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מבוא
 מתקדמות עבודה שיטות והכנסת המקצועי הידע בשדרוג בהמשך הצטיינה 2001 שנת .1

 כיום נותנים שאנו המלאות החקירות לציון ראויות המנהלי. בחלק והן במעבדות הן
 של הראשוני והבידוד הדגימות קבלת משלב החל ־ אנטרית תחלואה של להתפרצויות

 המחוזית. במעבדה ־ הפתוגן של לזיהויו ועבור ונשאים) מחולים (ממזון, החיידק
 לאנטיביוטיקה. העמידות ותבנית הפתוגן של מדוייק וסיווג אפיון נותנים אנו בהמשך

 אנליזה כיום מצרפים אנו החקירה לסיום הקליניות. במעבדות מבוצע זה שלב
 סלמונלה סוני, שיגלה כגון: בעיתיים, פתוגנים של ביותר גדול למגוון מולקולרית

 של בשיטות (ומנינגוקוקים), סטפילוקוקים ,01571H7 קולי א. ליסטריה, טיפימוריום,
PFGE ו־ PCR.

 הממוחשב. המחסן שירותי :כגון במעבדות נוספים חלקים על הוחלה האיכות אבטחת
 אלפי עשרות מיון עם להתמודד הן שהשכילה לאנטומולוגיה המעבדה לציון ראויה
 מבדקי בהצלחה לעבור זמנית ובו הנילוס מערב קדחת בפרוייקט קולקס, יתושי

 אנטומולוגיות בדיקות לתת המוסמכת בארץ היחידה המעבדה כיום והנה הסמכה
 לאבחון גיבוי מערך של אינטנסיבית עבודה של חודשיים בתוך הועמד במקביל, במזון.

לנגיפים. המרכזית המעבדה בתמיכת אדם, בבני הנילוס מערב קדחת של סרולוגי

 במהפכת הן גם החלו חדשה, למנהלת שזכו הארציים, והמרכזים הקליניות המעבדות
 זיהומית תחלואה ניטור בנושאי בעיסוקם המשיכו הארציים המרכזים שקטה. איכות
 :אנטימיקרוביאליים לתכשירים העמידויות של מוגבר לניטור הועבר מהדגש חלק כאשר

עמידים. חיידקים הופעת על העולמית לבעיה בהתאם
בנושא. השתלמויות כולל בעבודה הבטיחות נושא על מיוחד דגש הושם 2001 בשנת

 בסדרי מהותי לשינוי הביאו - אחריו שבאו האירועים וכל בספטמבר 11ה־ אירועי .2
 הועברו הביולוגי הטרור נושאי המרכזיות. במעבדות וגם בישראל בעולם, העדיפויות:

 הושקעו והנפשיים המקצועיים הכספיים, המשאבים: מרבית הרשימה! לראש
וביטחונית. בטיחותית מקצועית, בהערכות

 מחד חריגים באירועים שרות למתן חחערכות בהמשך הצורך עם כיום מתמודדים אנו
מאידך. בעייתיים תקציב וקיצוצי
 שיפור על והן השרות ושיפור שינוי תהליכי על הן דגש לשים הזמן הגיע - אלו כל ולמרות

ההתנהגותי. והצד המקצועי הצד בין הפערים והקטנת האנוש יחסי
 להיות לנו יאפשר משופרים אנוש ויחסי גבוהות מקצועיות יכולות של שילוב כי מקווה אני

אלו. קשים בזמנים גם ותורם אפקטיבי ארגון

הדו״ח. להכנת שתרם מי לכל תודה

 אגמון ורד ד״ר
המרכזיות המעבדות מנהלת
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2001 - ארציים ומדכזים ל«ג«ות1ל 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 כנגד 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 פעיל 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 ,TCDC 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
.foodbom pathogens - ו לאנטיביוטיקה עמידויות בנושאי בין־לאומיות ניטור
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טטדפטוטוטיס למיוו האיצי המדפז
 M.Sc.גורודניצקי זאב :מנהל

M.Sc.קורנמן זינה עובדת:
המרכז: פעילות גושאי

ביוטייפים. ולפי סרולוגיות קבוצות לפי Streptococcus חיידקי 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

 Streptococcus, 543 חיידקי של גזעים 620 מהם להגדרה, גזעים 1,197 במעבדתנו נתקבלו 2001 בשנת
 גזעי 34 רגילה), בעבודה 505ו־ הארצי הסקר במסגרת נעשו 38 (מהם Pneumococcus חיידקי של גזעים

Haemophilus. חיידקי התפלגות Streptococcus חיידקי .1 מס׳ בטבלה מוצגת סרולוגיות קבוצות לפי 
Streptococcus מקב׳ A בשנה כמו זאת, בשנה .2 מס׳ בטבלה מרוכזות המיון ותוצאות לטיפוסים הוגדרו 

B3264/3/13. - ביותר הנפוץ הטיפוס שעברה,

 הטיפוס השנה .3 מס׳ בטבלה מוצגת קבוצות לתת B לקבוצת השייכים Streptococcus חיידקי התפלגות
 הטיפוסים )4 מס׳ (טבלה השנה שנתקבלו Pneumococcus חיידקי בין . Ia/c טיפוס היה ביותר הנפוץ

.19,6,1 היו: השכיחים

.B סרולוגי מטיפוס היו 5 מהם ,Haemophilus חיידקי של בדיקות 34 נבדקו 2001 בשנת

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

במעבדה: המבוצעות הבדיטות רשימת
הקבוצות). מיתר A קב׳ לבציטרצין(להפרדת לרגישות Streptococcus חיידקי של גזעים בדיקת )1
 השקעה ע״י ספציפיים נסיובים באמצעות Streptococcus חיידקי קבוצות של סרולוגית הגדרה )2

precipitation(( .באגר
 A לקב׳ השייכים Streptococcus בחיידקי T חלבון של ספציפי נסיוב בעזרת סרולוגית הגדרה )3

)agglutination.(
 השייכים Streptococcus בחיידקי M חלבון למציאת ספציפי נסיוב בעזרת באגר )precipitation( השקעה )4

.A לקב׳
 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

:מהסרית פעילות
:ארציים סקרים בביצוע שותף היה שלנו המרכז 2001 בשנת

 בשיתוף המתבצע Pneumococcus חיידקי של לאנטיביוטיקה ורגישות מינים תת בסיווג ארצי סקר א)
).1CDC(מחלות לבקרת הישראלי המרכז עם פעולה

 דר׳ עם פעולה בשיתוף A מקב׳ Streptococcus חיידקי של לאנטיביוטיקה ורגישות בסיווג ארצי סקר ב)
עין־כרם). מוזס(הדסה אלון

:לסטרפטוקוקים בינלאומיים מרכזים עם רצוף בקשר נמצא לסטרפטוקוקים המרכז
- WHO Collaborating Center, Prague.
- WHO Collaborating Center, Minneapolis.
- Statens Seruminstitut, Copenhagen.
- Public Health Laboratory Service, London.
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וממיר סרולוגיות לזבוצות לפי 2001 בשנת Streptococcus חיידמי התפלגות :1 מס׳ טבלה
בידודם

אחר שמן
חלב,
מים

דס,
CSF פצעים

דרכי
אורוגניטל

דרבי
נשימה

אחה
מטה״ב

מספר
הגזעים סרולוגית קבוצה

126 2 89 153 10 26 65.5 406 A
4 16 6 14 45 81 4 27.4 170 B
1 1 2 0.6 4 C

4 1 0.8 5 ס
1 3 2 1 1.1 7 F

1 7 13 3 1 4.0 25 G
1 0.2 1 H-Z
1 0.2 1 Str. anginosus

1 0.2 1 Ungroupable

134 18 10 113 217 96 32 620 סה״ב
21.6 2.9 1.6 18.2 35 15.5 5.2 100 אחוז

טיפוס לפי 2001 בשנת a ב׳17מ Streptococcus חיידמי התפלגות :2 מס׳ טבלה
m וחלבוו t חלבוו

M חלבון T טיפוס
טיפוס %

M
גזעי מס׳

M
 מספר (בסוגריים ,M חלבון טיפוס

שבודדו) הגזעים
אחוז

מסה״ב
מס׳

גזעים T טיפוסים
76 28 (2) 3 ,(26) 1 9.1 37 1

9 1 (1)2 2.7 11 2
53 64 (3) 41 ,(19) 13 ,(42) 3 29.6 120 3/13/B3264
58 14 (10) 28 ,(4) 4 5.9 24 4
64 9 (1) 2379 ,(8) 5 3.5 14 5/27/44
87 14 (14)6 3.9 16 6

3 2 (1) 25 ,(1) 19 19.2 78 8/25/Imp. 19
80 4 (2) 18 ,(2) 9 1.2 5 9
67 10 (1) 62 ,(9) 11 3.7 15 11
90 20 (2) 62 ,(8) 12 ,(10) 11 5.4 22 12
57 4 (4)14 1.7 7 14

0 0 0 0.3 1 15
75 18 (5) 29 ,(13) 28 5.9 24 28

0 0 0 0.3 1 49
0 0 0 0.7 3 81

14 4 (1) 2379 ,(1) 401 ,(2) 29 6.9 28 Untypable
M = 47.3% 
T

192 100 406 סה״ב
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בידודם ומלווי 2001 בשנת b ב׳17מ streptococcus חיידמי התפלגות :3 מם׳ טבלה

אהד שתן
חלב,
מים

דם,
CSF פצעים

דרכי
אורוגניטל

דרכי
נשימה

אחוז
מסה״ב

מספר
הגזעים

קבוצה
טרולוגית

1 1 0 2 2 3 1 5.9 10 la
1 . 2 4 0 15 11 1 20.0 34 Ia/c
0 0 0 1 0 0 0 0.6 1 Ia/r
0 0 0 0 1 8 0 5.3 9 Ib/c
0 1 0 0 2 5 0 4.7 8 II
1 3 0 1 1 11 0 10.0 17 II/c
0 2 0 0 2 5 0 5.3 9 II/R
0 3 0 3 1 6 • 0 7.6 13 ra
0 2 0 2 10 11 0 14.7 25 III/R
0 1 0 0 1 0 0 1.2 2 IV/c
0 0 1 1 1 12 1 9.4 16 V
1 0 0 0 2 2 0 2.9 5 V/R
0 0 0 0 1 0 0 0.6 1 VI
0 0 0 0 0 2 0 1.2 2 VI/c
0 0 0 1 1 1 0 1.8 3 C
0 0 1 2 0 0 0 1.8 3 R
0 1 0 1 5 4 1 7.0 12 Untypable
4 16 6 14 45 81 4 170 סה״ב
2 .4 9.4 3.5 8.2 26.5 47.6 2.4 100 אחוז

מהוד לפי 2001 בשנת Pneumococcus חיידטי של הטיפוסים שכיחות לוח : 4 מט׳ טבלה
הבידוד

טה״כ אחרים שדרה חוט נוזל דם טרולוגי טיפוט
67 3 1 63 1

5 0 0 5 2
12 3 0 9 3
10 0 1 9 4
40 1 2 37 5
67 6 5 56 6
19 2 1 16 7
15 2 1 12 8
19 0 2 17 9

3 2 0 1 10
2 0 0 2 11
6 0 1 5 12

49 1 0 48 14
3 0 0 3 16
1 0 0 1 17

15 1 1 13 18
72 7 6 59 19

5 0 0 5 20
1 0 0 1 21
2 0 0 2 22



סטרפטוקוקים למיון הארצי המרכז-6-
«**»

(המשך) Pneumococcus י1חיידל של הטיפוסים שפיחות לוח - 4 מס׳ טבלה

טה״פ אחדים שדיה חוט נוזל דם טרולוגי טיפוט
50 9 3 38 23
1 .0 0 1 24
1 0 1 0 28
2 1 0 1 29
5 0 0 5 33
5 0 2 3 34
2 0 0 2 35
4 0 0 4 38
1 1 0 0 39
2 0 0 2 45

486 39 27 420 שטווגו זנים סה״כ
19 Untypable

505 לדו״ח דגימות טח׳׳כ
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לסלמוגלה האדצ< המיפז
Ph.D.רייזפלד אברהם מנהל:

B.Sc.שור א. יוסף קרניאל, ירדנה ,B.Sc.פלידרמן שאול ,Ph.D.גיל אינה :עובדים

2001 בשנת בישראל סלמוגלה ממצאי
 4,485 היו: הבידוד מקורות אשתקד). גזעים 8,857( סלמונלות של גזעים 8,388 בישראל זוהו 2001 בשנת

 השנה זוהו הבאים הסרולוגיים הזנים ממזון. 241 בע״ח, של סביבתיות ומבדיקות מבע״ח 3,662 מבני-אדם,
:בישראל לראשונה

Salmonella enterica serotype: Bere, Guildford, Kivu, Madjorio, Menden, Ruiru, Soerenga. כן כמו 
 בפריז WHO של לסלמונלה המרכז ע״י ואושר מעופות שבודד סלמונלה של חדש זן בארץ השנה נמצא

.ו d:3,22:ו ,5 האנטיגנית הפורמולה עם Salmonella enterica subsp. Salamae כ־ והוגדר

מבג«-אדם סלמוגלות
 (טבלה מוגדרים. סרולוגיים טיפוסים 90 ל- השתייכו הבידודים מבני-אדם. סלמונלות 4,485 הוגדרו השנה

).1 מס׳
 הימנית בעמודה האחרונות. השנים 9ב- בבני־אדם העיקריות הסלמונלות התפלגות מופיעה 2 מס׳ בטבלה

),Enteritidis )25.2% )1( :2001 בשנת בבני-אדם השכיחים הסרולוגיים הטיפוסים מופיעים
)2( 7.8%( Hadar (4) ,(16.7%) Typhimurium (3) ,(17.6%) Virchow.( ביותר השכיחים הם הטיפוסים אותם 

 מזון מהרעלת שנבעה 1994-1995 בשנים Agona של להתפרצות להתייחס (מבלי 1995 מאז בבני־אדם
ספציפית).

 1993ב- 9% מכ- Blockley של המתמשכת הירידה :היו 1993־2001 בתקופה שחלו הבולטים השינויים
 מסוימת עליה עם 1992ב- 7.6% מ־ v,9,12:1-: של המתמשכת הירידה וכן האחרונות בשנים 1.5% לב-

 השנים 3ב- שהתייצבה Bredeney ב- עליה האחרונות. בשנתיים מסוימת ירידה עם Hadar של העליה השנה.
 Heidelberg של משמעותית ועליה האחרונות בשנתיים 2% לב- Newport ב- עליה ,4.0% סביב האחרונות

 מהבידודים 16.3% בעופות משמעותית מאוד בצורה אשתקד עלה זה זן אשתקד. 0.16% לעומת 3.5% ל-
לכן. קודם שנה מהבידודים 1.3% לעומת
 הסרולוגיים הטיפוסים ).1 מס׳ (טבלה אקסטרא-אינטסטינלים. ממקורות סלמונלות 155 בודדו השנה

 אותם ).Typhimurium (3) ,(26.5%) Virchow (2) ,(29.7%) Enteritidis )18.1% )1( היו: שבודדו העיקריים
אלו. ממקורות ביותר הנפוצים אשתקד גם היו הטיפוסים

:היו מבני־אדם רק השנה שבודדו הטיפוסים
Salmonella enterica serotype: Abony, Alachua, Altona, Bovismorbificans, Brandenburg, Chester, 
Bareilly, Bere, Berkeley, Bonn, Choleraesuis, Choleraesuis var. Kunzendorf, Coleypark, Goeteborg, 
Goldcoast, Haifa,Indiana, Trchel, Israel, Jerusalem, Johannesburg, Kivu, Matopenni, Menden, 
Mikawasima, Muenster, Panama, Paratyphi A, Paratyphi B, Pomona, Poona, Rubislaw, Ruiru, 
Saintpaul, Tarshyne, Typhi, Umbilo, TI47:b:e,n,x,zl 5[Khami], 1141 :zl 0:1,2[Negev],

:היו בע״ח של הגידול מבתי או מבע״ח רק השנה שבודדו הטיפוסים
Salmonella enterica serotype: Ouakam, Zerifin, Ohio, Oslo, Guildford, Lille, Lindem, Madjorio,
FT 13,22:d: 1,5, IIIa51 :z4z23, Rough:r:l,2.

Salmonella enterica serotype: Kiambu, Soerenga 

Salmonella enterica serotype: Liverpool

 :היו ממזון רק השנה שבודדו הטיפוסים

:היו וממזון מבע״ח רק השנה שבודדו הטיפוסים

.Typhi סלמונלה של מקרים 9 הארצי במרכז נתקבלו השנה

סלמונלה של במטדיופג׳י מיוו
 שבודדו Enteritidis של העיקריים הפאג׳ים טיפוסי של שנתית רב התפלגות מופיעה 1 מס׳ בתרשים

 פאג׳ים .C8 )15.1%(ו-F3 (23.8%) ,B3 )51.7(היו: העיקריים הפאג׳ים 2001 בשנת .2001 בשנת מבני-אדם
שנים. מספר זה S. enteritidis ב־ ביותר הנפוצים הם אלו
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 לכלל הגיע הוא 1992 בשנת כבר יחזקאל, מכפר באווזים 1990 בשנת בארץ לראשונה נמצא B3 פאג׳ טיפוס
 1987 בשנת בארץ לראשונה הופיע F3 לדומיננטי. נהפך הוא 1994 ומשנת Enteritidis של מהפאג׳ים 30%

 בו 1990־91 שנת להוציא הדומיננטיים הפאגים מבין הוא 1988 ומשנת מאנגליה) שיובאו מעופות (כנראה
 נכרת עליה חלה C8 עופות). של נגועות להקות מחיסול כתוצאה (כנראה זה בפאג׳ משמעותית ירידה חלה

 ולעומתם 1996ו- 1993 בשנים נכרת עליה חלה F1 ב- ).1993־94 משנת נתונים (חסרים 1995 משנת כנראה
.1997 שנת מאז 4% סביב והתייצבות נכרת ירידה חלה בהם שנים ישנם

 הטיפוס בבני־אדם. S. Typhimurium של השכיחים הבקטריופג׳יים הטיפוסים מופיעים 3 מס׳ בטבלה
. DT104 כ־ בעולם המוכר 2)4)-(+70.5%( :היה ביותר הנפוץ

 האחרונות. השנים 11 במשך בבני־אדם 2)4(+ ו־ Typhimurium ב־ השינויים מופיעים 2 מס׳ בתרשים
 באותה באדם. Typhimurium של הבידודים מכלל 26.5% והווה 1994 בשנת בארץ לראשונה הופיע 2)4(+

 של הבידודים מכלל 13.8% ובעופות 22% בבקר ובעופות: בבקר גם לראשונה הופיע הוא שנה
Typhimurium. של הבידודים מכלל 91.3% ל־ הגיע הוא 1996 בשנת Typhimurium ,ירידה עם באדם 

 לעליה 2)4(+ של העליה בין מסוימת הקבלה רואים .70% סביב והתייצבות מכן לאחר מסוימת
באדם. הסלמונלות מכלל Typhimurium ב־

לאנטיביוטיקה עמידות
 נאספו הבידודים מבני־אדם. העקריות בסלמונלות לאנטיביוטיקה העמידות מוצגת 4 מס׳ בטבלה

).Kirby-Bauer) Disk diffusion בשיטת נבדקו והם סנטינליות ממעבדות
Enteritidis לשנים בניגוד שנבדקו. האנטיביוטיקות 6מ־ אחת לאף משמעותית עמידות נמצאה לא ־ 

 עמיד אחד זן השנה נמצא Chloramphenicol ו־ Ceftriaxone ל־ עמידות זה בחיידק נמצא לא בהם קודמות
האנטיביוטיקות. 2 ל־

Fiadar ל־ הזנים של מוחלט רוב של עמידות נמצאה קודמות בשנים כמו ־ Tetracycline מהזנים 30% ובכ־ 
Ampicilin. ל־ עמידות

Virchow ל־ 14% כ־ של עמידות נצפתה ־ Ampicilin, ל־ עמידות 30% כ־ Chloramphenicol עמידות 40% ו־ 
 גם נמצאו הללו לאנטיביוטיקות דומים גודל בסדרי עמידויות .Tetracycline ו־ Tripmethoprim / Sulfa ל־

קודמות. בשנים
Typhimurium לאנטיביוטיקות מהבידודים 80% מ־ יותר של עמידות נמצאה קודמות בשנים כמו ־ 

Tetracycline. ו־ Ampicilin, Chloramphenicol:הבאות
 של הפאג׳ טיפוסי ליתר 2)4(+פאג׳ טיפוסי בין לאנטיביוטיקה בעמידות השוואה נעשתה 5 מס׳ בטבלה

Typhimurium. 4(+ של העמידות בולטת(ל־ 2 Chloramphenicol ,Ampicilin, ו־ Multi drug) Tetracycline 
resistance( של טייפ הפאג׳ שבשאר בעוד 100% כמעט שהיא Typhimurium 50% סביב היא העמידות.

 Ampicilin ,Chloramphenicol, ל־ זה זן עמידות על בספרות לדווחים מתאימה ,2)4(+ב- שנצפתה העמידות
)Streptomycin ,Sulphonamides) .Streptomycin, Sulphonamides & Tetracyclines (ACSSuT נבדקו לא 

 חיידק באותו כלל בדרך מופיעים 2)4(+ב־ שצויינו העמידויות שלושת שכל בטבלה רואים כן כמו אצלנו).
 רגישות .Chloramphenicol ־ ו Tetracyclines אנטיביוטיקות 2 ל־ רק עמידות שהראה אחד מקרה להוציא
של טייפ הפאג׳ בשאר 40.5% לעומת 2)4(+מ־ 1.6% ב־ רק נמצאה שנבדקו האנטיביוטיקות לכל מלאה

.Typhimurium

שבודדו Salmonella enterica של סירוטיפים - לסלמוגלה האיצי המדבז : 1 מש׳ טבלה
2001 ישראל - מבג<-אדם

Salmonella enterica 
Serotype

Total
isolates % Stool Blood Urine Others

Abony 18 0.40 18
Afula 11 0.20 11
Agona 75 1.67 75
Alachua 1 0.02 1
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אדם מגגי Salmonella enterica של סידוטיפים (המשך) 1 ;מס טבלה
Salmonella enterica 

Serotype
Total

isolates % : Stool Blood Urine Others

Altona ו 0.02 1
Anatum 58 1.29 58
Bareilly 3 0.07 3
Bere 3 0.07 3
Berkeley 1 0.02 1
Blockley 76 1.69 76
Bonn 7 0.16 7
Bovismorbificans 4 0.09 4
Braenderup 2 0.04 2
Brandenburg 1 0.02 1
Bredeney 192 4.28 185 7
Brunei 1 0.02 1
Cerro 3 0.07 3
Chester 2 0.04 2
Choleraesuis 1 0.02 1
Choleraesuis var. Kunzendorf 1 0.02 1
Coleypark 1 0.02 1
Concord 26 0.58 26
Corvallis 2 0.04 2
Cubana 1 0.02 1
Derby 4 0.09 4
Dublin 2 0.04 2
Eastbourne 13 0.29 13
Edinburg 14 0.31 14
Emek 19 0.42 19
Enteritidis 1,132 25.24 1,086 37 4 5
Essen 1 0.02 1
Give 13 0.29 12 1
Goeteborg 1 0.02 1
Goldcoast 2 0.04 2
Hadar 350 7.80 346 3 1
Haifa 8 0.18 8
Havana 2 0.04 2
Heidelberg 156 3.48 152 2 2
Hvittingfoss 2 0.04 2
Indiana 10 0.22 8 1 1
Infantis 86 1.92 84 1 1
Irchel 9 0.20 9
Irumu 6 0.13 6
Isangi 3 0.07 3
Israel 1 0.02 1
Java 71 1.58 69 1 1
Jerusalem 1 0.02 1
Johannesburg 1 0.02 1
Kentucky 5 0.11 5
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אדם מבני Salmonella enterica של טידוטיפיס (המשך) 1 מס' טבלה
Salmonella enterica 

Serotype
Total

isolates % Stool Blood Urine Others

Kivu 1 0.02 1 :
Kottbus 19 0.42 19
Lexington 1 0.02 1
Manhattan 2 0.04 2 ;
Matopenni 1 0.02 1
Mbandaka 49 1.09 47 2
Meleagridis 4 0.09 4
Menden 1 0.02 1
Mikawasima 4 0.09 4
Montevideo 75 1.67 73 1 1
Muenchen 48 1.07 48
Muenster 5 0.11 5
Newport 96 2.14 93 1 1 1
Oranienburg 7 0.16 7
Orion 8 0.18 8
Panama 1 0.02 1
Paratyphi A 1 0.02 1
Paratyphi B 9 0.20 8 ־־ 1
Pomona 2 0.04 2
Poona 1 0.02 1
Richmond 4 0.09 4
Rubislaw 1 0.02 1
Ruiru 1 0.02 1
Saintpaul 5 0.11 5
Senftenberg 21 0.47 21
Stanley 3 0.07 3
Tarshyne 1 0.02 1
Texmessee 20 0.45 20
Thompson 4 0.09 4
Typhi' 9 0.20 4 5
Typhimurium 749 16.70 721 22 3 3
Umbilo 9 0.20 9
Uppsala 1 0.02 1
Virchow 790 17.61 749 35 4 2
Zanzibar 1 0.02 1
IU,4,12,27:b:re,n,xl rSofial 2 0.04 2
II1,13,23 :z: 1,5 [Nachshonim] 2 0.04 2
1141 :z 10:1,2 rNegevl 3 0.07 3
n42:b:e,n,x,z 15 [Uphilll 1 0.02 1 1

II47:b:e,n,x,zl5 TKhamil 1 0.02 1
IIIb:61:z53 1 0.02 1

Not identified
4,12:-:- 2 0.04 2
4,12:-:1,2 1 0.02 1



לסלמונלה ארצי מרכז־11־

אדם מבני Salmonella enterica של טירוטיפים (המשך) 1 מט׳ טבלה
Salmonella enterica 

Serotype
Total

isolates % Stool Blood Urine Others

4,12 :Rough 1 0.02 1
6,7:-:- 1 0.02 1
6,7:r:- 3 0.07 3

6,8־:־: 4 0.09 4
6,8:k:- 3 0.07 3

9,12־:־: 2 0.04 2
9,12:1,v:־ 88 1.96 86 2
13,22:i:־ 3 0.07 3
13,23:i:־ 1 0.02 1
16:1,v:- 2 0.04 2
Rough 4 0.09 4
Rough:zlO:e,n,x 3 0.07 3
Total 4,485 4,330 120 20 15

 Salmonella של העיטייים הסירוטיפים - לטלמוגלה האיצי המדבז : 2 מט׳ טבלה
enterica הכל) מסך (אחוז 2001-1993 בשנים בישראל אדם מבני שבודדו

Salm. enterica Serotype 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Enteritidis 25.1* 16.1* 16.9* 21.8* 22* 21.6* 29.9* 21.2* 25.2*
Virchow 21.9* 15.9* 10.3* 15.4* 10.8* 12.8* 12.2* 22.2* 17.6*
Typhimurium 9.8* 4.5 13* 28.2* 26.2* 22.0* 12.1* 13.7* 16.7*
Blockley 8.9* 2.9 2.8 2.2 3.0 2.8 1.8 1.2 1.7
Infantis 5.6 2.2 7.0 4.1 5.8 7.1 9.0 2.9 1.9
9,12:1,v:־ 4.7 3.9 2.3 2.1 1.4 1.3 1.4 0.9 2.0
Hadar 3.3 5.0 10.5* 11.1* 13.3* 16.3* 14.9* 11.4* 7.8*
Agona 3.1 36.7* 19.5* 2.3 1.6 1.4 2.0 2.8 1.7
Bredeney 2.0 1.7 2.9 1.2 1.7 1.8 3.8 4.3 4.3
Newport 1.2 0.57 0.41 0.23 0.67 0.89 0.92 1.95 2.1
Heidelberg 0.54 0.62 1.15 0.55 0.46 0.4 0.13 0.16 3.5

Prevalent serotypes in the indicated year.

 של עימדיים טיפוטי-פאג׳ - לטלמוגלה הארצי המרכז : 3 מט׳ טבלה
Salmonella enterica טדוטיפ Typhimurium 2001 ישראל אדם. מבני שבודדו

Phage-type Total %
2(4+) (=DT104) 239 70.50
Group 2 35 10.32
R9 29 8.55
Group 1 8 2.36
R3 atyp. 7 2.06

Total (Phagetyped) 339
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הנפוצים הזמם של לאנטיביוטיסה עמידות - לסלמוגלה הארצי המרבז : 4■ מס׳ טבלה
2001 בשנת בישראל בבגי-אדם

Enteritidis 
N* = 159

Hadar
N* = 65

Typhimurium 
N* = 174

Virchow
N* 153 ־

Resistant % Resistant % Resistant % Resistant %
Ampicillin 0.6 32.3 86.2 14.4
Ceftriaxone 0.6 0 0 0
Chloramphenicol 0.6 1.5 85.1 34
Ciprofloxacin 0 0 0 0
Trimethoprim/Sulfa 0.6 3.1 5.7 41.4
Tetracycline 0.7 96.f  , (־—־(

86.8 42.8#

N* = No. Isolates tested; N= 146; +N=60; ++N= 167; #N= 145 
Antibiotic resistance determined by the disk diffusion (Kirby-Bauer) method

 פאג׳ טיפוס של לאגטיביוטיסה עמידות השוואת - לסלמוגלה הארצי המדפז : 5 מס׳ טבלה
שבודדו Typhimurium סדוטיפ Salmonella enterica של פאג׳ טיפוסי לשאד 2)4(+

2001 ישראל, אדם, מבני

2 (4+) - D
Resistant/Tested

T104

%

Other phage-
Resistant/Tested

types

%
Ampicillin (AMP) 127/129 98.4 23/44 52.3

Chloramphenicol (C) 126/129 97.7 22/44 50.0

Tetracycline (TE) 120/123 97.6 25/43 58.1

Trimethoprim/Sulfamethoxazole (SXT) 5/129 3.9 5/44 11.4

Ampicillin (AMP) alone 0/129 0 1/44 2.3

Chloramphenicol (C) alone 0/129 0 0/44 0

Tetracycline (TE) alone 0/129 0 2/44 4.5
Trimethoprim/Sulfamethoxazole (SXT) alone 0/129 0 ' 1/44 2.3

TE, SXT 0/129 0 1/44 2.3

TE, C 1/129 0.8 0/44 0

AMP, C, TE 120/123 97.6 22/43 51.2

AMP, C , TE, SXT 5/123 4.1 3/43 7.0

Full sensitivity 2/123 1.6 17/42 40.5
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S. enterica serotype Enteritidis של פאגיים טיפוסי התפלגות : 1 מסי תרשים
(Human)

2001־1991 השנים 11 במשך בבני־אדם 2)4(+ו־ Typhimurium ב־ השינויים :2 מס׳ תרשים

SALMONELLA TYPHIMURIUM
Human

2(4+)/T0tal S. tm

S. tm/Total sal. ׳■

YEAR

ש
o<1-z
oש
D£שa.

I



לקוליפורמים הארצי המרכז-14־

פתוגני(מוליפודמים) e. coii ל- היחידה
Ph.D. וולק משה ד״ר :מנהל

2001 בשגת שגעשו הבדיסות פ<דוט - פתוגגי לסולי היחידה : 1 מס׳ טבלה

הבדיקות מספד הדגימות מקור
330 E. coli צואה

9 Klebsiella
13 Cit. Freundii

5 אחרים
357 -סה״ב צואה
107 )ESBL (יציבים שתן
64 (רגישים)

171 סה״ב - שתן
20 דם

548 סה״כ

בולטים אידוע«ם
) etec( אנטרוטוקסיגני קולי א. של הארץ, בצפון במוסדות התפרצויות שלוש .1
אנטרוטוקסיגני Citrobacter freunda של במוסד אחת, התפרצות .2
אנטרוטוקסיגני א.קולי של בפגיה, התפרצות .3
 בעיקר, משתייכים, אשר esbl מסוג יציבים קולי א. גזעי של ההופעה חזרה האחרונות השנים 3 ב־ כמו .4

 בידודים גם היו אבל משתן, בידודים על בעיקר מדובר ).2 מס׳ (תרשים דומיננטים סרוטיפים 4ל־
מצואה. בידוד וגם מדם אחדים

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

 לציון ראויות הצואה. בידודי מכלל 45% שהם בידודים 153 נמצאו ) etec( אגטרוטוססיגגי קולי א. .1א
:כדלקמן התפרצויות, שלוש

 הגזע בודד משם מעוטים, כפר .2 חולים). 8 (נבדקו Ec03;h1 1-st+/lt- הגזע בודד משם ישיבה, .1
-Ec0113;h- st+/lt, 8 (נבדקו ,(הגזע בודד בו ילדים גן .3 חולים -Ec018;h-1st+/lt נבדקו) חולים). 5 
 הבידודים כל חולים). 7מ־ (בודד c0153;h-‘ST+/lt+ היה שבודד הגורם בי״ח, של פגים מחלקת .4

 מהחולים מחלק הקלון. לאישור )pfge) Pulse Field Gel Electrophoresis בשיטת גם נבדקו זו מהתפרצות
.Ec06;h- גם בודד באירוע

 (רובם זו לקבוצה אופיניים סרוטיפים בעלי בידודים 15 נמצאו ) eaec( אנטרואגרגטיבי מולי א. .2א
:כדלקמן היתה סרוטיפים לפי ההתפלגות )pcr בשיטת זו לקבוצה כשייכים אושרו

בידודים מס׳ סרוטיפ
5 Ec01126;H27
3 Ec011;H21
5 Ec044;H18
2 Ec0125
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:הבא הפרוט לפי מילדים בידודים 2 התקבלו )ehec( אגטיוהמורגי קולי א. . 3א

טייפ פאג׳ ודוטוקסין סדוטיפ
8 VTl 0157;H7
8 VT1+VT2 0157;H-

 147 שבין להניח ניתן אך ׳Ec055 של בידודים 20 שויכו זו לקבוצה )epec( גיאנטרופתוג קולי א. .4א
 השייכים רבים יש מסוימת, וירולנטית לקבוצה להגדיר הצלחנו לא אשר ),1 תרשים (ראה הבידודים

זו. לקבוצה

ציטדובקטד בדודי .5א
 התקבלו בידודים 9 אנטרוטוקסיגנים. היו וכולם Citrobacter freunda של כולם בידודים 13 התקבלו

 מהתפרצות .ST+/LT+ מטפוס היו 2ו- ST+/LT- טוקסיגני מטיפוס היו מהם 7 בבית־לחם. בבי״ח מתינוקות
 אנטרוטוקסין של גבוהה רמה היתה ובכולם לטוקסינים נבדקו בידודים 3 הארץ, בצפון לילדים במוסד

 Cit. Freunda נמצא תוספתן, ניתוח לאחר חזק משלשול שסבל מבוגר חולה אצל ).ST+/LT(-תרמוסטבילי
 ידועה -תופעה ec0157;h(- קולי לא. הומולוגי סרוטיפ בעל )st+/lt- ( הטוקסינים שני של גבוהה רמה עם

מהספרות).

משתן בידודים ב.
 מדור לצפלוספורינים יציבות אופייני זו לקבוצה esbl מסוג לתרופות יציבים בידודים 107 התקבלו .1

 66% קודמות, בשנים כמו ולקינולונים. לסולפה לאמינוגליקוזידים, יציבים אלה בידודים היו בנוסף שלישי.
 (ראה Ec0153;H31 Ec02;H42 Ec0102;H6 EC0101;H-:דומיננטים סרוטיפים 4 ל- השתיכו אלה מבידודים

).2 מס׳ תרשים
 קולי א. לחיידקי האופייניות הסרולוגיות הקבוצות את שכללו לתרופות רגישים בידודים 64 התקבלו .2

02,06,04,025, 075,01,018 :משתן

מדם בידודים ג.
 (מקרים Ec02;H42 מסרוטיפ esbl מסוג יציבים חיידקים עם מקרים 3 היו ביניהם בידודים. 20 התקבלו

שנפטרה. מחולה בודד H25;068 סרוטיפ .Ec075;h- ומסרוטיפ שנה) לפני הופיעו אף כאלה

מאברים בידודים ד.
 סרוטיפ וכיח. עיניים, שליה, חבל-טבור, צואר-הרחם, פצעים, כולל שונים מאברים בידודים 15 התקבלו

Ec02;H42 מסוג יציב esbl מסוג יציבים חיידקים עם מקרים 2 נתגלו בפצעים חולים. משני בכיח הופיע 
esbl, מסרוטיפ אחד ec0153;h31 025- מסרוטיפ ושני;H.

פרסום
Musaflja A, Shtelman Y, Ramon J, Volk* M, Segev S, Rubinstein E. The effect of 
Escherichia coli heat-stable toxin on the trans-epithelial intestinal elimination of ciprofloxacin 
in the rabbit. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 47: 697-699, 2001. (*Wolk).
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)n=330( מצואה 2.צ coli בידורי של פתוגני איפיון לפי התפלגות :1 מש׳ תרשים

(n=107) משתן E. coli בידורי של לתרופות יציבים סרוטיפים התפלגות :2 מס׳ תרשים

EcO102:H6
15%
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והולידה לממפילובמטד רזאדצי המדפז
 Ph.D.לרנר לריסה ד״ר :מנהלת

היימן מלכה :עובדת

המדהז 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

טד1מפ<לוגל17
 ומעבדות צה״ל ומרפאות, חולים קופות חולים, בתי הציבור, בריאות :שונות ממעבדות התקבלו הדגימות

 נצפתה 2000ל־ בהשוואה קמפילובקטר. של בידודים 3176 הארצי במרכז נתקבלו 2001 בשנת וטרינריות.
 נשלח הבידודים של )3171( המוחלט הרוב השנה. במרכז שנתקבלו הבידודים במספר 18.1% של עליה

 )0.56%( 18 ו- enteritis עם מחולים צואה מדגימות היה )99.4%( 3152 העיקרי כשהחלק הומניות ממעבדות
 השתייכו לא )1.8%( 58 ו־ בתרבית לגדל היה ניתן לא )3.0%( 94 אלו בידודים מתוך דם. מדגימות

 )Campylobacter jejuni, 655 )21.8%ל־ השתייכו )78.1%( 2347 בידודים 3005 מתוך לקמפילובקטר.
 ומבין ),17.6(%- 29 הוא ביותר הנפוץ הסרוטיפ C. jejuni ב- .C. fetus - ל 1 ו־ C. upsaliensis ל- C. coli, 2 ל־

C. coli דגימות, מאות כמה של מדגם מבדיקת שהתקבלו הנתונים, כל ).24.6%( 2 הוא הנפוץ הסרוטיפ 
ובתרשימים. בטבלה מוצגים
 אותן נמשכות שקבלנו הנתונים סמך על אנטיביוטיקה. לסוגי עמידות אחרי המעקב נמשך השנה במשך

 בעמידות עליה שנצפית בעוד )C. jejuni )0.1% זני בקרב נמוכה עדיין Erythromycin?!- עמידות הנטיות:
 היא 30- ו 49 :הבאים בסרוטיפים ובפרט )2000 בשנת 5.6%( 6.8% בכלל זאת לאנטיביוטיקה C. coli זני
 בין 50.2%- ל השנה והגיעה לגדול ממשיכה Ciprofloxacin^ העמידות בהתאמה, 17%ו- 28%- ל מגיעה אף

C. jejuni -בין 55.7% ו C. coli.

 מבני שבודדו C. coli ו- C. jejuni של ביותר המצויים הסרוטיפים של השכיחות מוצגת 1 מספר בטבלה
 מוצגים 2ו־ 1 בתרשימים דגימות. מאות כמה של ממדגם שהתקבלה כפי 2001 בשנת בישראל אדם

.2001-1994 בשנים שהיו C. coin C. jejuni של העיקריים הסרוטיפים בשכיחות השינויים

ויפדיו
 שנדקרו אדם בבני מפצעים שבודדו 9 ו- מסביבה Vibrio 5ל-.קק חשודים בידודים 31 למרכז נשלחו השנה

 בעזרת .Vibrio vulnificus biogroup lllo הוגדרו כולם מהחולים הבידודים 9 כל אמנון. דג של מסנפירים
 :אנטימיקרוביאליים תכשירים 10ל- רגישים היו הם שביניהם. הדמיון את אישרנו ,PCR^ שיטת

Ampicillin ,Amoxcycillin, Cefepime, Ceptriaxone, Doxycycline, Minocycline, STX, ,Tetracycline, 
Chloramphenicol ,Ciprofloxacin ל- ועמידים Oxacillin, 58,1%( 18 הסביבתיים הבידודים 31 מתוך( 

 V cholerae-Non 1 כ־ V. vulnificus, 2 כ- Vibrio species )22,5%,( 3 כ- V parahaemolyticus, 7 כ- הוגדרו
V. mimicus כ- 1 ו-

במרבז המבוצעות הבדיחות רשימת
חמפילובחטר בתחום א)

 Mannual of Clinical Microbiology. 7th edition ע״י שמומלצת השיטה לפי נעשה ביוכימי אפיון .1
 Indoxyl acetate,הבאות: הבדיקות את כוללת היא תרמופילים. קמפילובקטר חיידקי בין לאבחנה

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

Erythromycin.
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 נסיובים 92 הכוללים הפוליוולנטים הנסיובים 10 עם Rogol-Lior של סכמה לפי סרולוגי זיהוי .3
מייצג. מדגם על מבוצע סרוטייפ לרמת עד המפורט הסרולוגי הזיהוי ספציפיים.

ויבריונים 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:
 סכמה לפי פאג׳ים 14 עם V. cholera classica ו־ V cholera El-tor לקביעת לפאג׳ים רגישות .3

.WHO ע״י המומלצת
Amoxcycillin, Ampicillin, Oxacillin,) WHO ע״י המומלצים אנטימיקרוביאליים לתכשירים רגישות .4

,Ceftriaxone, Chloramphenicol, Doxycycline, Tetracycline, Trimethoprim-sulfamethoxazole .(

טטרים

בזני המוליזין לציטוטוקסיק הגן המצאות בנושא: מולקולרית הביולוגיה מעבדת עם משותפת עבודה .1
. V vulnificus Biotgroup TIT

2001 בשנת פרסומים

1 Kopelowitz J., Lerner L., Bisharat N., Agmon V. Update on Vibrio vulnificus biogroup 3. Isr. 
Soc. Microbiol. Annual Meeting. Beer-Sheva, Israel. Feb. 2001. ISM News, No. 33. Feb. 2001. 
E4. p. 19.

 של ביותר השכיחים הזנים - לסמפילובסטר הארצי המדבז :1 מספר טבלה
Campylobacter ieiuni -ו Campylobacter coli בישראל אדם מבני שבודדו

)מדגם ( 2001 בשנת
C. coli C. jejuni ■

% זנים מם׳ טרוטיפ % זנים מט׳ טרוטיפ
24.6 100 2 17.6 79 29
9.4 38 30 9.8 44 26
6.9 28 49 9.4 42 11
6.6 27 8 6.7 30 . 8

47.5 193 ביניים טכום 43.5 195 ביניים טכום
10.6 43 Untypable 8.9 40 Untypable
41.9 170 אחרים 47.6 213 אחרים
100 406 טה״ב 100 448 טח״ב
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 של עיסריים סרולוגים טיפוסים בשכיחות שיגויים :1 משפר תרשים
Campylobacter jejuni 2001-1994 בשנים בישראל

25 -

1999

YEAR

 של עיסריים סרולוגים טיפוסים בשכיחות שמדים :2 מספר תרשים
Campylobacter coli 2001-1994 בשמם בישראל

YEAR
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לליטטדיה ארצי מרכז
M.D.וסילב ולנטין :מנהל

 64 ו- קליניים ממקרים 40 מתוכם ליסטריה חיידקי של דגימות 104 הארצי במרכז התקבלו 2001 בשנת
).1 מט׳ (טבלה שונים. מזון ממוצרי

 ,50 גיל מעל מטופלים 18מ- היו הבידודים ספורדי. ליסטריוזיס של ממקרים התקבלו הקליניות הדגימות
 5-4 של המחלה שכיחות מידע. עליהם שאין מחולים בידודים 6 ועוד מילודים 4 בהריון, מנשים היו 12

 אמניוטי מנוזל 6,29- מדמים היו הקליניים הבידודים רוב מפותחות. בארצות המקובל בטווח היא למיליון
 ההתפלגות את מציגה 2 מט׳ טבלה .9/31 היה ילודים) כולל (לא גברים/נשים יחס מהאוזן. מהפרשה 1 ו-

.4ו-ל I/2b העיקריים הסרוטיפים שני של הקליניות הדגימות של העונתית
 הדגימות מספר את מציגה 4 מט׳ טבלה שונים. מזון ממקורות הזנים התפלגות את מציגה 3 מט׳ טבלה

סוג. מכל הבידודים אחוז ואת המזון סוגי לפי שנבדקו

מבני שבודדו ליטטדיה זגי של אגטיגגי איפיוו - לליטטריה ארצי מדבז :1 מספר טבלה
2001 בשנת מזוו וממלזודות ארס

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

Human 1 9 - - 1 - - - 29 - - - 40
Food 9 13 1 - 1 1? 2 4 27 - - 6 64
Total 10 22 1 - 2 1 2 4 56 - - 6 104

מבני 4b-v1/2b ליסטדיה זני של עונתית שפיחות - לליסטריה ארצי מדבז :2 מט׳ טבלה
2001 בשנה אדם

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

1/2 b 5 - - - 3 3 - - 7 4 - - 22
4b 3 - 5 2 12 1 6 8 6 6 4 3 56
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שונים מזוו במסורות ליסטריה זני של שכיחות - לליסטייה אדצי מרכז :3 מספר טבלה
2001 בשנת

No. Type of food
Serotype

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

salmon
4 8 2 2 16

4. Fish products 2 1 1 4 8
5. Processed

meat
1 3 1 ו 2 21 29

6. Dairy
products

Total 7 13 1 1 2 26 6 56

 ליסטדיה זני של שכיחות השוואת - לליסטריה ארצי מרכז :4 מס׳ טבלה
2001 ו- 2000 בשנים שוגים מזוו במסורות

Type of food
Number of 

samples tested
Contamination

%
2001 2000 2001 2000

Humous 11 79 9.1 26.6
Salad dips 44 209 - 5.2
Smoked salmon 61 166 23.0 10.8
Fish products 316 376 3.8 12.5
Processed meat 264 529 4.5 8.3
Dairy products 39 74 ־ 1.3
Total 735 1433
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לשיגלה ארצי מדכז
M.D.וסילב ולנטין :מנהל

 מוסדות של שונות ממעבדות )Shigella(שיגלה חיידקי בידודי של דגימות 3687 במרכז התקבלו 2001 בשנת
וצה״ל. קהילה חולים, מבתי מעבדות הכוללות בארץ רפואיים

 את מציגה ,1 מט׳ טבלה .2000 בשנת שנשלחו מהמספר חצי כמעט היה השנה שנשלחו הבידודים מספר
סוגים. לפי והתפלגותם .Shigella חיידקי של הכמותיות התוצאות

 חיידקי של הסרולוגים התת-סיווגים את כמותית בצורה המבטאות תוצאות מוצגות 2 מט׳ בטבלה
Shigella non-sonni, 5. dysenteriae, S. boydii, Shigella flexneri. קודמות לשנים בדומה S. jlexneri 

 הנפוץ Serotypes את מהווה -2a :סרולוגית ומבחינה S. non-sonnei חיידקי בין הנפוץ החיידק את מהווה
ביותר.

 בתרשים .s. sonnei חיידקי של העונתית ההתפלגות את המבטאות ההתפלגויות מוצגות 1 מט׳ בתרשים
 לשנים בדומה .s. non-sonnei חיידקי של העונתית ההתפלגות את המבטאות תוצאות מוצגות 2 מס׳

לנובמבר. אוקטובר בין התקבלו S', flexneri של הבידודים רוב קודמות,

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

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

.3 מט׳

הסנטינליות. המעבדות על דגש עם בישראל הבידודים מכל מדגמים נשמרים המרכז של הגזעים באוסף

סיגים לפי שיגלה חיידסי של כמותית התפלגות - לשיגלה הארצי המרכז :1 מס׳ טבלה
2001 בשגת

Species

No. isolates % isolates

2000 2001 2000 2001
S. sonnei 5,430 3185 85.9 83.4

S. flexneri 664 362 10.5 9.8

S. boydii 197 68 '3.1 1.8

S. dysenteriae 30 72 0.5 1.9

Total: 6,321 3687 100 100



לשיגלה ארצי מרכזב 3-

לפי שיגלה חיידפי של כמותית התפלגות - לשמלה הארצ« המדפז :2 ;מס טבלה
2001 בשנת הסיוליגי תת-סיווגס

Species, Serotype No. isolates % isolates
Shigella dysenteriae 1 2 2.7
Shigella dysenteriae 2 7 9.7
Shigella dysenteriae 3 6 8.3

Shigella dysenteriae 4 1 1.4
Shigella dysenteriae 5 2 2.7

Shigella dysenteriae 7 52 72.2

Shigella dysenteriae 8 1 1.4

Total: 72 100

Shigella flexneri la 5 1.4
Shigella flexneri lb 61 17.0
Shigella flexneri 2a 177 49.0
Shigella flexneri 2b 15 4.1
Shigella flexneri 3 a 8 2.2
Shigella flexneri 3b 11 3.0
Shigella flexneri 4a 8 2.2
Shigella flexneri 4b 1 0.3
Shigella flexneri 5a 1 0.3
Shigella flexneri 6 72 20.0
Shigella flexneri variant X 1 0.3
Shigella flexneri variant Y 2 0.5
Total: 362 100

Shigella boydii 1 1 1.5
Shigella boydii 2 47 69.1
Shigella boydii 8 1 1.5
Shigella boydii 9 8 11.8
Shigella boydii 10 7 10.3
Shigella boydii 11 1 1.5
Shigella boydii 14 1 1.5
Shigella boydii 16 2 2.9
Total: 68 100
Shigella sonnei 3185 86.4

Total Shigella isolates 3687 100
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 לתכשירים שיגלה היידטי עמידות - לשיגלה האיצי המדנז :3 מם׳ טבלה
2001 בשנת אגטימיטדוביאליים

S. sonnei 
N=522

S. flexneri 
N=362

S. boydii 
N=68

S. dysenteriae 
N=72

R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%) R (%) S (%)
Ampicillin 81 19 84 16 36.8 63.2 93 6.9
Ceftriaxone - 100 - 100 - 100 - 100
Chloramphenicol - 100 73.7 26.2 1.5 98.5 88.9 11.1
Nalidixic acid 3.6 96.4 0.6 99.4 - 100 - 100
Tetracycline 55.4 44.6 70 30 35.3 64.7 91.7 8.3
Trimethoprim/
Sulfa

99 1.1 61.1 38.9 54.4 45.6 26.4 73.6

N = Number isolates tested R = % Resistant S = % Sensitive
Antibiotic resistance determined by the disk diffusion (Kirby-Bauer) method.
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Shiseiia sonnti - 2001 חיידסי של חודשית התפלגות : 1 מספר תרשים
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2001 מולמולדית לביולוגיה היחידה
 Ph.D.קופלוביץ חונה : מנהל
M.Sc.חבלבסקי אלינה : עובדת

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

זיהומית. לתחלואה הארציים למרכזים
הארגון. צרכי עפ״י ־ ייחודיים 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 0157:H7 ואילו
חוזרות התוצאות החיידקי. בגנום הנמצאים )Verotoxins( ורוטוקסינים לשני מקודדים הנוספים השניים

גבוהה. אמינות ברמת עצמן על

2. Shigella sonnei - 2000 ,1998 (בשנים גדולות התפרצויות שתי של רטרוספקטיבית בחקירה פתחנו( 
 ).Pulse Field Gel Electrophoresis) PFGE לרשותנו העומדים חדשים מחקר בכלי שימוש תוך

 מומלץ PFGE ב- השימוש .TCDC וה- ירושלים בריאות לשכת עם פעולה משתפים אנו אלו בחקירות
 חיידקים התפרצויות של מולקולרי אפידמיולוגי לניתוח סטנדרט כשיטת האמריקאי CDC ה- ע״י

 פרוטוקולים עפ״י נעשית האנליזה ועוד). Ec 0157:FI7 ליסטריה, שיגלה, (כגון: נבחרים אנטריים
 ה־ של האצבע" "טביעות דגמי את להשוות ניתן מכך כתוצאה .CDC ה- של סטנדרטים יחוס וחומרי

DNA, ל־ המתקבלים Computerized data bank ־ ב הנמצא CDC .באטלנטה

אנזימי שני עם מחיתוך נתקבלו S. sonnei ה־ חיידקי של הגנומי DNA ה- של האצבע״ ״טביעות תמונות
.CDC ה- של הסטנדרטים בתנאים משתנה מתח עם בשדה ממושך לזמן והרצה AvrU fiCbal הרסטריקציה

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 אפידמיולוגיה חקירה נעשית ,2000 בירושלים ההתפרצות לגבי

בעבודה. והנושא

3. Vibrio vulnificus - של סדרה פותחה .1996 בשנת בישראל לראשונה התגלה שלו חדש שביוגרופ פתוגן 
 ע״י ציטוטוקסי להמוליזין הגן (זיהוי 2000 בשנת שנעשה לפיתוח בנוסף הפתוגן. לאפיון עזר בדיקות

PCR 3 של מולקולרית וזיהוי V vulnificus biogroup שיטה על מתבססת RFLP תוצר של ^PCR( 
 לזיהוי PCR לפתח בכדי נעשים מאמצים הנ״ל. PCR מהתוצר שהתקבלו רצפים קביעת ניתוח נעשה

.PCR ע״י V vulnificus biogroup 3 של ספציפי

4. Salmonella Tiphymurium DT104 - בעזרת לחקור התחלנו השנה ^PFGE חיידקי אוכלוסיות את 
 תוצאות מולקולרי. איפיון עברו 1997 משנת החל שנאספו בידודים מולקולרית. ברמת Salmonella ה-
 ,Salmonella Typhimurium 104DT של שונים וריאנטים 4 לפחות קיימים שבארץ מראים החקירה של

שולט. וריאנט קיים כאשר

2001 בשנת פרסומים
1 Kopelowitz J., Lerner L., Bisharat N., Agmon V. Update on Vibrio vulnificus biogroup 3. Isr. 

Soc. Microbiol. Annual Meeting. Beer-Sheva, Israel. Feb. 2001. ISM News, No. 33. Feb. 2001. 
E4. p. 19.
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אימונולוגיה תחום
 Ph.D.גיל אינה ד״ר :מנהלת

גבאי אני שמעוני, שירה :עובדים

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

בקטריולוגיות.
 ישראלי ארץ צפע הנחשים: ארסי כנגד נוגדנים המכילים נסיובים מתקבלים לתרכיבים במעבדה .2

)Vipera palaestinae,( אפעה )Echis colorata( צהוב ועקרב )Leiurus quinquestriatus.( אלה נסיובים 
 מאשרת נוספות, ובדיקות יעילות בודקת לתרכיבים המעבדה המרכזיות. למעבדות מחוץ מיוצרים
עקרבים. עקיצות או נחשים הכשות של במקרים לטיפול המשמשים אלה נסיובים ואורזת

2001 בשנת ישווקו שהוכנו תכשירים
_______________________________חיידקים לזיהוי תכשירים

 בקבוקים מספד
ששווקו

 אצוות מספר
שהוכנותבדקו תכשירים

37 - סלמונלה נוגדני לזיהוי widal אנטיגן 1

650 13 e. coli לזיהוי נוגדנים 2

544 16 Salmonella לזיהוי נוגדנים 3

25 - Citrobacter לזיהוי נוגדנים 4

17 - Acmetobacter לזיהוי נוגדנים 5

14 - Campylobacter לזיהוי נוגדנים 6

11 - v cholera לזיהוי נוגדנים 7

11 - Yersinia לזיהוי נוגדנים 8

ועקיצות הכשות גגד אדם ככני לשימוש תכשירים
223 3 צפע הכשות נגד נסיוב 1

- 3 צהוב עקרב עקיצות נגד נסיוב 2
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בירושלים הציבוד לבריאות המעבדה
 Ph.D., m.p.h. גרינברג זלמן :המעבדה מנהל

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

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

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

 .91342 מיקוד ירושלים, 34410 ת.ד. :למכתבים מען
 02־6528084:פקס׳ , 02־6551821,02־6551820:טלפון
E-mail: clbza1man@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 מט׳ בטבלה ניתן השנה במהלך הפעילות פירוט

2001 בשנת הפעילות ■־ בירושלים הצבור לבריאות המעבדה : 1 מט׳ טבלה

דגימות מט׳
הדגימות מקור

דגימות מט׳
2001הדגימות מקור 2000 2001 2000

5127 6048 מי־שתיה ג.
בדיקות

תברואיות

8 160 צואה א.
בדיקות
קליניות

786 820 חולים בתי מים 1284 1184 שעלת
457 388 ג׳קוזי שחיה, ב. 56 34 טטנוס

־ 34 מקוואות 5 71 דיפתריה(בקטר)
73 68 ושונות סקרים 79 68 דיפתריה(סרול׳)

6443 7358 טה״ב 276 210 Vitek
13 חלב ד.

מזון
- 34 שונות

41 205 חלב מוצרי 1708 1761 טה״כ
83 32 עוגות,קרמים 70 66 למלריה דם ב.

132פרזיטולוגיה 226 סלטים 18 20 (סרול•׳) אכינוקוקוס
72 48 ירקות 69 61 * סרולוגיה
86 101 בשר מוצרי 204 244 צואה(ריכוז)

159 124 דגים 47 35 (קופרואנט) צואה
23 15 משקאות 18 13 שתנים

0 3 גלידה - 60 סקר אונקוצרקה
3 13 תבלינים 20 40 שונות

56 9 לתינוקות מזון 446 539 טה״כ
39 טופו שונים טפילים *

j4» US, וסקרים שונות
[730 ) ( 934 ( טה״ב

שונות(סקרים)
9327 10592 הכל טך

mailto:clbza1man@matat.health.gov.il
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וסיולוגיות בקטדיולוגיות בדיקות א.
נצרת. באיזור במוסד מזון הרעלת אירוע ־ מזון הרעלת של התפרצויות חקירת .1

 התחלואה תלמידים. 28 חלו בו 23.11.01 בתאריך מזון הרעלת של אירוע היה נצרת שבנפת במוסד
 שלושה צואה דגימות 8 התקבלו במעבדה וחום. בשילשולים גם מהילדים חלק ואצל בטן בכאבי התבטאה

 בצילוס שיגלה, סלמונלה, קולי, הבאים: לחיידקים נבדקו הדגימות ההתפרצות. תחילת לאחר ימים
 E. coli 0133;H-; LT;- החיידק בודד דגימות 3מ- פרפרינגנס. וקלוסטרידיום סטפילוקוקים צראוס,

ST-100% high גבוהה. טוקסיגניות בעל

דיפתריה .2
בקטריולוגיות בדיקות - דיפתריה א.2

 מתוכם .Corynebacterium להגדרת הישועה מעייני חולים מבית דם אגר על בידודים 5 התקבלו 2001 בשנת
 ידי על ושאושרה APT כרטיסי לפי וההגדרה Corynebacterium-ל שחיוביים מצאנו מקרים בשלושה
 בשני .C. amycolatum נמצא: הפלה שעברה שנים 37 בת אשה אצל כדלקמן: באנגליה PHLS מעבדות
שלילי. נמצא Elek test ה- בשיטת אלו לחיידקים טוקסיגניות בבדיקת .C. striatum נמצא אחרים מקרים

סרולוגיות בדיקות - דיפתריה ב.2
 הנוגדנים רמת האם לבדוק כדי מסחרית, בערכה האליזה בשיטת שונים מאנשים דם דגימות 48 נבדקו
 מהרמה נמוסה נמצאה הנוגדנים רמת אלו מדגימות )27.0%(13ב- כמגינה. הנחשבת לרמה מעל היא בדמם

שמתוך נמצא מאתיופיה בעולים שנעשה נוסף סקר ).13.2%( שעברה משנה כפול היינו זה אחוז המגינה.
המגינה. מהרמה הנמוכה נוגדנים רמת נמצא מהם 51.6%ב- נבדקים, 31

*

טרולוגיות -בדיקות טטנוס .3
 הנוגדנים רמת האם לבדוק כדי שונים מאנשים דם דגימות 56 מסחרית בערכה האליזה בשיטת נבדקו
 נמצאה הנוגדנים רמת הנ״ל מהדגימות )8.9%( 5ב- כמגינה. הנחשבת החיסונית לרמה מעל היא בדמם
המגינה. מהרמה נמוכה

A סיולוגיות בדיקות - שעלת
 לעומת דגימות 100בכ- גדול זה מספר סרום. דגימות 1284 לשעלת במעבדה לבדיקה התקבלו 2001 בשנת
 היה TgA-vw TgM ל- גבוליות או/ו החיוביות הדגימות אחוז .2000 בשנת שהתקבלו )1184(הדגימות מספר

 השנה. חודשי בין הבדל ללא חודש כל במעבדה התקבלו דגימות 100כ- שעברה. בשנה 50%כ- לעומת 60%כ-
 בהם גילאים שני שישנם למדים זה מתרשים גיל. לפי החיוביות הבדיקות התפלגות תוארת 1 מס׳ בחדשים

 כל שהגיעו הדגימות מספר מפורט 2 מס׳ בטבלת העשרה. ובגיל שנה לגיל עד בתינוקות :גבוהה התחלואה
 הדגימות במספר גם כמו שהתקבלו הדגימות במספר עליה שישנה לראות ניתן .2002 ועד 1996 משנת שנה

 החיים בעתת לשעלת מלא חיסון שקיבלו נתניה מאזור 8-9 בני ילדים 86ל- שנערך סקר החיוביות.
נמוכה. היתה TgG מסוג הנוגדנים רמת מהם 85%לכ- כי הראה לחייהם, הראשונה

2001-1996 לשנים לשעלת סרולוגיות דגימות סיכום :2 מס׳ טבלה

1gM :הן 
או חיובי  

ולי

 1 דגימות
 1gA או/ו

גב
טה״ב

הדגימות
שהתקבלו

שנים
אחוז טה״ב

43.7 349 798 1996
51.8 315 608 1997
39.3 235 598 1998
51.2 420 820 1999
52.7 580 1100 2000
59.8 768 1284 2001
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1999-2001 לשעלת חיוביות דגימות :התפלגות1 מסי תרשים

□ 1999

□ 2000 
EI2001

64> 45-64 15-44 10-14 5-9

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

הס: האיצי 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 גדימות ♦1
 ממקורות במרכז התקבלו דגימות 72 סקרים. במסגרת דגימות 132 מהם צואה דגימות 204 התקבלו השנה
 בכמות Enterobius vermicularis ביצי חייל, בצואת נמצאו אחד במקרה לטפילים. בדיקות לביצוע שונים
 דגימות 32 מהן בצואה, טפילים של לקופרואנטיגנים אליזה בשיטת נבדקו צואה דגימות 47מאוד. גדולה

גיארדיה. לאנטיגן חיוביות דגימות 2ו־ היסטוליטקה, אמבה לאנטיגן חיוביות היו
 בבי״ח הארצי האיידס מרכז עם בשיתוף הנערך מחקר במסגרת - )1(אתיופיה בעולי מעיים בטפילי נגיעות
 Schistosoma כדלקמן: היתה התולעים שכיחות אתיופיה. מעולי צואה דגימות 26 השנה נבדקו קפלן,

mansoni 1 )3.8% ),3.8%( 1 דגימה Trichuris trichiura ,(11.5%) 3 Hookworm.(

 בסמוך קליטה מרכז עם בשיתוף הנערך מחקר במסגרת - )2( אתיופיה בעולי מעיים בטפילי נגיעות
 Schistosoma:כדלקמן היתה התולעים שכיחות אתיופיה. מעולי צואה דגימות 106 השנה נבדקו לירושלים,

8 mansoni 7.5%( דגימות,( Ascaris iumbricoides ,(5.6%) 6 Trichuris trichiura ,(22.6%) 24 Hookworm 
30 )28.3%,( . ),7.5%( 8 Hymenolepis nana ,(2.8%) 3 Taenia

t A
ודס צואה זרע, שתו, - לבילהדציה בדימות ♦2

 ).2 מט׳ (טבלה חיוביות נמצאו )36%( דגימות 9 לסכיסטוזומה. נוגדנים לבדיקה דם דגימות 25 התקבלו
 אחת באף אך שתן איסוף של דגימות גם שלחו 4 חיובית, נמצאה שלהם הסרום שבדיקת הנבדקים 9 מתוך
 שהתקבלו דגימות 14 מתוך אחת, שתן איסוף בדגימת .Schistosoma haematobium ביצי נמצאו לא מהן

 בנוסף שתן. בליטר ביצים 60,000כ- מאוד גדולה בכמות Schistosoma haematobium ביצי נמצאו במעבדתנו
הבילהרציה. לביצי שליליות נמצאו וכולן אחת זרע ודגימת צואה דגימות שתי גם התקבלו
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של ולקופרואנטיגנים הטרולוגיות הבדיטות סיכום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :2 מש׳ טבלה
2001 בשנת טפיליס

 הבדיקות %
החיוביות

 הבדיקות מט׳
חיוביות שנמצאו

מטפר
הבדיקות

הבדיקה טוג הבדיקה שם

16.6 3 18 אליזה Echinococcus HA
36.0 9 25 אליזה Schistosoma spp.
62.5 *5 8 אליזה Trichinella spiralis
38.8 14 36 אליזה Toxocara cauls
68.0 32 47 אליזה - קופרואנטיגן Entamoeba histolytica
4.2 2 47 אליזה - קופרואנטיגן Giardia lamblia

. זרים מעובדים כולן היו לטריכינלה החיוביות הדגימות *

אחדים: דם ולטפילי למלריה בדיקות ♦3
 ).3 מט׳ בטבלה מלריה(פרוט טפילי נמצאו דגימות 35ב- אבחנה. לאימות או לבדיקה דם דגימות 70 נבדקו
מערות. קדחת מחלת מחוללי - בורליה חיידקי נמצאו שאן בית באיזור במערות מטיילים של מקרים בשני

2001 בשנת מלדיה לטפילי הבדיקות טיפוס - בידושליס הצבוד לבריאות המעבדה :3 מט׳ טבלה

טה״ב
חיוביים

טבעות Plasmodium
malariae

Plasmodium
vivax

Plasmodium
falciparum

מטפר
דגימות

7 3 1 2 1 21 אתיופיה עולי
27 15 12 48 ישראלים

1 1 1 תיירים
35 18 2 14 1 70 טה״ב

:לפדזיטולוגיה האדצי במדכז שהתקבלו לזיהוי מיוהדות דגימות
בלבד. צמחיים סיבים נמצאו לתולעים שנחשדו דגימות בשתי .1
טפילית. שאינה עגולה תולעת נמצא לירושלים סמוך בישוב שחי אדם ידי על שהובא מאסלה בממצא .2
שלילי. נמצא acid-fast בצביעת ציקלוספורה של לאאוציסטות בחשד .3

מזיו - תבדואיות בדיקות ג.
 סיכום מוצגות 4 מט׳ בטבלה ומוצריו. חלב של דגימות 41 נבדקו השנה ־ ומוצריו חלב בדיקות .1

חריגים. ממצאים היו לא חלב. למוצרי שנעשו הבדיקות במספר גדולה ירידה היתה שהתקבלו. הדגימות

2001 בשנת ומוצריו חלב בדיקות - מזוו תחוס - בידושליס הצבור לבריאות המעבדה :4 מט׳ טבלה
מטפר

דגימות
2000

מטפר
דגימות

2001 הדגימה טוג
13 0 חלב
29 2 חמאה

5 2 מתוקה שמנת
66 28 מותטטים מוצרים

105 9 גבינות
218 41 טה״ב

חריגות נמצאו לא השנה
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 חיידקים :הבאים הפתוגנים לחיידקים נבדקו המזון דגימות - 2001 במזון פתוגניים חיידקים .2
 התפלגות - וולשי וקלוסטרידיום צראוס בצילוס ליסטריה, סלמונלה, חיוביים, קואגולז סטפילוקוקים

5 מט׳ בטבלה מוצגים - המזון סוגי לפי הדגימות מספר
במוצרי פמוגגיס חיידסים של מימצאיס - מזוו תחוס - בידושליס הצבוד לבדיאות המעבדה :5 מט׳ טבלה

2001 בשנת שוניס מזון

טטרפטוקו׳
פקאליט

קלוסטר*
וולשי

צראוט בצילוט ליטטריה סלמונלה  דג׳ מס׳
טטפ׳ עם

מספר
דגימות

הדגימה סוג

דג׳) 45(מ- 5 9 132 סלטים
3 דג׳) 31(מ- 2 דג׳) 29(מ־ 2 1 4 86 ומוצריו בשר
1 דג׳) 81 (מ־ 36 דג׳) 112(מ- 7 8 159 ומוצריהם דגים

23 מיצים משקאות,
3 תבלינים

10* < 31 39 טופו
1 56 לתינוקות מזון

7 83 מאפה דברי קמח,
36 שונות

32 4 45 9 1 28 617 הכל טך
 ניכרת בצורה הגדילה שנים, כמה לפני למעבדה שהוכנסה מזון במקורות צראוס בצילוס לחיידקי הבדיקה

 חשיבותו על מצביע זה חיידק של הגדול הבידודים מספר מזון. הרעלות גורמי לזהות המעבדה יכולת את
להרעלות. כגורם האפשרית

מוצגת שונים מזון ממקורות שבודדו הליסטריה חיידקי של הזנים התפלגות במזון: ליטטריה חיידקי
.6 מספר בטבלה
 מזוו ממקורות שבודדו ליטטדיה זגי - מזון תחום - בידושליס הצבור לבריאות המעבדה :6 מט׳ טבלה

2001 בשגת

טה״כ 4a 4ab l/2a 4e ליטטריה זן

9 1 1 ו 6 בידודים מספר

 על פירוט ניתן 7 מספר בטבלה מזון. הרעלות של אירועים 3ב- טיפלה המעבדה ־ מזין הרעלות .3
מימצא. היה בהם אירועים

מימצאים עם מזוז הרעלות של אירועים - מזוו תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :7 מט׳ טבלה
2001 בשנת

גורם בידוד מימצא עם מזון נפגעים מקום
+ קואגולז סטפ׳ חיידקי כרוב סלט  סבלו אדם בני 400

אושפזו 3 משלשולים,
מלון בית

קלוסטרידיום חיידקי
צראוס בצילוס

בקר צלי
 חציל טחינה, סלט סלק, סלט

מטוגן פלפל ממולא,

 100 מתוך אדם בני 19
 סבלו באירוע, שהשתתפו
משלשולים

מלון בית

+ קואגולז סטפ׳ חיידקי
 + קואגולז סטפ׳ חיידקי

 בודד הדגים מיני 3מ-
צראוס בצילוס

 טחינה סלט
פטרוזיליה

 מטוגן, מושט פורל, דג
בגריל אדמונית

 סבלו אדם בני 6
וחום שלשולים מהקאות,

מסעדה

A פיצו״ח ע״י למעבדה שהובאו דגימות רובם ירקות, דגימות 72 נבדקו 2001 בשנת - ייקות בדיקת 
 להלן מהאוטונומיה. לישראל המועברת חקלאית לתוצרת מיקרוביולוגיות בדיקות במסגרת חקלאית
:הבדיקות תוצאות
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2001 בשנת ירקות בדיקות - מזון תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :8 מס׳ טבלה

* חריגה סוג לפי דגימות מספר
ירקות
שונים

נוכחות
E. coli

פקאל 10נ מעל
קולי

 10"מעל
קוליפורמ׳

 חריגים מספר
בסוגריים) (%

מספר
דגימות

(5.8%) 8 (5%) 7 (2.9%) 4 (13.4%) 19 72 הכל סך
ירקות. בגר׳ E. coli חידקי של הימצאות בגר׳, צואתי קוליפור׳ 10 מעל בגרם, קוליפור׳ 10 מעל :חריג

 מס׳ (טבלהמזון מוצרי איכות על הציבור של תלונות 11ב- המעבדה טיפלה השנה ־ הציבור תלונות .5
התלונות. במספר ירידה של המגמה נמשכה ).9

2001 הציבודבשגת תלונות - מזוו תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :9 מס׳ טבלה

2001 2000 1999 1998 1997 1996 שנה
11 13 47 23 35 25 מהציבור שהתקבלו תלונות מספר

מימצא
דגימה

מס׳
מספר

דגימות

 2001 הציבור: תלונות
סלמונלהלבדיקה שהובאו הדגימות סוג קלוטריד־

יום
סטפילו־

קוקים
בצילוס
צראוס

+ 1 5 צלויים עופות
+ 2

+ + + + 3
+ 4
+ + 5

+ 3 דגים
+ 1 נקניק

עובש 1 עוגה
עובש 1 גבינה

1 3 2 5 עובש 2 11 סה״ב

סקרים .6
 בודדו מהן 5וב- סלטים של דגימות 45 במעבדה נבדקו השנה .Bacillus cereus לחיידקי סלטים סקר

החיידקים.

מים - תבדואיות בדיקות ד.
החולפת. בשנה במעבדה שנעשו מים בדיקות סיכום ניתן 10 מס׳ בטבלה

2001 בשנת מים בדיקות סיכום - מים מחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :10 מס׳ טבלה

 דגימות מספר
2001

מספר
2000 דגימות

הדגימות מקור

5127 6048 שתיה מי
786 820 חולים בתי
457 388 נופש ומי שחיה בריבות

73 68 שונות מעינות, סקרים,
6443 7358 הבל סך

 0.7% שהם קוליפורמים חידקי 3מ- יותר נמצאו דגימות 43ב- שתיה. מי של דגימות 6048 נבדקו - שהיה מי
3280( דגימות 820 נבדקו - חולים בתי ).0.2%( דגימות 12ב- נמצאו צואתי קולי חידקי הדגימות. מסך
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 פסוידו׳,-ס. צואתי, קולי <,3 חריגים(קולי מימצאים היו הבדיקות מסך 0.9% שהם בדיקות 29ב־ בדיקות).
 בדיקות 23ב־ וג׳קוזי. שחיה מבריכות מים דגימות 388 נבדקו ־ נופש ומי שחיה בריכות <).1000 כללית
חריגות. נמצאו

שתית מי בדיקת תוצאות .1
2001 בשנת שתיה מי בדיקות טיכום - מיס תחוס - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :11 מט׳ טבלה

צואתי קולי מ״ל 100ב־ קוליפור׳ עם דגימות מטפר ישוב
% מטפר % >3 /י>0 1־3 דגימות

שגרתיות בדיקות שונות ירושלים־
1 6 וחוזרות

1 105 מחשב ללא
שגרתיות בדיקות מחוז ־ ירושלים

1 2 0.2 6 2570 וחוזרות
2 1 6.5 4 62 מחשב ללא

שגרתיות בדיקות יהודים ישובים
3 1.1 24 0.6 14 2265 וחוזרות ביו״ש
2 1.7 2 1.7 2 118 מחשב ללא

שגרתיות בדיקות טה״ב
4 0.6 27 0.4 20 4841 וחוזרות
5 1.1 3 2.1 6 285 מחשב ללא

0.2 9 0.6 30 0.5 26 5127 הכל טך

 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,

חולים בתי ־ שתיה מי בדיקת תוצאות .2
חיליס בבתי שתיה מ< בדיקות טיכוס - מיס תחוס - בירושליס הצביר לבריאות המעבדה :12 מט׳ טבלה

2001 בשנת

 כללית טפירה
<10נ

פטאודומונט קולי
צואתי

 קולי׳ גם
נמ״ל

דגימות
ב־סס

2001 שנת

דגימות מטפר דגימות מטפר מטפר
דגימות

>3 1־3 מטפר
דגימות

חולים בתי

8 8
2

5 10 2 760
26

מחשב
מחשב ללא

8 10 5 10 2 786 הכל טך

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

מיחשוב). ג׳ון(ללא סנט ),111(
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ובריאות עונג שחיה, בריכות מי בדיקת תוצאות .3
עונג שחיה, בריכות מי בדיקות סיכום - מיס תחום - 0ב«רושל« הצבור לבריאות המעבדה :13 מס׳ טבלה

2001 בשנת ובריאות

מ״ל 100- ב חידקים עם דגימות מספר מספר <2 סטפילוק׳2001 שנת פסאודומת׳ <10 קולי׳ דגימות
1 1 24  מחשב

מחשב ללא
C1,A1 עמוקים מים

2 2 3 200 מחשב C3׳A3 רדודים מים
2 2 8 מחשב ללא

1 2 3 80 מחשב P3 פעוטים מים
1 1 מחשב ללא

1 3 1 59 מחשב J4,J3 ג׳קוזי
46 מחשב T3,T1 טיפולית בריכה

2 5 4 35 מחשב ללא ואחר) רחצה (חופישונות
4 מקוואות

7 15 14 457 הכל סן

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

2001 בשנת מעיינות מי בדיקות סיכום - מים מחום - בירושלים הצבור לבריאות המעבדה :1♦ מס׳ טבלה

מ״ל 100ב- חידקים עם דגימות מספר 2001 שנת
<1000 כללית ספירה סטרפטוקוקים E. coli צואתי קולי דגימות מספר

18 51 48 52 73

הצבוד לבריאות במעבדה שנערכו שונות ופעולות סקדיס ה.
 : )profiency tests(לאומיים בין מיומנות במבחני חלק לקחת המשיכה המחוזית המעבדה - האיכות אבטחת

 5-4 לזיהוי דגימות מקבלים אנו תחום בכל מבריטניה. - FEPAS - במזון מבריטניה, - PHLS - במים
ביותר. רצון משביעות היו שנערכו המבחנים של התוצאות בשנה. פעמים

2001 בשנים פדטומים ו.

 1 לייבוש שניס 50״ משולבת. התפתחות - ישראל בארץ יהודית והתישבות מלריה ז. גרינברג ד., שפירא
עמי .2001 אפריל, 12-11 כפר-גלעדי. ז״ל. נחמיאס דוד של לזכרו החולה בעמק וסיור עיון ימי החולה״.

.3-2

2 Greenberg Z., Rozen B. Water sanitation in pre-modem Jerusalem. 11th International 
Conference on Water in Antiquity. Israel - Neve-Tlan. 7-12.5.2001. p.l 9-20. (Abst.).

3 Wilamowski A., Moran S., Greenberg Z. Preliminary results of a survey of commensal 
rodents and their parasites in Israel. 3rd European Vertebrata Pest Managment 
Conference, Sept. 9-14, 2001. p. 24. (Abstract).
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2001 שנתי רו״ח - לאנטומולוגיה המעבדה
Ph.D.פנר חדוה מנהלת:

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

Culicidae יתושים א.
 בטמפ׳ הוקפאו היתושים המיון לאחר בוגרים. יתושים של והגדרה למיון הופנה העבודה עיקר הדו״ח, בשנת

 החומר ועיבוד המיון שיטות הנילוס. מערב קדחת בנגיף נשאות לבדיקת לנגיפים למעבדה ונשלחו -70°C של
.2000 לשנת השנתי בדו״ח תוארו

 מין, בכל הפרטים מספר ),sex( וזוויג )species( מינים לפי ההגדרה תוצאות מסוכמות 1 ז׳7מ בטבלה
 21,000 ל- קרוב מוינו סה״כ בנגיף. נגועות שנמצאו האוצוות ומספר לבדיקה שנשלחו האוצוות מספר

 לראות ניתן מהטבלה זכרים. 21% ורק נקבות היו שנלכדו מהיתושים 79% שונים. מינים 14 ל- יתושים
 הנילוס. מערב קדחת נגיף את נושאות נמצאו Cx. perexiguus ו־ Culex pipiens המינים של נקבות שרק

 25% ו- Cx. perexiguus מהמין היו החיוביות מהאוצוות 75% דומים, היו המינים משני האוצוות מספרי
 חיוביים ממצאים הקיץ, כל במשך נלכדו המינים משני שיתושים למרות .Cx. pipiens מ- בלבד

 Cx. perexiguus מהמין חיוביים ממצאים ואילו יולי־אוגוסט בחודשים רק נתקבלו Cx. pipiens מ-
 העונתית התפוצה לשיא מחלה מקרי הופעת בין העונתית הקורלציה אוגוסט־אוקטובר. בחודשים התקבלו

 עקרי וקטור הנו Cx. perexiguus ש־ ההשערה את מחזקת זה, במין העיף והמצאות Cx. perexiguus של
הנילוס. מערב קדחת של

 הסביבה. לאיכות המשרד מחוזות לפי - הקולקס מיני שני של הגיאוגרפית התפוצה מובאת 1 מט׳ בעקומה
 היו הבוגרים היתושים שלכידות מכיוון היתושים, של האמיתית התפוצה על מהעקומה להסיק אין לצערנו

 המשרד אנשי ע״י מתבצע מהשדה היתושים ואיסוף ניטור כידוע, למחלה. חשד היה בהם למקומות מכוונות
 היה הזחלים ניטור בוגרים, יתושים לכידת על הדגש הושם הדו״ח שבשנת מכיוון הסביבה. לאיכות

מצומצם.

 בין בהשוואה בנגיף. נגועים נמצאו אשר Culex ה- מיני שני של העונתית התפוצה מובאת 2 מט׳ בעקומה
בולטת. זחלים מיעוט של התופעה הזחלים, מספר לבין שנלכדו הבוגרים מספר

 נדגמו. האנופלס יתושי של דגימות 53 שסה״כ לראות ניתן הזחלים. דגימות מספר מובא 3 מט׳ בעקומה
 לשמור מנת על הכרחי שיטתי ניטור המלריה, של הפוטנציאליים הוקטורים הנם האנופלס שיתושי מכיוון

 הופעת של במקרה מהיר טיפול ואפשרות בארץ האנופלס אוכלוסיות על ידע -דהיינו הקיים המצב על
המחלה.

 גוון הסביבה. לאיכות המשרד מחוזות לפי היתושים, מיני של הגיאוגרפית התפוצה מובאת ,4־7 בעקומות
מוגבלת. גיאוגרפית תפוצה בעלי מינים לבין הארץ בכל הנמצאים מינים בין להבחין וניתן רחב, המינים

הרבדה תכשירי יעילות ב.
של זחלים יתושים: אוכלוסיות 13 ב- המאושרים ההדברה תכשירי של היעילות נבדקה הדו״ח בשנת

Culex pipiens .

 מתייחסת 8 מט׳ עקומה .9 ו־ 8 בעקומות מובאות )R/S יחסית תעודת של בערכים (מבוטאות התוצאות
 התעודת ערכי מאד, יעיל עדיין הפירתרואידים מקב׳ סיפרמטרין ה- אחד תכשיר :הדברה תכשירי לשלושה
 מספר זה בו השימוש אף על זה, לתכשיר רגישות עדיין היתושים אוכלוסיות מרבית נמוכים. היחסית,

 ובגלל שנה, מעשרים יותר לפני בשימוש היו שניהם אורגניים. זרחנים הנם הנוספים, התכשירים שני שנים.
 וניתן שנים כחמש לפני לשמוש הוחזר הפנתיון הופסק. בהם השמוש מאד עמידות אוכלוסיות התפתחות

 מחדש ויאושר שנבדקו האוכלוסיות בכל יעיל ־ הטמפוס לתכשיר. עמידות אוכלוסיות ישע שכבר לראות
.2002 בשנת
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 עמידות עדיין היתושים אוכלוסיות תכשירים. לשני היחסית התנגודת ערכי מובאים 9 מס׳ בעקומת
 התנגודת. ברמות לירידה הנטיה מסתמנת בו, השמוש נאסר האחרונה שבשנה מכיוון אך לכלור־פיריפוס,

 האפשרות ונשקלת שנבדקו האוכלוסיות במרבית תנגודת התפתחות כבר מסתמנת פרמתרין לתכשיר
משמוש. להוציאו

 המסקנות יישום במזיקים. ללחימה האגף - הסביבה לאיכות למשרד מועברות הבדיקות תוצאות כל
 ההחלטות בתכשיר, השמוש הפסקת או תכשיר אישור של ובמקרה בשדה לפעולות בהמלצות מתבטא

בתברואה. תכשירים לאישור בועדה מתקבלות

מזון בדיקות ג.
 338 בחרקים. נגוע מזון על הצבור תלונות היו דוגמאות 80 דוגמאות. 418 במעבדה נבדקו 2001 בשנת

 פרוט המזון. על השגרתי הפקוח במסגרת המזון שרות ע״י והשווק הייצור במערכת נדגמו דוגמאות
.2 מס׳ בטבלה השנה לחודשי בהתאם והתוצאות הבדיקות

 הנגיעות לאחוזי בהשואה מאד נמוך אחוז זהו .2.66% הוא 2001 בשנת השגרה בבדיקות הנגיעות אחוז
 במפעלי שחל בשפור מוסברת הנגיעות באחוזי החדה הירידה .8%-6% בין שנע שנה, 25 במשך המקובלים

המזון. של האנטומולוגים בזיהומים לטפול הנוגע בכל המזון

 ומערכות המזון במפעלי השגרה בדיקות במסגרת הנדגמים היבש המזון מוצרי של הנגיעות באופי שינוי אין
 (זחלים, ההתפתחות דרגות כל המצאות לציון ראויה .3 מס׳ בטבלה מובאת וחריגה מענינת נגיעות השווק.
 שנדגמו קמח דגימות בשתי },Rhizoperta dominica( תבואה נובר מהמין החיפושית של ובוגרים) גלמים

 הצעירים הזחלים גרוס. קמחי בחומר לא אבל גרעינים בתוך במתפתח ידוע התבואה נובר שונות. בטחנות
 את בתוכם ומשלימים מהנבט ניזונים לגרעינים חודרים הבוגרים והזחלים וקמח גרגרים פסולת אוכלים
 הממצא ההתפתחות. דרגות כל על אוכלוסיה נמצאה קמח שבמוצר הראשונה הפעם זוהי החיים. מחזור
קמחיים. במוצרים התפתחותו את להשלים כנראה יכול זה מין כי מעיד

 כי מעיד הממצא אופיניים. חדירה סימני ללא כולן נגועות; דוגמאות 9 נמצאו השגרתיות הפקוח בבדיקות
במפעלים. מקורם הסופיים במוצרים מהנגיעות 90% כ- כי בטענה ותומך לשקית במפעל נגוע הוכנס המוצר

 זו במסגרת .ISO 17025 לתקן בהתאם במזון אנטומולוגיות בדיקות לביצוע הוסמכה המעבדה ,1999 בסוף
 בבדיקות האיכות אבטחת נושא את המסביר השונות בלשכות המזון שרות יחידות לכל חוזר נשלח

במעבדה. במזון האנטומולוגיות

ובמזון". מזון במפעלי "חרקים בנושא מאמר התפרסם מדף" "חיי המזון שרות בעיתון

 נושאי בכל שדנה ישיבה במעבדה התקיימה כן ונצרת. מחיפה המזון שרות לאנשי השתלמות ימי נערכו
ובאר-שבע. מירושלים המזון שרות הארצי, המזון משרות נציגים השתתפו בה במזון האנטומולוגיה

 כשרות להבטחת אנטומולוגי בפקוח שעוסקים ברק מבני הבד״ץ של הכשרות לאנשי השתלמות יום נערך
 העוסק המזון" של אנטומולוגי לניקיון "הפורום בישיבות קבוע באורח משתתף המעבדה נציג המוצרים.

מחרקים. המזון לניקיון הקשורים הנושאים כל בקידום

רגל ופרוקי חרקים של והגדרה זיהוי ד.
 :שונים גורמים ע״י נשלחו אשר רגל ופרוקי חרקים של דוגמאות 280 כ־ במעבדה והוגדרו זוהו 2001 בשנת

 מידע וכן נכונים והגדרה זיהוי וכו׳. הסביבה לאיכות המשרד מקומיות, מועצות עיריות, הבריאות, לשכות
ונכונה. יעילה בקרה לבצוע הכרחיים המזיק, של הביולוגיה על

.3 מס׳ בטבלה מובאת מעניינים רגל ופרוקי החרקים מיני רשימת

 לתפוצתה מעבר 2001 בשנת נמצאה A. latus מהמין בקרציות נגיעות :הבאים הממצאים לציון ראויים
 היא יונים, ע״י כנראה ונשאת אדם בני גם התוקפת זו, קרציה ירושלים. העיר תחום המין, של הידועה
חתול ע״ג הארץ במרכז לראשונה שנמצא ,Ixodes gibbosus המין הנילוס. מערב קדחת בהעברת חשודה
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 קרציות ע״י באירופה המועברות נוספות ומחלות קרציתית מוח דלקת כמו מחלות בהעברת חשוד בית,
 עלולות אדם בני ובקרבת בית חתולי ע״ג שנמצאו Haemaphysalis adleri מהמין קרציות גם קב׳. מאותה
מסוכנות. להיות

 בהעברת תמיד והחשודים באילת שנלכדו נודדים מעופות אקטופרזיטים מיני והוגדרו זוהו 2001 בשנת
 Mallophaga הלועסות הכינים מסדרת השנה שהוגדרו המינים לארץ. והחדרתם עועים אקטופרזיטים

האדם. בריאות את כמסכנים נחשבים אינם השרצגלמים, זבובי וקב׳

בטבלה. המינים פרוט .1999-2000 בסקר מחולדות שנאספו האקטופרזיטים כל השנה במשך הוגדרו

2001 פדפומים
1 .2001,6-5 :16 מדף״ חיי■' ובמזון. מזון במפעלי חרקים ע. וילמובסקי

2 עמי לזאולוגיה, החברה של 39ה- הכנס בישראל. לרכוש המזיקים חרקים ה. שנור ׳ע. וילמובטקי
2001,45

3 Anis E., Leventhal A., Elkana Y., Wilamowski A., Pener H. Cutaneous leishmaniasis in 
Israel in the era of changing environment. Public Health Rev. 29: 37-47, 2001.

4 Dimentman C., Bromley H.J., Por F.D. Reflooding the old swamps of Lake Hula (Israel) 
- emphasis on zooplankton dynamics. Verh. Internat. Verein. Limnol. 27: 3044-3047, 
2000.

5 Pener H., Wilamowski A. Alternative insecticides to DDT for the control of the sandfly, 
Phlebotomus papatasi. Phytoparasitica, 29: 1, 2001. (Abst.).

6 Pener H. Culex pipiens and Cx. perexiguus - vectors of West Nile Fever in Israel. 3rd 
International Congress of Entomology, Barcelona, Spain. 2001 (abstract).

7 Schwartz E., Paul F., Pener H., Almog S., Rotenberg M., Golenser J. Malaria antibodies 
and mefloquin levels among the United Nations troops in Angola. J. Travel Med. 8 (3): 
113-116, 2001.

8 Wilamowski A., Braverman Y., Chizov-Ginzburg A. Pener H. Susceptibility of field 
populations of Culex pipiens and Culicoides imicola to the pyrethroid lambda-cyhalothrin, 
Phytoparasitica, 29: 1, 2001. (Abst.).

9 Wilamowski A. Monitoring traps, the basis for urban pest control in the new millennium. 
Phytoparasitica, 29: 1,2001. (Abst.).

10 Wilamowski A., Schnur H.J., Ioffe-Uspensky I., Uspensky I. Ticks and mites as potential 
vectors of diseases in Israel. 3rd International Congress of Vector Ecology, 2001. p. 29. 
(Abst.).

11 Wilamowski A., Moran S., Greenberg Z. Preliminary results of a survey of commensal 
rodents and their parasites in Israel. 3rd European Vertebrata Pest Managment 
Conference, Sept. 9-14, 2001. p. 24. (Abst.).
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 הסביבה לאיכות המשרד ידי על שנלכדו היתושים מיני על הנתונים סכום :1 טבלה
לאנטומולוגיה. במעבדה והוגדרו

 לנגיף חיובית תגובה
הנילוס מערב קדחת

מספר
אצוות

מספר
זכרים

מספר
נקבות

מספר
 (% היתושים

י
היתוש מין

(2.15%) 4 186 2736 6283 9019 (43%) Cx. pipiens
(7.65%) 15 196 815 7353 8168 (39%) Cx. perexiguus

1 13 Cx. perexiguus + Cx. pipiens
21 26 1059 1085 (5%) Cx. antennatus
1 17 72 89 Cx. pusiiius
1 3 70 73 Cx. poiciiipes

0 13 13 Cx. theiieri
0 2 2 Cx. mimeticus

19 90 672 762 (4%) Ae. caspius
1 9 19 28 Cut. iongiareoiata

0 2 2 Cut. subochrea
7 10 17 Cu! annuiata

17 377 398 775 (4%) Ur. unguicutata
10 292 435 727 (3%) An. sergentii
5 12 167 179 (1%) An. tenebrosus

20 470 4384 16555 20939 מינים 14 סה״ב

מזוו בדיקות - לאגטומולוגיה מעבדה : 2 טבלה
סה׳׳כ תלונות שגרה בדיקות

דוגמאותחודש דגימות מס׳
דוגמאות

מס׳
תלונות

%
נגיעות

דוגמאות
נגועות

מס׳
דוגמאות

מס׳
דגימות

60 57 11 9 ־ - 49 48 ינואר
36 36 2 2 - - 34 34 פברואר
29 29 3 3 - 1 26 26 מרץ
39 37 5 5 - - 34 32 אפריל
46 41 3 3 ־ - 43 38 מאי
26 23 9 9 - - 17 14 יוני
28 27 3 3 - 1 25 24 יולי
72 72 4 4 - 4 68 68 אוגוסט
9 9 2 2 - 1 7 7 ספטמבר

13 11 12 10 ־ - 1 1 אוקטובר
30 24 18 12 - 2 12 12 נובמבר
30 27 8 8 - ־ 22 19 דצמבר

418 393 80 70 2.66 9 338 323 סה״כ
מזון. מוצר של יותר או דוגמא תלונה בכל הדיגום. במקום הנלקחות הדוגמאות מספר - דגימה
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2001 בשנת במעבדה שהוגדרו מעניינים רגל ופרוקי חרקים מיני : 3 טבלה

1 האיסוף מקומות מין או משפחה סדרה מחלקה

שבע באר זאב, פסגת
 בית חתול על נטף,
 בית חתולי על נטף,
צב על יגאל, - צור

בדרום צה״ל בסיס

Argas latus

Ixodes gibbosus 

Haemaphysalis adleri 

Hyalomma sp. 

Rhipicephalus sanguineus

Acari Arachnida

נחשון קיבוץ
 נורבגית חולדה אביב, תל

העליות חולדת ירושלים,

)mites(קרציונים
מינים מספר

Laelaps echidninus 

Ornithonyssus bacoti

הרצליה ירושלים, Cimex lectularius

מיטה פשפש .
Hemiptera
פשפשניים

Tnsecta

נודדים עופות אילת,

מצויה חולדה יסודות,

מינים מספר

Polyplax spinulosa

Mallophaga
לועסות כינים

Anoplura
מוצצות כינים

נורבגית חולדה לוד,

בדרום צה״ל בסיס

Xenopsylla cheopis

החולדה פרעוש
Ctenocephalides felis

החתול פרעוש

Siphonaptera
פרעושים

גן, - רמת ספארי חנדק, עין
 כברי עדה, נחל חנינה, בית

 אבירים תלם, עינות חנדק, עין
גן - רמת ספארי סילבר, כפר

Phlebotomidae:
חול זבובי

Phlebotomus tobbi

Phlebotomus syriacus 

Phlebotomus perfiliewi

Diptera

אמריקה מדרום חוזר תרמילן Dermatobia hominis

נודדים עופות אילת, Pupipara
שרצגלמים
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Figure 1. Adult mosquitoes - 2001 
Regional distribution
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Fig. 2 Monthly distribution of two Culex species 2001 ־
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Figure 3. Mosquito larvae - 2001

□ Anopheles sp.

□ Culex sp.

Culicinae (Culex sp. exc.) ם
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Figure 4. Regional distribution of Anopheles larvae 2001
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Figure 5. Regional distribution of Cx. pipiens and Cx. perexiguus larvae - 2001

Q Cx. pipiens

□ Cx.perexiguus

North Center+T.A.
region

SouthJerusalem

Figure 6. Regional distribution of Culex larvae - 2001 (except Cx.
pipiens

and Cx. perexiguus)

□ Cxantennatus

nCx.laticinctus

□ Cx.sinaiticus

aCx.hortensis

□ Cx.apicalis

□ Cx.pusillus

aCx.martinii

□ Cx.theileri

North Haifa Center+T.A. Jerusalem+Dead Sea South
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Figure 7. Culicine larvae (Culex sp. excluded) 2001 
Regional distribution
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Figure 8. Culex pipiens larvae - 2001 
R/S at LDgg
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Figure 9. Culex pipiens larvae 2001 ־ 
R/S at LDgg

 □ כלורפיריפוס
□ פרמתריו

400-

חדרה נחל מסילותגולן נאות חנון נחלירושלים שמן בןפטיש נחלחולון ת. שומרה אילון נחל
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?/y/ 6<f601 j /)3p

מאות 3ב־ שחי האיש
ז״ל זילברשטין ודנר פרופ׳

הציבור לבריאות המעברות מחלקת ושל המרכזיות המעבדות של הראשון המנהל
 ומי המדינה הקמת מאז המרכזיות המעבדות את שניהל מי זילברשטין ורנר פרופ׳ נפטר 2001 בשנת

 .1959 בשנת הקמתה מאז הבריאות, משרד של הציבור לבריאות המעבדות מחלקת את שניהל
 חיפה התל-אביב, השלוחות את והקים המעבדות של הפעילות שטחי את הרחיב ניהולו בתקופת

 המעבדות התפתחות אחר לעקוב המשיך ,1965 בשנת לגמלאות פרישתו לאחר שנים ובאר־שבע.
המרכזיות. במעבדות שהתקיימו שונים באירועים והשתתף

 ורב ימים שבע 101 בגיל 31.1.2001ב- בירושלים נפטר ,24.11.1899ב- בברלין נולד זילברשטין פרופ׳
 בברלין לרפואה ד״ר התואר את וקיבל ובפריבורג ברלין באוניברסיטת רפואה למד והישגים. מעשים

 בחקר ועסק בברלין קוך רוברט במכון הכימוטרפויטית למחלקה הצטרף 1926 בשנת .1924 בשנת
 לעלות החליט דתי כציוני מעבודתו. פוטר ,1933 בשנת לשלטון הנאצים עליית עם מדבקות. מחלות
 הוגו פרופ׳ ע״י הוזמן 1938 בשנת הדסה. החולים בבית כמיקרוביולוג לעבוד והחל ישראל לארץ
 ולהוראה. למחקר אליו להצטרף איסטנבול אוניברסיטת של למיקרוביולוגיה המכון מנהל בראון

 באחת מעיים. בחיידקי העוסקות עבודות שורת בראון עם יחד ופרסם חקר באיסטנבול בשהותו
 בשימוש שהיה מצע - במעי הפתוגניים החיידקים של מהיר לזיהוי ופשוט יעיל מצע תיארו העבודות
 שלא לאחר לירושלים, חזר 1942 בשנת הקודמת. המאה של 70ה- שנות סוף עד המרכזיות במעבדות

 הבריאות מחלקת של המרכזיות במעבדות ממשלתי כבקטריולוג ועבד לארץ, געגועיו על התגבר
 מייסדי בין היה בברלין. קוך רוברט ממכון פרופ׳ תואר קיבל 1957- בשנת בירושלים. המנדטורית

 ואחרים. אשנר קלופשטוק, גורביץ, אוליצקי, קליגלר, עם יחד הישראלית המיקרוביולוגיה האגודה
 למוסיקה המכון "רננות" מקימי בין והיה ויהודית קלאסית מוסיקה ואהב ידע זילברשטיין פרופ׳

יהודית.
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בירושלים המרכזיות המעבדות של רפואה וחומרי ציוד "הצלת :עלומה פרשה
 זאת ובכל מאתנו מאד כרחוקים לפעמים הנראים ימים ישראל, ארץ על הבריטי המנדט שלהי בימי
 חצויה הייתה ירושלים ובמצוקה. במצור נתונה ירושלים העיר הייתה רבה, בבהירות לנו זכורים הם

 משמעות הייתה דאז) הבריטי החוץ שר בוין, ארנסט של משמו (שנגזר בוינגראד ולשם לשניים,
 מלאה הכמעט ההפרדה עקב התקופה, באותה היהודי האזרח חיי של היומיומית במציאות מיוחדת

 אי כמו העתיק, הטורקי בבניין משוכנות המרכזיות המעבדות היו ההיא, בעת העיר. חלקי שני בין
 יותר הופיעו לא והערבים האנגלים המעבדות עובדי יהודה. מחנה שכונת בתוך הזר השלטון של בודד

עלינו. מוטלים שהיו החיוניים התפקידים במילוי במרץ המשכנו היהודים אנו אולם לעבודה,
 אלי הגיעה המעבדות, עבודת על והאחראי במקום היחיד הרופא היותי מתוקף אחד, בהיר ביום ואז,

 (חיסונים) התרכיבים מלאי כל את להעביר המנדטורית הבריאות מחלקת ראשי מאת הוראה
 בהן, מאוחסנים ושהיו במעבדות שהוכנו וכיו״ב), טיפוס אבעבועות, כלבת, נגד (תרכיבים השונים
 היהודית. האוכלוסייה בקרב מהר חיש ופשטה כנפיים, עשתה זו ידיעה העתיקה. בעיר הערבי לשטח
 הבתים בגגות משמר מקומות על השתלטו - וה״לח״י" ה״אצ״ל״ ה״הגנה", - המחתרות שלוש אנשי

 מן וכלים חומרים להוציא ניסיון כל הזרוע בכוח ואפילו למנוע כדי המעבדות, לבנין שמסביב
 גברה המחתרות חברי של בצד והמתיחות מסוכן נעשה המצב הערבי. לצד ולהעבירם המעבדות

 לבין המחתרות אנשי בין ותגרות מריבות למנוע כדי לפעול הרגע שהגיע לדעת, נוכחתי לשעה. משעה
 במקום המחתרות שלוש ראשי את אפוא ביקשתי המעבדות. מן החומרים את לקחת שינסו גורמים
 זמן שכל ביותר, מפורשת בצורה הצהרתי טענותיהם שמיעת ואחרי המעבדות, בבניין עמי להיפגש

 נתנו הקבוצות כל השעה. לצרכיי בהתאם ימשך ושהכל הבניין מן דבר יצא לא למקום אחראי שאני
 הבריאות מחלקת ראשי אל המשמרות. מן התרוקנו בסביבה והגגות שקטו, הרוחות אמון, בי

 היהודית האוכלוסייה לצרכיי התרכיבים מלאי ניצל וכך לדרישותיהם, ותקיף מוחלט סירוב העברתי
הנצורה". בירושלים

 אביבה). נהרי (עריכה: .מזכרונותיי לירושלים״ מברלין ״דרבי זילברשטיין ורנר פ׳1פר מתוך:
צילומים. עמודי 5 + עמי 68.1999 ירושלים.
:נוספים מקורות
 קלים בשינויים גם (התפרסם .1960 ,62-60 :58הרפואה, .60 בן - זילברשטין ורנר פרופ׳ ח. גריפטר
).3-2 עמ׳ .7.12.1959 תש״ך, כסלו ו׳ ב-״הצופה", תמונה ובצרוף

 בבניין משפחתו, בני בהשתתפות זילברשטיין פח־פ׳ של לזכרו עיון יום התקיים 29.3.2001 בתאריך
בירושלים. הבריאות משרד של המרכזיות המעבדות של החדש

:מספרו והגות פיוט דברי ולסיום

לעולמים
 מושבע ואופטימיסט בימים בא איש של חופשי בסגנון אודה

הכללים כל של גדול במכלול וזהו
לעולמים. - עוד ישובו לא עברו ימים

- הנשיה לתהום יורדים הם גם מהר וחיש רצים אצים יום יום של קסם רגעי גם
לעולמים.

 שם, ואתנחתא כאן אתנחתא אמרתי, אל ושמע קט, רגע נא עצור יקר, ידיד לכן
לעולמים. - נגמר הכל ואז פסוק סוף גם ואיתו בבטחון קרב עתיד

 לאמור: צדק והוא הרומאי הורץ אמר דיאם, קרפ עצתי אל היטב הקשב ושוב
 גבי על להשתאות לך מעניק השליט אימת כל ודקה שעה כל יום כל נא קטוף

לעולמים. - השכינה מזיו תהנה ואז האדמה,

זילברשטיין ורנר פרופ'


