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קדחת קיו )(Q Fever
דר' שמוליק זמיר ,רופא צא שו"ט
קדחת קיו זוהי זואונוזה )מחלה המועברת מבע"ח לבניאד( הפוגעת בחיות הבר ,חיות המשק ובאד.
הגור למחלה היא הריקציה )חיידק( ) Coxiella burnetiiטפיל תו תאי אובליגטורי( העמידה מאד לתנאי
הסביבה.
ביונקי ההדבקה בריקציה קורית ברח ,בשכבת התאי המצפה את הרח ) (endometriumוהעטיני.
במהל הריו החיידק עובר ראקטיבציה )הפעלה מחדש( ומגיע למספרי גבוהי מאוד בשליה.
במהל ההמלטה החיידק מתפזר באוויר בצורת ארוסול ,שאיפה של האוויר המכיל את החיידק בבע"ח רגיש
תגרו לקדחת קיו.
במע"ג קטני )כבשי ועיזי( גורמת קדחת קיו להפלה בטרימסטר השלישי להריונ .
בבני אד המחלה יכולה להיות חריפה )אקוטית( והיא מתבטאת במחלת חו ,עשויה להגר ג דלקת ראות
ודלקת כבד ובצורתה הכרונית יכולה לגרו לדלקת בלב  ,endocarditisדלקת בעצמות )(osteomyelitis
דלקת כבד ) (hepatitisופגיעה בכלי הד.
 Coxiella burnetiiיכולה להדביק מגוו רחב של מיני בע"ח ,אול ההדבקה היא בד"כ ללא סימני קליניי
)אסימפטומטית( .בספרות מתואר מקרה של ברונכופנאומוניה )דלקת ראות ודרכי האוויר( בעיזי ומחלת חו
שנמשכה מספר ימי בפרות ,דווח ג על דלקת עטי בפרות וברונכופואומוניה בכלב כתוצאה מההדבקה
בריקציה.
ההדבקה בריקציה איננה גורמת לתמותה לא בפרות ולא במע"ג קטני.
הפגיעה בלב ) (endocarditisשהוא הביטוי העקרי לצורה הכרונית של המחלה באד קורית רק בבני אד ולא
בבע"ח אחרי.
 Coxiella burnetiiנמצאת במגוו רחב של חיות בר ובטפילי החיצוניי שלה ,בקרציות ,כיני וזבובי.
ההדבקה מתרחשת ג בחיות הבית .בקר ,כבשי ועיזי משמשי כמאגר להדבקה בבניאד.
ההדבקה בריקציה נעשית ע"י מגע ישיר או שאיפה של ארוסול  .הדבקה של אמהות ריקות היא ללא סימני
קליניי ויוצרת מצב של הדבקה חבויה ) (latent infectionעד להריו  ,שאז החיידק מתעורר ומדביק את
המעיי ,הרח השליה והעטי והוא ג מופרש מאברי אלו בהמלטה.
הריקציה נמצאת בריכוזי גבוהי מאוד בשליה ,בנוזלי ההמלטה ,בהפרשות מהנרתיק והיא מופרשת ג בשת
ובצואה של כבשי בימי  1811אחרי ההמלטה.
הדבקה יכולה להסתיי בהפלה ,המלטת ולדות מתי או טלאי קטני וחלשי א ברוב המקרי המלטה של
כבשה נגועה שמפרישה את הריקציה תסתיי בהמלטת ולדות נורמליי.
בהריונות הבאי בד"כ לא תתרחש הפלה ,אול במהל ההריו קיימת התעוררות של הריקציה והפרשה שלה,
במיוחד גדולה ההפרשה בהריו הבא אחרי ההפלה.
עיזי מפרישות את הריקציה בהפרשות הנרתיק שלה עד שבועיי אחרי ההמלטה  /ההפלה והיא עשויה להיות
מופרשת בחלב עד  52ימי אחרי ההמלטה.
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במהל ההמלטות מתרחש זהו של הסביבה בריקציה וזהו כנראה פרק הזמ העקרי בו מתרחשת ההדבקה.
הריקציה מועברת ג בזירמה של הזכרי.
 Coxiella burnetiiעמידה מאוד לתנאי סביביתיי ויכולה לשרוד בקרקע מספר חודשי .היא עמידה יחסית
לחומרי חטוי ,א רגישה ל ) sodium hyprochloriteאקונומיקה(.
הריקציה מדבקת מאוד ,מנת ההדבקה לאד היא ריקציה אחת.
האד הוא החיה היחידה הידועה המפתחת מחלה אחרי חשיפה לריקציה ,קיימי מספר סנדרומי כתוצאה
מהחשיפה העשויי להתפתח בבניאד.
צורת ההדבקה העקרית בבניאד היא דר הנשימה )ארוסול( מקור ההדבקה יכול להיות מהקרקע ,אבק ,צמר
 ,חומרי רפד וחומרי אחרי שזוהמו בתוצרי המלטה ,שת או צואה.
באנגליה דווח על אנשי שהתגוררו לצדי דרכי עליה הובילו רכבי רפד והפרשות של בע"ח ממשקי וחלו
במחלה ,החשיפה לארוסול שנפלט מרכבי אלו והכיל את הריקציה גר לתחלואה.
זבל כבשי ששימש לזבול קרקע גר לתחלואה .מקנדה דווח על חתולה שדממה  3שבועות אחרי ההמלטה
וגרמה להדבקה של מספר גדול של בני אד.
הריקציה מופרשת בחלב של כבשי ועיזי נגועות ,מכא הסכנה שבהדבקה בשתיית חלב לא מפוסטר ,שכ
הריקציה נהרסת בתהלי הפיסטור.
מגדלי צא וטרינרי ועובדי בתי מטבחיי ה האנשי הנמצאי ברמת סיכו גבוהה להדבק במחלה.
ההדבקה בבני אד עשויה לגרו לשתי צורות מחלה ,מחלה חריפה )אקוטית( ומחלה כרונית.
הצורה החריפה מאופיינת בחו ,כאבי שרירי ועשויה להתפתח דלקת ראות ,דלקת כבד ודלקת של המוח
ומעטפותיו.
המאפיי העיקרי של הצורה הכרונית היא דלקת של הלב א תתכ ג פגיעה בכלי הד ,דלקת בעצמות ,דלקת
כבד ,חו ממוש ודמומי על העור.
אנשי בעלי מערכת חסו מדוכאת נמצאי בסיכו גבוה במיוחד.
הדבקה של כבשי ועיזי יכולה להתרחש בכל גיל ובד"כ היא ללא כל סימני קליניי.
התעוררות החיידק במהל ההיריו והדבקת השליה ,גורמת לדלקת של השליה ולעיתי לפגיעה בכבד ,ראות
והכליה של הוולדות התוצאה של פגיעה זו בשליה ובוולדות היא הפלה ,בד"כ בשליש השלישי של ההריו .
הכבשה  /עז שהפילו בד"כ לא מראה שו סימ לפני ההפלה ,השליה של הכבשה  /עז שהפילו מכוסה בהפרשה
מוגלתית ע מוקדי נמק ,בוולדות נית לעיתי למצוא מוקדי דלקת ונמק בכבד ,בראות ובכליה.
אבחו המעבדתי של המחלה נעשה בשיטות סרולוגיות .קשירת המשלי ,אימונופלואורוסנציה בלתי ישירה,
 Elisaאו ע"י זהוי האנטיג  :אימונופלואורסנציה.
מניעה :עז  /כבשה שהפילו יש לבודדה מהעדר למש שלושה שבועות ,את תוצרי ההפלה שלא נשלחו לבדיקת
מעבדה יש לשרו).
אבוסי יש לסגור ולקבע את השקתות בגובה כזה שלא יוכלו להזדה ע"י צואה ושת של בע"ח נגועי.
יש להזהר ממגע ע חלב לא מפוסטר בעדר בו התרחשה הפלה.
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חיסו  :קיימי בעול מספר חסוני מומתי נגד הריקציה ,בד"כ יש לחס את בע"ח לפני הרבעה  /הזרעה
ראשונה פעמיי ולאחר מכ לחזור על החסו פע בשנה )חשוב מאוד לחס לפי הוראות היצר !(.
קיי ג חסו לבני אד הנית לאנשי ברמת סיכו גבוהה כמו :מגדלי ,וטרינרי ועובדי בתי מטבחיי .בעדר
עיזי  /כבשי לא מחוסנות בו התחרשו הפלות שהגור לה אובח כ  Coxiella burnetiiנית לטפל בקבוצת
ההרות ע אוקסיטטרציקלי )קיימי מספר פרוטוקול טיפול ,יש להתייע +ברופא המטפל כיצד ואי לטפל(.
נית לשלב חיסו יחד ע טיפול באוקסיטטרציקלי .
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