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מבוא

 איכות אבטחת מערכת תחת בעבודה והן החדש בבניין הן השניה שנתנו היתה 2000 שנת
 אפשרו המשופרים העבודה תנאי גם כמו איכות ואבטחת בטיחות על הדגש המעבדות. לכל
מבעבר. גבוהות ויעילות ארגון לרמת להגיע לנו

 גדול מקבץ עם להתמודדות רבות תרמו והתייעלות ארגון עם איכות אבטחת של השילוב
השוטף. בתפקוד לפגוע מבלי צפויים, בלתי מקצועיים אתגרים של

 מקיפה בחקירה ירושלים הבריאות לשכת במאמצי נכבד חלק לקחה המחוזית המעבדה
בירושלים. תינוקות של ופטירה לתחלואה הגורמים לזיהוי ינואר בחודש שנערכה

 משיגלה תחלואה של ארצית התפרצות עם החורף בתחילת התמודדו הקליניות המעבדות

 העולמית העלייה של לאתגר נענו אלו מעבדות שנתיים. תוך ברציפות השניה בפעם סוני,
 מערכת השלמת ידי על החיידקים. סוגי בכל לאנטיביוטיקה העמידות בשעורי המדאיגה

הארציים. המרכזים כל את כיום המקיפה לאנטיביוטיקה עמידות על נתונים לאיסוף

 המערבי הנילוס קדחת התפרצות עם חירום למאמץ גויסה רפואית לאנטומולוגיה המעבדה
 במשרד במזיקים ללוחמה האגף עם הדוק פעולה בשיתוף יתושים, לניטור מערכת והקמת
הסביבה. לאיכות

 אלו לכל מיוחדת תודה ובהתייעלות. בבטיחות באיכות שהשקיעו העובדים לכל תודתי

למשימה. ממשימה לעבור ונכונות גמישות והראו הרבות החירום לקריאות שנענו

הדו״ח. להכנת שתרם מי לכל תודה

 אגמון ורד ד״ר
המרכזיות המעבדות מנהלת
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ארציים ומרכזים מליגיות מעבדות
 Ph.D.ישי רותי ד״ר :הקליניות המעבדות מנהלת

Ph.D.אנדורן נחום ד״ר :הקליניות המעבדות מנהל סגן

:הבאות הפעילויות נכללות הקליניות המעבדות במסגרת

זיהומית. לתחלואה ארציים מרכזים .1
לסלמונלה. ארצי מרכז 1.1
פתוגני. לקולי ארצי מרכז 1.2
ופנוימוקוקים. לסטרפטוקוקים ארצי מרכז 1.3
וקמפילובקטר. לכולירה ארצי מרכז 1.4
וליסטריה. לשיגלה ארצי מרכז 1.5

:הבאות הפעילויות ובו ונסיובים לתרכיבים המעבדה .2
צפע. נחש הכשת כעד תרכיבים בדיקת 2.1
אפעה הכשת כנגד תרכיבים בדיקת 2.2
צהוב. עקרב עקיצת כנגד תרכיבים בדיקת 2.3
(במחירי לשיווק והן פנימית לצריכה הן חיידקים של סרולוגי לזיהוי דיאגנוסטים נסיובים הכנת 2.4

וטרינרי). בארץ(הומני, מיקרוביולוגיות למעבדות עלות)
גזעים. בנק 2.5

:זיהומית תחלואה סוגי לניטור ארציים פרוייקטים במספר געיל חלק לוקחים אנו השוטפת לעבודה בנוסף

 ארצי סקר ־ לאנטיביוטיקה עמידויות כולל סנטינל, במעבדות חודרנים פנוימוקוקים טיפוסי ניטור .1
.1997 משנת החל ),1CDC(מחלות לבקרת הישראלי המרכז עם בשיתוף

 החולים בתי מכל לאנטיביוטיקה ועמידויות )group A( חודרנים סטרפטוקוקים לטיפוסי ארצי ניטור .2
.1998 משנת החל הדסה, ביה״ח עם פעולה בשיתוף - בארץ

 עם פעולה בשיתוף - סנטינל במעבדות שיגלה) קמפילובקטר, (סלמונלה, אנטרית לתחלואה ארצי ניטור .3
.1996 משנת החל ,ICDC ה־

קמפילובקטר. שיגלה, סלמונלה, :נבחרים אנטריים בחיידקים אנטיביוטיים לתכשירים עמידויות ניטור .4

 בנושא וכן זיהומית תחלואה בנושאי ועדכני שוטף אפידמיולוגי נתונים בסיס לספק היא הסקרים כל מטרת
אנטימיקרוביאליים. לתכשירים עמידויות של ה״חם"

 לרשתות להצטרף לנו מאפשרים המולקולרית היחידה נתוני בצרוף שנאספים הארציים הנתונים בסיסי
.food born pathogens - ו לאנטיביוטיקה עמידויות בנושאי בין־לאומיות ניטור

הקליניות. המעבדות בכל האיכות מערך הורחב 2000 בשנת
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טטדפטוטומים למיוו האיצי המרכז
 M.Sc.גורודניצקי זאב :מנהל

M.Sc.קורנמן זינה :עובדת
המדבז: פע«לומ נושאי

ביוטייפים. ולפי סרולוגיית קבוצות לפי סטרפטוקוקים של סיווג תת )1
.M, T לפי A קבוצת בתוך סרולוגי סיווג תת )2
.B קבוצת בתוך סרולוגי סיווג תת )3
סרוטייפים. לפי Streptococcus pneumoniae של סרולוגי סיווג תת )4
.Haemophilus influenzae של הגדרה )5

 (מהם פנאומוקוקים 832 סטרפטוקוקים, 989 מהם להגדרה, גזעים 1,851 במעבדתנו נתקבלו 2000 בשנת
 הסטרפטוקוקים התפלגות .Haemophilus גזעי 30 רגילה), בעבודה 537ו- הארצי הסקר במסגרת נעשו 295
 המיון ותוצאות לטיפוסים הוגדרו A מקב׳ סטרפטוקוקים .1 מס׳ בטבלה מוצגת סרולוגיות קבוצות לפי

.B3264/3/13 - היה ביותר הנפוץ הטיפוס הקודמות, בשנתיים כמו זאת, בשנה .2 מס׳ בטבלה מרוכזות

 הנפוץ הטיפוס השנה .3 מס׳ בטבלה מוצגת קבוצות לתת B לקבוצת השייכים הסטרפטוקוקים התפלגות
 ,14,1:היו השכיחים הטיפוסים )4 מס׳ (טבלההשנה שנתקבלו הפנאומוקוקים בין Ja/c טיפוס היה ביותר

.B סרולוגי מטיפוס היו 5 מהם ,Haemophilus חיידקי של בדיקות 30 נבדקו 2000 בשנת .23

:הבדיסוה מסודות

 צה״ל ומרפאות, חולים קופות חולים, בתי הציבור, בריאות :הבאים הארגונים ממעבדות התקבלו הדגימות
וטרינריות. ומעבדות

במעבדה: המבוצעות הבדיסות דשימת

הקבוצות). מיתר A קב׳ לבציטרצין(להפרדת לרגישות סטרפטוקוקים גזעי בדיקת )1
 )precipitation( השקעה ע״י ספציפיים נסיובים באמצעות סטרפטוקוקים קבוצות של סרולוגית הגדרה )2

באגר.
).A (agglutination לקב׳ השייכים בסטרפטוקוקים T חלבון של ספציפי נסיוב בעזרת סרולוגית הגדרה )3
.A לקב׳ השייכים בסטרפטוקוקים M חלבון למציאת ספציפי נסיוב בעזרת באגר )precipitation(השקעה )4
 ביוטייפ להגדרת ביוכימית בדיקה נעשתה שלהם הסרולוגית הקבוצה את להגדיר הצלחנו שלא לגזעים )5

 משנת WHO של המלצות לפי נעשו הנ״ל הבדיקות ).Bio Merieux) rapid ID 32 Strep. קיט באמצעות
1996.

 ),Swelling test( ספציפיים נסיובים בעזרת סרולוגית והגדרה לאופטוכין לרגישות פנאומוקוקים בדיקת )6
בדנמרק. Statens Seruminstitut מ- נרכשו וחלקם במעבדה הוכנו בחלקם הנסיובים

.Haemophilus influenzae למיון מרכז פועל לסטרפטוקוקים ארצי מרכז במסגרת )7
).E test ו- disk test(אנטיבקטריאליים לתכשירים עמידות )8

:ממסדית פעילות

:ארציים סקרים בשני שותף היה שלנו המרכז 2000 בשנת
 דגן(סורוקה) רון פרופ׳ עם יחד המתבצע פנאומוקוקים של לאנטיביוטיקה ורגישות בסיווג ארצי סקר א)

.ICDC ו-
 אלון דר׳ עם פעולה בשיתוף A מקב׳ סטרפטוקוקים של לאנטיביוטיקה ורגישות בסיווג ארצי סקר ב)

עין־כרם). מוזס(הדסה
:לסטרפטוקוקים בינלאומיים מרכזים עם רצוף בקשר נמצאים אנחנו

- WHO Collaborating Centre, Prague.
- WHO Collaborating Centre, Minneapolis.
- Statens Seruminstitut, Copenhagen.
- Public Health Laboratory Service, London.
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ומקור סרולוגיות קבוצות לפי 2000 בשנת הסטדפטוקוקים התפלגות :1 מס׳ טבלה
בידודם

אחר שתן
חלב,
מים

דם,
CSF פצעים

דרכי
אורוגניטל

> דרכי
נשימר

אחה
מטח״ב

מטפר
הגזעים טרולוגית קבוצה

158 6 0 88 254 14 51 57.7 571 A
3 11 51 16 55 208 8 35.7 352 B
0 0 0 1 2 0 2 0.5 5 C
0 0 0 0 1 1 0 0.2 2 D
0 0 0 0 6 4 1 1.1 11 F
0 0 0 6 6 5 3 2.0 20 G
0 0 0 5 0 0 0 0.5 5 H - Z Str. virid
0 0 0 0 1 0 0 0.1 1 Str. anginosus
0 0 0 1 0 0 0 0.1 1 Str. bovis I
0 0 0 2 0 0 0 0.2 2 Str. oralis
0 0 0 1 0 0 0 0.1 1 Str. constellatus
0 0 0 0 0 0 1 0.1 1 Str. dysgalactiae
1 0 2 8 1 3 2 1.7 17 Ungroupable

מזוהם צמח, לא

162 17 53 128 326 235 68 989 סה״ב
16.4 1.7 5.4 13 33 23.7 6.8 100 אחוז

טיפוס לפ« 2000 בשנת a מקב׳ הסטרפטוקוקים המפלגות :2 מס׳ טבלה
M וחלבון T חלבוו

M חלבון T טיפוס
טיפוס % גזעי מס׳ מספר (בסוגריים ,M חלבון טיפוס אחה מס׳

M M שבודדו) הגזעים מסה״ב גזעים T טיפוסים
82 59 )5נ 41 :,3( 3 ),51( 1 12.6 72 1
35 5 (5) 2 2.5 14 2
56 101 (26) 41 ,(14) 13 ,(60) 3 ,(1) 1 31.5 180 3/13/B3264
65 24 (2) 29 ,(22) 28 6.5 37 4
80 12 (4) 2379 ,(1) 27 ,(7) 5 2.6 15 5/27/44
96 24 (24) 6 4.4 25 6
53 34 (5) 25 ,(251 2 11.2 64 8/25/Imp. 19 ,
44 4 (4) 18 1.6 9 9
55 5 (4)62 ,(1) 11 1.6 9 11
69 41 (9) 62 ,(31) 12 ,(1) 11 10.3 59 12
68 19 (13) 49 ,(6) 14 4.9 28 14
0 0 0 0.3 2 15

61 11 (11 29 ,(10) 28 3.2 18 28
50 2 (2) 49 0.7 4 49
14 5 (1) 2379 ,(3) 401 ,(1) 29 6.1 35 Untypable

M:T =60.6 
100

346 100 571 סה״ב
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בידודם ומסור 2000 בשנת B מסב׳ הסטרפטוסוסים התפלגות :3 מס׳ טבלה

אחד שתן
חלב,
מים

דם,
CSF פצעים

דרכי
אורוגניטל

דרכי
נשימה

אחוז
מסה״כ

מספר
הגזעים

קבוצה
סרולוגית

0 0 0 3 6 5 0 3.9 14 Ta
0 1 2 1 4 44 1 15 53 Ia/c
0 2 0 0 5 23 0 8.5 30 Tb/c
0 5 0 4 7 11 1 8 28 n
0 1 1 0 1 24 1 8 28 Il/c
0 0 0 0 1 2 0 0.9 3 1I/R
0 0 1 2 4 10 1 5.1 18 in
0 0 0 0 6 18 0 6.8 24 III/R
0 0 0 0 0 2 0 0.6 2 IV
0 0 0 1 1 4 1 2 7 rv/c
0 2 3 3 10 20 2 11.4 40 V
0 0 0 0 0 2 0 0.6 2 V/c
1 0 0 0 2 7 0 2.8 10 V/R
0 0 0 0 0 2 0 0.6 2 VI/c
2 0 0 1 6 29 1 11.1 39 R
0 0 42 0 0 0 0 11.9 42 X
0 0 2 1 ל 5 0 2.8 10 Untypable
3 11 51 16 55 208 8 352 סח״כ

0.9 3.1 14.5 4.6 15.6 59 2.3 100 אחוז

הבידוד מסור לפי 2000 בשגת פגאומוסוסים טיפוסי שכיחות לוח : 4 מס׳ טבלה

סה״כ אחרים שדרה חוט נוזל דם סרולוגי טיפוס
72 3 0 69 1
7 1 0 6 2

25 3 3 19 3
13 0 1 12 4
43 5 3 35 5
43 3 1 39 6
15 1 0 14 7
13 0 1 12 8
25 2 0 23 9
11 2 3 6 10
6 1 2 3 11

13 0 1 12 12
1 0 0 1 13

72 1 3 68 14
3 0 0 3 16
4 0 0 4 17
9 0 2 7 18

41 1 4 36 19
1 0 0 1 20
4 0 0 4 22
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פנאומוקוקים) טיפוסי שכיחות (לוח -המשך 4 מס' טבלה

סה״ב אחרים שררה חוט מזל דם טרולוגי טיפוט
47 7 2 38 23
1 0 0 1 28
4 2 0 2 29
5 0 1 4 31
3 0 0 3 33
2 0 1 1 34
5 2 1 2■ 35
2 1 0 1 38

490 35 29 426 שטווגו זנים טה״כ

25 Untypable
1 מזוהם

12 צמח לא
9 - Non pneumococci

537 לדו״ח דגימות סה״ב
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לסלמוגלה הארצי המרכז
 Ph.D.רייזפלד א. מנהל:

קרניאל י. ,B.Sc.פלידרמן ש. :עובדים

2000 בשנת גישדאל סלמונלה ממצאי
 1,757 מבני־אדם, 4,930 :היו הבידוד מקורות אשתקד. 10,890 סלמונלות, 8,857 בישראל זוהו 2000 בשנת

 הסרולוגיים רשימת.הטיפוסים מופיעה 1 מס׳ בטבלה סביבתיות. מבדיקות 1,857 ו- ממזון 313 מבע״ח,
 לראשונה השנה זוהו הבאים הסרולוגיים הזנים הבידוד. מקור לפי 2000 בשנת שזוהו סלמונלה של

.Idikan, Pakistan & Simi בישראל:

מבני-אדם סלממלית
מוגדרים. סרולוגיים טיפוסים 84 ל- השתייכו הבידודים מבני־אדם. סלמונלות 4,930 הוגדרו השנה

 הימנית בעמודה האחרונות. השנים 8 ב־ בבני-אדם העיקריות הסלמונלות התפלגות מופיעה 2 מס׳ בטבלה
 Enteritidis (2) ,(22.2%) Virchow )1( : 2000 בשנת בבני־אדם השכיחים הסרולוגיים הטיפוסים מופיעים

)21.2%,( )3( 11.4%( Hadar (4) ,(13.7%) Typhimurium.( השכיחים היו שונה קצת בסדר טיפוסים אותם 
אשתקד. גם בבני-אדם ביותר

 ל- 1992 ב- 10% מב־ Blockley של המתמשכת הירידה :היו 1992-2000 בתקופה שחלו הבולטים השינויים
 עם Hadar של העליה השנה. 0.9% ל־ 1992 ב- 7.6% מ־ l2:l,v,9-: של המתמשכת הירידה וכן השנה; 1.2%
הקודמים. בדוחות שדווחה מהסיבה 94-95 בשנים Agonaשל העליה השנה, מסוימת ידידה

:היו הטיפוסים אקסטרא-אינטסטינלים. ממקורות שבודדו הסרולוגיים הטיפוסים מופיעים 3 מס׳ בטבלה
Hadar (5) ,Bredeney (8.2%) (4) ,Typhimurium (13.2%) (3) ,Enteritidis (22.3%) (2) ,Virchow (30%) (1)

. מדם הבידודים במספר 2 מפי יותר של עליה נצפתה השנה  .Typhi (5.0%)-5.9%), ו)

Afula, Brazaville, Bovismarbificans, Brandenburg, : הם מבני-אדם רק השנה שבודדו הטיפוסים  
Baildon, Bareilly, Cerro, Chester, Corvallis, Gaminara, Goeteborg, Goldcoast, Halle, Indiana, Idikan, 
Paratyphi A, Paratyphi B, Pomona, Potsdam, Jerusalem, Kiambu, Matopeni, Meleagridis, Pakistan, 
Richmond, Tarshyne, Telaviv, Typhi, Umbilo, Vitkin, Vejle, HfDegania], II[Hagenbeck], II[Khamij׳,

Il[Negev] & II[S0f1a], 4,12:-:I,2, 6,7:R0ugh, 6,7:r:- & Rough:e,h: 1,2.

חיים מבעל< סלמוגלות
 רשימת מופיעה 4 מס׳ בטבלה אשתקד). 2,479( שונים מבע״ח סלמונלה בידודי 1,757 זוהו 2000 בשנת

 היו השנה :העיקריים מהמקורות הבידודים ומספר מבע״ח שבודדו סלמונלה של הסרולוגיים ^הטיפוסים
 42 ל- השתייכו הבידודים מכבשים. 29 ו- מאווזים 51 מבקר, 185 מהודיים, 195 מעופות, בידודים 1,2־64"

מוגדרים. סרולוגיים טיפוסים

 Abony, Falkensee, Lille, Lindenburg,:היו בע״ח של הגידול מבתי או מבע״ח רק השנה שבודדו הטיפוסים ׳
.5,Zerifln, UIb:61:l,v:z:-, IV44:z4z23:- & Rough:r:l.

 לעופות מהמעבדות מגיעות בע״ח) וסביבת (בע״ח וטרינריים ממקורות הסלמונלות מרבית כי לציין חשוב
 וטרינריות ומעבדות מאחר ).1 מס׳ בטבלה Environment הציון תחת (מופיע לעופות גידול ובתי (מעופות
 אינם לבע״ח) (המתייחסים 4ו״ 1 מס׳ בטבלה המספרים שונים, שיקולים לפי הנבחרים זנים, שולחות

למעבדות. שהגיעו הגזעים התפלגות את רק אלא הוטרינרי, בסקטור הסלמונלה תפוצת את משקפים

החי מו לבגי-אדם במזון סלמיגלית
 בידודים) 63(מבקר בידודים), 68(מהודיים :היו הבידודים רוב אשתקד). 401(סלמונלות 260 הוגדרו השנה

).5 מס׳ (טבלה בידודים). 42(ומעופות

 VirchowA ,Bredeney (20.6%) ,Hadar )26.5%( :היו השכיחים הסרולוגיים הטיפוסים מהודיים במזון
)19.1%.(

.Bredeney )12.7%(ו- Hadar )15.9%( :היו השכיחים הסרולוגיים הטיפוסים מבקר במזון
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 Hadar ו־ 19 0% כ״א Virchow ו־ Java ,Bredeney היו: השכיחים הסרולוגיים הטיפוסים מעופות במזון
)14.3%.(

סלמונלה של בסטדיופג׳י מיוו
 התפלגות שונים. אנשים 13 מ־ היו הבידודים ,Typhi סלמונלה של מקרים 15 הארצי במרכז נתקבלו השנה

 ו־ Fl ,A בידודים, E1 - 4 בידודים, 6 ־ פאג׳ ללא או Untypable כדלהלן: היתה הבקטריופג׳ים הטיפוסים
אחד. בידוד כ״א - 40

 הנפוצים הטיפוסים ובעופות. בבני־אדם Enteritidis של הבקטריופג׳יים הטיפוסים מופיעים 6 מט׳ בטבלה
 אשתקד גם נרשמו סדר באותו פאג׳ים אותם .F3 )21.7%(ו־ C8 (23.6%) ,B3 )48.3%(היו: בבני־אדם
 הטיפוס היה B3 אשתקד גם .F3 )19.0%ו-( B3 )61.9%( היו: בעופות הנפוצים הטיפוסים בבני־אדם.
בעופות. הדומיננטי

 ובעופות. בבני-אדם Typhimurium של השכיחים הבקטריופג׳יים הטיפוסים מופיעים 7 מט׳ בטבלה
 אשתקד גם )65.5%( ובעופות )76.8%( בבני-אדם ,DT104(= +)4( 2( היה ובעופות בבני-אדם הנפוץ הטיפוס

ביותר. הנפוץ זה טיפוס היה

לאגטיביוטיטה עמידות

 ממעבדות נאספו הנתונים מבני־אדם. העקריות בסלמונלות לאנטיביוטיקה העמידות מופיעה 8 מט׳ בטבלה
 עיכוב ע״י המרכזיות במעבדות שנבדקו סנטינליות וממעבדות וכד׳) Vitek( אוטומטית בשיטה קופ״ח
דיסקים. באמצעות צמיחה

S. Hadar אנטיביוטיים. תכשירים 3 ל- משמעותית עמידות נמצאה

S. Typhimurium אנטיביוטיים. תכשירים 6 ל- משמעותית עמידות נמצאה S. Virchow עמידות נמצאה 
אנטיביוטיים. תכשירים 2 ל* משמעותית

שבודדו Salmonella enterica של סידוטיפים - לסלמוגלה הארצי המדבז : 1 מס׳ טבלה
2000 בשנת בישראל שוגים ממסורות

Salmonella enterica 
Serotype Human Animals

Human
food

Animal
feed

Animal
Environment Total

Abony 10 1 11
Afula 12 12
Agona 136 103 12 92 343
Albany 1 1
Amsterdam 1 1 2
Anatum 89 124 6 42 261
Baildon 1 1
Banana 1 1 1 2 5
Bareilly 1 1
Blockley 61 8 1 24 94
Bovismorbificans 10 10
Braenderup 17 1 18
Brandenburg 1 ‘ 1
Brazzaville 1 1
Bredeney 211 120 35 3 125 494
Cerro 1 1
Chester 1 1
Concord 21 35 3 2 18 79
Corvallis 5 5

, Cubana 4 1 6 11
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שונים) ממקורות שבודדו Salmonella enterica של (סירוטיפיס המשך -1 מסי טבלה
Salmonella enterica 

Serotype Human Animals
Human

food
Animal

feed
Animal

Environment Total

![[Degania] 1 1
Derby 3 7 1 1 12
Dublin 12 7 19
Eastbourne 22 4 9 14 49
Edinburg 8 17 25
Emek 36 11 6 17 70
Enteritidis 1,045 40 10 16 1,111
Essen 5 1 2 8
Falkensee 1 1
Gaminara 1 1
Give 9 9 2 4 24
Goeteborg 12 12
Goldcoast 6 6
Haardt 1 1
Hadar 564 179 40 3 370 1,156
II[Hagenbeck] 2 2
Haifa 6 3 9
Halle 2 2
Havana 5 7 12
Heidelberg 8 208 3 67 286
Indiana 4 4
Idikan 6 6
Infantis 141 21 7 1 26 196
Irumu 4 1 1 3 9
Java 65 192 16 119 392
Jerusalem 3 3
Kentucky 9 10 7 1 23 50
n[Khami] 1 1
Kiambu 4 4
Kottbus 28 11 1 5 45
Lille 9 3 12
Lindenburg 1 1
Liverpool 4 1 1 6
Livingstone 1 1 5 7
Manhattan 6 1 1 1 9
Matopeni 1 1
Mbandaka 92 12 4 7 16 131
Meleagridis 8 8
Montevideo 77 31 6 1 18 133
Muenchen 35 5 2 4 46
Muenster 5 1 6
II[Nachshonim] 2 1 3
II[Negev] 2 2
Newport 96 7 4 2 14 123
Ohio 1 1 2
Oranienburg 1 2 5 1 9
Orion 6 21 3 40 70
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שונים) ממקורות שבודדו Salmonella enterica של (סירוטיפי□ המשך -1 מס' טבלה

Salmonella enterica 
Serotype Human Animals

Human
food

Animal
feed

Animal
Environment Total

Pakistan 9 9
Paratyphi A 2 2
Paratyphi B 3 3
Pomona 1 1
Potsdam 2 2
Putten 1 1
Reading 3 1 1 5
Richmond 3 3
Saintpaul 10 4 8 22
Senftenberg 18 7 4 . 2 49 80
Simi 2 2
n[Sofia] 1 1
Stanley 9 1 10
Taksony 2 2
Tarshyne 3 3
Telaviv 1 1
Tennessee 26 1 4 2 33
Thompson 4 7 7 18
Typhi 15 15
Typhimurium 677 226 , 19 5 251 1,178
Umbilo 3 3
Vejle 1 1
Virchow 1,094 195 41 2 343 1,675״
Vitkin 1 1
Westhampton 1 1
Zanzibar 3 75 1 . 15 94
Zerifm 9
DIb61:l,v:z 1 9 10 *

IV 44:z4,z23:- 1 1 ■

Not identified

4,5,12־:־: 1 1 2
4,12:-:- 9 5 1 15
4,12x1,2 1 1
4,12 :Rough 4 12 1 17
6,7:-:- 8 1 3 ,12
6,7:R0ugh 1 *V*־

6,7:r: 1 1
6,8 :Rough 1 2 3
6,8:-:- 2 1 1 4
9,12:-:- 3 2 5
9,12:1,v:- 44 11 38 93
13,23 :il:- 3 1 1 5
16:1,v:- 17 1 18
Rough 18 13 1 7 39

v
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שונים) ממקורות שבודדו Salmonella enterica של וסוף(סירוטיפים המשך -1 מס' טבלה
Salmonella enterica 

Serotype Human Animals
Human

food
Animal

feed
Animal

Environment Total
Rough:e,h:l,2 1 1
Rough:r:l,2 ו 1 10 12
Rough:r:l,5 ו 1
Rough:zlO:e,n,x 1 ו 1 3

Total 4,930 1,757 260 53 1,857 8,857

 Salmonella של 0די«17העי 0הט«דוט<פ< - לסלמוגלה האיצי המרכז : 2 מס׳ טבלה
enterica הכל) מסך (אחוז 2000-1993 בשגיס בישראל אדם מבני שבודדו

Salm. enterica Serotype 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Enteritidis 25.1* 16.1* 16.9* 21.8* 22* 21.6* 29.9* 21.2*
Virchow 21.9* 15.9* 10.3* 15.4* 10.8* 12.8* 12.2* 22.2*
Typhimurium 9.8* 4.5 13* 28.2* 26.2* 22.0* 12.1* 13.7*
Blockley O

O SO * 2.9 2.8 2.2 3.0 2.8 1.8 1.2
Infantis 5.6 2.2 7.0 4.1 5.8 7.1 9.0 2.9
9,12:1,v:- 4.7 3.9 2.3 2.1 1.4 1.3 1.4 0.9
Hadar 3.3 5.0 10.5* 11.1* 13.3* 16.3* 14.9* 11.4*
Agona 3.1 36.7* 19.5* 2.3 1.6 1.4 2.0 2.8
Bredeney 2.0 1.7 2.9 1.2 1.7 1.8 3.8 4.3
* Prevalent serotypes in the indicated year.

 שבודדו Salmonella enterica של ט<דוט<פים - לטלמוגלה האדצי המרכז : 3 מט׳ טבלה
2000 שנת ישראל מצואה). בולל אחדים(לא ומהויות שתו מדם, אדם מבגי

Salmonella enterica Serotype Blood Urine Other Total
Agona 1 1
Blockley 1 1
Bredeney 12 6 18
Bovismorbificans 1 1
Corvallis 1 1
Dublin 2 2
Eastbourne 1 1
Edinburg 1 1
Emek 1 1
Enteritidis 34 6 9 49
Hadar 6 4 3 13
Haifa 1 1
Infantis 3 1 1 5
Java 1 1 2
Kottbus 1 1
Mbandaka 1 1 2
Montevideo 1 1
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אחרים) ומקורות שתן מדם, אדם מבני שבודדו S. enterica של המשך(סירוטיפים ־ 3 ,מס טבלה
Salmonella enterica Serotype Blood Urine Other Total
Newport 1 1
Paratyphi A 1 1
Richmond 1 1
Stenley 1 1
Typhi 11 11
Typhimurium 11 4 14 29
Virchow 36 6 24 66
Zanzibar 1 1 2
Not identified
6,8:- 1 1
9,12:1,v:- 3 1 4
16:l,v:־ 1 1
Rough 1 1
Total 125 31 64 220

שבודדו Salmonella enterica של סירוטיפים - לטלמוגלה האדצי המרכז : 4 מט׳ טבלה
2000 בשנת בישראל חי<ם מבעל<

Salm. enterica
Serotype

Chicken Turkeys Cattle Geese Sheep Others Total

Abony 1 1
Agona 76 20 1 2 1 3 103
Amsterdam 1 1
Anatum 92 31 1 124
Blockley 4 1 1 1 1 8
Braenderup 1 1
Bredeney 67 48 4 1 120
Concord ־ 33 2 35
Derby 3 4 7
Dublin 7 7
Eastbourne 3 1 4
Emek 10 1 11
Enteritidis 32 3 3 2 40
Essen 1 1
Give 8 1 9
Hadar 159 12 7 1 179
Haifa 1 1 1 3
Heidelberg 206 2 208
Infantis 11 1 6 1 1 1 21
Irumu 1 1
Java 181 9 1 1 192
Kentucky 8 2 10
Kottbus 2 6 1 2 11
Lille 9 9
Liverpool 1 1



לסלמונלה ארצי מרכז-13-
4

( חיים מבעלי שבודדו  S. enterica של (סירוטיפים המשך - 4 מס׳ טבלה
Salm. enterica

Serotype Chicken Turkeys Cattle Geese Sheep Others Total

Lindenburg 1 1
Manhattan 1 1
Mbandaka 10 2 12
Montevideo 6 2 18 1 2 2 31
Muenchen 4 1 5
Newport 1 2 4 7
Ohio 1 1
Oranienburg 1 1 2
Orion 8 8 1 3 1 21
Saintpaul 3 1 4
Senftenberg 7 7
Stanley 1 1
Thompson 7 7
Typhimurium 111 36 30 25 11 13 226
Virchow 128 34 13 14 3 3 195
Zanzibar 71 4 75
IV44:z4,.z23:- 1 1

Not identified
4,12:-:- 2 3 5
4,12 :Rough 6 6 12
6,7:-:- 8 8
6,8:-:- 1 1
9,12:1,v:- 9 2 11
13,23:i:- 1 1
Rough 9 3 1 13
Rough:r:l,5 1 1
Rough:zlO:e,n,x 1 1

Total 1,264 195 185 51 29 33 1,757

 שבודדו Salmonella enterica של סירוטיפים - לסלמוגלה האיצי המדבז : 5 מס׳ טבלה
2000 בשגת בישראל אדם בגי של עיסרייס מזוו ממסורות

Salmonella enterica 
Serotype

Chicken meat 
& organs

Turkey meat 
& organs

Cattle & Sheep 
meat & organs

Others Total

Agona 2 1 5 4 12
Anatum 1 4 1 6
Banana 1 1
Blockley 1 1
Bredeney 8 14 8 5 35
Concord 2 1 3
Cubana 1 1
Eeastboume 3 1 5 9
Emek 1 1 4 6
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מזון ממקורות שבודדו 5) *. enterica של המשך(סירוטיפים - 5 ,מס טבלה
Enteritidis 3 7 10
Give 1 1 2
Haardt 1 1
Hadar 6 18 10 6 40
Heidelberg 2 1 3
Infantis 2 2 3 7
Irumu 1 1
Java 8 6 1 1 16
Kentucky 1 2 4 7
Kottbus 1 1
Livingstone 1 1
Mbandaka 4 4
Montevideo 4 2 6
Muenchen 1 1 2
Newport 1 2 1 4
Oranienburg 5 5
Orion 1 1 1 3
Reading 1 1
Senftenberg 2 2 4
Simi 2 2
Tennessee 1 1
Typhimurium 1 2 4 12 19
Virchow 8 13 5 15 41
Zanzibar 1 1

Not identified
6,7:-:- 1 1
13,23:i:- 1 1
Rough 1 1
Rough:r:l,2 1 1

Total 42 68 63 87 260

 Salmonella enterica של טיפוסי-פאג׳ - לסלמוגלה הארצי המרכז : 6 מס׳ טבלה
2000 ישראל ומעופות, אדם ג<1מ שבודדו Enteritidis סרוטיפ

Phage-type Human % Chicken %
B3 98 48.3 13 61.9
C8 48 23.6 0 0
F3 44 21.7 4 19.0
Total (Phagetyped) 203 21
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 Salmonella של עיסדיים פאג׳ טיפוסי־ - לסלמוגלה האיצי רהמרבז 7 מס׳ טבלה
enterica סרוטיפ Typhimurium 2000 ישראל ומעופות, אדם מבג< שבודדו

Phage-type Human % Chicken %
2 (4+) (=DT104) 179 76.8 57 65.5
R9 15 6.4 8 9.2
2 epsilon 9 3.9 7 8
2 TAD-VAC-T 0 0 7 8
Total 233 87

הנפוצים הזגים של לאגטיביוטיסה עמידות - לטלמוגלה הארצי המיבז : 8 מס׳ טבלה
2000 בשנת בישראל בבגי-אדם

Enteritidis 
N* = 99

Hadar
N* = 144

Typhimurium 
N* = 62

Virchow
N* = 126

Resistant % Resistant % Resistant % Resistant %
Ampicillin 0 31.8 87.1 21.4
Ceftriaxone 0 0 0 0
Chloramphenicol 0 2.3 87.1 24.6
Ciprofloxacin 0 0 0 0
T rimethoprim/Sulfa 0 2.3 3.2 37.3

N* = No. Isolates tested
Antibiotic resistance determined by the disk diffusion (Kirby-Bauer) method
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פתוגגי למולי היחידה
Ph.D.וולק משה מנהל:

V..M.D.שפרן רוזה :חלקית(בהתנדבות) עובדת

2000 בשגת שגעשו הבדימות פירוט - פתוגג« למולי היחידה :1 מס׳ טבלה

בדיקות מספד מקור
הדגימות

486 צואה
122 שתן

31 אברים
20 דם
12 וטרינרי

671 סה״ב
בולטים אירועיס

 חקלאי בישוב ילדים בגן ילדים 4ב־ ,H11;026 סרולוגי מטיפוס )EHEC(אנטרוהמורגי גזע של התפרצות .1
בצפון.

בידודים. 4 התקבלו ־Oil 5;H12 אנטרוטוקסיגני גזע של צבאית ביחידה התפרצות .2
 בבידודים ) ESBL) Extended spectrum beta lactamase מטיפוס לאנטיביוטיקה עמידים גזעים נמצאו .3

ודם. פצעים צואה, ־ שונים הומנים ממקורות

מצואה בידודים א.
 .1 מס׳ בתרשים מתוארת הפתוגניות, סוג לפי צואתיים, קולי א. בידודי של התפלגות

)Enterotoxigenic E. coli) ETEC אנטרוטומסיגני ?ולי א. .1א

 :היו הבולטים הסרוטיפים קודמות בשנים כמו הצואה. בידודי מכל 33% שהם בידודים 145 התקבלו
086;H18 06 ו־.

)Enteroagragative E. coli) EAEC אגטרואגרגטיבי ולי17 א. .2א

 בעזרת מולקולרית בשיטה שנבדקו הצואה) בידודי מכל 9%( בידודים 41ב־ נמצאה התכונה
PCVD432־probe. 2 מספר בטבלה מובאת הסרוטיפים התפלגות.

EAEC בידורי - פמומי לסולי היחידה :2 מס׳ טבלה

סה״ב EAEC- EAEC+ הסרוטיפ
25 2 23 0126;H27
8 1 7 0111;H21
3 ־ 3 0125;H(9 or 42)
8 8 044;H18 כ־ בעולם מוכר ־ +EAEC

44 3 41 סה״כ

 של ממושכים לשלשולים גרם חיידקים של זה סוג זו. תכונה לבין החשודים הסרוטיפים בין התאמה נמצאה
מאושפזים. היו וחלקם תרופתי, טיפול ניתן החולים מן לכמה יותר. או שבועיים

)Enterohemorhagic E. coli) EHEC אגטרוהמורגי טולי א. .3א
 1% רק EHEC הוו קודמות בשנים ).3 מס׳ (טבלה הצואה בידודי מכל 3.2% המהווים בידודים 14 נתקבלו
הצואה. מבידודי
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מילדים בידוד - vtec/ehec קולי א. -חיידקי פתוגגי למולי היחידה :3 מס׳ טבלה
הערות phage

type
המוליזין
EHEC-

אדהזין
(eae)

ורוטוקטין טרוטיפ מט׳

בינ״ל ־ 8 נבדק לא נבדק לא VT1+VT2 0157;H-;sor- 33
11 tt 11 11 tt 50
11 it tt 11 146
tt tt 11 VT2 0157;H7 149

משפחה בני ילדים 2 tt tt it 11 // 151־1
נבדק לא שלילי שלילי VT1 0111;H- 58־16

It חיובי חיובי // tt 60־16
מהתפרצות ילדים 4 ft חיובי חיובי tt 026;H11 58-1,2,5,6

tt חיובי חיובי 11 58־3
ft חיובי חיובי It tt 58־13

ורוטוקטין ללא המוליזין, ועם eae עם נוטפים גזעים
נבדק לא חיובי חיובי שלילי 026;H־ 73־1

tt /; tt tt 81-13

)Enteropathogenic E. coli) EPEC אגטדופמוגגי לזולי .4א
 ,H27;026 של בידודים 2 ובנוסף בידודים 45 סה״כ ־055 סרולוגית מקבוצה הבידודים נכללו זו בקבוצה

).1 מט׳ (תרשים הצואה. בידודי מכלל 10.3% המהווים בידודים 47 סה״כ

ציטרובקטר .5א
 בבי״ח שאושפזו מתינוקות היו הבידודים רוב אנטרוטוקסיגניות. לזיהוי ציטרובקטר של גזעים 16 התקבלו
.4 מט׳ בטבלה הפירוט להלן ושומרון. ביהודה

Citrobacter ־חיידסי פתוגגי לקולי היחידה : 4 מס׳ טבלה

נלווים תסמינים 1 טוקסיגניות החיידק הגדרת מס׳
הקאות גבוה, חום שלילי LT גבוה,8ד Citrobacter freundii 131־1
איו It tt 37
איו שלילי LT נמוך,8ד It It 52־1
איו שלילי tt It 83־1
ממושך שלשול התיבשות, גבוה, חום שלילי LT גבוה,81 Cit. youngae 131־2

Failure to thrive שלשול, 11 tt 94
אין 11 It 103־2

שלשול שלילי LT נמוך,8ד it 117־2
איו it It 52־2
איו שלילי it 83־2

שלשול התיבשות, שלילי LT גבוה,8ז Cit. braakii 19־1
הקאות שלשול, התיבשות 11 it 103־1

אין 11 tt 103־3
אין ST ,נמוד LT. שלילי Citrobcter sp. 119־2
איו שלילי 85
איו ST ,נמוך LT שלילי Cit. amalonaticus ־

משתן בידודים ב.
 .ESBL מסוג שלישי) מדור קפלוספורינים (כולל לאנטיביוטיקה, יציבים קולי א. של בידודים 85 התקבלו .1

 שמואל־הרופא הישועה, מעיני (בי״ח הארץ ממרכז גריאטריים מחולים בעיקר התקבלו אלה בידודים
H42;02 בידודים, 21 ־ H31;0153 הינו ),2 מט׳ תרשים סרוטיפים(ראה 5 בתוך התרכזו הם ואסף־הרופא).
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 הסרוטיפים 5 כל בידודים. O102;H6 - 10 בידודים, H;0142 - 15- בידודים, H;0117 - 16- בידודים, 23 ־
האוכלוסייה. באותה שנה, לפני גם שליטים היו האלה

 ו- 02 ,04 ,06 ,018 סרולוגיות: לקבוצות השתייכו אשר לאנטיביוטיקה רגישים בידודים 37 התקבלו .2
025.

מדם בידודים ג.
 שנים ואצל דם אלח עם חולים 4 אצל הופיע ESBL כ- גם שאופיין H42;02, החיידק בידודים. 20 היו סה׳׳כ
.K5 האנטיגן אחר ובחלק K1 האנטיגן נמצא מדם הקולי מבידודי בחלק מהשתן. גם החיידק בודד מהם

הרחם מצוואר בידודים ד.
 אחד בבידוד .06H-t 06;h1 סרולוגי מטיפוס רובם הרחם. מצוואר קולי חיידקי של בידודים 22 התקבלו

.K5 נוסף ובידוד K1 נמצא

פצעים ה.
 לאותם השתייכו העמידים החיידקים ).esbl (מטיפוס לאנטיביוטיקה עמידים היו 4 מהם בידודים 8 היו

בשתן. היה שמקורם העמידים לבידודים שאופיינו סרולוגיות קבוצות

2000־1999 בשנים פרסומים
1 Wolk M., Gil I., Volis S., Vulikh I., Shraga I., Sompolinsky D. Clustering of Escherichia 

coli (EC) strains with extended spectrum beta lactamase (ESBL) into few serotypes. Isr. Soc. 
Microbiol. Annual Meeting. Rehovot, Israel. Feb. 1999. ISM News, No. 28. Feb. 1999. B6. p. 
12.

2 Wolk M., Newland A.C., De la Salle B., Peleg M., Brufman G. Refinement of plasma fetal 
hemoglobin (HbF) measurements, as related to whole blood FlbF, in cancer patients. J. Tumor 
Marker Oncology. 14 (2): 115-126, 1999.

3 Wolk M., Porat N., Halachmi D. Preliminary detection of entero- haemorrhagic Escherichia 
coli (EHEC) 0111;H-, in Israel. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Rehovot, Israel. Feb. 
1999. ISM News, No. 28. Feb. 1999. P3. p. 34.

4 Wolk M., Sechter I. A follow up, by phage typing, of urinary infections (UTI), caused by 
extended spectrum beta lactamases producing (ESBL) - Escherichia coli 0153;H31. Isr. Soc. 
Microbiol. Annual Meeting. Haifa, Israel. Jan. 2000. ISM News, No. 30. Jan. 2000. P4. p. 37.

 5 רחב לטווח עמידה קולי אשריכיה ד. טומפולינטקי י., ויליד ט., מליט מ., מלק א., טלוצקי־שרגא
.2000,29-25 ):2-1( 139הרפואה, הארץ. במרכז מקשישים בידודים :אנטיביוטיקה של

Slucky-Shraga I., Wolk M., Volis S., Vulikh I., Sompolinsky D. Multiresistant Escherichia 
coli from elderly patients. Harefuah, 139 (12000 ,25-29 :(2־. (In Hebrew, Eng. sum. p. 79)].

6 Wolk M., Newlands E.S., Bar-Shira Maymon B., Reinus C., Mitchell H., 
Lifschitz-Mercer B. Fetal hemoglobin detected serologically and immuno- histochemically in 
cancer patients. J. Tumor Marker Oncology, 15: 243-252, 2000.

7 Sechter I., Mestre F., Hansen D.S. Twenty-three years of Klebsiella phage typing: a review 
of phage typing of 12 clusters of nosocomial infections, and a comparison of phage typing with 
K serotyping. Clin. Microbiol. Infect. 6: 233-238, 2000.
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של פתוגני איפיון לפי התפלגות :1 מס׳ תרשים E. coli מצואה(486=1!)

ETEC
30%

EPEC
10%

EAEC
9%EHEC

3%

OTHERS
48%

(n=85)משתן E. coli בידודי של לתרופות יציבים סרוטיפים התפלגות :2 מס׳ תרשים
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ופולייה לפמפילופמטד האיצי מדכז1ר
 Ph.D.לרנר ל. :מנהלת

היימן מ. :עובדת

המרכז פעילות נושאי
ביוכימי אפיון .1
סרולוגי סיווג .2
לאנטיביוטיקות רגישות .3
V cholerae ל- לפאג׳ים רגישות .4
V cholerae ל- טוקסין המצאות בדיקות .5
מיוחדים. וגזעים רפרנס גזעי בנק שמור .6

הבדיקות מקורות
 ומעבדות צה״ל ומרפאות, חולים קופות חולים, בתי הציבור, בריאות שונות: ממעבדות התקבלו הדגימות

 נצפתה 1999ל־ בהשוואה קמפילובקטר. של בידודים 2,688 הארצי במרכז נתקבלו 2000 בשנת וטרינריות.
 נשלח הבידודים של )2,680( המוחלט הרוב השנה. במרכז שנתקבלו הבידודים במספר 10.4% של עליה

 )1.0%( 27 ו־ enteritis עם מחולים צואה מדגימות היה )98.9%( 2,653 העיקרי כשהחלק הומניות ממעבדות
 השתייכו לא )2.5%( 67 ו־ בתרבית לגדל היה ניתן לא )6.3%( 170 אלו בידודים מתוך דם. מדגימות

 C.ל- )Campylobacter jejuni, 526 )21.6%ל- השתייכו )78.0%( 1,901 בידודים 2,436 מתוך לקמפילובקטר.
0.2%( 4 ,coli( -ל C. upsaliensis 4 ו־ )ל )0,2% - C. fetus -ב C. jejuni 29 הוא ביותר הנפוץ הסרוטיפ 

ובתרשימים. בטבלה מוצגים שהתקבלו הנתונים כל . )21.4%( 2 הוא C. coli ומבין ),18.2%(

 אותן נמשכות שקבלנו הנתונים סמך על אנטיביוטיקה. לסוגי עמידות אחרי המעקב נמשך השנה במשך
 הזנים וכמות )C. coli )5.6%ל- הדרגתית עליה נצפית כי אם נמוכה עדיין Erythromycin^ עמידות :הנטיות

 C. coli בין 54.5% ו־ C. jejuni בין 41.3% ל- השנה והגיעה לגדול ממשיכה Ciprofloxacin ל־ העמידים
בהתאמה). שעברה בשנה 45.6% ו־ 38.7% ל- (בהשוואה

 דג של מסנפירים שנדקרו אדם בבני מפצעים שבודדו Vibrioל- חשודים בידודים 13 למרכז נשלחו השנה
 שביניהם. הדמיון את אישרנו ,PCR^ שיטת בעזרת .biotype III Vibrio vulnificusכ- הוגדרו כולם אמנון.

 ,Ciprofloxacin ,Ampicillin ,Gentamicin ,Tetracycline :אנטיביוטיקות 5ל- רגישים היו הם
Chloramphenicol.

 מבני שבודדו C. coli ו־ C. jejuni של ביותר המצויים הסרוטיפים של השכיחות מוצגת 1 מספר בטבלה
'S של העיקריים הסרוטיפים בשכיחות השינויים מוצגים 2ו- 1 בתרשימים .2000 בשנת בישראל רם C 

C. coli-'i jejuni 2000-1994 בשנים שהיו.

במדבז המבוצעות הבדיקות רשימת
קמפילובקטר בתחום א)

 Mannual of Clinical Microbiology. 6th edition ע״י שמומלצת השיטה לפי נעשה ביוכימי אפיון .1
 Indoxyl acetate, הבאות: הבדיקות את כוללת היא תרמופילים. קמפילובקטרים בין לאבחנה

DNAse, H2S, Hippyrate, Oxidase, Catalase ל רגישות -Cephalothin, Nalidixic acid.
 Nalidixic acid, ל: NCCLS של הסטנדרטית השיטה לפי מבוצעת לאנטיביוטיקה רגישות .2

Erythromycin ,Ciprophloxacin.
 נסיובים 92 הכוללים הפוליוולנטים הנסיובים 10 עם Rogol-Lior של סכמה לפי סרולוגי זיהוי .3

ספציפיים.

ויבריוגים בתחום ב)
 נעשתה ובמקביל WHO ו- CDC ה- ע״י המומלצים סטנדרטים טסטים לפי נעשה ביוכימי אפיון .1

.Vitek ב- גם הגדרה
 והנסיובים הפוליוולנט ע״י סטנדרטית סכמה לפי נעשה V cholerae לזני סרולוגי סיווג .2

.Ogawa ו- Inaba הספציפיים:
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 סכמה לפי פאג׳ים 14 עם V. cholera classica ו־ V cholera El-tor לקביעת לפאג׳ים רגישות .3
.WHO ע״י המומלצת

 Tetracycline, Doxycycline, Erythromycin,) .WHO ע״י המומלצות לאנטיביוטיקות רגישות .4
Furazolidone, Trimethoprim-sulfamethoxazole, Chloramphenicol.{

 V. ב- לציטוטוקסין האחראי הגן הגדרת שמטרתה PCR של חדשה שיטה ופותחה הוכנסה 1999 בשנת
vulnificus ול־ CT -ב V. cholerae .

טטרים
בישראל. הכולירה ורעלן כולירה ויבריו נפיצות .1

 V vulnificus בזני Cytotoxin המצאות :בנושא המולקולרית הביולוגיה מעבדת עם משותפת עבודה .2
Biotype HI.

2000-1999 בשנים פרסומים

1 Birkhead K.M., Cameron D.N., Bisharat N., Agmon V., Swaminathan B., Farmer J.J.
Description of Vibrio vulnificus biogroup 3, biogp. nov., a new Vibrio causing outbreaks of 
wound infection and bacteremia in Israel. 100"' General Meeting Amer. Soc. Microbiol. Los 
Angeles, California, USA. May 2000. C-223.

2 Bisharat N., Agmon V., Finkelstein R., Raz R., Ben-Dror G., Lerner L., Soboh S., 
Colodner R., Cameron DJV., Wykstra D.L., Swerdlow D.L., Farmer J.J. Clinical, 
epidemiological and microbiological features of Vibrio vulnificus biogroup 3 causing outbreaks 
of wound infection and bacteremia in Israel. Israel Vibrio Study Group. Lancet, 354 (9188): 
1421-1424, 1999.

3 Kushmaro A., Lerner L., Kopelowitz J., Agmon V,, Greenblat C.L. Distribution of Vibrio 
cholera and cholera toxin in Israel. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Haifa, Israel. Jan. 
2000. ISM News, No. 30. Jan. 2000. P39. p. 47.

של ביותר השכיחים הזנים - לסמפילובמטר הארצי המרכז :1 מספר טבלה  
בשגת בישראל אדס מבגי שבודדו 2000  C. coli -וCampylobacter jejuni

C. coli C. jejuni
% זנים מט׳ טרוטיפ % זגים מט׳ טדוטיפ

21.4 78 2 18.2 87 29
8.7 32 49 9.0 43 11
8.5 31 30 6.3 30 8
6.0 22 48 5.6 27 26

44.6 163 ביניים טבום 39.1 187 ביניים טכום
15.3 56 Untypable 21.1 101 Untypable
40.1 147 אחרים 39.8 190 אחרים
100 366 טה״ב 100 478 טה״ב
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 של עיסריים זגים פשפיחות שינויים - לממפילובמטר הארצי המרפז :1 מספד תרשים
Campylobacter ieiuni 2000-1994 בשנים בישראל

 של עימריים זגים בשכיחות שיגויים - לסמפילובסטר האיצי המרפז :2 מספר תרשים
Campylobacter coli 2000-1994 פשגים בישראל

־♦30

*—37
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לליטטריה אדצי מדכז
M.Sc. ,M.D.וסילב ולנטין מנהל:

 142 ו- קליניים ממקרים 21 מתוכם ליסטריה חיידקי של דגימות 163 הארצי במרכז התקבלו 2000 בשנת
 יש 1999 לשנת בהשוואה ).1 מט׳ (טבלה /[2b זני של מכריע רוב היה 1999 בשנת כמו שונים. מזון ממוצרי

 2a/ 1 גזעי במספר העליה .1999 בשנת 8.5% לעומת הגזעים כל מסך 14.7% שהיו l/2a גזעי במספר עליה
 ממוצרי רק בודד הגזע 1999 שבשנת בעוד קליניים מקרים משלושה החיידק בבידוד גם התבטאה השנה
מזון.

 גיל מעל מטופלים 8מ־ היו הבידודים מרבית ספורדי. ליסטריוזיס של ממקרים התקבלו הקליניות הדגימות
 5-4 של המחלה שכיחות מידע. עליהם שאין מחולים בידודים 5 ועוד מילודים 4 בהריון, מנשים היו 4 ,50

 אמניוטי מנוזל 3,17 - מדמים היו הקליניים הבידודים רוב מפותחות. בארצות המקובל בטווח היא למיליון
 ההתפלגות את מציגה 2 מט׳ טבלה .15/2 היה ילודים) כולל (לא גברים/נשים יחס מהאוזן. מהפרשה 1 ו־

 הוגדרה הארץ בצפון מבי״ח דגימה .4b-) l/2b העיקריים הגזעים שני של הקליניות הדגימות של העונתית
המקרה. של מעמיק בירור המחייב Listeria ivanovi כ־

 התפלגות את מציגה 3 מט׳ טבלה .1999 שבשנת לזו דומה היתה המזון מדגימות שבודדו הזנים התפלגות
 אחוז ואת המזון סוגי לפי שנבדקו הדגימות מספר את מציגה 4 מט׳ טבלה שונים. מזון במקורות הזנים

סוג. מכל הבידודים

 בשיתוף הנערך ליסטריה חיידקי של הסרולוגי במחקר השלישי השלב את המעבדה השלימה הנסקרת בשנה
.WHO ה- עם

2000-1999 בשנים פרסומים

1 Vasilev V., Hirt R., Andorn N., Agmon V., Mates A. Introduction of a new testing procedure 
for typing of Listeria monocytogenes. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Rehovot, Israel. 
Feb. 1999. ISM News, No. 28. Feb. 1999. P4. p. 34-35.

2 Vasilev V., Hirt R., Andorn N., Agmon V., Mates A. Prevalent serotypes of Listeria 
monocytogenes, isolated from foodstuffs and clinical samples. Isr. Soc. Microbiol. Annual 
Meeting. Rehovot, Israel. Feb. 1999. ISM News, No. 28. Feb. 1999. B4. p. 11.

3 Mates A., Shohat T., Vasilev V., Agmon V., Hirt R., Igra Y., Gefen D. Human listeriosis in 
Israel for the period 1996-98. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Haifa, Israel. Jan. 2000. 
ISM News, No. 30. Jan. 2000. P17. p. 41.

מבני שבודדו ליסטריה זני של אגטיגני איפיוו - לליסטדיה ארצי מרכז :1 מספר טבלה
2000 בשנת מזוו וממפורות אדם

Serovar 1/2 a l/2b l/2c 3a 3b 3c 4a 4ab 4b 4c 4d 4e Total

Human 3 10 8 21
Food 21 57 8 40 16 142
Total 24 67 8 48 16 163
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מגני 4b-11/2b ליסטריה זני של עוגתית שכיחות - לליסטייה ארצי מדכז :2 מס׳ טבלה
2000 בשנת אדם

Serovar J F Mr A My Jn J1 Ag S o N D Total

l/2b ו - - 3 2 1 2 1 - - - - 10
4b 1 2 1 - 2 - - 1 - - - 1 8

מזון במסורות ליסטייה זג< של שביחות - לליסטדיה ארצי מרכז :3 מספר טבלה
2000 בשגת שומם

No. Type of food
Serotype

l/2a l/2b 1/2 c 3a 3b 3c 4a 4ab 4b 4c 4d 4e 7 Total
1. Humous 9 12 21
2. Salad dips 9 2 11
3. Smoked

salmon
ן 11 4 2 18

4. Fish products 7 14 2 12 12 47
5. Processed

meat 13 14 6 9 2 44

6. Dairy
products

1 1

Total 21 57 8 40 16 142

 ליסטריה זגי של שפיחות הלוואת - לליסטריה ארצי מרכז :4■ מס׳ טבלה
2000 ו- 1999 בשמם שוגים מזיו במסורות

Type of food
Number of 

samples tested
Contamination

%
1999 2000 1999 2000

Humous 50 79 4 26.6
Salad dips 143 209 2.1 5.2
Smoked salmon 140 166 34.3 10.8
Fish products 509 376 5.7 12.5
Processed meat 473 529 13.5 8.3
Dairy products 165 74 3 1.3

1



לשיגלה ארצי מרכז-25־

לשיגלה ארצי מדכז
M.Sc. ,M.D.וסילב ולנטין מנהל:

 מוסדות של שונות ממעבדות )Shigella(שיגלה חיידקי בידודי של דגימות 6321 במרכז התקבלו 2000 בשנת
וצה״ל. קהילה חולים, מבתי מעבדות הכוללות בארץ רפואיים

 הבידודים במספר הנכרת והעלייה 1999 בשנת שנשלחו מהמספר כפול היה השנה שנשלחו הבידודים מספר
 של הכמותיות התוצאות את מציגה ,1 מס׳ טבלה .s. sonnei חיידקי במספר חדה מעליה נבעה

סוגים. לפי והתפלגותם Shigella חיידקי

 באזור החיידק תחלואת של גדולה מהתפרצות בעיקר נובעת ,S. sonnei בידודי בכמות החדה העלייה
מולקולרית. חקירה נוספה זאת להתפרצות ־ ירושלים

 חיידקי של הסרולוגים התת־סיווגים את כמותית בצורה המבטאות תוצאות מוצגות 2 מס׳ בטבלה
S. flexneri, S. dysenteriae, S. boydii ■.Shigella non-sonnei. 5 קודמות, לשנים בדומה. flexneri את מהווה 

 הנפוצים Serotypes - ה אה מהווים 6,2a, lb סרולוגית: ומבחינת S. non-sonnei חיידקי בין הנפוץ החיידק
ביותר.

 בתרשים .S. sonnei חיידקי של העונתית ההתפלגות את המבטאות ההתפלגות את מוצגות 1 בתרשיםימס׳
 לשנים בדומה .S. non-sonnei חיידקי של העונתית ההתפלגות את המבטאות תוצאות מוצגות 2 מס׳

נובמבר. ועד מאי חודשי בין התקבלו S. flexneri של הבידודים רוב קודמות,

 disk diffusion - ה בשיטת Shigella חיידקי של אנטימיקרוביאלים לחומרים לעמידות מבחן הוכנס
 העמידויות .National Committee for Clinical Laboratory Standards (NCCLS( - ה של לתקנים בהתאמה

 Ampicillin, Tetracycline, Nalidixic acid, הבאים: האנטיביוטיים החומרים מול נקבעו החיידקים של
Chloramphenicol, Ceftriaxone, Trimethoprim/Sulfamethoxazole. בטבלה מובאות המבחנים תוצאות 

.3 מס׳

 נשמרים המרכז של הגזעים באוסף אנטרית. לתחלואה הסנטינליות המעבדות את משרת הארצי המרכז
הסנטינליות. המעבדות על דגש עם הבידודים מכל מדגמים

סוגים לפי שיגלה חיידקי של כמותית התפלגות - לשיגלה האיצי המרכז :1 מס׳ טבלה
2000 בשנת

Species

No. isolates % isolates

2000 1999 2000 1999
S. sonnei 5,430 2,336 85.9 72.0
S. flexneri 664 676 10.5 20.8
S. boydii 197 166 3.1 5.1
S.dysenteriae 30 65 0.5 2.0
Total: 6,321 3,243 100 100
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לפי שמלה «17חייד של כמותית התפלגות - לשיגלה האיצי המדפז :2 מס' טבלה
2000 בשנת הטיילת* תת-סיווגם

Species, Serotype No. isolates % isolates
Shigella dysenteriae 12 6 0.1
Shigella dysenteriae 2 3
Shigella dysenteriae 3 11 0.2
Shigella dysenteriae 4 2
Shigella dysenteriae 7 8 0.1
Total: 30 0.5
Shigella flexneri la 2
Shigella flexneri 2a 211 3.3
Shigella flexneri 2b 17 0.3
Shigella flexneri 6 236 3.7
Shigella flexneri 1 1
Shigella flexneri 4a 19 0.3
Shigella flexneri variant Y 4 0.1
Shigella flexneri 3a 9 0.1
Shigella flexneri 3b 14 0.2
Shigella flexneri 4b 1
Shigella flexneri lb 150 2.4
Total: 664 10.5
Shigella boydii 1 3
Shigella boydii 2 114 1.8
Shigella boydii 4 4 0.1
Shigella boydii 5 1
Shigella boydii 8 23 0.4
Shigella boydii 9 18 0.3
Shigella boydii 10 16 0.3
Shigella boydii 11 2
Shigella boydii 16 7 0.1
Shigella boydii 18 9 0.1
Total: 197 3.1

Shigella sonnei 5,430 85.9

Total: 6,321 100
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בשנת אגטיביוטיס לחומרים שיגלות עמידות - לשיגלה הארצי המרכז : 3 מס׳ טבלה
2000

X
x:

Antibiotic resistance determined by the disk diffusion (Kirby-Bauer) method.

S. sonnei 1 S. flexneri
N=494 | N=576

S. boydii 
N=153

S. dysenteriae 
N=25

R I R I R I R I

Ampicillin 84.6 0.8 69.1 0.9 48.4 1.3 80 0
Ceftriaxone 0 0 0.2 0 0.6 0 0 0
Chloramphenicol 2 0.8 60.2 1.2 | 2.6 0 52 4
Nalidixic acid 12.9 0 0.9 0 0.6 0 0 0
Tetracycline 82.9 0 63.5 0 62.7 0 84 0
Trimethoprim/
Sulfa

92.3 5.7 60.6 2.2 69.9 0 68 0

R = % Resistant I = % IntermediateN = Number isolates testec

Chart 1 : S. sonnei strains- 2000

1000 -

i. sonnei

March July August Sept

month
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Chart 2 : Non-sonnei Shigella strains - 2000
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מולמולרית לביולוגיה היחידה
 Ph.D.קופלוביץ חונה : מנהל

 Ph.D. שונברגר אושרת :ופיתוח מחקר תחום
M.Sc.חבלבסקי אלינה : עובדת

:כדלקמן מתקדמים ואבחון פיתוח שרותי נותנת ,1997 מאוקטובר החל הפועלת המולקולרית, היחידה

 זיהומית. לתחלואה הארציים למרכזים
הארגון. צרכי עפ״י - יחודיים פרוייקטים

בעייתיים. פתוגנים של למגוון מתקדמות אבחון שיטות מספר והותאמו עובדו האחרונות בשנתיים

1. Escherichia, coli 0157:H7 - ל- ספציפי הנו האחד שונים. גנים שלושה נבדקים Ec 01-57:H7 ואילו 
 - הספציפי הגן לגבי החיידקי. בגנום הנמצאים )Verotoxins( ורוטוקסינים לשני מקודדים הנוספים השניים

 בעיות יש עדיין - לטוקסינים הגנים שני לגבי גבוהה. אמינות ברמת עצמן על' חוזרות התוצאות
השנה. סוף עד הסופית לשיטה להגיע מקווים ואנו ברפרודוסיביליות

2. Vibrio vulnificus - של סדרה פותחה .1996 בשנת בישראל לראשונה התגלה שלו חדש שביוגרופ פתוגן 
הפתוגן. לאפיון עזר בדיקות

 )Polymerase Chain PCR ריאקצית ע״י נעשה V vulnificus של ציטוטוקסי להמוליזין הגן זיהוי 2.1
Reaction( הביוכימיים. המבחנים תום לפני עוד המתקבלת, מהירה ראשונית תשובה ונותן

 RFLP על מתבססת האבחון שיטת .V vulnificus biogroup 3 של מולקולרית ברמה אבחון 2.2
)Restriction Fragment Length Polymorphism( ה- ריאקצית תוצרי של PCR הגן על שנעשתה 

ציטוטוקסי. להמוליזין

 ואבחון זיהוי מאפשר וביחד לכולרה הארצי במרכז שפותח הספציפי הביוכימי לאבחון מתווסף זה מבחן
 לרמת מוגדר Vibrio spp.ל- כחשוד המגיע גזע כל 1999 משנת החל . V. vulnificus biogroup 3 של וודאי

biogroup המשלימים. המולקולריים במבחנים והן ביוכימיים במבחנים הן

3. Vibrio cholerae - 01 של טוקסין המזהה מבחן פותח עתידיים״ ״צרכים ראיית מתוך V cholerae 
 גזעי על נבדק המבחן ומהיר. ספציפי לזיהוי עזר כלי הצורך בשעת יהווה זה מבחן ספציפי. PCR ע״י

האחרונות. השנים 30 ב- באזור בארץ שהיו מהתפרצויות V cholerae 01 כולרה

Shigella sonnei A - 2000 ,1998 (בשנים גדולות התפרצויות שתי של רטרוספקטיבית בחקירה פתחנו( 
 בחקירות ).Gel Electrophoresis ulse Field) PFGE לרשותנו העומדים חדשים מחקר בכלי שימוש תוך
 CDC ה- ע״י מומלץ PFGE ב- השימוש .ICDC וה- ירושלים בריאות לשכת עם פעולה משתפים אנו אלו

 אנטריים חיידקים התפרצויות של מולקולרי אפידמיולוגי לניתוח סטנדרט כשיטת האמריקאי
 יחוס וחומרי פרוטוקולים עפ״י נעשית האנליזה ).ועוד Ec 0157:H7 , ליסטריה שיגלה, (כגון: נבחרים

 ,DNA ה- של האצבע״ ״טביעות דגמי את להשוות ניתן מכך כתוצאה .CDC ה- של סטנדרטים
באטלנטה. CDC - ב הנמצא Computerized data bank ל- המתקבלים

 אנזימי שני עם מחיתוך נתקבלו S. sonnei ה- חיידקי של הגנומי DNA ה- של האצבע״ ״טביעות תמונות
 ה- של הסטנדרטים בתנאים - משתנה מתח עם בשדה ממושך לזמן והרצה Avrll ,Xbal הרסטריקציה

CDC.

 בשתי מופיע קלון אותו כי להפתעתנו מסתמן ההתפרצויות משתי גזעים 100 מ- יותר של הרצה לאחר
 הממוחשב המידע מאגר מול אל נוסף לברור יועברו הממצאים מהבידודים. 90% מ- ביותר ההתפרצויות

.CDC ה- של לתבניות,

 המחוז רופאת ע״י למעבדתית, במקביל אפידמיולוגית חקירה נעשית ,2000 בירושלים ההתפרצות לגבי
בעבודה. והנושא
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 את גיבשנו 2000 שנת של השניה במחצית ).GMO) Genetically Modified Orgamsm^nn מזון .5
 היחידה הערכות ).GMO) Genetically Modified Organism ־ חדיש מזון לבדיקת והשיטות המדיניות
 שונברגר אושרת ד״ר של השתתפותה ואת באירופה מפתח אנשי עם ענפה תכתובת כללה GMO לבדיקות

 )Joint JRC ה- האירופאי האיגוד של למחקר והמרכז WHO העולמי הבריאות ארגון ע״י שנערך בקורס
)Research Center הפקת שלבי בוצעו DNA חומרי של בעיקר חדיש מזון של איכותיות ובדיקות ממזון 

 מידור על הקפדה כדי תוך האירופאיות לשיטות בהתאם נעשו אלה שלבים ותירס. סויה מסוג רפרנס
 השיטות את ליישם מנת על Real-Time PCR מסוג מכשיר נרכש 2000 שנת בסוף השונים. השלבים

 מנת על שונים מזון סוגי של רוטיניות בדיקות נבצע 2001 שנת במהלך חדיש. מזון לבדיקת הכמותיות
.GMO של נוכחות בהם לזהות

2000-1999 בשנים פרסומים
1 Polacheck I., Kopelowitz J., Brener H., Del Poeta M., Perfect J., Yarden O. Role chitin 

synthase in Cryptococcus neoformans. 4th International Conference on Cryptococcus and 
Cryptococcosis. United Kingdom. 1999. p. 9697־.

2 Polacheck I., Melchov I., Block C., Gross B., Yarden O., Kupeliovitz* J., Shapiro M. Update 
in medical mycology at Hadassah: Candida dubliniensis, antifungal resistance and chitin 
synthesis in Cryptococcus neoformans. Isr. Soc. Microbiol Annual Meeting. Haifa, Israel. Jan. 
2000. ISM News, No. 30. Jan. 2000. El. p. 20. (*Kopelowitz).

3 Kopelowitz J., Schechter I., Giladi L., Zach R., Agmon V. Outbreak investigation of 
Salmonella Newport in Israel, 1998-9. 5th Meeting on Bacterial International Epidemiological 
Markers. Netherlands. Sept. 2000.

4 Kopelowitz J., Polacheck I., Brener H., Del Poeta M., Perfect J., Yarden O. First isolation of 
a chitin synthase gene from Cryptococcus neoformans. 14-ISHAM Congress. Argentina. May 
2000.

5 Kushmaro A., Lerner L., Kopelowitz J., Agmon V., Greenblat C.L. Distribution of Vibrio 
cholera and cholera toxin in Israel. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Haifa, Israel. Jan. 2000. 
ISM News, No. 30. Jan. 2000. P39. p. 47.

6 Fernandez-Prada C.M., Hoover D.L., Tall B.D., Hartman A.B., Kopelowitz J., Venkatesan 
M.M. Shigella flexneri IpaH7 8 facilitates escape of virulent bacteria from the endocytic vacuoles 
of mouse and human macrophages. Infection and Immunity. 68 (6): 3608-3619, 2000.

7 Kopelowitz J., Polacheck I., Brener H., Del Poeta M., Perfect J., Yarden O. First isolation of 
a chitin synthase gene from Cryptococcus neoformans. 14-ISHAM Congress. Argentina. May 
2000.
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אימונולוגיה תחום
 גיל א דר׳ :מנהלת

גבאי א. שמעוני, ש. :עובדים

E. coli( שונים חיידקים של ומיון לאבחון דיאגנוסטיים תכשירים מייצרת לתרכיבים המעבדה .1
Salmonella למעבדות גם ומשווקים המרכזיות במעבדות משמשים אלו תכשירים נוספים). וחיידקים 

פריפריות.
 Vipera ישראלי ארץ (צפע נחשים ארסי כנגד נוגדנים המכילים נסיובים מתקבלים לתרכיבים במעבדה .2

palaestinae, אפעה Echis colorata צהוב ועקרב )ULeiurus quinquestriatus. מופקים אלה נסיובים 
המרכזיות. למעבדות מחוץ

 לטיפול המשמשים אלה נסיובים ואורזת מאשרת נוספות, ובדיקות יעילות בודקת לתרכיבים המעבדה
עקרבים. עקיצות או נחשים הכשות של במקרים

2000 ישווקו שהוכנו תכשירים
 בקבוקים מספר

ששווקו
 אצוות מספר

שהוכנו תכשירים

49 - סלמונלה נוגדני לזיהוי widal אנטיגן 1

632 8 E. coli לזיהוי נוגדנים 2

518 19 Salmonella לזיהוי נוגדנים 3

5 1 Citrobacter לזיהוי נוגדנים 4

18 - Acinetobacter לזיהוי נוגדנים 5

6 2 Campylobacter לזיהוי נוגדנים 6

9 1 v cholera לזיהוי נוגדנים 7

8 - Yersinia לזיהוי נוגדנים 8

1716 6 צפע הכשות נגד נסיוב 9

420 2 אפעה הכשות נגד נסיוב 10

526 1 צהוב עקרב עקיצות נגד נסיוב 11

2000־ כללי - מרכזיות מעבדות פירסומים
1 Dagan A., Agmon V., Gatt S., Dinur T. Synthesis of fluorescent substrates and their 

application to study of sphingolipid metabolism in vitro and in intact cells. Methods EnzymoL 
312: 293-304, 2000.

2 Kohen E., Gatt S., Schachtschabel A., Schachtschabel D.O., Kohen C., Agmon V., 
Hirschberg J.G., Monti M. Microspectrofluorometry and fluorescence imaging in the study of 
human cytopathology. Microsc. Res. Tech. 51 (5): 469-480, 2000.
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בידושלים הציבוד לבדיאות המעבדה
 Ph.D., M.P.H.גרינברג זלמן :ממעבדה מנהל

 B.Sc.גלעדי לאומית :מנהל סגנית
Ph.D.מרוא אתי :לפרזיטולוגיה ארצי מרכז מנהלת

 ;B.Sc. גיא שרה ; M.Sc. בתיה שניידמן מזון; תחום מנהלת ,B.Sc.הוסטובסקי טובה המעבדה: עובדי
שמחוני שמחה ; M.Sc.מילוסלבסקי גלינה

 רחוב הבריאות, משרד המרכזיות, המעבדות הציבור, לבריאות המחוזית המעבדה המעבדה: כתובת
 .94467 ירושלים שאול, גבעת ,9 אליאב יעקב

 .91342 מיקוד ירושלים, 34410 ת.ד. :למכתבים מען
 02-6528084:פקס׳ , 02-6551821,02-6551820:טלפון
E-mail: clbzalman@matat.health.gov.il:המעבדה מנהל אלקטרוני דואר

 :הציבור בריאות של בתחומים מגוונות בדיקות מבצעת בירושלים הציבור לבריאות המעבדה - כללי
 בדיקות ודיפטריה, ירסיניה טטנוס, לשעלת, סרולוגיות בדיקות ומים, מזון של בקטריולוגיות בדיקות
 לפרזיטולוגיה. הארצי המרכז במסגרת מגוונות פרזיטולוגיות בדיקות להתפרצויות, הקשורות קליניות

.1 מס׳ בטבלה ניתן השנה במהלך הפעילות פירוט

2000 בשנת הפעילות - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :1 מס׳ טבלה

דגימות מס׳
הדגימות מקור

דגימות מס׳
1999הדגימות מקור 2000 1999 2000

5833 6048 מי-שתיה ג.
בדיקות

תברואיות

28 160 צואה א.
בדיקות
קליניות

725 820 חולים בתי מים 64 34 ירסיניה(סרול׳)
513 388 ג׳קוזי שחיה, ב. 1084 1184 שעלת

34 מקוואות 66 34 טטנוס
90 68 ושונות סקרים 114 71 דיפתריה(בקטר)

7161 7358 סה״כ 68 דיפתריה(סרול׳)
15 13 חלב ד.

מזון
274 210 Vitek

246 205 חלב מוצרי 1630 1761 סה״כ
22 32 עוגות,קרמים 40 66 למלריה דם ב.

153פרזיטולוגיה 226 סלטים 28 20 (סרול׳) אכינוקוקוס
149 48 ירקות 61

 (טפיליםסרולוגיה
שונים)

162 101 בשר מוצרי 410 244 צואה(ריכוז)
60 124 דגים 35 (קופרואנט) צואה

8 15 משקאות 35 13 שתנים
5 3 גלידה 60 סקר אונקוצרקה
9 13 תבלינים 50 40 שונות

14 9 לתינוקות מזון 563 539 סה׳׳כ
40 145 וסקרים שונות

883 934 סה״כ
50 שונות(סקרים)

10287 10592 הכל סך

mailto:clbzalman@matat.health.gov.il
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וטיולוגיות בפטייולוגיות בדיקות א.
אחדות: והתפרצויות מזון הרעלות של התפרצויות חקירת .1
ידועה לא מסיבה בעיר מות מקרי חקירת א. .1

 של בעיקר מות, מקרי מספר קרובים ובישובים העיר בירושלים היו 2000 שנת ובתחילת 1999 שנת בסוף
 זו ובמסגרת הסיבות לברור מקיפה בחקירה פתחה הבריאות לשכת ידועות. בלתי מסיבות ילדים,

 דגימות 62 וכן רקטליים ומשטחים צואה דגימות 93 18.1.00-4.1.00 התאריכים בין במעבדה התקבלו
 חיידקים למגוון נבדקו הדגימות בעיר. במעונות מילדים נלקחו הדגימות מרבית ולוע. גרון משטחי של

 ,E.coli 0 127 ,EPEC II ,EPEC III X2 פתוגני: קולי של זנים 7 ־ מהצואה מהם: ובודדו פתוגנים
26 E.coli 078 ,E.coli 018 ,E.coli O■, הגרון: ממשטחי Strep. A X3 12 מטיפוס מהם (שנים-T.( 

 חיוביים שהיו Corynebacterium diphtheria gravis בודדו שנפטר לתינוק ואחות. אם של ממשטחים
 בתל-השומר. הוירולוגית למעבדה גם הועברו הצואה מדגימות חלק ).Elek test( לטוקסוגניות במבחן

פתורים. בלתי נותרו והם המות למקרי הסבר נתנו לא שהתקבלו הממצאים

בפנימיה. מזון הרעלת אירוע ב. .2
 בכאבי התבטאה התחלואה תלמידים. 54 חלו בו מזון הרעלת של אירוע היה יזרעאל שבנפת בפנימיה

 החולים שאכלו לזה הבריאים שאכלו במזון הבדל נמצא לא בשילשולים. גם מהילדים חלק ואצל בטן
 תחילת לאחר יומיים צואה דגימות 23 התקבלו במעבדה להרעלה. חשוד ספציפי מזון נמצא ולא

 סטפילוקוקים צראוס, בצילוס שיגלה, סלמונלה, הבאים: לחיידקים נבדקו הדגימות ההתפרצות.
גרם. 1ב- 3X104 מ- גבוהה הקלוסטרידיום חיידקי כמות היתה דגימות 15ב- פרפרינגנס. וקלוסטרידיום

בתל-אביב. אירועים במסעדת מזון הרעלת ג. .3
 התקבלה מכן לאחר שבוע אדם. בני 130כ- חלק נטלו בה במסעדה חתונה התקיימה מאי חודש בסוף

 10 לפחות בהרעלה נפגעו בחתונה. המשתתפים בקרב מזון הרעלת על תל-אביב הבריאות בלשכת תלונה
 נזקקו אדם בני שלושה האירוע. לאחר שעות 36-10 ושלשולים גבוה חום בטן, כאבי הופעת על שהתלוננו

 מזון פריט לזהות היה ניתן לא .Salmonella group D חיידקי בודדו חולים משני חולים. בבית לטיפול
 החתונה. ממשתתפי צואה דגימות 12 בירושלים במעבדה התקבלו האירוע לאחר שבועיים חשוד.

 שהיו התברר הלשכה בחקירת פתוגנים. חיידקים בודדו לא ומכולם סלמונלה לחיידקי נבדקו הדגימות
 גם בודדו מהם ובאחד אדם בני עשרות נפגעו בהם למסעדה הקשורים מזון הרעלות של אירועים שני עוד

אדם. בני 7מ- Salmonella group D חיידקי כן

הארץ. בצפון מטיילים בקבוצת מזון הרעלת .ג.3
 יממה מזון מהרעלת נפגעה אשקלון, מאזור מסמים לגמילה טיפולית קהילה דיירי מטיילים קבוצת
 קפוא וממזון התאכסנו בו שדה ספר בבית ממזון ניזונו הטיול במהלך הארץ. בצפון מטיול שחזרה לאחר
 בחדר טיפול קיבלו מטופלים 25 והקאות. שלשולים בטן, כאבי חום, של היו התלונות אתם. הביאו אותו
 האירוע. לאחר ימים 4 מהחולים צואה דגימות 30 הגיעו בירושלים למעבדה ״ברזילי״. חולים בבית מיון
 שליליות). נמצאו החולים בבית שנבדקו צואה דגימות 4 (גם פתוגנים חיידקים של ממצאים היו לא

ממצא. היה לא ובכולן לטפילים גם נבדקו הדגימות

דיפתריה .2
בקטריולוגמת בדיקות - דיפתריה א.2

 בירושלים הבריאות מלשכת התקבלו דגימות 62 לדיפתריה. וגרון אף משטחי 71 התקבלו 2000 בשנת
 Corynebacterium diphtheria ל- חיוביים מקרים שני נמצאו מוסברת. בלתי תינוקות תמותת עקב

gravis לטוקסוגניות במבחן גם חיוביים שהיו )Elek test.( ואחות אם אצל נתגלו אלו מיקרים שני 
 ממגעים בודד תינוקות תמותת של נוסף מקרה בחקירת ידועות. שאינן מסיבות שנפטר לתינוק

Corynebacterium pseudotuberculosis בחולה לדיפתריה חשד של נוסף במקרה טוקסיגני. שאינו 
 נמצאו כולם מגעים 10מ- גרון משטחי התקבלו באנטיביוטיקה וטופלה 2000 בדצמבר שאושפזה
שליליים.

 האירופיות המעבדות של השישי בכנס הרצאה לפרזיטולוגיה הארצי המרכז מנהלת הגישה 2000 ביולי
 זאת במסגרת שנערך דיפתריה זני לבדיקת איכות בבקרת בבלגיה. שנערך דיפתריה בנושא העוסקות
 Corynebacterium-D זן זיהוי מבחינת הן 100% של לדיוק להגיע הציבור לבריאות המעבדה הצליחה

המצופים (סטריפים) רצועות לשימוש לראשונה הוכנסו השנה הטוקסיגניות. קביעת מבחינת והן
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 המבחן את מאוד טובה בצורה המחליפה שיטה הדיפתריה, טוקסין לזיהוי מונוקלונאליים בנוגדנים
..Elek test הקרוי

טרולוגיות בדיקות - דיפתריה ב.2
 האם לבדוק כדי מסחרית, בערכה האליזה בשיטת שונים מאנשים דם דגימות 68 נבדקו 2000 בשנת
 הנוגדנים רמת אלו מדגימות )13.2% ( 9ב־ כמגינה. הנחשבת לרמה מעל היא בדמם הנוגדנים רמת

 חולה של אחד במקרה שעברה. משנה לממצאים זהה זה אחוז המגינה. מהרמה נמוכה נמצאה
 לדיפתריה מגינה נוגדנים רמת נמצאה לדיפתריה חשודה והיתה נמרץ בטיפול חולים בבית שאושפזה
החולה. אותה של ממגעים דיפתריה חיידקי בודדו לא כן וכמו ולטטנוס

סרולוגיות -בדיקות טטנוס .3
 הנוגדנים רמת האם לבדוק כדי שונים מאנשים דם דגימות 34 מסחרית בערכה האליזה בשיטת נבדקו
 נמצאה הנוגדנים רמת הנ״ל מהדגימות )9.0%(6ב־ כמגינה. הנחשבת החיסונית לרמה מעל היא בדמם
המגינה. מהרמה נמוכה

A ירסיניה
 שתי .Yersinia enterocolitica לחיידקי נוגדנים לזיהוי סרולוגיות בדיקות 34 במעבדה התקבלו
 בסוף מסחרית. בערכה אגלוטינציה בשיטת נבדקו הדגימות .0:3 האנטיגן כנגד חיוביות היו בדיקות

זאת. בדיקה לבצע הפסיקה המעבדה 2000 שנת

שעלת .5
 או/ו החיוביות הדגימות אחוז סרום. דגימות 1184 לשעלת במעבדה לבדיקה התקבלו 2000 בשנת

 התקבלו דגימות 100כ- הקודמות. בשנתיים לממצאים בדומה 50%כ- היה lgA־vw igM ל־ גבוליות
 החיוביות הבדיקות התפלגות תוארת 1 מט׳ בתרשים השנה. חודשי בין הבדל ללא חודש כל במעבדה

 שנה לגיל עד בתינוקות גבוהה: התחלואה בהם גילאים שני שישנם למדים זה מתרשים גיל. לפי
 לבקרת הלאומי המרכז של בשעלת לתחלואה הניטור ברשת השתתפנו 2000 בשנת גם .18־10 ובגילאים

 שנשלחו לשעלת, קלינית החשודים מחולים דם דגימות 84 סרולוגית נסקרו זאת במסגרת מחלות.
 51 גם נבדקו השעלת ניטור במסגרת חיוביות. דגימות היו 68% מתוכן סנטינליות, מרפאות מחמש

 נמצאו דגימות 2 רק מתוכן מחלות. לבקרת הלאומי המרכז של הסרום מבנק אקראיות סרום דגימות
הבדיקה. מהימנות על המעיד דבר IgM^ חיוביות

 דגימות התפלגות ־ הציבור לבריאות המעבדה : 1 מסי תרשים
2000-1998 לשעלת חיוביות

□ 1998
□ 1999
□ 2000

גיל קבוצות
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לפרזיסולוגיה ארצי מרכז ב.
Ph.D.מרוא אתי ד״ר :מנהלת

הס; הארצי המרכז תפקידי

.1940 העם בריאות פקודת של השניה בתוספת המופיעות מחלות של מעבדתית אבחנה אישור א.
בארץ. טפיליות למחלות הקשור בכל מידע מתן ב.
טפילים. של אבחנה ובאישור בהגדרה למעבדות סיוע ג.
מהמעבדות. בחלק נהוגות שאינן מיוחדות בדיקות לביצוע שירותים מתן ד.
מחו״ל. חוזרים של טפיליות מחלות של איפיון ה.
הפרזיטולוגיה. בתחום מעבדה לעובדי והשתלמויות הדרכות ו.

:בצואה לטפילים בדיקות

 80 הארץ. במרכז חולים בית עם מחקר במסגרת דגימות 164 מהם צואה דגימות 244 התקבלו השנה
 מאתיופיה עולים של דגימות בשתי לטפילים. בדיקות לביצוע שונים ממקורות במרכז התקבלו דגימות
 ביצי נמצאו מירושלים בילדה אחד במקרה .Ascaris lumbricoides של בוגרות תולעים נמצאו

Enterobius vermicularis נמצא אמריקה מדרום שחזר ישראלי .בצואת Blastocystis hominis.. 
 מניגריה ילד בצואת זוהתה. שלא אמבה של ציסטות נמצאו גבוהה אאוזונופיליה בעלת ילדה בצואת
 אמבה ושל גיארדיה של ציסטות הרבה נמצאו Cysticercosis<- חשוד והיה בארץ לב לניתוח שהובא

 היו דגימות 15 מהן בצואה, טפילים של לקופרואנטיגנלם אליזה בשיטת נבדקו צואה דגימות 35 קולי.
גיארדיה. לאנטיגן חיוביות דגימות 4 היסטוליטקה, אמבה לאנטיגן חיוביות

 בבי״ח הארצי האיידס מרכז עם בשיתוף הנע־ך מחקר במסגרת - אתיופיה בעולי מעיים בטפילי נגיעות
 Schistosoma כדלקמן: היתה התולעים שכיחות מעוליאתיופיה. צואה דגימות 164 השנה נבדקו קפלן,

40 mansoni 24%( דגימות,( Ascaris ,(5%) 9 Trichuris trichiura ,(37%) 60 Hookworm 
.2 Strongyloides stercoralis J. Hymenolepis nana, 3 Taenia ,(16%) 27 lumbricoides

מאתיופיה בעוליס אוגקוצדקזיט לשביתות סקי

 מאתיופיה, בעולה Onchocerca volvulus מהמין פילריה בתולעת הדבקה של מקרה איבחון בעקבות
 צוות הדסה, מבי״ח עור רופא עם פעולה בשיתסף נערך הסקר ירושלים. ליד קליטה במרכז סקר נערך

 כל לבריה״צ. המעבדה ועובדי הקליטה מרכז של המרפאה צוות המחוזית, הבריאות מלשכת רפואי
 סרולוגיות לבדיקות דם דגימות נלקחו בעור. אופייניים לסימנים רופא ע״י נבדקו בסקר שנכללו העולים

 חוממו במעבדה במקום. שהוקמה כסיןולתרת למעבדה מיידית שהועברו )Skin snip( מהעור וביופסיות
 הכל סך שבועות. כמה במהלך ימים 3 □משך נערך הסקר ובמיקרוסקופ. בבינוקולר ונבחנו העור פיסות
 מיקרופילריות .2000 בשנת לארץ שהגיעו באתיופיה מסוים ארץ מחבל שונים בגילאים עולים 60 נבדקו

 הקבועה למעבדה הובאו מהדגימות חלק מהנבדקים!). 47%( עור דגימות 28ב- נמצאו התולעת של
 על התולעת. מין של האבחנה אושרה הצבועים התכשירים של המיקרוסקופית בבדיקה בגימזה. ונצבעו

 הבדיקות הזהב). לקצה מגיעים שאינם וגרעיניזם עטיפה (העדר המיקרופילריות של מאפיינים סמך
 מנהל ע״י הוצג הנושא ארה״ב. באטלנטה, 0ם0ה- במעבדות לבדיקה להישלח נועדו הסרולוגיות

הבריאות. לשכות רופאי של בפגישה המעבדה

ודס צואה זרע, שתו, - לבילהדציה בדיקות
 חיוביות נמצאו מהדגימות )50%( דגימות :9 לסכיסטוזומה. נוגדנים לבדיקה דם דגימות 38 התקבלו

 של דגימות גם שלחו 13 חיובית, נמצאה שלהם הסרום שבדיקת הנבדקים 19 מתוך ).2 מט׳ (טבלה
 3ה- מתוך שתן דגימות בשתי .Schistosoma haematobium ביצי נמצאו מהן ובשלוש שתן איסוף
 שחזרו מישראלים התקבלו והם 60000 לישר/ ו- 10000 שתן/ ליטר :מאד גדולה הביצים כמות היתה

 (בדגימה צואה דגימות שתי גם הנבדקים נ9מ- התקבלו בנוסף הבדיקה. לפני ושנה שנה 1/2 מאפריקה
שלילית. שהיתה אחת זרע ודגימת }Schistosoma mansoni ביצי נמצאו אחת
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ולקופרואגטיגגים הסרולוגיות הבדיקות סיכום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :2 מס׳ טבלה
2000 בשנת טפיליס של

 הבדיקות %
החיוביות

 הבדיקות מס׳
חיוביות שנמצאו

מספר
הבדיקות

הבדיקה סוג הבדיקה שם

10 2 20 המגלוטינציה Echinococcus HA
50 19 38 אליזה Schistosoma spp.
29 *2 7 אליזה Trichinella spiralis
12 2 16 אליזה Toxocara canis
43 15 35 אליזה - קופרואנטיגן Entamoeba histolytica
13 4 30 אליזה - קופמאנטיגן Giardia lamblia

העמים. מחבר מעולה ואחת זר מעובד היא אחת לטריכינלה החיוביות הדגימות *

אחדים: דס ולטפילי למלריה בדיטות
 מס׳ בטבלה מלריה(פרוט טפילי נמצאו דגימות 11ב- אבחנה. לאימות או לבדיקה דם דגימות 66 נבדקו

המערות. קדחת מחלת מחוללי - בורליה חיידקי נמצאו 50 בן ישראלי של בדגימה ).3

2000 בשגת מלדיה לטפילי הבדיקות סיבוס - בירושלים הצבור לבדיאות המעבדה :3 מס׳ טבלה

סה״ב
חיוביים

טבעות Plasmodium
malariae

Plasmodium
vivax

Plasmodium
falciparum

מספר
דגימות

2 1 1 22 אתיופיה עולי
6 ׳3 2 *1 39 ישראלים

2 1 1 4  זרים עובדים
ותיירים

1 1 1 ידוע לא

11 3 2 3 3 66 סה״ב

להלן) מקומית(ראה הדבקה מקרה *

Plasmodium falciparumב- מקומית הדבקה חקירת
 חיפה תושב ,77 בן באדם מלריה מחלת על חיפה המחוזית הבריאות ללשכת דווח 25.9.2000 ביום

 הארץ גבולות את יצא לא והחולה מאחר ובלבול. גבוה חום עם 18.9.2000 ביום בחיפה בבי״ח שאושפז
 הדליק הממצא בארץ. שאירעה בהדבקה שמדובר השערה הועלתה ,1946 בשנת מרומניה עלייתו מאז
 יום באותו בארץ. היה ההדבקה שמקור מלריה שאובחנה שנה 30כ- מזה שניה פעם זאת כי אדומה נורה

 המין של אבחנה ונעשתה לפרזיטולוגיה הארצי למרכז עבות וטיפות דם משטחי של דגימות נשלחו
Plasmodium falciparum את חיזק המלריה מין אבחון האופייניים. הגמטוציטים מציאת סמך על 

 בחקירה שנים. הרבה כך כל לאחר חוזרים התקפים אין זה במין כי מקומית בהדבקה שמדובר ההשערה
 מאושפז היה האיש הבאות: העובדות התגלו בחיפה הבריאות לשכת ע״י שנעשתה אפידמיולוגית

 לידו, ברגליים. דלקת עבור 3.9.2000-5.9.2000 בין בתאריכים החולים בית של ב׳ פנימית במחלקה
 עד 1.9.2000מה- אושפז חולה אותו פלציפרום. במלריה החולה הודי ימאי שכב חדר, באותו

 ההעברה או יתוש ע״י העברה ההדבקה: צורת לגבי הועלו אפשרויות שתי .19.9.2000ל-
 אנופלס יתושי דגירות על ידוע שלא בגלל נשללה יתוש ע״י ההעברה של האפשרות אינסטרומנטלית.

 להידבק. יכלו מהם מלריה חולי של מאגר בפועל אין באזור אנופלס יתושי מצויים אם גם חיפה. בעיר
 להופעת עד ובחולה ביתוש האינקובציה תקופת כי נשללה, ההודי, מהימאי נדבק שיתוש האפשרות גם

 אינסטרומנטלית העברה של האפשרות הנוכחי. המקרה של מהנתונים בהרבה ארוכה היא גמטוציטים,
 לשם האשפוז בעת קנולה היה וההודי הישראלי החולים שלשני העובדה לאור ביותר הסבירה נראית

במרוכז הכנת ע״י היא לוריד הכניסה או העירוי את שוטפים שבה הדרך הוריד. דרך תרופתי טיפול מתן
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 את להסביר עשויה המטפל הצוות ע״י זה נוהל על הקפדה אי אחות. בחדר חולה לכל נפרד מזרק של
אחרות. מסיבות ימים כמה לאחר נפטר אך טיפול קיבל החולה ההדבקה. צורת

 )1992 בשנת הארץ במרכז חולים (בית במלריה מקומית הדבקה של השני המקרה שגם לציין מעניין
 בגלל שאושפז שנה 30 במשך הארץ את יצא שלא מרומניה לעולה קשור היה האחרונות, השנים 30ב־

 העברה של האפשרות נשללה השני במקרה גם מיובא). (מקרה במלריה חולה שכב ולידו אחרת סיבה
יתוש. ע״י

 נושא בכל רפואיות מעבדות עובדי של והידע המודעות את להגביר צורך שיש התברר האירוע במהלך
 .29.11.2000 בתאריך למלריה איבחון שיטות בנושא סדנה הארצי המרכז אירגן כך ולשם המלריה

 המינים של מיקרוסקופי וזיהוי לבדיקה הדגימות הכנת של תצוגה והוכנה הרצאות ניתנו בסדנה
השונים.

:לפדזיטוליגיה האיצי ז3מד5 שהתקבלו לזיהוי מיוחדות דגימות

 היסטולוגים משטחים 4 התקבלו הארץ בצפון חולים מבית לתולעים: חשד - חיטטולוגים חתכים .1
 Fasciola, Schistosoma,כמו טפילים מספר לשכון יכולים מרה בכיס טפילי. לממצא בחשד מרה כיס של

Echinococcus טפילי. ממצא של האפשרות נשללה בבדיקה טפילים. של ארוכה שורה ועוד

 של מעין שנאספו לזיהוי אמבות של דגימה התקבלה הארץ במרכז חולים מבית בעין. חופשית אמבה .2
 כגורם המוכר Naegleria לסוג כשייכות שזוהו אמבות של טרופוזואיטים נראו בבדיקה חולה.

 האבחנה מגע. עדשות של שטיפה ובנוזלי בעין מזדמן כטפיל הידוע Acanthamoeba לסוג ולא למנינגיטיס
בירושלים. לרפואה הספר בית של לחד-תאיים מומחה לפרזיטולוגיה פרופ׳ ע״י גם אושרה

 בת ילדה של בבית מאסלה :לזיהוי רגלים פרוקי של דגימות מספר התקבלו במעבדה - אקטופרזיטים א.
 זאת, מילדה האנטמולוגית).צואה המעבדה ע״י נעשה (הזיהוי Muscina stabulans זבוב של זחל זוהה 10

 היסטוליטיקה. אמבה ולאנטיגן גיארדיה לאנטיגן חיובית נמצאה העיכול, בדרכי מבעיות שסבלה
.Oligochaeta זיפנית תולעת נמצא מאסלה אחר במקרה

שונות ב.

 לחוקרים ארצי כנס המרכזיות המעבדות בבניין התקיים מאי בחודש - פרזיטולוגיה בנושא כנט
מגוונים. בנושאים הרצאות 10 נישאו בכנס הארץ. מכל הפרזיטולוגיה בתחום מעבדה ולעובדי

 אורגנה הסדנה למלריה. איבחון שיטות בנושא סדנה התקיימה נובמבר בחודש מלריה: בנושא טדנה
 ישראל ד״ר של לזכרו והוקדשה לעיל), (ראה בחיפה מקומית הדבקה מקרה של האירוע בעקבות
המעבדות. מחלקת מנהל אפשטין

 בנושא הביבליוגרפיה של הנתונים בסיס על הנילוט: מזרח לקדחת בקשר ביבליוגרפי מידע ריכוז
 הפירסומים כל של רשימה רוכזה )״,1995-1855( בישראל ווטרינרית רפואית ״פרוטוזואולוגיה

 לבקשת עבודות תצלומי נשלחו כן כמו בתחום. העוסקים לגופים נשלחה והיא בנושא בארץ שנעשו
בתחום. חוקרים

 Acid-fast צביעת נעשתה במעבדתנו לאימות שנשלחו לקריפטוספורדיום חשודים מקרים בשני .1
השולחת. המעבדה ע״י כקריפטוספורדיום זוהו שבטעות שמרים נצפו אחד במקרה שלילי. ונמצא

 לתרבית גם נזרעה הצואה בטפילים. הדבקה נשללה קשים משלשולים שסבלה תינוקת של במקרה .2
. סטפילוקוקים חיידקי של צמיחה והיתה בקטריולוגית



הציבור לבריאות המחוזית המעבדה־38־

מזיו - תביואיות גדימות ג.
 סיכום מוצגות 4 מט׳ בטבלה ומוצריו. חלב של דגימות 218 נבדקו השנה ־ ומוצריו חלב בדיקות .1

ומוצריו. החלב בבדיקות שנמצאו החריגות והתוצאות שהתקבלו הדגימות

2000 בשנת ומוצריו חלב בדיקות - מזון תחוס - בידושליס הצבור לבריאות המעבדה :4 מס׳ טבלה

חריגות מספר
מספר

דגימות הדגימה סוג
שמרים

ועובשים
חיידקי

קולי

13 חלב

29 חמאה

5 מתוקה שמנת

7 66 מותססים מוצרים

15 20 105 גבינות

22 20 218 סה״ב
 שנבדקו, החלב במוצרי החיידק. נמצא לא ובכולן ליסטריה חיידקי לנוכחות גם נבדקו גבינה דגימות 50

מימצאים. היו לא וסטפילוקוקים, סלמונלה הפתוגנים לחיידקים התקן, דרישות לפי

 חיידקים :הבאים הפתוגנים לחיידקים נבדקו המדון דגימות - 2000 במזון פתוגניים חיידקים .2
 - וולשי וקלוסטרידיום צראוס בצילוס ליסטריה, סלמונלה, חיוביים, קואגולז סטפילוקוקים

5 מס׳ בטבלה מוצגים ־ המזון סוגי לפי הדגימות מספר התפלגות

פתוגגים חיידקים של מימצאים - מזוו תחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :5 מס׳ טבלה
2000 בשנת שוגים נטוו במוצרי

קלוסטר׳
וולשי

בצילוס
צראוס

ליסטריה סלמונלה
*

דג׳ מס׳
סטפ׳ עם

מספר
דגימות

הדגימה סוג

1 2  דג׳ 15 מתוך 0
שנבדקו)

7 223 סלטים

1  דג׳ 20 (מתוך 5
שנבדקו)

3 101 ומוצריו בשר

 דג׳ 83 מתוך 18
שנבדקו)

1 3 124 ומוצריהם דגים

15 מיצים משקאות,
13 תבלינים

9 לתינוקות מזון
3 גלידות

32 מאפה דברי קמח,
37 שונות

2 2 23 1 13 557 הכל סך

פיש גפילטע קציצות להכנת מתערובת בודד הסלמונלה זן •

מוצגת שונים מזון ממקורות שבודדו הליסטריה חיידקי של הזנים התפלגות :במזון ליסטריה חיידקי
.6 מספר בטבלה

 מזוו ממקורות שבודדו ליסטריה זני - מזוו תחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :6 מס׳ טבלה
2000 בשנת

סה״כ 3a l/2b l/2a 4b 4e ליסטריה זן

23 2 1 2 8 10 בידודים מספר
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 על פירוט ניתן 7 מספר בטבלה מזון. הרעלות של אירועים 10ב- טיפלה המעבדה - מזון הרעלות .3
מימצא. היה בהם אירועים

עס מזון הרעלות של אירועים - מזון תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :7 מס׳ טבלה
2000 בשגת מימצאיס

גורם בידוד מימצא עם מזון נפגעים מקום
 + קואגולז סטפילוקוקים
קלוסטרידיום

 מלפפונים סלט
טחינה סלט

 סבלו אדם בני 15
מהקאות

 של מטבח
 יחידה

ממשלתית
+ קואגולז סטפילוקוקים מבושל רוסטביף בשר פרטים אין מסעדה
 + קואגולז סטפילוקוקים

 צראוס בצילוס
צראוס בצילוס

 חומוס סלט
 טחינה סלט
‘ חצילים סלט

 הקיאו אדם בני 10
ושלשלו

מסעדה

 בודדו הסלט דגימות 5ב־
+ קואגולז סטפילוקוקים

 טחינה, סלטים,(חומוס, מיני 5
טורקי) סלט ,2X ירקות

 בטן כאבי של מקרים 12
ושלשולים

מסעדה

 בודדו הדגימות בשתי
+ קואגולז סטפילוקוקים

מבושל עוף דגימות 2 פרטים אין סיעודי בי״ח

ממצאים אין פרטים אין מסעדה

 פיצו״ח ע״י למעבדה שהובאו דגימות רובם ירקות, דגימות 48 נבדקו 2000 בשנת - ירקות בדיקת .4
 מהאוטונומיה. לישראל המועברת חקלאית לתוצרת מיקרוביולוגיות בדיקות במסגרת חקלאית

:הבדיקות תוצאות להלן

2000 בשנת ירקות בדיקות - מזוו תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :8 מס׳ טבלה

* חריגה סוג לפי דגימות מספר
ירקות
שונים

נוכחות
E. coli

 פקאל 10ג מעל
קולי

 10י מעל
קוליפורמ׳

 חריגים מספר
בסוגריים) (%

מספר
דגימות

(6.2%) 3 (4.1%) 2 (4.1%) 2 (14.6%) 7 48 הכל סך
 E. coli חידקי של הימצאות בגרם, צואתיים קוליפורמים 103 מעל בגרם, קוליפורמים 10* מעל :חריג *

ירקות. בגרם

 מס׳ (טבלהמזון מוצרי איכות על הציבור של תלונות 13ב־ המעבדה טיפלה השנה ־ הציבור תלונות .5
קודמות. לשנים בהשוואה התלונות במספר בולטת ירידה היתה השנה ).9

2000 הציבורבשגת תלונות - מזון תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :9 מס׳ טבלה

2000 1999 1998 1997 1996 שנה

13 47 23 35 25 מהציבור שהתקבלו תלונות מספר
עובשים. נמצאו דגימות 4וב- לקטובצילים חיידקים נמצאו דגימות 2ב-

:2000 בשנת סקרים .6
 .E. Coli(-פקאלי קולי סטפילוקוקים, סלמונלה, ליסטריה, ויבריונים, לחיידקים בריבות דגי סקר א.

 E. Coli חיידקי נמצאו מהדגימות 11ב- דגים. מבריכות דגים של דגימות 43 במעבדה נבדקו 2000 בשנת
.4C מהזן ליסטריה חיידקי בודדו אחד ובדגימה

 46ו־ 3% חלב של דגימות 17 מעכבים לחומרים נבדקו 2000 בשנת - בחלב מעבבים לחומרים סקר ב.
מעכבים. חומרים נמצאו לא הדגימות 63 בכל גולמי. חלב של דגימות
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מים ־ תבדואיות בדיקות ד♦
החולפת. בשנה במעבדה שנעשו מים בדיקות סיכום ניתן 10 מס׳ בטבלה

 מקוואות של מים לבדוק החלה והמעבדה למקוואות המתייחסות התקנות לתוקפן נכנסו 2000 בשנת
ל במחוז.

2000 בשנת מיס בדיקות סיכום - מים תחוס - בידישליס הצבוד לבדיאות המעבדה :10 מס׳ טבלה

 דגימות מספר
1999

מספר
2000 דגימות

הדגימות מקור

5833 6048 ה שתי מי
725 820 חולים בתי
513 388 נופש ומי שחיה בריכות

- 34 מקוואות
90 68 שונות מעינות, סקרים,
7161 7358 הכל סך

שהם קוליפורמים חידקי 3מ־ יותר נמצאו דגימות 43ב- שתיה. מי של דגימות 6048 נבדקו - שתיה מי
 דגימות 820 נבדקו ־ חולים בתי ).0.2%( דגימות 12ב- נמצאו צואתי קולי חידקי הדגימות. מסך 7% .0

 צואתי, קולי <,3 (קולי חריגים מימצאים היו הבדיקות מסך 0.9% שהם בדיקות 29ב־ בדיקות). 3280(
 וג׳קוזי. שחיה מבריכות מים דגימות 388 נבדקו ־ נופש ומי שחיה בריכות <).1000 כללית ס. פסוידד,

חריגות. נמצאו בדיקות 23ב-

שתית מי בדיקת תוצאות .1
בשנת שתיה מי בדיקות סיכום - מיס תחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :11 מס׳ טבלה

2000 *

צואתי קולי מ״ל 100 ב־ קוליפור׳ עם דגימות מספר ישוב
% מספר % >3 % 1־3 דגימות

שגרתיות בדיקות שונות ירושלים־
22 וחוזרות
90 מחשב ללא

שגרתיות בדיקות מחוז ־ ירושלים
0.3 7 0.5 12 0.8 20 2556 וחוזרות
6.8 5 13.5 10 2.7 2 74 מחשב ללא

*12 שונות
שגרתיות בדיקות יהודים ישובים

0.6 21 0.7 24 3202 וחוזרות ביו״ש
92 מחשב ללא

שגרתיות בדיקות סה״כ
0.1 7 0.6 33 0.8 44 5780 וחוזרות
1.9 5 3.7 10 0.7 2 268 מחשב ללא
0.2 12 0.7 43 0.8 46 6048 הכל סך

 חיידקי להימצאות מים דגימות 12 נבדקו במודיעין, ילדים בגני סוני שיגלוזיס התפרצות בעקבות *
שליליות. היו הדגימות כל שיגלה.

 מחוז :הארצית) הדיגום נקודות ברשימת הקוד מס׳ (בסוגריים :והאיזוריות המקומיות המועצות פירוט
 ).181( יהודה מטה ),161(מבשרת-ציון ),153( יערים קרית ),152( אבו-גוש ),151( שמש בית ירושלים:

 ),165( אפרת ),164(זאב גבעת ),163( אדומים מעלה ),162(ארבע קרית ושומרון: יהודה יהודים ישובים
 מגילות ),183(הירדן בקעת ),182(עציון גוש ),168( ביתר ),167(יהודי ישוב חברון־ ),166( אפרים מעלה
 ג׳נין, רמאללה, חברון, שכם, ושומרון: יהודה ערבים ישובים ).384(בנימין מטה ),184המלח)( ים (צפון

בית-לחם. טול־כרם,
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חולים בתי ־ שתיה מי בדיקת תוצאות .2
בבתי שמיה מי בדיקות סיכום - מיס תחוס - בירושלים הצבוד לבריאות המעבדה :12 מט׳ טבלה

2000 בשנת חולים

 כללית טפירה
103 >

פטאודומונט קולי
צואתי

 קולי׳ גם
מ״ל נ

 דגימות
00 ב־

2000 שנת

דגימות מטפר דגימות מטפר מטפר
דגימות

>3 1-3 מטפר
דגימות

חולים בתי

13

1

7 3 5 1 788

32

מחשב

מחשב ללא

14 7 3 5 1 820 הכל טך

 ),102( הצופים הר הדסה ),101( עין־כרם הדסה ארצית) דיגום נקודות ברשימת הקוד מספרי (בסוגרים החולים בתי פרוט
 ,אוגוסטה)109(אלי״ן ),108( טלביה ),107( לדך משגב ),106( צדק שערי ),105( איתנים ),104( שאול כפר ),103( חולים בקור

מיחשוב). ג׳ון(ללא סנט ),111(ויקטוריה

ובריאות עונג שחיה, בריכות מי בדיקת תוצאות .3
שחיה, בדיבות מ< בדיקות טיכום - מיס תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :13 מט׳ טבלה

2000 בשנת ובריאות עונג

מ״ל 100ב- חידקים עם דגימות מטפר מטפר <2 טטפילוק׳2000 שנת פטאודומת׳ <10 קולי׳ דגימות
1 31 מחשב C1,A1 עמוקים מים

2 מחשב ללא
5 3 210 מחשב C3,A3 רדודים מים

2 6 מחשב ללא
3 2 1 71 מחשב P3 פעוטים מים

2 מחשב ללא
2 2 51 מחשב J4,J3 ג׳קוזי

1 2 מחשב ללא
1 מחשב ללא גלים ובריכת מגלשות

1 12 מחשב T3,T1 טיפולית בריכה
מחשב ללא רחצה) שונות(חופי

5 3 1 34 מקוואות
15 15 2 422 הכל טן

ושונות סקרים .4
ירושלים ובהרי יהודה במדבר מעיינות מי טקר א.

בשנת מעיינות מי בדיקות טיכום - מים תחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :14 מט׳ טבלה
2000

מ״ל 100ב- חידקים עם דגימות מטפר 2000 שנת
<1000 כללית ספירה סטרפטוקוקים E. coli צואתי קולי דגימות מטפר

14 54 46 58 59

 סטפילוקוקים חיידקי נמצאו אחת בדגימה ילדים. מגני חול דגימות 9 נבדקו 2000 בשנת - שונות ב.
פסאודומונס. חיידקי נמצאו נוספת ובדגימה
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הצבוד לבריאות במעבדה שנערכו שונות ופעולות סמדיס ה.
 המעבדות מחלקת ע״י שאורגן בכנס השתתפו המעבדה עובדי - הציבור לבריאות המעבדות עובדי כנס

יומיים. במשך בנצרת ושהתקיים

 profiency( לאומיים בין מיומנות במבחני חלק לקחת המשיכה המחוזית המעבדה - האיכות אבטחת
tests( : במים - PHLS - ,במזון מבריטניה - FEPAS - .לזיהוי דגימות מקבלים אנו תחום בכל מבריטניה 

ביותר. רצון משביעות היו שנערכו המבחנים של התוצאות בשנה. פעמים 5-4

 גם נמשך 1999 בשנת שהתחיל מכרסמים של הארצי הסקר - ביתיים מכרסמים של ארצי טקר
שונות. בעיות בגלל והופסק 2000 שנת של הראשונים בחודשים

 מעבדה ולעובדי לחוקרים וסדנה עיון ימי שני אירגן לפרזיטולוגיה הארצי המרכז - מקצועיים כנטים
לפרזיטולוגיה). הארצי המרכז של בפרק פירוט הארץ(ראה מכל

2000-1999 בשנים פרסומים ו,

1999
* Hostovsky T., Lerner L., Giladi L., Heiman M., Greenberg Z., Mates A. Campylobacter 

and Salmonella in chilled and frozen chicken. Annual Meeting of the Israel Society for 
Microbiology. Weizmann Institute, Rehovot. March 1999. ISM News, p. 26. Abst. J3.

2
Hostovsky T., Vasilav V., Giladi L., Heiman M., Mates A. Listeria monocytogenes in 
Humus salads and grain. Annual Meeting of the Israel Society for Microbiology. 
Weizmann Institute, Rehovot. March 1999. ISM News, p. 26. Abst. J2.

3 Shapira-Nahor O., Marcus H., Segall H., Lubin I., Reisner Y., Kalinkovich A., 
Weisman Z., Greenberg Z., Bentwich Z., Panel A. Replication of HTV in quiscent and 
activated CD4 lymphocytes. Annual Meeting of the Israel Society for Microbiology. 
Weizmann Institute, Rehovot. March 1999. ISM News, p. 25-26. Abst. 16.

4
Weisman Z., Kalinkovich A., Borkow G., Stein M., Greenberg Z., Bentwich Z. 
Infection by different HIV-1 subtypes (B and C) results in a similar immune activation 
profile despite distinct immune backgrounds. J. Acquir. Immune Defic. Syndr. Hum. 
Retrovirol. 21 (2): 157-163, 1999.

^ Kalinkovich A., Weisman Z., Leng Q., Borkow G., Stein M., Greenberg Z., Zlotnikov 
S., Eitan S., Bentwich Z. Increased CCR5 expression with decreased beta chemokine 
secretion in Ethiopians: relevence to AIDS in Africa. J. Hum. Virol. 2 (5): 283-289, 1999.

6 . ביבליוגרפית אסופה )״.1995-1855( בישראל ווטרינרית רפואית ״פרוטתואולתיה ז.. גרינברג  
׳עמ׳  iv + 421 . ירושלים הבריאות, משרד המרכזיות, המעבדות הציבור,. לבריאות המעבדה

.1999
[Greenberg Z. "Medical and Veterinary Protozoology Research in Israel (1855-1995)". 
A Bibliography. Public Health Laboratory, Central Laboratories, The Ministry of Health, 
Jerusalem, Israel: 421 + iv pp. 1999].

2000
7 Beigel Y., Greenberg Z., Ostfeld I. Letting the patient off the hook. New Eng. J. Med. 

342: 1658-1661,2000.

 8 בעלת באוכלוסייה בקרמת חולה ת. שוחט א., כהן פ., טלייטר ר., מימון א., מרווא ׳ר. שפר
.2000,108-106 ):4-3( 139 תרפואה, גבוה. חיסוני כיסוי שיעור
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[Sheffer R., Marva E., Mimon R., Slater P., Cohen A., Shohat T. Diphtheria in a highly 
immunized population. Harefuah 139 (3-4): 106-108, 2000. (Tn Hebrew, Eng. sum. p. 
166)].

9 Shohat T., Marva E., Sivan Y., Lerman I., Mates A., Cohen A. Immunologic response to 
a single dose of tetanus toxoid in older people. J. Am. Geriatr. Soc. 48 (8): 949-951,2000.

10 Srugo I., Benilevi D., Madeb R., Shapiro S., Shohat T., Somekh E., Rimmar Y., 
Gershtein V., Gershtein R., Marva E., Lahat N. Pertussis infection in fully vaccinated 
children in day-care centers, israel. Emerg. Infect. Dis. 6 (5): 526-529, 2000.

11 Srugo I., Shapiro S., Shohat T., Somekh E., Rimmar Y., Gershtein V., Gershtein R., 
Kassis I., Marva E., Lahat N. Outcomes of Bordetella pertusis infection in different age 
groups of an immunized population. Isr. Soc. Microbiol. Annual Meeting. Haifa, Israel. 
Jan. 2000. ISM News. No. 30. Jan. 2000. P23. p. 42.

12 Marva E., Schnaidman B., Matas A., Agmon V., Gafni O., Sivan Y., Cohen A., Shohat 
T. Immunologic response to a single dose of diphtheria toxoid in the elderly. 6th European 
Laboratory Working Group on Diphtheria (ELWGD). Bruessel, Belgium. June 2000.

13 Kopelowitz J., Schechter I., Giladi L., Zach R., Agmon V. Outbreak investigation of 
Salmonella Newport in Israel, 1998-9. 5th Meeting on Bacterial International 
Epidemiological Markers. Netherlands. Sept. 2000.
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המרכזיות המעבדות של האיכות מערכת
B.Sc.גלעדי לאומית גברת :מנהלת

 לבריאות המעבדה למעבדות. איכות מערכת הכנסת לקראת להיערך 1994 בשנת החלו המרכזיות המעבדות
 הלאומית "הרשות מטעם הסמכה שקיבלה המרכזיות המעבדות יחידות מבין הראשונה היתה הציבור

 ISO/TEC Guide 24 )1990( של בדרישות העומדת בדיקה שרותי כספקית 1999 ביוני מעבדות״ להסמכת
החוברת). בסוף (ראה .ISO 9002 )1994(של הרלונטיות והדרישות

 המעבדות של נוספות ליחידות גם ההסמכה להרחבת 2000 בשנת פעלה המעבדות של האיכות מערכת
 נוספות בדיקות שלוש לביצוע הרחבה קבלה המחוזית המעבדה נוספות: לבדיקות ההסמכה ולהרחבת

 להניח שיש חיידקים ספירת צראוס, בצילוס של וספירה זהוי בידוד מונוציטוגנס, ליסטריה נוכחות - במזון
 להסמכת הלאומית הרשות ע״י הוסמכה האנטומולוגית המעבדה .MPN בשיטת קולי א. חידקי שהם

 ותרכיבים לנסיובים המכון מזון. בדגימות החי מין וחומר חרקים להמצאות בדיקות לביצוע מעבדות
קליניות. למעבדות בינלאומיים תקנים לפי ההסמכה להרחבת האפשרות ונבחנת ,ISO 9002 לפי הוסמך

 כל קרדינליות, הערות ללא בהצלחה עבר מעבדות להסמכת הלאומית הרשות ע״י שנערך הפיקוח מבדק
הרשות. רצון לשביעות בוצעו שנדרשו התיקונים

2000 שנת במהלך האיכות אבטחת במסגרת שנערכו הפעולות סיכום להלן

______________________מיומנות ומבחני מבדקים ♦1
תאריך נושא מבחנים מבדקים/ מט׳ המעבדה שם

25-27/7/00 האיכות מערכת 1 המעבדות כלל
ספטמבר עד יוני ומזון מים מיומנות מבחני 4 מחוזית מעבדה

בנובמבר 19-23 מזון מבדק 1 מחוזית מעבדה
2-4/00 האיכות מערכת - מבדק 1 קליניות מעבדות

03/08/00 האיכות מערכת מבדק 1 מולקולרית ביולוגיה
8 טה״כ

מתקנות פעילות ♦ 2
מתקנות פעולות מט׳ המעבדה שם

8 המעבדות כלל
3 מחוזית מעבדה
8 קליניקה
1 אנטומולוגיה

20 טה״כ
 היו הכשלים כל המערכת. בניהול בסיסית בעיה על המעידים עצמם, על החוזרים כשלים נמצאו לא

לנהלים. בהתאם וטופלו נקודתיים

העובדים לכלל הדרכות .3
 כולירה מלריה, איכות, נהלי וולניפיקוס, ויבריו :בנושאים העובדים לכלל הדרכות 5 נערכו השנה במהלך

 אישיות הדרכות נערכו כן כמו חיצוניים. גופים וע״י המעבדה עובדי ע״י ניתנו ההדרכות בטיחות. טוקסין,
ההדרכה. לתכניות בהתאם

שונות .4׳
טמפרטורות ניטור מערכת 4.1

 במעבדות והאינקובטורים המקררים המקפיאים, כל על המפקחת ממוחשבת ניטור מערכת הוזמנה
 היא הטמפרטורות קריאת המערכת, למחשב המחובר טמפרטורה, רגש הוכנס מכשיר לכל המרכזיות.

 הנמשכת הטמפרטורות של המותר מהתחום חריגה כל על מתריעה המערכת ביממה. שעות 24 רציפה
דקות. מחמש למעלה

וכיול תחזוקה 4.2
 במעבדה בשימוש המצויים המאזניים ובאוטוקלבים. במינדפים ולטיפול לתחזוקה שירות חוזי נחתמו
מוסמך. גוף ע״י וכוילו נבדקו
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2000 שנתי דו״ה - לאגטומולמיה המעבדה

Ph.D.פנר חדוה מנהלת:
.M.Sc.ארבל-שרמן רוזה ,M.Sc. קלברט מריה ,Ph.D.שנור הדר ,M.Sc.וילמובסקי עמוס :עובדים

CuUcidae יתושים א.
זחלים 1א.

 ע״י המתבצע הסביבתי הניסור תוצר - יתושים זחלי של דגימות 663 סה״ב למעבדה הגיעו הדו״ח בשנת
 אינו ולמעשה קודמות לשנים בהשוואה משמעותית ירידה על מצביע זה מספר הסביבה. לאיכות המשרד
 חוסר האנופלס. ליתושי בהתייחס במיוחד חמור הדבר בארץ. היתושים ומיני אוכלוסיות על מידע מספק
 והדברה לטפול הכוונה אפשרות כל מנטרל מלריה, כמעבירי הנחשבים המינים של הדגירה מקום על מידע

 באיור מובא קודמות לשנים בהשוואה הדו״ח בשנת האנופלס יתושי סכום מחלה. מקרי הופעת של במקרה
 שיטתי ניטור של תוצר משקפים אינם הקודמות, מהשנים יחסית הגבוהים שהמספרים להדגיש יש .1 מם׳

 העב בצפון גרר נחל פרויקט :מחקרים שני של ממצאים בעיקר אלא הארץ, בכל ועונתית גיאוגרפית מבחינה
 מחוזות (לפי הגיאוגרפית התפוצה מובאת 2־4 באיורים .2000 בשנת נסתיימו אשר החולה עמק ופרויקט
 מבחינה קולקס. לסוג פרט הקוליצינה וסוגי קולקס אנופלס, היתושים, של הסביבה) לאיכות המשרד
הנ״ל). הפרויקטים (ספיחי הדרום ואיזור הצפון מאיזור נשלחו הדגימות מרבית מספרית

בוגרים יתושים 2א.

 עשר ארבעה המיצגים בוגרים, יתושים של דגימות 106 סה״כ למעבדה הובאו השגרתית, הלכידה במסגרת
 הצפוני באיזור מאד נפוץ .(האחרוןAnopheles sergentii ו- Culex pipiens הם השכיחים המינים מינים.

.1 מט׳ בלוח מסוכמות התוצאות מלריה). כמעביר ונחשב המלח ים של

)West Nile Fever(הגילום מערב קדחת 3 א.
 הוחלט הקולקס, יתושי ע״י בעיקר המועברת זואונותית מחלה הנה כידוע אשר המחלה, התפרצות לאור

 לאיכות המשרד אנשי ע״י נלכדו בוגרים יתושים העיף. להמצאות בארץ היתושים אוכלוסיות את לבדוק
 (על חיים בעודם )Sex(וזוויג )Species(מין לפי מוינו היתושים במעבדה למעבדה. חיים והובאו הסביבה

 לנגיפים למעבדה עמוקה בהקפאה הועברו האוצוות רוב (נקבות). פרטים 5-50 של באוצוות והוקפאו קרח)
 יתושי של מינים שלושה סה״כ נלכדו האור במלכודות התוצאות. מסוכמות - 2 מם׳ בלוח בתל-השומר.

 Cxו-. Culex pipiens המינים שני .4,000 מ- יותר הפרטים: מספר ומבחינת דגימות, 126 מוינו הקולקס.
perexiguus העונתית התפוצה המחלה. של עקריים (וקטורים) כמעבירים נחשבים וכן ביותר הנפוצים הם 

 ניתן מהאיור .5 מם׳ באיור מובאים המחלה מקרי של האפידמיולוגית העקומה וכן היתושים מיני שני של
 .Cx. perexiguus של העונתית התפוצה לבין אדם בבני המחלה הופעת זמן בין קורלציה שקיימת לראות
 הן הנילוס מערב קדחת נגיף בודד בעבר העקרי. הוקטור הנו זה שמין ההשערה על מצביעה זו עובדה

 היתושים(משני אוכלוסיות של בעיף הנגיעות מידת על עדכני yvn.Cx.perexiguus מ־ והן Cx. pipiens מ-
יעילה. הדברה להכוונת הכרחי המינים)

הדברה תכשירי ליעילות סקרים ב.

. Culex pipiens מחמין יתושים זחלי 1ב.

 של בערכים מבוטאות התוצאות יתושים. אוכלוסיות בשש המאושרים ההדברה תכשירי יעילות נבדקה
 בשני מובאות התוצאות כלורפיריפוס, לתכשיר יחסית תנגודת של מאד גבוהים ערכים בגלל יחסית. תעודת
משימוש. הוצא הכלורפיריפוס התוצאות לאור .7 ו־ 6 - איורים

.Musca domestica הבית זבוב 2.ב
הארץ. מצפון זבובים אוכלוסיות שתי סה״כ נבדקו הדו״ח בשנת

 עמידות שנבדקו האוכלוסיות ששתי לראות ניתן .3 מם׳ בטבלה מובאות התוצאות - בוגרים
 לשני גם עמידה נמצאה ישעיהו מגבעת הזבובים אוכלוסית וציפרמתרין. פרמתרין לתכשירים

יעיל. - אורגני) אזמתיפוס(זרחן התכשיר שנבדקו. האחרים הפירתרואידים
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רימית
 של נמוכים ערכים נתקבלו הגידול. מווסתי מקב׳ תכשירים של היעילות נבדקה האוכלוסיות בשתי

 הצורך את מדגישות לטפול ההמלצות זו. מקבוצה התכשירים יעילות על המצביעים יחסית, תנגודת
 כנגד הפעולות ואילו הגידול, מווסתי מקב׳ תכשירים עם הרימות כנגד הדברה בפעולות לנקוט

בלבד. משלימות כפעולות תעשנה הבוגרים הזבובים

Phlebotomus papatasi החול זבוב 3 ב.

 .p-cyfluthrin החומר של הבסיסית היעילות 1999 ב- נבדקה החול, זבוב נגד יעיל תכשיר למצוא במטרה
 תנאים בשני זה תכשיר של השארתית היעילות נבדקה הדו״ח בשנת טובות, המאד התוצאות לאור

 עקב .0.05% היה הנבדק הרכוז היצרן המלצת לפי אדומים). (מעלה חוץ ותנאי חדר תנאי סביבתיים:
 החדר שבתנאי התברר, מהתוצאות חשיפה. של שבועות 10 לאחר השארתית היעילות רק נבדקה אילוצים

 נסוי יעילותו. את איבד החומר חוץ, בתנאי חשיפה לאחר אך תמותה), 100%( יעילותו על שומר החומר
 שבועות), 6 ,4 ,2( יותר קצרים זמן פרקי לאחר שונים רכוזים של השארתית הפעילות תבדק בו מבוקר,
.2001 לשנת מתוכנן

מזון בדיקות ג.
 מזון על הצבור תלונות היו דוגמאות 62 דוגמאות. 399 שבהן מזון דגימות 305 למעבדה הובאו הדו״ח בשנת

 השנה חודשי לפי התוצאות המזון. שרות ע״י המתבצעות מזון של שגרתיות בדיקות והשאר בחרקים נגוע
 הנגיעות אחוז יותר. נמוך הבדיקות מספר זו בשנה קודמות, לשנים בהשוואה .4 מס׳ בטבלה מסוכמות

 מוצרים רשימת היבש. המזון מוצרי של הנגיעות באופי שנוי אין קודמות. שנים של לזה דומה ,5.7% שנמצא
.5 מס׳ בטבלה מובאת שנמצאו החרקים ומיני
 הטבק חפושית של מאד גדולה אוכלוסיה נמצאה מרפא צמחי של בדגימה מיוחד: ממצא לציון ראוי

Lasioderma serricome. וקביעת יבש מזון כאל (תרופות!) מרפא לצמחי התיחסות מחייב זה ממצא 
יבש. מזון עבור הקיימים לאלו מקבילים תקנים

 לבדיקת ולתקנים לבקורת למכון הועברו מתים, חרקים של גדולה אוכלוסיה נמצאה בהן דגימות שתי
 נברו דר׳ ע״י ניתן לתופעה הסבר שלילית. היתה התשובה המקרים בשני הדברה. חומרי של שאריות
אטומות. בשקיות חמצן מחוסר כתוצאה גם נובעת החרקים תמותת :וולקני במכון לאיסום מהמכון

 להסמכת הלאומית הרשות ע״י במזון אנטומולוגיות בדיקות לביצוע הוסמכה המעבדה הדו״ח, שנת בסוף
מעבדות.

רגל ופדוקי חדקים של והגדרה זהוי ד.
 :שונים גורמים ע״י למעבדה נשלחו אשר רגל, פרוקי או חרקים של דוגמאות 325 והוגדרו זוהו הדו״ח בשנת

 פרוקי או מהחרקים חלק וכו׳. הסביבה לאיכות המשרד מדבירים, תברואנים, צבא, הבריאות, לשכות
 מטרד. מהווים ולעתים לרכוש נזק לעתים וגורמים ובתים למבנים אקראיים חודרים הנם שהוגדרו הרגל
 קרציות :אופיניות דוגמאות מספר להלן ותברואי. בריאותי נזק הגורמים רגל ופרוקי החרקים באותם ענינו

 מצביע הקרצית מין זהוי מחלות. להעברת הפוטנציאל להם ולכן דם מוצצי הנם זו קבוצה של המינים כל ־
 מספר זוהה זו בשנה לדיאגנוזה. הכרחי הטקסונומי הזהוי לכן ידם; על המועברת המחלה על כלל בדרך
 של מגופם הורדו הקרציות מקרים בשלושה .Ripicephalus sanguineus ,כלב קרציות של יחסית גדול

 קרציות הוגדרו ילדים, נפגעו בו ארוע בעקבות תיכונית. הים הכתמים קדחת כמעביר ידוע זה מין ילדים.
 קרציות של נוספים מינים ).tick toxicosis(קרציתית לרעלת כגורם הידוע מין ,Ixodes ridicorzevi מהמין

 הידוע אמריקאי מין ־ Dermacentor variabilis וכן Hyaloma sp. /Irgas latus :היו והוגדרו זוהו אשר
בארץ. בטעות הוכנס ואשר האמריקאית, הכתמים קדחת כמעביר

 Phlebotomus הידוע למין (בנוסף כולם החשודים החול זבוב של מינים הוגדרו דם, מוצצי חרקים מבין
papatasi( הלישמניה. של כמעבירים

האחרונות. בשנים למטרד והפכו חזרו אשר מיטה פשפשי הוגדרו כן

 הערנות נגיפיות, מחלות של פוטנציאליים מעבירים הנם הקרציות, כולל הדם, מוצצי שכל החשד לאור
הכרחיים. המינים של הנכון והזהוי

 ומקלטים. בתים במרתפי החורפות Culex pipiens מהמין בוגרות יתושות למעבדה הובאו החורף בחודשי
המערבי. הנילוס קדחת את נושאות אלו שיתושות האפשרות קיימת
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 אפריקה מארצות בעיקר מטיילים, ע״י לארץ לעתים מובאים לאדם הנטפלים חרקים של שונים מינים
 שחזר מטייל של מרגלו Cordylobia rhodesiensis מהמין זבוב של רימות שתי הוצאו זו בשנה ואמריקה.

טרופיות. בארצות נפוצה תופעה הנה )myasis(ריממת מגנה.

בימייס מכרטמיס של ארצי פסר

 במשרד הצומח להגנת השירותים עם בשתוף ביתיים מכרסמים של ארצי בסקר הוחל 1999 בשנת
 הנגיעות נבדקה במעבדה הדו״ח. בשנת נמשך הסקר המרכזיות. מהמעבדות גרינברג זלמן ודר׳ החקלאות
 ynXenopsylla cheopis החולדה בפרעוש נגועות חולדות נמצאו שנלכדו. במרכרסמים חיצוניים בטפילים

 של פרטים 31 נמצאו עליה לוד, באיזור אחת חולדה גילוי להדגיש יש במיוחד הדבר. של כמעביר ידוע זה
 בנו תלויות שאינן מסיבות והדברה. מניעה לפעילות הכרחי החולדות תפוצת על מידע החולדה. פרעוש
הדו״ח. שנת באמצע הופסק הסקר

2000־1999 בשנים פרסומים
 1 המחלקה .4 סס' רבעוני רוח בתוך: בארץ. מיובאת מלריה לגבי חידושים ח. פנר ר., גולדמן

.4-1 עמי .1999 ירושלים. הבריאות, משרד לאפידמיולוגיה,

 2 מרכז הדרכה. חוברת ״.1Musca domestica( הבית זבוב לבקרת ״הנחיות ע. גלזר ע., וילמובסקי
עמי. 34.1999 הבריאות. משרד אפעל. רמת מר. ג. שם על הציבור לבריאות ההדרכה

 3 משרד ״.1999 שנתי -דו״ח ביתיים מכרסמים של ארצי ״סקר ז. גרינברג ׳ע. וילמובסקי ׳ש. מורן
 הבריאות. משרד המרכזיות, המעבדות ;ולבקורת הצומח להגנת השרותים הכפר, ופיתוח החקלאות

.1999 דצמבר הסביבה. לאיכות המשרד הראשית, למדענית הוגש .800-9 מס׳ מחקר דו״ח

4 Wilamowski A. Fleas (Siphonaptera) harmful to man in Israel. Proc. 3rd International 
Conference on Urban Pests. Prague, Czech Republic. July 1999. p. 281-287.

5 Wilamowski A., Bromley-Schnur H. Recent cases of tick attacks on man in Israel. Isr. J. Zool. 
45: 328, 1999. (Proc. 35th Meet. Zool. Soc. Isr.).

6 Wilamowski A., Bromley-Schnur H. J., loffe-Uspensky I., Uspensky I. Ticks (Ixodoidea) in 
Israeli towns. Proc. 3rd International Conference on Urban Pests. Prague, Czech Republic. July 
1999. p.477-483.

7 Filippova N.A., Wilamowski A., Bromley-Schnur H., Uspensky I. Ticks of the subgenus Argas 
and findings of Argas latus in Israel. Med. Vet. Entomol. 13: 212-213, 1999.

 8 של פוטנציאליים, חדירה אזורי סביב יתושים מיני בדיקת :בנושא לסקר ותכנית הצעה ע. וילמובסקי
.2000 נובמבר .44:8 מס׳ גליון בריאותמהשטח, אחרים. מסוכנים ומינים Aedes albopictus היתוש

 9 .43-42:8 מס׳ גליון מהשטח, בריאות .1999 פרג ICUP הבינלאומי בכנס השתתפות דו״ח ע. וילמובטקי
.2000 נובמבר
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 במעבדה שהתסבלו הבוגרים היתושים הגדרות - לאגטומולוגיה המעבדה :1 מספר טבלה
השונים הארץ באיזודי שהוגדרו הפרטים מספר ♦2000 בשנת

Table 1: Adult mosquitoes identified in Entomological Laboratory, 2000
(-Regular monitoring)

Number of records* of various species in different areas

No. of records* Hula North Dead
Sea

Jerusa-
lem

Centre South Total

Culex pipiens 2 12 8 4 14 40
Cx. perexiguus 1 2 2 5
Cx. antennatus 1 (?)3 (?) 3 7
Cx. pusillus 1 1
Cx. laticinctus 1 1
Aedes caspius 1 7 1 3 12
Ae. detritus 1 1
Ae. pulchritarsus 1 1
Uranotaenia
unguiculata

1 1 7 9

Culiseta
longiareolata

2 3 2 7

Culiseta
subochrea

2 2

Anopheles
tenebrosus

1 1

An. sergenti 14 1 15
An. multicolor 4 4
Total no. of 
Records

2 7 45 10 8 34 106

Number of 
Species

2 5 8 2 4 9 14

* Each record generally consists of between 1 and 50 individual mosquitoes 
C:\My DocumentsVAnn.Rep Mos 2000 (W.N.V.).doc
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 במעבדה שהתקבלו הבוגדים היתושים הגדרות - לאגטימולוגיה המעבדה :2 מספר טבלה
הנילוס♦ מערב להדחת הבדיקות במסגרת 2000 בשנת

השונים הארץ באיזורי שהוגדרו הפרטים* מספר
Table 2: Adult mosquitoes identified in Entomological Laboratory, 2000

(for West Nile Virus examination)
Number of records* of various species in different areas

No. of records* North Dead
Sea

Jerusa-
lem

Centre South Total

Culex pipiens 10 2 2 34 20 68
Cx. perexiguus 12 23 4 39
Cx. antennatus 19 19
Total no. of 
Records

22 2 2 57 43 126

Number of 
Species

2 1 1 2 3 3

* Each record generally consists of between 5 and 50 individual mosquitoes 
C:\My Documents\Annual Report Mosquitoes 2000.doc

 בוגרים Musca domestica - הבית זבוב - לאגטומולוגיה המעבדה :3 מספר טבלה
R/s - של ברמה יחסית תנגודת LD90

Azamethiphos Cyhalothrin Deltamethrin Cypermethrin Permethrin

<1 4.1 13.8 22.3 75.8 השחר אילת

1.26 22.6 20.4 33.1 >150 ישעיהו גבעת

2000 מזון בבדיקות אגטומולוגיים מימצאים - לאגטומולוגיה המעבדה :4 מספר טבלה
סה׳׳כ תלונות שגדה בדיקות

דוגמאותחודש דגימות
מס׳

דוגמאות
מס׳

תלונות
%

נגיעות
דוגמאות
נגועות

מס׳
דוגמאות

מס׳
דגימות

25 23 6 4 5.2 1 19 19 ינואר
28 23 8 5 - ־ 20 18 פברואר
31 28 9 9 - - 22 19 מרץ
30 26 4 4 - - 26 22 אפריל
27 27 1 1 - - 26 26 מאי
29 27 5 5 - - 24 22 יוני
77 30 7 6 - - 70 24 יולי
35 31 6 ־ 6 2.0 6 29 25 אוגוסט
68 46 3 3 4.6 3 65 43 ספטמבר
14 14 11 11 - - 3 3 אוקטובר
19 19 1 1 2.2 4 18 18 נובמבר
16 11 7 7 55.5 5 9 4 דצמבר

399 305 68 62 5.7 19 331 243 סה״ב
מזון. מוצר של יותר או דוגמא תלונה בכל הדיגום. במקום הנלקחות הדוגמאות מספר - דגימה
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שוגים במינים מזיו מיציי של מעניינת נגיעות - לאגטומולוגיה המעבדה :5 מספר טבלה
2000-1999 בשנים מחסו חרמי של

הנגוע המוצר החרק מין

שקדים Callosobruchus chinensis סינית זרעית

חומוס Callosobruchus maculatus מכותמת זרעית

מיובשות, תאנים לתיבול, תערובת דפנה, עלי
 משלשל תה מרפא, צמחי תה מתוקה, פפריקה

מרק. אבקת שוקו, אבקת (תרופה),
Lasioderma serricorne הטבק חיפושית

חיטה Stegobium paniceum הלחם נובר

גריסים ,(א)פסטה אפונה, Sitophilus oryzae האורז חדקונית

תמרים חיטה(מסילו), ,(א> פסטה Oryzaephilus surinamensis חזה משוננת אורזית

קמח כוסמת, אורגנית, חיטה Cryptolestes sp. הגרגרים חיפושית

(ב)קורנפלור עם פורמולה לתינוקות מזון Tribolium confusum הקמח חיפושית

 ,(ב)קורנפלור עם פורמולה לתינוקות מזון
דלעת גרעיני

Rhizoperta dominica התבואה נובר

לציפורים מזון סולת, Tribolium castaneum הערמונית חיפושית

מחו״ל) יבוא בשוקו(קקאו Ahasverus advena

לדגים מזון סולת, לתינוקות, סולת Trogoderma sp. הגרגרים עורית

מחו״ל) לכלבים(יבוא מזון Dermestes maculatus הכתמים עורית

בסולת זחל Tenebroides mauritanicus הגרגרים אפלונית

)1 חיטה(פרט Gnathocerus cornutus הקרן רחבת קמח חיפושית

פנינה גריסי אורז, Liposcelis divinatorius נסתר פסוקאי

לסלט תיבול תערובת עש זחלי

פסטה. שקית באותה המינים 2 א)
שקית. באותה המינים 2 ב)
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Fig. 1: Anopheles mosquitoes
1997־2000
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Fig 2: Regional distribution of Anopheles mosquitoes 2000
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Fig3: Cl lex species 2000 
Regional Distribution
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Fig 4: Regional distribution of Culicine mosquitoes (Culex sp. excluded)
2000
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Fig 5: Seasonal distribution of two Culex species 
and human cases of WNF 2000
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Fig 6: Culex pipiens larvae 2000 
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Fig 7: Culex pipiens larvae 
R/S 2000
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siijiei 5i>df60y J7Sp

 מעבדתי ציוד של קבע תצוגת הוכנה ,1999 באפריל המעבדות בניין חנוכת לקראת — מעבדתי ציוד של תצוגה
 בירושלים התורכי החולים בית בבניין ששכנו המרכזיות המעבדות ממרתפי ברובם נאספו המוצגים הבניין. של במבואה

 יוצרו הכלים .20ה- במאה שונות בתקופות בשימוש שהיו ומכשירים כלים מייצגים הם שנים. 80ל- קרוב במשך
מצרים. וגם אוסטריה ארה״ב, צרפת, גרמניה, אנגליה, בעולם: שונות במדינות

התצוגה של כללי מראה .1

 מנחושת מתקן דריגלסקי, בשיטת חיידקים לפיזור מתקן ספירטיות, בונזן, מבערי מיקרוביולוגיה: - תצוגה ארון .2
באינקובטור פטרי צלחות להדגרת
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מים לבדיקות ערכה .3

A בארץ הראשון מושבות מונה משמאל החלב, ניקיון רמת לקביעת מכשיר מימין

השניה העולם מלחמת מתקופת חרדל גז לזיהוי ערכה .5
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I ירושלים. עיריית של התברואה עוברי שביתת
 שהיוו זבל בערמות התמלאו העיר רחובות בעיר. שבועות 3 בת ממושכת שביתה התקיימה 1999 שנת ספטמבר בחודש
! הציבור. לבריאות סכנה

I
I יהודה מחנה שוק ליד אגריפס רחוב .6

בירושלים המחוזית הבריאות ללשבת האחורית הכניסה .7
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הבריאות משרד של המרכזיות למעברות ההסמכה תעודת .8

\י

ע

מעבדות להסמכת הלאומית הרשות
Israel Laboratory Accreditation Authority 

l־S0/iECGuide2S

46/0! ״״. הסמבה תעודת

למעבדה:
 הבריאות משרד - ישראל מדינת

ירושלים מרכזיות מעבדות
94467 ירושלים ,9 אליאב יעקב רח׳

31.12.2001 ין□ עך 01.01.2001 □ין□ כתוקף

 להסמכת הלאומית הרשות ידי על ונבחנה נבדקה המעבדה
 תחומי פרוט לנספח בהתאם להסמכה ראויה ונמצאה מעבדות

 ממנה נפרד בלתי חלק המהווה זו לתעודה המצורף ההסמכה
התע־דה. למספר זהה ומספרו

 של בדרישות עומדת הרשות ידי על המוסמכת המעבדה
)1990( 25 iso/iec Guide של הרלבנטיות והדרישות 
)1994( 9002 iso בדיקה. שרותי כספק פועלת רדמעבדה כאשר

 לפיהם iso/iec Guide 58 )1993(לכללי בהתאם ניתנה זו הסמכה

 המעבדה על שוטף פיקוח מקיימת ובמסגרתם הרשות פועלת

ההסמכה. לדרישות בהתאם המתמשך תפקודה בחינת לצורך

03.06.1999 ראשון: הסמכה תאריך

התקנים. לחוק 12 סעיף נפי אישור מהווה אינה זו תעודה

//׳

-  דויזין אורנה זר׳
מעבדות ׳־נ^מכת5הלאומיו הרשור. מנכ״ל

r

V.


