו'.
 9.5ודא קבלת תרביות ד מהחולה .במקרי רבי דלקת עוצבה חיידקית מלווה
ב sepsis
 9.6דגימת בת :כשיש דרישה לבדיקה לגילוי חיידקי ובנוס לגילוי פטריות ו /או
שחפת יש לקבל מבחנות נפרדות .כאשר מתקבלת מבחנה אחת מחלקי את
הדגימה לתחנות השונות ,בכפו לנפח.
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 .10שיטה

כללי :פעל על פי תרשי זרימה ,נספח מס'  .2פרוט ראה להל :
 10.1ציי בטופס הבדיקה נפח ומראה הדגימה צבע ,עכירות ,ד וכו'.
 10.2ערבב את הדגימה ב  vortexוסרכז ב  10000 rpmלמש  10דקות.
בדוק לנוכחות משקע וצבעו והעבר את ה ) SNנוזל עליו ( בעזרת
פיפטת פסטר סטרילית ,להשאיר  0.4 0.2מ"ל ,במבחנה המקורית .ה SN
נשמר ב  20+2°Cלבדיקות מיוחדות.
 10.3בזמ הסרכוז הכ זכוכיות ומצעי לפי הפרוט הבא:
א 2 .זכוכיות נושא סטרליות שמקו הדגימה מסומ ע"י חריטה.
ב .מצעי  :צלחות אגר ד  ,אגר שוקולד ומרק BHI+ 5% Horse Serum
הרח את המשקע היטב והעבר בעזרת פיפטת פסטר טיפה או שתיי
למבחנת מרק ,צלחות שוקולד וד ולכל אחת מזכוכיות הנושא .צלחת
שוקולד מודגרת ב  5%+0.5 CO2בטמפ'  35± 10Cוהמצעי ד ומרק בתנאי
אוירניי ב .35±1 0C
 10.4טיפול בדגימה שנפחה קט מ  1מ"ל:
 10.4.1לדגימה בנפח מ  >0.5ערבב ב  vortexוהמש בבדיקה ללא סרכוז.
 10.4.2בדגימה בנפח  0.4 0.3מ"ל בצע כדלקמ :
מראה צלול :דווח לרופא על מראה ונפח ובקש אישור לבצוע אחת
מהפעולות ,בד"כ רק זריעה .ציי בטופס הבדיקה ובמחשב כי לא בוצעה
צביעה או זריעה בגלל הנפח ,זמ וש הרופא מקבל הדיווח .מראה
עכור :צביעה וזריעה
 10.5צביעה ומיקרוסקופיה
 10.5.1יבש את הדגימה על גבי זכוכיות הנושא וקבע על גבי להבה.
 10.5.2צבע תכשיר אחד בצביעת גר והאחר ב .methylene blue
 10.5.3בהסתכלות מיקרוסקופית בדוק לנוכחות חיידקי ותאי .
 10.6דיווח ראשוני:
על כל ממצא בצביעה )ג שלילי( דווח מידית טלפונית לרופא המטפל
וציי בטופס הבדיקה את הממצא ,זמ הדיווח וש הרופא מקבל הדיווח.
הקלד נתוני במחשב.
 10.7בדיקת תרביות:
 10.7.1המצעי נבדקי לסימני מקרוסקופיי של צמיחה .בא אי צמיחה
המרק נזרע לאחר  24שעות למצעי שוקולד וד  .בהעדר צמיחה
התרביות מודגרות  24שעות
נוספות .כשיש צמיחה פעל כדלקמ :
 10.7.2בצע צביעה והגדרה ראשונית ודווח מידית לרופא.
 10.7.3בצע את המבחני הדרושי להשלמת ההגדרה של החיידקי .
 10.7.4בצע מבחני רגישות :בשיטת  disk diffusionכנהוג במעבדה בהתא לז
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המבודד והוס את המבחני הבאי :
ל  Etest - S. pneumoniaeל  Ceftriaxoneו Penicillin
ל  Etest - N. meningitidisל Ceftriaxone
ל .β lactamase - H. influenzae + Enterococcus
ראה אזכורי 5.7
 10.7.5דווח :לרופא בהקד הגדרה סופית ואנטיביוגר .
 10.7.6שלח גזעי  S. pneumoniae ,N. meningitidisו H. influenzae
למרכזי ארציי בשיבא ולמעבדות המרכזיות בירושלי בהתאמה
 10.7.7כשצומח חיידק שנראה כזיהו כמו  diphtheroidsאו
 Staphylococcus Coagulase Negativeלאחר ברור מצב החולה ע
 .11דיווח

הרופא ,ציי ש החיידק והערה זיהו  ,ולא ממשיכי בהגדרה ורגישות
הקפד על דיווח מהיר של התוצאות  ,כיוו שהבדיקות קשורות בזיהומי קשי ע
סיכו לחיי דווח טלפונית ,מידית ממצאי של צביעות ,צמיחה בתרבית ,הגדרה
ורגישות ראשוניי  ,ודיווח סופי הכולל הגדרה ומבחני רגישויות .בכל דיווח ציי זמ
הדיווח ,ש המדווח וש מקבל הדיווח .הקלד את הנתוני במחשב .יש לדווח מיידית
ללשכת הבריאות במקרי .N. meningitidis

 .12בדיקות
לאורגניזמי אחרי
לפי דרישה מיוחדת

 12.1חיידקי אנארובי :
זרע את הדגימה למצעי

 CDC anaerobe bloodומדגירי  72 48שעות

בתנאי אנארובי ולמרק . thioglycolate
 12.2חיידקי שחפת:
ראה הוראות עבודה 07 00 00 ,mycobacteria
 12.3פטריותCryptococcus neoformans :
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1 'גירסה מס
01 00 00 'הוראה מס
 עמודי5  מתו6 עמוד
 לגילוי חיידקי ופטריותCSF  בדיקות נוזל המוח ושידרה:כותרת

CSF

 נתוני עזר לביצוע ואינטרפטציה של בדיקות: 1 נספח

Table 1: Common organisms causing acute meningitis
Age or condition
Organism(s)
Neonate……………………Escherichia coli , Streptococcus agalactiae (gr B streptococci )
Listeria monocytogenes, Herpes simplex virus 2
< 2 mo …………………….S.agalactiae, L.monocytogenes, E.coli
< 10 yr …………………….Viruses , Haemophilus influenza, Streptococcus pneumonia,
Neisseria meningitidis
Young adult………………. Viruses, N.meningitidis
Adult.………………………S.pneumoniae, N.meningitidis
Elderly……………………..S.pneumoniae, gram-negative bacilli, L.monocytogenes
Aids patient ……………….Cryptococcus neoformans
5.2 ראה אזכורי
 כמות חלבו קטנה,mononuclear cells  מסוג6 leukocytes/mm3  תקי הוא צלול וסטרילי ובו עדCSF נוזל
.  מרמת גלוקוז בד66% 50%  או50-80 mg/100 ml  רמת גלוקוז50mg/100ml מ

Table 2. CSF parameters in meningitis
Laboratory
parameter

Bacterial
meningitis

Bacterial
meningitis

(untreated)

Partially

Viral

Fungal

Tuberculous

meningitis

meningitis

meningitis

↑ ( < 1000)

↑ ( < 500 )

↑ ( < 1000)

treated
White cell

↑ ( > 1000)

↑ ( > 1000)

↑ ( > 60% )

↑ ( > 60% )

Count
PMN
Lymphocyte
Glucose

↓ (< 50)

↓ (< 50 )

↑
↑

↑

↑

Normal

Normal

↓ (< 50 )

Variable
Protein

↑ ( > 80 )

Variable

Slight ↓
Normal

↑ ( > 60 )

↑↑ ( > 100 )

Slight ↑

5.1 ראה אזכורי
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נספח  :2תרשי זרימה מהל הבדיקה
CSF
בדיקה ויזואלית:
נפח ,עכירות ,דם

בנפח קטן מ 1 -מל'
ראה סעיף10.5 :

VORTEX

במקרים של דרישה
לפטריות+ TB +
אנאירובים
ראה סעיף12:

צנטריפוגה
10’000 RPM 101

נוזל עליון ) -( SN
נשמר לבדיקות נוספות

משקע

זריעות ותנאי
הדגרה

משטחים לצביעות:
Gram
Methylene blue
Blood agar
 35◦ Cאוירני

בדיקת משטחים
לתאים

Chocolate agar
35◦ C 5% CO2

דיווח טלפוני
מיידי לרופא

במקרי:
N.meningitidis
דווח מיד ללשכת
הבריאות

BHI broth
 35◦ Cאוירני

האם יש צמיחה
אחרי  24שעות
אי

אי
זריעה ממצע נוזלי
הדגרת כל המצעים
 24שעות נוספות

יש

צביעת גרם מהצמיחה
והגדרה ראשונית
דיווח לרופא וליחידה
למחלות זיהומיות

מבחני רגישות
והגדרה סופית
שמירת החיידק
שליחה למרכז ארצי
דיווח סופי

האם יש צמיחה
אחרי  24שעות
יש
אי
דיווח סופי
אין צמיחה

