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  מבוא

, מסכם את הפעילות המקצועית שהתקיימה במעבדות בשנה זו. הדוח 2010דו"ח המעבדות המרכזיות לשנת 

כתוב בשפה מדעית ובצורה בהירה. אני מקווה שהדו"ח יהיה שימושי להנהלת המשרד, ללקוחות המעבדה, הקהל 

לציבור אזרחי מדינת ישראל המקצועי הרחב במערכת הבריאות, האקדמיה והסקטור העסקי. דו"ח זה זמין 

המתעניינים בתחלואה זיהומית, איכות מים, מזון וסביבה ואנטומולוגיה רפואית. שנה זו התאפיינה בעליה בכמות 

הבדיקות, שדרוג טכנולוגיות, ושיפור מתמיד באיכות. ברצוני להביע כאן את הערכתי ותודותיי לכל אנשי המעבדות 

הציג עלייה בכל המדדים המקצועיים, האיכותיים והכלכליים של פעילות המרכזיות שבזכותם אנו ממשיכים ל

  המעבדה.

  2010דגשים מיוחדים לפעילות 

 הקמת מרכז ארצי לסטפילוקוק זהוב )Staphylococcus aureus.( 

 .בניה מחדש של המרכז הארצי לקולי פתוגני 

 הכנסת תחום בדיקות פיצו"ח 

יינה במספר גבוה במיוחד של בידודי חיידקים אנטריים (שיגלה, התאפ 2010שנת התפרצויות תחלואה חריגות. 

בתחילת השנה והתפרצות ארצית של שיגלה  6קמפילובקטר וסלמונלה), ובכלל זה התפרצות שיגלה פלקסנרי 

  סוניי בהמשך. בו זמנית המשכנו להתמודד עם העלייה הנמשכת במספר בידודי קמפילובקטר. 

מכת בפיתוח ויישום שיטות מולקולאריות בכל תחומי פעילות המעבדה מעורבת ותו. מעבדה מולקולארית

מתמשכת. ראויים לציון, הסיוע בחידוש המרכז הארצי לקולי והקמת המרכז הארצי  בתנופת עשייהומצטיינת 

סטפילוקוקים, ההתמודדות עם התפרצויות והתמיכה לשדרוג מולקולארי של בדיקות מתחום הפרזיטולוגיה ל

  ה. והאנטומולוגי

מאמצים גדולים מושקעים באיסוף נתונים על התפוצה, האקולוגיה וההתנהגות . מעבדה לאנטומולוגיה רפואית

הדברה, המבוססות על מידע. שיטות של מיני זבובי החול במטרה לפתח אומדן לסיכון להדבקה בליישמניה, ו

  האמריקאי.הפעילות מתבצעת במסגרת שיתוף פעולה בין משרדי ותוכנית מחקר עם הצבא 

הפעילות מאופיינת בהכנסת שיטות מולקולאריות והבטחת איכות לתהליכי . מעבדה ארצית לפרזיטולוגיה

הבדיקה, תוך וולידציה לשיטות ישנות. כמו כן מוכנסות שיטות חדשות למחלות פרזיטים יתומות (שאין להם 

  בדיקות). הפעילות נעשית בשת"פ הדוק עם הרופאים.

השנה התאפיינה בביצוע וולידציה לבדיקות בהסמכה. הכנסת בדיקת ירקות המיובאים משטחי  .מעבדה מחוזית

  בכוונתנו להכניס בהמשך בדיקות קולחין וסביבה. (פיצו"ח).הרשות 

נרכש ציוד עיקור חדש ונוספה אוטומטיזציה לעבודת הכנת המצעים. תהליך בקרת האיכות של . המדור למצעים

  כשו גזעי ייחוס ונכתבו נהלים חדשים. המצעים עבר רוויזיה, נר

למעבדות בדיקה. הושקע מאמץ  ISO/IEC   17025המעבדות המרכזיות מוסמכות לתקן  .אבטחת איכות

בכתיבת נהלים גם לתהליכים שאינם תחת הסמכה באופן ישיר. המרכזים הארציים החלו בהליך שיוביל להסמכה 

  . ISO/IEC 15189לפי תקן 

  עדת בטיחות מעוגנת בחוק. ברצוני להביע את הערכתי לחברי וועדת הבטיחות.פעילות וו. בטיחות

בשנה זו עברנו איחוד מינהלי עם שותפינו לבניין (המכון לביקורת ותקינה של חומרי רפואה).  שינויים ארגוניים.

נות שרותי המנהל והמשק, הרכש והאחזקה, אוחדו. תודה מיוחדת לכל עובדי המנהל, המשק והנהלת החשבו

  שעבודתם חיונית וחשובה לפעילות המקצועית והאיכות במעבדות.

  תודה להנהלת המעבדה לברה"צ בתל אביב ועובדיה, על שת"פ עם המעבדה המחוזית שלנו. תודות:

  

 מנהלת המעבדות המרכזיות -דר' ורד אגמון 
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  02 -6528084, פקס': 02-6551800טלפון: 

   

  

   

  סלולרי  טלפון  שם+ דוא"ל  מעבדה
מנהלת

 Vered.Agmon@moh.health.gov.il6551803050-6242096  דר'  ורד אגמון  המעבדות

דנה מזרחי  אבטחת איכות  
Dana.Mizahi@eliav.health.gov.il 6551821 050-6242989 

  קבלת בדיקות  
 לקחחיה

   Haya.Lekach@eliav.health.gov.il
  ירדנה קרניאל 

6551830 
6551831 

ס/מנהלת
המעבדות 

ומנהל 
המרכזים 
  הארציים

 Israel.n@moh.health.gov.il6551838 050-6243300  דר' ישראל ניסן

  סלמונלה

 דר'  אבי רייזפלד, מנהל
Avi.Reisfeld@eliav.health.gov.il 

  שמחה שמחוני
Simcha.Simhony@eliav.health.gov.il 

 יוסי שור
Yosi.Schorr@eliav.health.gov.il 

6551834 
 
6551828 
6551834 
6551840 

050-4117132

קמפילובקטר 
  וויבריונים

 דר' לריסה לרנר, מנהלת
Larisa.Lerner@eliav.health.gov.il 

  נועה פלדמן
Noa.Feldman@eliav.health.gov.il 

6551846 
050-6243498

 ליסטריה ושיגלה

 ת, מנהלאנליה אסרניטצ'ידר'
  Analia.Ezernitchi@eliav.health.gov.il  
  רחל יפת

 Rachel.Japheth@eliav.health.gov.il 

6551836 
 
6551843 

 
 
050-6243848 

 

  קולי פתוגני
סטאפילוקוקוס 

  זהוב

  , מנהלדר' אסף רוקני
Assaf.Rokney@moh.health.gov.il 

  עודד ברזילי
 Oded.Barzilay@moh.health.gov.il
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050-6243525
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 המולקולארית

 Lea.Valinsky@eliav.health.gov.il דר' לאה ולינסקי
  יוסי יפה

          oseph.Jaffe@eliav.health.gov.ilJ
  ינב אנוקהע

  Einav.Anuka@eliav.health.gov.il 

6551809 
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050-6242449 
 
050-6243842 
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 סמדר אולי  בדיקות מזון
         Smadar.Uly@eliav.health.gov.il
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  יחידת מצעים

 יוליה ויינר
Julia.Vainer@eliav.health.gov.il

  אנה וילנסקי
 Anna.Vilensky@eliav.health.gov.il
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 Liza.Grinberg@moh.health.gov.il 6551825  

מעבדה 
  לפרזיטולוגיה

 דר' תמר גרוסמן, מנהלת
Tamar.Grossman@eliav.health.gov.il 

  ציפי כהן 
 Tzippi.Cohen@eliav.health.gov.il
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המעבדה
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Laor.Orshan@eliav.health.gov.il6551851 050-6242382 דר' לאור אורשן
בדיקות חרקים
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 עמוס וילמובסקי

Amos.Wilamowski@eliav.health.gov.il 6551864  

  הגדרה וטקסונומיה

 דר' הדר שנור
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  גב' אירנה זונשטיין
 Irina.Zonstein@moh.health.gov.il 
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 דר' פואד עקאד
 Fouad.akad@eliav.health.gov.il 

  ליאורה סטודנסקי
Liora.Studenetsky@eliav.health.gov.il 

6551870 

050-6243467 

 רחל כהן  אחראית מנהל נהלימ
Rachel.Cohen@eliav.health.gov.il 6551704 050-6242172 

נרגסי-סיגל שרון  הנהלת חשבונות
Nargasi@eliav.health.gov.il-Sigal.Sharon 6551827 050-6242977 

  6551800/1  כללי -מזכירות

 בוני רונה  כוח אדם
Bonnie.Rona@eliav.health.gov.il 6551800/1 050-6243522 

 אריאל ארוג'ו  רכש
Ariel.Arroyo@eliav.health.gov.il 6551816 050-6242495 

 יפה לוי  מזכירת המעבדות
 Yaffa.Levy@moh.health.gov.il 6551815  

 שולה לוי  סטריליזציה
Shula.Levy@eliav.health.gov.il 6551868  

 מירי תורג'מן  משק
  6551882  דארסה וינדפראו
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  מערכת אבטחת האיכות

 BScדנה מזרחי  מנהלת האיכות:

הסמכה, נכללות ארבע במסגרת . 1999החל משנת  IS0/IEC 17025המעבדות המרכזיות מוסמכות לפי תקן 

   המעבדה למיקרוביולוגיה של מים, המעבדה למיקרוביולוגיה של מזון, המדור למצעים ואנטומולוגיה מזון. -מעבדות

, תנאים והגדרות אימות, חל על מעבדות כיול ובדיקה ועוסק בנושאים הבאים: תיקוף, IS0/IEC 17025תקן 

  .2ודרישות טכניות 1דרישות ניהוליות

מים בתחועבודת המעבדה וניהולה מות יאתהתקיים מבדק פיקוח. מטרת המבדק הייתה לבדוק את  2010במרץ 

  הנדרשים ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.  םלקריטריונימוסמכת, המעבדה  בהם

  מבנה ארגוני. מסמכים ורשומות, תבקר תיעוד מידע,: בנושאים הבאים אי ההתאמות שהתקבלו עסקו,

  המוסמכות יחידותב 2010הפעילות העיקרית לשנת סקירת  .1טבלה 

      מקור           סוג הפעילות
 סה"כ

  הערות          
  4חיצוני  3פנימי

 התאמת המדיניות והנהלים
  (הליכים חריגים)

  הבדיקה בוצעה בהתאם לדרישת הלקוח  1  1  --

    16  8  8   פעולות מתקנות ומונעות
    3  0  3  תלונות/פניות

    7  --  7  חריגות

מבדק פיקוח ע"י הרשות -מבדק חיצוני  5  1  4  יםמבדקים פנימי
  הלאומית להסמכת מעבדות.

 Healthמבחן מיומנות חיצוני מטעם   15  5  10  תמבחני מיומנו
Protection Agency  במיקרוביולוגיה של

  מים ומזון.
    16  6  10  הדרכות

ניר בנושא -הועברו ע"י דר' דרור בר  2  1  1  קורסים
מיקרוביולוגיה לעובדי מעבדה וע"י מר עמוס 

  וילמובסקי בנושא אנטומולוגיה רפואית.

המעבדה השלימה בהצלחה את  -תיקוף שיטות ותיקות במעבדה המחוזית ראויה לציון:( פמ"ת) פעולה מתקנת 

  תהליכי התיקוף לכל שיטות הבדיקה במים ובמזון.

במעבדות המרכזיות החל תהליך של הכנה  .ISO 15189הסמכת כל המעבדות הקליניות לתקן  לעתיד:תכניות 

להסמכת המעבדות הקליניות (כל המרכזים הארציים והיחידה המולקולארית). התנעת התהליך הייתה קורס מקיף 

ובהמשך נכנסו לנושא כתיבת נהלים. במשך כל  2009למעבדות רפואיות בסוף שנת  ISO 15189להכרת התקן 

במסגרת הרחבת ההסמכה נקבע סדר קדימויות עסקנו בכתיבת נהלים, בחלק מן המרכזים הארציים.  2010שנת 

ואחריו קמפילובקטר וקולי. מדובר במהפך חשיבתי עבור עובדי  יוסמך ראשון לפיו המרכז הארצי לסלמונלה

המעבדות קליניות ואף תוספת עבודה לעומס הגדול הקיים על העובדים. למרות הקשיים הליך ההכנה להסמכה 

 מלאה מבוצע כהלכתו. אנו מקווים כי לאחר הסמכת המרכזים הראשונים יצטרפו כל השאר ביתר קלות.

                                                 
מכרזים וחוזים, רכש, שירות לקוחות, תלונות, עבודה  ארגון וניהול, בקרת מסמכים,בקשות,-תייחסות לנושאים הבאיםדרישות ניהוליות מ 1

 חריגה, טיפול בפעולות מתקנות,פעולות מונעות, בקורות פנימיות, סקר הנהלה.
התייחסות לצרכי הלקוח ,תיקוף, הערכת אי ודאות, הבטחת עקיבות מדידות, מתן אפשרות  -דרישות טכניות מתייחסות לנושאים הבאים 2

 להכללת ביאורים וחוות דעת ופרשנות בתעודות הבדיקה.
  כתוצאה מדרישה פנימית של המערכת  פעילות שהתבצעה -מקור פנימי 3
  כתוצאה מדרישה של לקוח פעילות שהתבצעה  -מקור חיצוני 4
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  וועדת בטיחות

  .קלברט מאשה' מגר, יפת רחל' גב : חברים .כהן ציפי' גב מזכירת הוועדה: .לרנר לריסה דר' :"ריו

. המעבדה של הבטיחות תכנית יישום על המפקח המרכזי הגוף היא המפעלית הבטיחות וועדת .סמכויות ואחריות

 הבטיחות וועדת חברי על הטיל ומאידך  5בחוק המפורטות נרחבות סמכויות הבטיחות לוועדת העניק המחוקק

   6רבה אחריות

 תחקיר ביצועהשנתית ומעקב אחר ביצוע התכנית.  הבטיחות תכנית להכנת אחראית הוועדה .תחומי הפעילות

, עריכת מונעות מתאימות ופעולות מתקנות פעולות על המלצות"  תאונה כמעט" ואירועי עבודה תאונת אירועי של

הוועדה בסקר סיכוני בטיחות וגהות תקופתי שנערך על ידי מומחה חיצוני.  והשתתפות פנימיים בטיחות סקרי

 האזורי למפקח) ישיבותיה סיכומי באמצעות( פעילותה על ומדווחת וגהות בטיחות בנושאי עובדים בפניות מטפלת

 בטיחות ולהדרכות ולרענונו ומעבדתי אישי בטיחות לציוד דואגת הוועדה. העבודה ולעובדים (באתר הפנימי) על

  .וותיקים חדשים לעובדים

היא: "תשתית ומערכות  עורך הסקרהתרשמותו הכללית של ע"י ד"ר ימי יפה. נערך  .תקופתי סקר בטיחות וגהות

הבטיחות במעבדות לבריאות הציבור טובה מאוד. קיימות מערכות בטיחות חשובות כגון יניקת אדים מסוכנים 

ועוד".  (מנדפים כימיים/ביולוגיים), מערכת גילוי אש, ברזים לסגירת גז בכל מעבדה, ארונות נידוף לאחסון חומ"ס,

המומחה המליץ על שיפור האחזקה של  חלק ממתקני הבטיחות (לדוגמה: משטפות עיניים בהן מים לא נקיים 

, עשן גלאי, ספרינקלרים(שבאחריות מחלקת אחזקה  בטיחות מערכות וספרינקלרים חלודים). מעקב אחר תחזוקת

  . פמ"ת בעקבות הערות בסקר השנתי. )עיניים ומשטפות  חירום מקלחות, מנדפים

. במעבדות השתייה במי ועכירות צבע הופעת על דווח 2006 שנת במהלך .זיהום מתכות במי השתייה במעבדות

 לצערנו. לתיקון המלצות עם ח"דו הוציאההמחוזית  . המפקחתירושלים הבריאות לשכת של ביקורת תבצעהה

 בעקבות. ירקרק -אפור בצבע מים עובדים על תלונות שוב הגיעו 2010 ביולי בזמנו. בוצעו לא המתקנות הפעולות

. ארצית שתייה מי מהנדסת עם התייעצויות ונערכו הבריאות מלשכת הסביבה בריאות אנשי שוב הוזעקו התלונות

 הבדיקות. השתייה מי של כימית איכות לבדוק דרישה יצאה ביקורת (מפקחת מחוזית למים) ובעקבותיה נערכה

. ועופרת אלומיניוםרמות ב ות לא מעטותחריג הראו, נקודות דיגום ברחבי הבניין 14-, במתכות 5-ל שנערכו

 ממצאים בעקבות .אפס (אנטומולוגיה) ברמות גבוהות בקומה נצפתה, ביותר הבעייתית שהיא, בעופרת החריגה

ם שבו הייתה קורוזיה משמעותית ונסגר קו המים החמי 2010הברזים, החל מאוגוסט  מן מים שתיית נאסרה אלה

 . ועודפי אלומיניום, שמקורו כנראה במתקן הגנה קתודית בדוד המים החמים

. חמים במים שימוש על איסור חל. לשתייה מינרלים מים ולמכון למעבדות מספקים 2010 אוגוסט מחודש

יועץ הבטיחות  המליץ, השתייה במי במתכות החריגה בעקבות. סניטציה לצרכי רק קרים במים להשתמש מותר

. בעיית איכות 2011הבדיקות נערכו בחודש מאי . לעובדי המעבדות בדםעופרת  לנוכחותבדיקות  לבצע יפה' דר

  המים בבניין לא נפתרה עד סוף שנת הדו"ח. העובדים ממשיכים לשתות מים מינרלים.

, אשר ניסן ישראל' דר ידי עלזו נערכת במסירות ובהתמדה  הדרכה .הדרכת עובדים חדשים בנושא הבטיחות

 .החדשים העובדים בהדרכות להמשיך הבטיחות ועדת לבקשת בחיוב נענה

 מבדק לערוך ולגהות לבטיחות מהמוסד נציג מגיע עבודה שנת כל במהלך .ביקור נציג המוסד לבטיחות וגהות

 והמלצות הצעות נותן. תאונות דיווחי. קודמות המלצות ביצוע: ובוחן סיור עורך הוא בו, במעבדות בטיחות בנושא

                                                 
 ".הבטיחות וועדת וחובות סמכויות" 14 סעיף, 2 פרק, העבודה על הפיקוח ארגון חוק 5
 – א"התשס) , וביולוגיות כימיות,רפואיות במעבדות מסוכנים גורמים עם בעבודה תעסוקתית וגיהות בטיחות( בעבודה הבטיחות תקנות 6

2001    
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  פי על פועלת אשר הבטיחות ועדת פעילות את לשבח ציין מילניצקי שמחה הנציג בביקוריו. בטיחות בנושאי לביצוע

 .ולגהות לבטיחות המוסד של תקנותהחוק וה

  נושאים שטופלו בשגרה .1טבלה 

  מעקב אחר ביצוע הפעולה הנדרשת הנושא
  בוצע לאיתור בעיות בטיחות בשטח. שנתיסקרים  סקר סיכונים פנימי

  בוצע  .חומ"ס יחד עם המכוןוסודר מבצע פינוי פסולת  חדר פסולת כימיקלים
ביקור של נציג המוסד לבטיחות וגהות במעבדות  ביקורת חיצונית

 וביקורת של משרד התמ"ת. שנתי
  בוצע

מעקב אחר תקינות מערכות 
  הבטיחות בבניין

בבניין הינה באחריות תחזוקת מערכות בטיחות 
מחלקת אחזקה (ספרינקלרים, גלאי עשן, מנדפים, 

  מקלחות חירום  ומשטפות עיניים).
הוחלט לבצע מעקב אקראי אחר התחזוקה בעקבות  

  הערות המומחה בסקר השנתי. 

לא בתדירות  בוצע,
  מספקת

בדיקה חודשית למתקני השטיפה. הבדיקה הוכנסה  מתקני שטיפת עיניים:
 האחזקה השנתית של הבניין לתוכנית

בוצע אך לא 
  בתדירות שנדרשה

ערכות לטיפול  בשפך ביולוגי 
 -ושפך כימי

  עדכון ערכות ורענון
 עריכת תרגול לשימוש בערכות.

  בוצע
  בוצע

מפה של החדרים עם סימון המיקום המדויק של  מיפוי השטח
 הערכות לשפך ביולוגי .

  לא בוצע

  נהלים
  

רענון נוהל חירום כללי יחד  -יןנוהל חירום כללי לבני
עם מחלקת אחזקה והמכון לביקורת ותקינה של חומרי 

  רפואה.

  טרם הסתיים.

נהל לאיסוף הפסולת: סוכם כי יש צורך לכתוב נוהל 
  איסוף פסולת 

  לא בוצע

  הדרכת עובדים חדשים בנושאים מקצועיים  הדרכות
  

  מבוצע בשגרה 

  בוצע  כימית/ביולוגיתשימוש בערכות לפינוי פסולת 
  כיבוי אש ומילוט מהבניין

  
  בוצע (מח' אחזקה)

השתתפות בהשתלמות בבטיחות. של המוסד   השתלמות וקורסים
  חברי וועדת בטיחות) 2לבטיחות וגהות (

  בוצע

הכשרת מגישי עזרה ראשונה: להחלפת מגישי עזרה 
  שיצאו לפנסיה.

  2011בוצע  

  אירועים שטופלו בשגרה. 2טבלה 

 והטיפול האירוע תאור האירוע סוג
 לבנין בכניסה למעשנים הולם פתרון למצוא יש בבניין עישון

היה  באירוע הטיפולכספית ממדחום שבור התפזרה.  כספית– מדחום שבר
 ה.ופינויבצורה בטוחה  הכספית איסוף

 מחוסמת של ארון זכוכית דלת קריסת
 כימיקלים

, מאחר הזכוכיתלהשאיר את אותו סוג הוחלט לא 
 קיבלו העובדים. נמוכה זה מסוג לכשל וההסתברות

 בנידון.  הדרכה

  .הבניין כל של החירום צוות עם יחד, ודליק נדיף חומר שפך של אירוע תורגל. תרגול חירום

להשתמש באמצעי  העובדים את חובתוועדת הבטיחות יחד עם הנהלת המעבדות מדגישות  .אחריות עובדים

  ולהתנהג בצורה בטיחותית בעבודה.  במנדפיםמיגון אישי ו

נוסף לוח מודעות יעודי לנושאי בטיחות במקום בולט (מול הכניסה) ועליו פרסומים והודעות  .מידע לעובדים

  העתקים נתלים בכל קומה ומופצים בדואר אלקטרוני לכל עובד.. בנושאי בטיחות וסיכומי ישיבות וועדת הבטיחות
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  מרכז הארצי לסלמונלה 
  .BScיוסי שור  ,MScשמחה שמחוני  :עובדים .PhDאבי  רייזפלד מנהל: 

  רקע

על  נטלממזון בבני אדם ומהווים שמקורה הם מן הגורמים העיקריים לתחלואת מעיים  Salmonella7 חיידקי

       מינים בלבד, 2כולל בתוכו  Salmonellaהראו כי הסוג  תבריאות הציבור בעולם כולו. שיטות מולקולאריו

S. enterica ו- S. bongori .S. enterica כימיים. נכון למהדורה תת מינים על סמך מאפיינים ביו 6- מתחלק ל

סרוטיפים בסוג  2,579קיימים  ANTIGENIC FORMULAE OF THE SALMONELLA SEROVARSשל התשיעית 

צורתיות" של - "רב -סרוטיפים אלו נקבעים בהתאם ל S. enterica -שייכים ל 2,557סלמונלה, מהם 

. H)השוטון (אנטיגן החלבונים של ) ובהתאם לשונות באנטיגנים של Oהליפופוליסכרידים של פני השטח (אנטיגן 

סרוטייפים מסוגלים להדביק בני אדם, ורק חלק מהם גורמים למחלה קשה. מרבית מקרי התחלואה  200-כ

הסלמונלה רבים ומגוונים: בע"ח (חיות משק  מקורות מהמקרים נגרם אלח דם. 5% -כבמתבטאים בדלקת מעי אך 

ועד מספר חודשים  רוד מספר שבועותובר). עופות, זוחלים, ומזונות בשלבי עיבוד שונים. חיידק הסלמונלה יכול לש

מחלה בסביבה קרירה ולחה וניתן לבודדו מתערובות שונות, דשנים, אסמים, אבק, אדמה ועוד. סלמונלוזיס הינה 

, בעיקר באמצעות מזון. חשוב לציין כי עופות, fecal-oral -המועברת מבע"ח לבני האדם, במסלול ה זואונוטית

נם נשאים ובד"כ אינם חולים. ענף הלול, מפקח בקפדנות על ייצור העוף והביצים המהווים מאגר חשוב לחיידק, הי

, בשיעור הנשאות בעופות, 1995. יתכן שזו הסיבה לירידה המתמדת שנצפית, החל משנת 1994החל משנת 

   ובשיעורי התחלואה מסלמונלה בבני אדם.

וטיקה בחיידקי סלמונלה ממינים רבים. חלקם נטיביבשיעורי העמידויות לאאחרונות, נצפתה עליה  יםשנהבעשרים 

). מקור העמידויות בין השאר, Multi-Drug-resistance - MDRהפכו עמידים למספר רב מאוד של תכשירים (

בחשיפת יתר לתכשירים אנטימיקרוביאליים, הן בבתי חולים ובקהילה והן במשק החי ובסביבה. מצב זה ניתן 

  הפסקת שימוש בתכשירים מסוימים הביאה לירידה בעמידות לאותם תכשירים.לתיקון חלקי: מחקרים מראים כי 

  נושאי פעילות המרכז

בקהילה ובבתי  תמעבדות הומאניו הארצי לסלמונלה מקבל מדי שנה אלפי בידודים ממקורות שונים:המרכז 

 ן. הפעילות כוללת:לאדם ולבע"ח וכן ממשחטות ופיקוח של שירות המזו מזוןמעבדות וטרינריות ומעבדות , חולים

 .מעקב אחר מגמות בתפוצת זני סלמונלה .1

 זיהוי מגמות בעמידות לתכשירים אנטימיקרוביאליים ואיתור עמידויות חדשות.  .2

 זיהוי התפרצויות חד פעמיות ונמשכות ע"מ לסייע בזיהוי המקור לזיהום ולאפשר מניעה. .3

 דך.מעקב אחר הופעת זנים חדשים מחד והיעלמות זנים וותיקים מאי .4

קישור לנתוניהם  תוך. הזנים נלקחים מהפעילות השוטפת ונשמרים בהקפאה בנק גזעים לאומי .5

 האפידמיולוגים.

אפיון מולקולארי בעת התפרצויות ובמקרים של תחלואה מתבצע  בשיתוף עם המעבדה המולקולארית .6

 .חריגה וכמענה לשאלות אפידמיולוגיות המועלות מעת לעת

  במרכזרשימת הבדיקות המבוצעות 

סיווג סרולוגי וביוכימי: הגדרה סרולוגית של -, הכולל: תתSalmonellaזיהוי, הגדרה ואפיון של חיידקי  .1

 חוץותכשירים שנרכשו ממקור המרכזיות סלמונלה נעשית בעזרת תכשירי אנטיסרה המיוצרים במעבדות 

)SSI דנמרקמ ,B.D (מארה"ב. 

                                                 

  1885, אשר זיהה אותו לראשונה בשנת Daniel Elmer Salmon אמריקניה ווטרינרההחיידק קרוי על שם   7
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. גבולות  VITEK2-ו , לפי קירבי באואר disk diffusionקביעת רגישות לאנטיביוטיקה: נעשית בשיטת .2

 ,Ampicillin. התכשירים הנבדקים בשיטת הדיסק הם:CLSI -ההעיכוב נקבעים בהתאם להנחיות 

Ceftriaxone, Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Tetracycline, 

Ciprofloxacin מאלי לעיכוב ((במידת הצורך, נקבע ערך הריכוז המיניMIC באמצעות מכשור אוטומטי (

VITEK2. 

  תוצאות

  חיידקי סלמונלה ותפוצתם

 ,8מקרים) 2,723(המייצגים  ממקור הומאני 3,027. מתוכם בידודים 7,373הגיעו למרכז הארצי  2010בשנת 

חיידקים אלו אופיינו  .1, ראה טבלה משחטות לעופות)מ ממזון (הרוב 965 -שונים ו ממקורות בע"ח 3,381

מקורם בילדים, ובתי החולים, ממעבדות קהילה רוב הבידודים המגיעים  שונים. מוגדרים יפיםסרוט 108-ל כשייכים

  .10עד  0מקורם בגילאי  66%-, כ4מהבידודים מקורם בילדים עד גיל  52%כאשר 

  התפלגות דגימות הסלמונלה המגיעות למרכז .1טבלה 

דגימות שאינן   סה"כ סלמונלה  ימותסה"כ דג  מקור הבידוד
 סלמונלה או מזוהמות

  33  2,993  3,027  הומני

  19  3,353  3,381  בע"ח

  19   760               965  מזון

  71  7106  7373  סה"כ

  הזנים הסרולוגיים הבאים של סלמונלה זוהו השנה לראשונה בישראל:

  Bolton, Malstatt ,Moladeממקור הומני: 

  IIIb58:l,v:z35, IIIb61:r:zמבע"ח:

 10או רק בבעלי חיים 9רק בבני אדם 2010 -שהופיעו במיני סלמונלה ישנם  .ממקורות שוניםטיפוסים סרולוגיים 

ביתר קלות בין  עובריםאלו חיידקים ש . חלק מהם מופיעים הן בבע"ח והן בבני אדם:11או רק במזון תם,בסביבו

  לתחלואה זואונוטית ואפיזואוטית.זנים הגורמים המינים ונמנים עליהם 

חיידקים שהתגלו בידודים נוספים שנשלחו עבור אותו מטופל, בידודים, לאחר ניפוי  3,027 התקבלו .מבני אדם
מיקרי תחלואה בישראל  2,723בידודים המייצגים  2,723נשארו  , , דגימות מהרשות הפלשתינית"סלמונלהכ"לא 

בודדו אך ורק ממקור  43מתוכם  מוגדרים, םסרולוגיי טיפוסים 108 -ל . הבידודים הללו השתייכו2010בשנת 
, לפי הטיפוס הסרולוגי ומקור 2010בשנת  ימסכמת את התפלגות כל הבידודים ממקור הומאנ 2טבלה  .יהומאנ

 Infantis 888 היו: 2010בשנת  ,בבני אדם המוביליםהטיפוסים הסרולוגיים  הבידוד (דם, שתן, צואה, ואחרים).

                                                 

  יותר מבידוד אחד מחולה, וחלק מהבידודים נמצאו לא סלמונלה בחלק מהמקרים הגיע 8
           ,S.Ahuza, S. Albany, S.Amager, S. Bareilly ,S. Bolton,  S. CheSter, S. Coeln, S. Corvallis ממקור הומאני בלבד:  9

S.Eastbourne, S. Frintrop, S.Glostrup,S.Goeteborg, S.Heidelberg S. Hvittingfoss, S.Inverness, S.Javiana,  
S. Johannesburg, S. Kalina, S. Lille, S. Malstatt, S. Mateopenni, S.Mkamba,S.Molade, S.Monschaui, S.Nyanza, 
S.Oslo, S. Paratyphi A,  S. Paratyphi B, S.Potsdam,S.rubislaw ,S. Sandiego,S. Tarshyne, 

.II47:b:e,n,x,z15[Khami], S:b:[e,n,x][Sofia], ,27,4,121.Weltevreden, IIS . Wangata,S.Wandsworth,STyphi,.S
S.II48:d:z6[hagenbeck], S.IIIb50:l,v:e,n,x,z15, S.IIIb61:i:z53,S.13,23:i:-.  

            .S.Dublin, S. Emek, S. Lexington, S. Orientalis, S.Ouakam, S.Vejle, S.IIIb58:l,v:z35, S.IIIb61:r:z:מבע"ח בלבד  10
  S.Banana, S.Quiniela, S.Umbiloבלבד:                                                                                                               ממזון    11
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 5.4%בידודים שהם Kentucky  148 -ו 16.9%מקרים שהם  459סה"כ  Enteritidis, 32.6% בידודים שהם 
  Typhimurium 90 (3.3%), Virchow 110 (4.0%).מכלל הבידודים. סרוטיפים מובילים נוספים הם: .

ניאממקור הומ Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של התפלגות  .2טבלה 

Serotype דם שתן צואה אחרים סה"כ מכלל  %
הבידודים

*S.13,23:i:- 2  27  29 1.07 

*S.16:l,v:-   3  3 0.11 

*S.3,10:-:-   1  1 0.04 

*S.4,12:-:-   2  2 0.07 

*S.4,12:-:1,2   1  1 0.04 

*S.4,12:b:-   1  1 0.04 

*S.4,12:b:Rough   1  1 0.04 

*S.4,12:e,h:-   1  1 0.04 

*S.4,12:i:-   15  15 0.55 

*S.6,7:-:-  1   1 0.04 

*S.6,7:k:-   1  1 0.04 

*S.6,7:r:-   1  1 0.04 

*S.6,7:r:z49   1  1 0.04 

*S.6,8:z10:-   1  1 0.04 

*S.8,20:-:z6   8  8 0.29 

*S.9,12:l,v:- 3 2 51  56 2.06 

S.Abony   25  25 0.92 

S.Afula   57  57 2.09 

S.Agona  1 43  44 1.62 

S.Ahuza   1  1 0.04 

S.Alachua   1  1 0.04 

S.Albany   1  1 0.04 

S.Altona   3  3 0.11 

S.Amager   4  4 0.15 

S.Anatum  3 11  14 0.51 

S.Baildon   1  1 0.04 

S.Bareilly   6  6 0.22 

S.Blockley   6  6 0.22 

S.Bolton   1  1 0.04 

S.Bovismorbificans   1  1 0.04 

S.Braenderup   11  11 0.40 

S.Bredeney 2  27  29 1.07 

S.Cerro   3  3 0.11 

S.Charity   3  3 0.11 

S.Chester   1  1 0.04 

S.Coeln   1  1 0.04 

S.Concord   5 2 7 0.26 

S.Corvallis   20  20 0.73 

S.Cubana   2  2 0.07 

S.Derby  1 2  3 0.11 

S.Eastbourne   4  4 0.15 

S.Edinburg   9  9 0.33 

S.Enteritidis 20 6 431 2 459 16.86 

S.Freetown   1  1 0.04 

S.Frintrop   1  1 0.04 

S.Give   4  4 0.15 

S.Glostrup   1  1 0.04 

S.Goeteborg 1 1 3  5 0.18 

S.Goldcoast   6  6 0.22 

S.Hadar 1 3 75  79 2.90 

S.Havana   3  3 0.11 

S.Heidelberg   3  3 0.11 

Serotype דם שתן צואה אחרים סה"כ מכלל  %
הבידודים

S.Hvittingfoss  1 45  46 1.69 

S.Idikan   7  7 0.26 

S.II [sofia]  1 4  5 0.18 

S.II 13,23:z:1,5 
[nachshonim]

  8  8 0.29 

S.II 42:b:e,n,x,z15 
[uphill]

  6   6 0.22 

S.II 47:b:e,n,x,z15 
[khami]

  8  8 0.3 

S.II 48:d:z6 
[hagenbeck]

  1  1 0.04 

S.IIIb 50: l,v: 
e,n,x,z15

  1  1 0.04 

S.IIIb 61: i: z53   3  3 0.11 

S.Infantis 4 10 870 4 888 32.61 

S.Inverness   1  1 0.04 

S.Isangi   4  4 0.15 

S.Java   14  14 0.51 

S.Javiana   1  1 0.04 

S.Johannesburg   2  2 0.07 

S.Kalina   2  2 0.07 

S.Kentucky  3 145  148 5.44 

S.Kottbus   7  7 0.26 

S.Lille   2  2 0.07 

S.Livingstone    1 1 0.04 

S.London   1  1 0.04 

S.Malstatt   2  2 0.07 

S.Manhattan   8  8 0.29 

S.Matopenni   1  1 0.04 

S.Mbandaka 2  67  69 2.53 

S.Meleagridis   12  12 0.44 

S.Mkamba   1  1 0.04 

S.Molade   1  1 0.04 

S.Monschaui   1  1 0.04 

S.Montevideo 1  70 1 72 2.64 

S.Muenchen 1  18  19 0.70 

S.Muenster   5  5 0.18 

S.Newport  4 36 1 41 1.51 

S.Nyanza   1  1 0.04 

S.Ohio   1  1 0.04 

S.Orion   2  2 0.07 

S.Oslo   1  1 0.04 

S.Paratyphi A 11  1  12 0.44 

S.Paratyphi B   4  4 0.15 

S.Potsdam   1  1 0.04 

S.Reading   2  2 0.07 

S.Richmond  1 5  6 0.22 

S.Rissen   5  5 0.18 

S.Rough:f,g:-   1  1 0.04 

S.Rough:g,m:-   1  1 0.04 

S.Rough:g,s,t:-   1  1 0.04 

S.Rough:r:1,5  1 6  7 0.26 

S.Rough:z10:e,n,x 1    1 0.04 

S.Rubislaw   1  1 0.04 
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Serotype דם שתן צואה אחרים סה"כ מכלל  %
הבידודים

S.Saintpaul   13  13 0.48 

S.Sandiego   2  2 0.07 

S.Schwarzengrund 1  6  7 0.26 

S.Senftenberg 2 2 40  44 1.62 

S.Stanley   5  5 0.18 

S.Tarshyne   16  16 0.59 

S.Tennessee  2 30  32 1.18 

S.Thompson   1  1 0.04 

S.Typhi 5  3 1 9 0.33 

Serotype דם שתן צואה אחרים סה"כ מכלל  %
הבידודים

S.Typhimurium 3 1 85 1 90 3.31 

S.Virchow 5 1 104  110 4.04 

S.Vitkin   1  1 0.04 

S.Wandsworth   1  1 0.04 

S.Wangata   9  9 0.33 

S.Weltevreden   2  2 0.07 

S.Worthington   1  1 0.04 

TOTAL 65 45 2600 13 2723 100.00

 * partial identification   

 של והיעלמותם חדשים זנים של כניסה וכן השנים במשך שונים זנים של היחסית בתפוצה תנודות לראות ניתן

מן  90%זנים "מובילים" גורמים לעד  10 -זני סלמונלה המזוהים כל שנה בבני אדם, כ 80 -מתוך מעל ל .אחרים

 6יחסית של התפוצה מתאר את ה 1יור א התחלואה. לכן ניתוח המגמות בתחלואה יתמקד  בזנים המובילים הללו.

  . 1996-2010בשנים  יממקור הומאנמובילים טיפוסי סלמונלה 

  2010 -1995שנים ישראל, בב Salmonella entericaהסרוטיפים המובילים של  6היארעות  .1איור 

  

  1995-2010ארעות סלמונלוזיס בישראל בשנים יבה מגמות

נצפתה עליה מתמדת בשיעורי התחלואה השנתיים בסלמונלוזיס בישראל.  1995עשורים ועד שנת  2במשך 

ועד  1995בשנים הללו היה חיידק הסלמונלה הגורם האטיולוגי הראשון במעלה מבין הפתוגנים האנטריים. משנת 

 2006בהתאמה). משנת  100,000 -מקרים ל 26 -ל 87 -מסתמנת מגמת ירידה רציפה בתחלואה(מ 2005לשנת 

 -מיקרים ל 36 - ההיארעות הגיעה ל 2010מסתמנת הפסקה בירידה בתחלואה ואף מגמת עליה מתונה. בשנת 

יתכן והירידה המשמעותית בתחלואת בני אדם מסלמונלה, מקורה בפיקוח הדוק וטיפול יעיל למניעת  .100,000

. הפיקוח, הנעשה בהתאם לדרישות השוק האירופאי, מכוון להשמדה בענף הלולנשאות בסלמונלה, המבוצע 

  וכולל חיסון עופות, השמדת להקות נגועות ועוד. S. Enteritidis -ו S. Typhimuriumמלאה של 

, מלווה בשינויים בזני הסלמונלה 1995מסלמונלה מאז שנת  בתחלואה הירידה. של אוכלוסיות הדינאמיק

דות בתפוצה היחסית של זנים שונים במשך השנים וכן כניסה של זנים חדשים הנפוצים: ניתן לראות תנו
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  , ואחריהםS. Enteritidis -ו S. Typhimuriumהיו נפוצים ביותר  1996-1999והיעלמותם של אחרים: בשנים 

S. Virchow ו- S. Hadarתפסה  2000 -. בתחילת שנות הS. Virchow  ניכרת  2007את המקום השני, מאז

כשליש מכלל מקרי ההדבקה באדם,  S. Infantisמהווה  2010 בשנת .S. Virchowה משמעותית בשכיחות יריד

 100,000 -מקרים ל 6.1עם  S. Enteritidis; במקום השני נמצא 100,000 -מקרים ל 11.8עם היארעות של 

 S.Virchow -ו S. Typhimurium ואילו  100,000 -מקרים ל 2עם היארעות של  S. Kentuckyובמקום השלישי 

בישראל. חלקם נדירים ואילו אחרים מתבססים  חדשים סלמונלה מינימופיעים בכל שנה . ירדו משמעותית

, אשר נכנס לישראל דרך יבוא של S. Typhimurium DT104ונשארים ותפוצתם עולה במשך השנים. לדוגמה:  

לאחד הזנים הנפוצים ביותר בעופות ובני אדם כאחד.  1994, והפך עד סוף 1993ליה בשנת עופות לרבייה מאנג

, שהיה נפוץ ביותר  S. Typhimurium. S. Virchowאנו רואים ירידה בשיעור היחסי של  90 -החל מסוף שנות ה

והתפשט  2007בסוף  החל להגיח  S. Infantisבתחילת המילניום, נמצא בירידה מתמדת מזה מספר שנים. 

שהיה השלישי   C - S. Kentuckyבמהירות ברמה ארצית. אנו עדים לתחילת הגחתו של עוד זן חדש מקבוצה 

ראוי לציון כי במדינות העולם מפותחות באירופה ובארה"ב  מבין הזנים המובילים בבני אדם ושני בבע"ח.

  בסלמונלה באדם אחראים למרבית התחלואה S. Typhimurium -ו S. Enteritidisהסרוטיפים 

(Hendriksen et al. 2011) והשתנה עם כניסה של סרוטיפים חדשים  1997. מצב זה היה קיים בארץ עד לשנת

  בעשור האחרון.

סלמונלוזיס בישראל היא מחלה עונתית. ניתן לראות עליה בתחלואה בתחילת הקיץ עם פיק בחודשים . עונתיות

   ).2ניתן להבחין בירידה חדה במספר המקרים (איור אוקטובר. מחודש ינואר ועד אפריל - ספטמבר

  )2010 - 2007שנים זנים מובילים ( 6בקרב של סלמונלוזיס בישראל  ותעונתי .2איור 

   
  לפי מקור בידודטיפוסי סלמונלה 

מרכז הארצי היו ממקורות לא צואתיים: ב זוהוהסלמונלה ש מקרימכלל  4.5%-כ .בידודים מזיהומי דם, שתן ופצע
ממקורות 13 -ו משתן  45 ,מדם 65כאלו: בידודי סלמונלה  123הוגדרו  . השנה)3, 2(טבלאות  דם, שתן ופצעים

  ,S. Enteritidis )22.8% ,(S. Infantis (14.6%)  :שונים. הטיפוסים הסרולוגיים העיקריים היו
S.Virchow (4.9%) S. Typhi ,(8.9%) S. Paratyphi A, )4.9%(.  מקריראוי לציון כי Paratyphi A ו- Typhi 

  מיובאים. 
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   1997-2010בזיהומים חודרניים* הנפוצים  Salmonella entericaשל  סרוטיפים .3טבלה 

Serotype/Year 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

S.Paratyphi A 0 0.5 1.3 0.5 0 0.6 5.3 10.1 6.2 9.4 4.3 0.9 23.7 8.9 
S.Enteritidis 34.3 27.1 31.3 22.3 29.7 25.5 27.1 29.7 27.8 25.2 23.7 18 18.7 22.8
S.Infantis 2.9 5 6.4 2.3 1.3 1.3 3.8 3.7 0 1.6 3.2 9.9 10.8 14.6
S.Typhi 6.3 6.5 4.7 5 3.2 5.7 2.3 9.4 6.2 4.7 4.3 2.7 9.4 4.9 
S.Virchow 13.7 14.6 15 30 26.5 22.9 23.3 18.8 8.2 25.2 17.2 8.1 5 4.9 
S.9,12l,v : -  2.9 4 1.7 1.8 1.3 4.6 1.5 4.3 7.2 3.1 4.3 3.6 3.6 4.1 
S.Bredeney 0.6 2.5 5.2 8.2 4.5 1.9 5.3 3.7 5.2 1.6 2.15 3.6 2.9 1.6 
S.Kentucky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 2.2 7.2 2.2 2.4 
S.Typhimurium 24 17.6 9 13.2 18.1 11.5 6.8 3.7 3.1 5.5 10.8 4.5 1.4 4.1 
S.Hadar 7.4 8.5 9.4 5.9 2.6 2.5 1.5 1.5 5.2 2.4 4.3 4.5 0.7 3.4 
S.Heidelberg 0 0.5 0 0 2.6 10.2 8.3 0 1 0 0 0 0 0 
No. of  Isolates 175 199 238 220 155 157 133 134 97 127 93 111 139 123 

 2,549מהם  ).4הינם בידודי סלמונלה (טבלה   3,353בידודים, מתוכם 3,381התקבלו . בידודים מבעלי חיים
 ,Infantis 1,377 (41.1%), Kentucky 505 (15.1%) בע"ח היו:חמשת הזנים המובילים במהודים.  637-מעופות ו

Virchow 203 (6.1%), Hadar 184 (5.5%), Newport 181 (5.4%) .בכי שיעור הנגיעות  לראות ניתן- Infantis 
 1.2%רק  2010היווה בשנת  S. Enteritidisלציין כי ראוי . אדם לבני בדומה גבוהחיים (בעיקר עופות)  בבעלי

. נתונים אלה מצביעים על הצלחת מאמצי ענף 0.9%רק  S. Typhimuriumמכלל הבידודים בבעלי חיים, ואילו 
, המופק ם זני חיסוןנה  S. Typhimuriumור של חלק גדול מבידודיהלול לבער זנים אלו. יתרה מזו, המק

. כאשר בוחנים את התפלגות זני הסלמונלה לפי מקור הבידוד (עוף הודו וכו'), מחיידקים מוחלשים וניתן לעופות
  היו מתרנגולות.  S. Javaמבידודי  96% -ו S. Infantisמבידודי  94.8%  רואים כי

 חיים-מבעלישבודדו  Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של . 4טבלה 

Serotype Number % of 
total 

S.Infantis 1377 41.07 
S.Kentucky 505 15.06 
S.Virchow 203 6.05 
S.Hadar 184 5.49 
S.Newport 181 5.40 
S.Montevideo 137 4.09 
S.Java 100 2.98 
S.Bredeney 96 2.8 
S.Muenchen 52 1.55 
*S.Rough:r:1,5 47 1.40 
S.Mbandaka 45 1.34 
S.Enteritidis 40 1.19 
S.Manhattan 40 1.19 
*S.9,12:l,v:- 35 1.04 
S.Typhimurium 30 0.89 
S.Orion 29 0.86 
S.Senftenberg 25 0.75 
S.Anatum 24 0.72 
S.Agona 22 0.66 
S.Meleagridis 19 0.57 
S.Dublin 18 0.54 
S.Blockley 11 0.33 
S.Ohio 10 0.30 
S.Lexington 9 0.27 
S.Concord 8 0.24 

Serotype Number % of 
total 

S.Isangi 7 0.21 
S.Liverpool 7 0.21 
S.Edinburg 6 0.18 
*S.Rough:r:z49 6 0.18 
S.Thompson 6 0.18 
S.Give 5 0.15 
S.II [nachshonim] 5 0.15 
*S.Rough:r:1,2 5 0.15 
S.Afula 4 0.12 
S.Kottbus 3 0.09 
S.Orientalis 3 0.09 
S.Saintpaul 3 0.09 
S.Stanley 3 0.09 
S.Baildon 2 0.06 
S.Bovismorbificans 2 0.06 
S.Charity 2 0.06 
S.Havana 2 0.06 
S.Idikan 2 0.06 
S.Muenster 2 0.06 
S.Ouakam 2 0.06 
S.Vejle 2 0.06 
*S.16:l,v:- 1 0.03 
*S.4,12:i:- 1 0.03 
*S.6,7:-:1,2 1 0.03 
*S.6,7:-:1,5 1 0.03 
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Serotype Number % of 
total 

*S.6,7:Rough:1,2 1 0.03 
*S.6,8:-:1,2 1 0.03 
S.Abony 1 0.03 
S.Braenderup 1 0.03 
S.Cubana 1 0.03 
S.Emek 1 0.03 
S.Falkensee 1 0.03 
S.Freetown 1 0.03 
S.IIIb 58:l,v:z35         1 0.03 
S.IIIb 61:r:z 1 0.03 
S.Oslo 1 0.03 
S.Reading 1 0.03 

Serotype Number % of 
total 

S.Richmond 1 0.03 
S.Rissen 1 0.03 
*S.Rough:-:1,2 1 0.03 
*S.Rough:d:1,2 1 0.03 
*S.Rough:e,h:- 1 0.03 
*S.Rough:i:z6 1 0.03 
*S.Rough:z10:e,n,x 1 0.03 
S.Schwarzengrund 1 0.03 
S.Soerenga 1 0.03 
S.Tennessee 1 0.03 
S.Vitkin 1 0.03 
Total 3353 100 

  

ן הפיקוח רוב הבידודים הם מ .מקרים 733נשארו , לאחר ניפוי .בידודים 938הגיעו . אדם-בידודים ממזון לבני

חמשת הזנים המובילים היו: . שבודדו ממזוןהתפלגות זני הסלמונלה את מתארת  5 הטבל. לעופות משחטותב

   );4.4%( Kentuckyבידודים של  32); 4.6%( Newportבידודים של 34  );Infantis )61.7%בידודים של  452

מכלל הבידודים במזון. שוב, ניתן לראות את הדומיננטיות של  4.2%שהם  Bredeneyבידודים של  31 -ו

Infantis .דגימות. הסרוטיפ הדומיננטי היה  27ממזון המיועד לבע"ח הגיעו . גם במזון לאדם שמקורו בבע"ח

25.9% ) S. Montevideo .(  

אדם-לבני ממזון Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של   .5טבלה 

Serotype number % of 
total 

Total 733 100.00 
S.Infantis 452 61.66 
S.Newport 34 4.64 
S.Kentucky 32 4.37 
S.Bredeney 31 4.23 
S.Virchow 25 3.41 
S.Hadar 23 3.14 
S.Java 16 2.18 
S.Montevideo 13 1.77 
S.Agona 9 1.23 
S.Typhimurium 8 1.09 
S.Blockley 7 0.95 
S.Mbandaka 7 0.95 
S.Muenchen 7 0.95 
*S.Rough:r:1,5 7 0.95 
S.Livingstone 5 0.68 
S.Altona 4 0.55 

Serotype number % of 
total 

S.Give 4 0.55 
S.Rissen 4 0.55 
S.Tennessee 4 0.55 
S.Orion 3 0.41 
S.Senftenberg 3 0.41 
S.Soerenga 3 0.41 
*S.9,12:l,v:- 2 0.27 
S.Anatum 2 0.27 
S.Banana 2 0.27 
S.Enteritidis 2 0.27 
S.Liverpool 2 0.27 
S.Saintpaul 2 0.27 
*S.4,12:d:- 1 0.14 
*S.4,12:Rough 1 0.14 
*S.6,7:-:- 1 0.14 
*S.6,7:-:1,5 1 0.14 
*S.9,12:Rough 1 0.14 

Serotype number % of 
total 

S.Braenderup 1 0.14 
S.Cerro 1 0.14 
S.Concord 1 0.14 
S.Derby 1 0.14 
S.Eastbourne 1 0.14 
S.Falkensee 1 0.14 
S.Goldcoast 1 0.14 
S.Havana 1 0.14 
S.Idikan 1 0.14 
S.II [uphill] 1 0.14 
S.London 1 0.14 
S.Meleagridis 1 0.14 
S.Quiniela 1 0.14 
S.Reading 1 0.14 
S.Thompson 1 0.14 

* partial identification

אשר נצפתה באדם, בעופות ובמזון  S. Infantisהאירוע הבולט בשנים האחרונות הינו העלייה החדה בבידודים של 

(עם  2008, המשיכה בשנת 2007עליה זו החלה בדצמבר  גולמי (בעיקר חלקי עופות ודגימות בשר ממשחטות).

  מכלל הבידודים.  33% -כ S.Infantisהיווה  20102009-מכלל הבידודים). בשנים  19.1%

 S. Typhi. תחלואה ב מוחלט שלהרוב ה- S. Typhi (פועלים זרים, מטיילים ותיירים).  היא מיובאתבארץ  ההמזוה

התקבלו  2010מקרים בממוצע בשנה. בשנת  13 -בידודים, שהם כ 175התקבלו במרכז הארצי  1998-2010בשנים 

   בידודים.  9במרכז 
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  1998-2010בשנים  S. Typhiבידודי  .3איור 

  

הכרומוזומלי   DNA -במעבדה לביולוגיה מולקולארית. חיתוך ה PFGE -נעשה אפיון גנטי בשיטת ה 2010לבידודי 

התקבלו מספר פרופילים (פולסוטייפים) שונים. ניתן לראות שני זוגות של פרופילים זהים   .Xba Iנעשה ע"י האנזים 

  . מהם אחד מאותו איזור גיאוגרפי) מדגימות שנלקחו בזמנים קרובים 4(איור 

  

 PFGEבאמצעות  2010בשנת  S. Typhiאפיון גנטי של בידודי  .4איור 

  

  , המעורבות של2005עד שנת  .בישראל (MDR)בעל עמידות מרובה לאנטיביוטיקות S. Kentucky הגחת  

S. Kentucky ניכרת עליה  2006מכלל מקרי הסלמונלוזיס). מאז שנת  1% -בתחלואה בבני אדם הייתה נמוכה (פחות מ

 S. Kentuckyמדורג  2010-המגיעים למרכז הארצי לסלמונלה. ב  S. Kentuckyמשמעותית במספר הבידודים של 

זיס באדם. עליה מקבילה נרשמה גם מכלל מקרי הסלמונלו 5% -, עם מעורבות בכS. Enteritidisבמקום השלישי, אחרי 

בבידודים  2הינו הזן השכיח ביותר בבידודים מתרנגולי הודו ומספר  S. Kentuckyבבידודים מענף הלול וממזון, כאשר 

. לפיכך, יתכן ומנגנונים דומים תורמים Cשייך לקבוצה  S. Kentuckyגם  S. Infantis -). בדומה ל5מתרנגולות (איור 

  ותם של סרוברים אלו. להצלחתם והתפשט
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  :בינלאומיים מיומנות עולמיות ולאומיות ואירועים רשתות ניטור

  :ומבחנים בינלאומיים הבאים ניטור ותלסלמונלה משתתף ברשתהמרכז הארצי 

 Global Foodborne Infections Network (GFN)  המאורגנת על ידי ארגון הבריאות העולמיWHO.  

  שמרכזה במרכז לאומי לבקרת מחלות.1997רשת מעבדות סנטינל לאומית לתחלואה אנטרית ( משנת (  

  ארגון סדנה אזורית (במסגרתMECIDS(  בתחום אפיון חיידקים אנטריים (שיגלה וסלמונלה), בהשתתפות

 נציגים מישראל, ירדן והרשות הפלסטינאית.

  :מבחני מיומנות

 מסוג  מבחני מיומנותRing test,  :המאורגנים על ידי המעבדות לסלמונלה של השירותים הוטרינריים בהולנד

. במרכז רון, אשר מבודדות מהן סלמונלהמתקבלות במעבדות לבריאות העוף במכון קמ לבדיקה דגימות

 העמידויות.את ומבצעים את הזיהוי והאפיון הסרולוגי ו הארצי לסלמונלה ממשיכים

 העולמי הבריאות ארגון של מיומנות מבחני EQAS  מתקבלות דגימות של זני סלמונלה במסגרת המבחן

 להגדרה ולבדיקת רגישות לתכשירים אנטימיקרוביאליים.

מצואה ודם  S. Enteritidisבודדו חיידקי  7.11.2010 - 28.10.2010בין  – Salmonella Enteritidis. התפרצויות

. תוצאות PFGEבדה המולקולארית נערכה אנליזה לזיהוי קרבה גנטית בשיטת במע. ילדים גן מאותו ילדיםשל מספר 

  יה מולקולרית). האנליזה המוקולארית הראו זהות בין הזנים (ראה גם בדו"ח המעבדה לביולוג

 פרסומים מדעיים 

Peer reviewed publications 

1. Gal-Mor O, Valinsky L, Weinberger M, Guy S, Jaffe J, Schorr Y I, Reisfeld A, Agmon V, 
Nissan I. Multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Infantis, Israel.  Emerg Infect 
Dis. 2010 Nov;16(11):1754-7. 

2. Weinberger M, Yaron S, Agmon V,  Yishai R, Rosenberg A and Peretz C. 2011 Curtailed 
short and long-term survival following infection with non-typhoid Salmonella in Israel. 
Clin Microbiol Infect. 2011 Feb;17(2):278-84. 

3. Zaidenstein R, Peretz C, Nissan I, Reisfeld A, Yaron S, Agmon V, Weinberger M. The 
epidemiology of extraintestinal non-typhoid Salmonella in Israel: the effects of patients' 
age and sex. European journal of clinical microbiology & infectious diseases 2010;29(9):1103-9. 

 

Abstracts 
1. Schorr, Y.I., Jaffe, J., Reisfeld, A., Guy, S., Nissan, I., Agmon, V. and Valinsky, L. 

Genotyping of Salmonella enterica serovar Rissen in Israel. Annual Meeting of the Israeli 
Microbiology Society. Bar-Ilan Israel. Feb. 2010 p107. 

2. Gal-Mor O, Valinsky L, Weinberger M., Guy S, Jaffe J, Schorr Y I, Reisfeld A, Rahav G, 
Agmon V and Nissan I. Molecular and epidemiological analysis of an emerging 
Salmonella enterica serovar Infantis in Israel. Annual Meeting of the Israeli Microbiology 
Society. Bar-Ilan Israel. Feb. 2010 p. 122   



25 

 

 המרכז הארצי לקמפילובקטר וכולרה (ויבריונים)
   MScנעה פלדמןעובדת:  PhDלריסה לרנר מנהלת: 

  רקע                         

קבוצות של מחוללים זיהומיים שהתחלואה בהם מחויבת  2 -המרכז הארצי לקמפילובקטר, כולירה וויבריונים עוסק ב

  בדיווח:

: הגורם האטיולוגי הראשון במעלה מבין גורמי התחלואה האנטרית בעולם המפותח ובישראל כיום, ע"פ קמפילובקטר

  המלב"מ. נתוני המחלקה לאפידמיולוגיה ורשת מעבדות הסנטינל של

: גורמים למגוון מחלות בבני אדם כולל מחלות מעיים, צלוליטיס, דלקות בעין ובאוזן, ספטיסמיה ובמקרים ויבריונים

החיידק ויבריו וולניפיקוס גורם למחלה זיהומית קשה ביותר, הקשורה לאכילת דגים  .necrotizing fasciitis -נדירים ל

זוהה לראשונה בישראל במרכז הארצי בשנת  biogroup 3של החיידק.  biogroupsומזון מהים. ידועים שלושה 

 Vibrio.  (.Tillapia sp), בחיידקים שבודדו מפצעים מזוהמים של אנשים שנדקרו מסנפירי דג האמנון 1996

cholerae  גורם למחלה אנטרית קשה, הקשורה לכשל של מערכות סניטציה ומחסור במים ראויים לשתייה. הכולרה

עדיין במדינות עולם שלישי וסכנתה לא עברה מן העולם. התפרצות הכולרה האחרונה בישראל התרחשה  נפוצה

הייתה התפרצות בעזה עם חשד למקרים בישראל. המרכז הארצי לכולרה שומר על  1994. בשנת 1974בשנת 

וגיות ברחבי ישראל. ערנות וכוננות למקרה של פנדמיה ומשמר את הידע הנדרש ומפיץ אותו למעבדות המיקרוביול

ומתעדכנים בהופעת זנים חדשים מחד ושיטות אבחון  WHOאנשי המרכז הארצי נמצאים בקשרי עבודה עם מומחי 

  מאידך.

  נושאי פעילות המרכז

 במרכז הארצי לויבריו  ולקמפילובקטר אנו עוסקים בזיהוי ואפיון חיידקים מהמינים הבאים:

Campylobacter spp.  :C.jejuni, C.coli, C.fetus, C.lari .ונוספים 

Vibrio spp. :V.cholerae, V.vulnificus, V.alginolyticus, V.parahemolyticus, V.mimicus  .ונוספים 

 Pseudomonas spp., Aeromonas spp..וחיידקים נדירים 

  רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז

 קמפילובקטר: 

 , Indoxyl acetate, Hippurate, Oxidase, Catalase  - ביוכימיה: על פי המאפיינים הבאים  .1

 .Ciprofloxacin -ו Cephalothin ,Erythromycinרגישות לתכשירים אנטיביוטיים:  .2

 .37-42°Cיכולת לגדול בטווח  -צמיחה בטמפרטורות שונות  .3

 שמירת דגימות בבנק גזע. .4

 ויבריו כולרה

  .VITEK2 -בוהגדרה  WHO) -ו CDC -השיטות משלימות: מבחנים ביוכימיים (מומלצים ע"י  2 -אפיון ביוכימי ב .1

ע"פ סכמה המבוססת על נסיוב פוליוולנט ובהמשך נסיובים ספציפיים  –Vibrio choleraeסיווג סרולוגי של זני  .2

  .Inaba ,Ogawa ,O-139לזנים: 

 ,WHO :Oxacillin, Ampicillin, Ceftriaxone)-(לפי המלצות ה קביעת רגישות לתכשירים אנטיביוטיים .3

Doxycycline, Tetracycline. 

 שמירת דגימות בבנק גזע. .4

 :V.vulnificus ,V.algenoliticus  ,V.parahemolitycus: ויבריונים אחרים

 . 2VITEKזיהוי ביוכימי ידני ולפי הצורך גם במכשיר  .1

 אפיון עמידויות לאנטיביוטיקה. .2

 .  V. vulnificusלאבחנה מבדלת בין שלושת הביוגרופים השונים של  PCRמעבדה המולקולארית מתבצע ב .3

 שמירת דגימות בבנק גזע. .4
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  תוצאות

 קמפילובקטר

. מדובר 2009דגימות שהתקבלו בשנת  7466דגימות לאפיון. זאת לעומת  7602התקבלו במרכז  2010בשנת 

בהשוואה למספר הבידודים בשנה הקודמת. כלומר מגמת העלייה עדיין קיימת למרות   1.8%בעליה מתונה של 

.  ייתכן כי בשלב זה הגענו לרמת 14.2%אז נצפה זינוק של  –שהקצב שלה הואט באופן ניכר יחסית לשנה שעברה 

   פלטו.

ומקור הבידוד. בנוסף  מסוכמת התפלגות מיני חיידק הקמפילובקטר השונים שזוהו, לפי המעבדה השולחת 1בטבלה 

) היו 99.3%( 7546דגימות שהתקבלו,  7602מתוך  מסוכמת התפלגות מיני קמפילובקטר לפי מקור הבידוד. 1באיור 

 40-ממקור צואה ו 5500( C. jejuni -בידודים הוגדרו כ 5544) ממקור דם. ניתן לראות כי 0.7%( 56 -ממקור צואה ו

 C. fetus דגימות היו מסוג  2מדם).  10-מצואה ו 1528(C. coli  תת סוגבידודים השתייכו ל 1537ממקור דם). 

  (שתיהן מדם).

  לפי מעבדה שולחת ומקור בידוד coli -ו jejuniהתפלגות מיני קמפילובקטר   .1טבלה 

מעבדה 
 שולחת

מספר 
הבידודים 
 שהתקבלו

 - מין ה
Campylobacter 

 מקור 1אחרים

C. 
jejuni 

C. 
 coli  

מס' 
 בידודים
 מצואה

מס' 
בידודים 

 מדם 
H3 133 83 25 25 132 1 
H4 56 48 8 0 51 5 
J1 38 34 4 0 38 0 
J2 141 78 31 32 132 9 
J4 52 43 7 2 49 3 
M1 51 43 7 1 50 1 
M2 90 59 17 14 83 7 
M5 1 0 0 0 0 1 
M6 77 48 11 17 67 10 
N1 243 201 39 3 243 0 
N2 70 62 7 1 67 3 
S2 840 573 251 16 835 5 
T1 27 19 8 0 27 0 
T3 88 67 21 0 81 7 
T4 44 29 12 3 41 3 
Z 134 89 35 10 134 0 

K1/1 908 744 153 11 908 0 
K1/2 645 398 130 115 645 0 
K1/3 348 289 53 6 348 0 
K2/1 172 90 36 45 172 0 
K2/2 701 545 148 8 700 1 
K3/1 136 52 20 64 136 0 
K3/2 669 499 135 35 669 0 
K4/1 240 185 41 14 240 0 
K4/2 1,289 1,006 254 29 1,289 0 
K4/3 336 214 71 51 336 0 
K4/4 57 32 11 14 57 0 
AML 16 14 2 0 16 0 
 56 7,546 516 1,537 5,544 7,602 סה"כ

  שונים, דוגמאות מזוהמות או דוגמאות שלא ניתן היה להחיות מהן חיידק -אחרים  1
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התפרצויות באביב ובסוף הקיץ  אם כי המגמה העיקרית של –ממה שנצפה בשנה שעברה עם פיקים במאי ובאוגוסט 

  ,  את ההתפלגות העונתית של הבידודים לאורך מספר שנים.3נשמרת.  לאור ממצא זה, החלטנו להציג, באיור 

  התפלגות הבידודים לפי עונות .3איור 

  

וד  . נראה כי בניג2006-2010בשנים  C.jejuni -ו C.coliניתן לראות את התפלגות הבידודים של   4באיור מספר 

שיאים עונתיים  במספר בידודי קמפילובקטר (באביב ובתחילת הסתיו), השנה ההבדלים   2לשנים קודמות בהן נצפו 

פחות בולטים והתחלואה מתפזרת באופן שווה יותר על פני כל השנה. כבעבר, לא קיים הבדל משמעותי בין בידודי 

C.jejuni ל- coli.C .  

  2006-2010מגמות עונתיות בשנים  .4איור 
  

  

השונים לשני התכשירים האנטיביוטיים המקובלים בטיפול  Campylobacterמוצגת העמידות של גזעי  2בטבלה 

נחשב  מ"מ15≤ קוטר. CLSIהעמידות נבדקה ע"י דיסקים לפי המלצות  .-Ciprofloxacinו Erythromycinהקליני: 

השנה בחרנו להציג את עמידות הגזעים  .Erythromycin -נחשב עמיד ל מ"מ13≤ וקוטר Ciprofloxacin - עמיד ל

בצורה מפורטת יותר מבעבר, תוך התייחסות הן לעמידות לאנטיביוטיקה מסוימת, והן לפרופיל העמידות הכללי של 

אל מול  החיידק. בהתאם חילקנו את הבידודים למספר קטגוריות: בידודים הרגישים לשני התכשירים האנטיביוטיים,

בידודים הרגישים לתכשיר אחד בלבד אל מול בידודים העמידים לשני התכשירים. בצורת הצגה זו, בולטת העלייה 
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הנמשכת בעמידות לקווינולונים (ציפרופלוקסצין). זוהי תופעה המלווה אותנו כבר מספר שנים וכיום העמידות של 

תופעה של הופעת עמידות לאריתרומיצין היא חדשה יחסית תכשירים מסוג קווינולונים גבוהה ביותר. לעומת זאת, ה

והינה הרבה פחות משמעותית בזן  C. coliומדאיגה ביותר. העליה בעמידות לאריתרומיצין מאפיינת בבירור את הזן  

  . C. jejuni -הנפוץ יותר 

  לתכשירים אנטיביוטייםCampylobacter עמידות גזעי  .2טבלה 

  ממקור צואה לתכשירים אנטיביוטיים נבחרים C.jejuniא. פרופיל הרגישות של בידודי 2

 Erythromycin S >23mm (%) Erythromycin R <17mm (%) Total 

Ciprophloxacin S 
≥21mm 

49 (9.8%) 1 (0.2%) 50 (10%) 

Ciprophloxacin R  
≤20mm 

445 (89.0%) 5 (0.6%) 450 (90.0%) 

Total 494 (98.8%) 6 (1.2%) 500 (100%) 

  ממקור צואה לתכשירים אנטיביוטיים נבחריםC.coli ב. פרופיל הרגישות של בידודי 2

 Erythromycin S 
>23mm (%) 

Erythromycin I 
 17-22mm (%) 

Erythromycin R 
<17mm (%) Total 

Ciprophloxacin S 
≥21mm 

65 (12.2) 10 (1.9%) 0 75 (14%) 

Ciprophloxacin R  
≤20mm 

402 (75.4%) 32 (6%) 24 (4.5%) 458 (85.7%) 

Total 467 (87.6%)   42 (7.9%)      24 (4.%5) 533 (100%) 

S –  ;רגישR –  ;עמידI- intermediate  

  סיכום ומסקנות 

משמעותית נצפתה מדי שנה עליה  2000-2009בשנים . עלייה משמעותית בשיעור התחלואה מקמפילובקטר

נצפתה  2010במספר בידודי הקמפילובקטר שהגיעו למרכז הארצי, עקב עליה מתמדת בתחלואה מפתוגן זה. בשנת 

. ייתכן כי מדובר במצב נקודתי, אך עדיין מוקדם לקבוע אם מתחולל שינוי 1.8%עליה שנתית "מתונה" יחסית של 

) וזאת בהשוואה לעליה של 1(איור   14.3%ור דם במגמה.  השנה נצפית עליה יחסית גדולה במספר הדגימות ממק

בדגימות ממקור צואה. בידוד שמקורו באלח דם מעיד אלימות רבה של הפתוגן ועל תחלואה קשה בהשוואה  1.7%

לבידוד שמקורו  בצואה. העלייה הרבה יחסית, בבידודי קמפילובקטר שמקורם באלח דם דורשת מעקב צמוד ואפיון 

 יידקים.גורמי האלימות של הח

שיאים עונתיים: באביב ובתחילת  2-התחלואה בקמפילובקטריוזיס בישראל מתאפיינת ב. מגמת תחלואה עונתית

 שנידנמרק) שם נצפה פיק עונתי גדול אחד בחודשי הקיץ. יתכן והחלוקה ל כגוןהסתיו, זאת בניגוד למדינות אירופה (

ה מוגברת של בשר עוף בחגי ישראל. השנה הצטיינה שיאים עונתיים קשורה הן לעלייה בטמפרטורות והן לצריכ

בפיזור הומוגני יותר של הבידודים לאורך שנה, בניגוד לשנים קודמות, לא בלטו השיאים העונתיים הרגילים. יחד עם 

  זאת נשמרת המגמה של עליה במספר הבידודים בחודשי האביב והקיץ החמים יותר: בין אפריל לאוגוסט.

 Erythromycin -מגמת עלייה בעמידות לאריתרומיצין: פרופיל העמידויות ל. טימיקרוביאלייםעמידות לתכשירים אנ

 C.coli בקרב של זני Erythromycin -אנו רואים מגמה של  עליה בעמידות ל 2009החל משנת . Ciprofloxacin-ו

נותרה ללא שינוי וממשיכה להיות זניחה.  Erythromycin -ל C.jejuni . העמידות של12%אשר עומדת כעת על 

 C. coli.-ב 86% -ו C. jejuni -ב 90%-ממשיכה לגדול כבשנים קודמות והגיעה השנה לCiprofloxacin -העמידות ל

Erythromycin  מייצג לצורך הבדיקה את קבוצת המקרולידים, לרבותAzithromycin  אשר בימים אלו מחליף אותו

רבים. מגמה זו מדאיגה במיוחד לאור העלייה בבידודים מאלח דם, בהם נדרש טיפול  בטיפול במקרים קליניים

  אנטיביוטי מתקדם.
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 ויבריו

 Vibrio-דגימות שבודדו מפצעים הוגדרו כ Vibrio spp. .2-בידודים חשודים כ 4נתקבלו במרכז  2010בשנת 

vulnificus, השתייכו ל- biogroup 3 דגימות נוספות הוגדרו כ 2-ו- V.cholerae1non-O ו- non-O139 4. כל 

 Vibrio - מסכם את כמות בידודי ה 5הבידודים היו רגישים לכל התכשירים האנטיביוטיים המפורטים לעיל. איור 

vulnificus   2010ועד  1996-שנה מ 12שקיבלנו מהמעבדות השונות לאורך.  

  1996-201בין השנים ו למרכז ארצי שהגיע V.vulnificus -סיכום דגימות ה  .5איור 

 

  סיכום ומסקנות 

 2השנים האחרונות: השנה התקבלו רק  5- , שנצפית בV.vulnificus -ראויה לציון רמת התחלואה הנמוכה יחסית  ב

). ההתפרצות הראשונית 5שנים לאחר הגחת הפתוגן לראשונה (איור  15מפצעים. וזאת  V. vulnificusדגימות של  

  התייצבה התחלואה על שיעור של 1999. משנת 25%תמותה של עד  נמשכה שנתיים, עם שיעורי

אנו רואים ירידה נוספת במספר המקרים המדווחים  2006שנים. החל משנת  6נפש למשך  1-2/1,000,000 -כ

על צורת  1998-נפש. זו יכולה להיות  תוצאה חיובית של פיקוח שהוחל ב 1,000,000-ל 0.3 -למעבדות לרמה של כ

ם טריים, התזכורות השנתיות לגורמי בריאות שמוציא מדי שנה האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות שיווק דגי

דיווח בעיקר מאזור הצפון. -ולחינוך הציבור להתנהגות מונעת בנושא רכישת דגים. מאידך יתכן שיש בעיה של תת

 ט כל התחלואה.נושא הדיווח אמור להיבדק בקפדנות מול בתי החולים הצפוניים שם מרוכזת כמע

  ימי עיון וכנסים

  ISM 2010 –האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה 
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מרכז ארצי שיגלה    
  .B.Scרחל  יפת  עובדת:  PhDאנליה ו. אסרניטצ'י /  PhDרמונה רוזן סדובסקי מנהל: 

  רקע

  : (species)אשר באופן היסטורי כונו מינים (A-D)קבוצות  מתחלקים לארבע Shigella -חיידקי ה

(A) - S. dysenteriae ,B) - S. flexneri( ,(C) - S. boydii ,(D) - S. sonnei מנקודת מבט גנטית, ארבעת המינים .

שיטת המינוח הנוכחית של שיגלה נשמרת בעיקר  יחיד. genomospeciesמייצגים  E. coli, כולל Shigellaשל 

 סרוטיפים S. dysenteriae ,13של  סרוטיפים 12 ידועיםלמטרות רפואיות, לאור המעורבות שלה בגרימת שיגלוסיס. 

  . S. sonneiשל  רק סרוטיפ אחדו  ,S. boydii  של סרוטיפים 18 -ו ,S. flexneriשל 

חום. זמן האינקובציה הינו ות לשלשול מימי או דמי, כאבי בטן, התכווצויות, שיגלוסיס גורממחלת ה מאפיינים קליניים:

ימים, בעיקר בילדים ימים. במקרים מסו 5-7ימים), והמחלה נמשכת בד"כ  2-4ימים (בד"כ  7שעות ועד  12 -מ

) HLA-B27 בעיקר אלו עם הסמן הגנטי(, S. flexneri -מכלל הנדבקים ב 2% -להופיע עוויתות. כ ותקטנים, עשוי

באפריקה, דרום אסיה  התרחשו type 1 S. dysenteriae. מגפות שנגרמו ע"י Reactive atrthritis פתחעלולים ל

. מגפות כאלו מתרחשות בעיקר באזורים של חוסר יציבות פוליטית 5-15%אמריקה עם שיעור תמותה של ומרכז 

  .בהם קורסת מערכת התברואה והצפיפות באוכלוסיה עולה ומלחמות

ופי אדם. המנה המידבקת קטנה אדם וק-חיידקי שיגלה הינם בנישל המאכסנים הטבעיים  :ואפידמיולוגיה העברה

 ), אף כי  ניתן למצוא בספרות fecal-oral routeעיקר מאדם לאדם (ב ). המחלה מועברתחיידקים 10-200(מאד 

-מידי שנה מתרחשים כ (WHO)אות העולמי . ע"פ נתוני ארגון הבריממזון ומים מזוהמיםהדבקה דיווחים  גם על 

מליון מקרים במדינות  1.5 -ן מקרים במדינות המתפתחות ומליו 163.2מליון מקרי הדבקה, מתוכם  164.7

ילים המטימ  580,000 -כ .מליון בני אדם 1.1 -שיגלה כתחלואה בכה היא כי מידי שנה מתים מ. הערפותחותהמ

לוזיס מכל מקרי התמותה משיג 61% -מכל מקרי ההדבקה וכ 69% -כ מתפתחות נדבקים בשיגלוסיס.בארצות 

 15% -מהווה כ S.sonnei העולמיים ואילומכלל הבידודים  60% -מהווה כ S. flexneri .5מתרחשים בילדים עד גיל 

בין קיים מתאם  בממוצע עולמי. מכלל הבידודים 6% -מהווים כל אחד כ S.boydii -ו S. dysenteriae. מהבידודים

הינו הסרוגרופ הדומיננטי  S. flexneri  :לסרוגרופ השכיח ו/או קבוצת האוכלוסיה המצב הסוציואקונומי של המדינה

, שעור התחלואה בשיגלוזיס במדינות מפותחותובקבוצות אוכלוסיה במצב סוציואקונומי נמוך, ו במדינות המתפתחות

 .Sמכלל הבידודים (בממוצע) ואילו 80%  -כ S. sonnei . בישראל מהווהS. sonnei הינוסרוגרופ השכיח נמוך וה

flexneri הייתה2007בארה"ב ההיארעות הכללית (לשנת  מכלל הבידודים. 16% -הינו השני בשכיחותו ומהווה כ ( 

) 20פי ( גבוהים בהרבה מספרים ). - ECDCלפי ה  2008(בשנת  1.8/100.000 -באירופה  מגיע ל,   5/100.000

היקף התחלואה בישראל  ,כפי שמתואר בדוח זה. במדינות מתפתחות באפריקה, אסיה, אמריקה הלטיניתמתקבלים 

   .1-4עיקר התחלואה היא בילדים בגילאים  גבוה לעומת המדינות המפותחות.

  המרכז  נושאי פעילות

יות עמידות למרכז, קובעים תבנ זנים שנשלחיםלאימות ואפיון ביוכימי וסרולוגי קליטה, במעבדה מבצעים 

תפרצויות ובחקירות בבנק הגזע הלאומי. בעת חשד לה בידודים בהקפאה םמדג שומריםלאנטיביוטיקה ו

  . PFGE ביחידה המולקולארית מבצעים אפידמיולוגיות

  הפעילויות העיקריות:

  בצורה ממוחשבת.  קליטת הבידודים במעבדה, כולל נתונים דמוגרפיים, .1

 S. dysenteriae-, וS.sonnei ,S. flexneri ,S. boydii: ם של חיידקי שיגלה כוללשוני ומיניםזיהוי ואפיון זנים  .2

  לצורך ניטור אפידמיולוגי.נבחרים  קביעת עמידות לתכשירים אנטימיקרוביאליים .3

 בצורה מדגמית.  Shigellaבר של זני ה שבו נשמרים כלשימור בנק גזע יעודי  .4

 ).מעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית(באפיון מולקולארי של התפרצויות שיגלה לצרכי אפידמיולוגיה  .5

 מעקב אחר מגמות ותפוצה של הזנים השונים בישראל. .6
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  ימים). 5-7משלוח התשובות נעשה בתוך תקופת זמן מוגדרת ( .7

לאחר בידוד וזיהוי  ,מעבדות פרטיותו, מעבדות בתי חולים, קופות חולים, צה"למהחיידקים מתקבלים במרכז הארצי 

  . ראשוני

  רשימת הבדיקות

  על מצע סלקטיבי ואימות ביוכימי. מחדש בידוד .1

 Shigella grouping -אמצעות אנטיסרה ספציפיים בשיטת האגלוטינציה ב של כל מיני השיגלהתת סיווג  .2

antisera 13הנרכשים משני מקורות . 

נקבעים גבולות הרגישות  .  disk diffusionנעשית בשיטתנבחרים אנטימיקרוביאליים  םלתכשירי רגישותקביעת  .3

 :םתכשירים נבדקי . CLSIבהתאם לסטנדרטים של 

Ampicillin, Ceftriaxone,  ,Tetracycline,  Naladixic acid, Chloramphenicol Sulfamethoxazole/Trimethoprim 

  תוצאות

  מגמות רב שנתיות ועונתיות 

בידודים  1911ממעבדות שונות, לעומת  Shigellaדגימות של בידודי חיידקי   9,104 במרכז התקבלו  2010בשנת 

) בתחלואה משיגלה. שיעור תחלואה כה גבוה בשיגלוזיס  לא נצפה  5זוהי עלייה חדה (פי , 2009שהתקבלו בשנת 

  ).1(ראה איור  שנים 10מזה 

  , שהתרחשו במהלך שנה זו.שונים Shigellaזני  2התפרצויות של  2גדולה זו בתחלואה גרמו  לעליה

  . S. sonneiועליה חריגה בעיתויה של  S. flexneri 6מדובר בהתפרצות חריגה בגודלה של 

  .2000-2010היארעות שיגלוסיס בישראל בשנים  :1איור 

נצפתה עליה  ןבהבשנים . 2000-2010 בשניםלמרכז הארצי של בידודי שיגלה, שדווחו היארעות  מראה 1איור 

-שגרתיות יורד שיעור התחלואה עד לבשנים  .140/100,000 -ל היארעותהגיעה המשיגלה,  מחזורית בתחלואה

 כתוצאה 120/100,000 -רואים עליה ל 2010 -ב .25/100,000-ל אף ירדה ההיארעות 2009ובשנת  40/100,000

                                                 

אבטחת האיכות ועמדו בדרישות  הנבדקתוצרתם ש Mast-, וDenka Seiken הינם המוסדות  מקורות הסרה הדיאגנוסטי 13
  .הארצי המרכזו
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  שיגלה פלקסנרי

בידודים  1054התקבלו במרכז הארצי  2010בידודי שיגלה בארץ. בשנת  למסך כו 10% -מהווה כ שיגלה פלקסנרי

. התפלגות של 3a-, ו1b ,2a, 6הם  הסרוטיפים השכיחים בישראל ).4איור  -האחרון בעשור ביותר הגבוה מספר(

  .4הסרוטיפים הללו נתן לראות באיור 

   1999-2010התפלגות מספר הבידודים של שיגלה פלקסנרי בשנות  .4איור 

  

  .1999-2010בשנים  S. flexneriשל העיקריים הסרוטיפים  שינויים בשכיחות .5איור 

 

 S .flexneri-התחלואה ב .2a-ו 6סרוטיפים  הינם S. flexneriניתן ללמוד כי הסרוטיפים השכיחים של  5מאיור 

נצפתה עלייה גדולה במספר  2010מתאפיינת בתבנית עונתית: עלייה בחודשי הקיץ וירידה בחודשי החורף. בשנת 

בעוד מספר הבידודים משאר הסרוטיפים לא השתנה. כתוצאה מכך  6מקרי התחלואה המדווחים משיגלה פלקסנרי 
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מכל זני  83%-עלה והגיע ל S. flexneri 6עלתה התחלואה הכללית משיגלה פלקסנרי מחד ושיעור היחסי של 

  הפלקסנרי מאידך. יתכן ומדובר בהתפרצות של זן חדש (ראה גם בדו"ח המעבדה המולקולארית). 

  

  2009-2010בשנות  6התפלגות של שיגלה פלקסנרי ופלקסנרי  .6איור 

  

המקרים  .אותה שנה , הגיעה לשיאה ביוני ונמשכה עד סוף אוגוסט2010ההתפרצות החלה בינואר  -6כמתואר באיור 

  הראשונים התגלו בקהילה החרדית בירושלים והתפשטה לקהילות דומות באזורים אחרים בארץ.

  ודיזנטריה שיגלה בוידי

בשנת . S.dysenteriae - ו   S. boydiiים הנדיריםהסרוגרופמוצגים הנתונים של ההתפלגות העונתית של  7באיור 

דרום . המקור העיקרי הוא באוכלוסיות ב2009 -בהשוואה ל S. boydii -בכמות בידודי ה 2פי הייתה עלייה  2010

הינם נדירים ביותר, בשנת הדוח הגיעו  S. dysenteriaeחיידקי  .ואוגוסט יוניבחודשים . שיא התחלואה הארץ

  בידודים. המספר הנמוך אינו מאפשר ניתוח של פילוג עונתי. 16למעבדה 

  

   S. dysenteriae  -ו  S. boydiiהתפלגות  .7איור 
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   העמידות לאנטיביוטיק

  הבאים: אנטימיקרוביאלים בשגרה לרגישות לתכשירים חיידקי השיגלה המגיעים למרכז הארצי נבדקים 

 Ampicillin (AMP) ,Ceftriaxone (CRO), Tetracycline (TE) ,Chloramphenicol (C) ,Naladixic acid (NA) 

 זני שיגלה. 1,535מדגם של בוצעה בדיקת עמידות ל 2010נת בש .Trimethoprim/Sulfamethoxazole (SXT) -ו

  -לעמידים ברובם  S. sonneiחיידקי  מאפיין כל אחד מהסרוגרופים של שיגלה: שונה העמידויות לאנטיביוטיקהדגם 

AMP שילוב או לAMP ו-SXT.  חיידקיS. flexneri ל ברובם עמידים-AMP  וגם לשילוב שלAMP  עםSXT ,TE ו-C  

)MDR  .(חיידקי ה- S. boydii עמידים בעיקר ל-TET  עם/בלי  .AMP  חיידקיS. dysenteriae  עמידים בעיקר

  AMP+TE+C . לשילוב 

  .2010 -ו 2009השוואת דגם העמידויות בחיידקי סוני ופלקסנרי  .8איור 

ועליה קיצית של שיגלה סוניי. בדיקת   6בהתפרצות חורפית של שיגלה פלקסנרי  2010כמתואר קודם, הצטיינה שנת 

, נבדלת משמעותית 2010העמידויות של זנים אלו, מראה כי תבנית העמידויות של כל אחד מזני ההתפרצות משנת 

של חיידקים אלו, בנוסף לממצאים הנוספים  . שינוי בתבנית העמידות2009מתבנית העמידות שנקבעה עבורו בשנת 

  שפורטו, מחזק את האפשרות כי מדובר בזנים חדשים ויש להמשיך ולאמת השערה זו.
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  2010 -ו 2009בשנים  העמידות חיידקי שיגלה לאנטיביוטיקדגם  .1טבלה 

Species S. sonnei  S. flexneri S. boydii S. dysenteria 

Year 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

S 2 (1%) 78 (13%) 50 (19%) 361 (50%) 3 (3%) 2 (1%) 0 2 (13%) 

R 166 (95%) 496 (84%) 115 (47%) 270 (37%) 94 (97%) 199 (98.5%) 9 (69%) 9 (60%) 

MDR 7 (4%) 19 (3%) 98 (37%) 95 (13%) 0 1 (0.5%) 4 (31%) 4 (27%) 

Total tested 175 593 263 726 97 202 13 15 

 
S= sensitive to all tested antibiotics 
R= resistant to 1-3 antibiotics 
MDR= resistant to the combination of 4 antibiotics or more. 

  

 2010 -ו 2009בשנים  S. flexneri-ו S. sonneiשיעור העמידות של  .9איור 

  

 .S. חיידקי )9ואיור  1(טבלה  S. flexneri -ו S. sonneiירד שיעור העמידות לאנטיביוטיקה של חיידקי  2010בשנת 

flexneri אשר נכללו בקבוצת ה-R  )(resistant הראו עליה בשיעור העמידות ל- Ampicillin כתכשיר בודד )38% 

 C-ו AMP,TEבשילוב עם  SXT-ר העמידות ליחד עם זאת הובחנה ירידה בשיעו בשנה הקודמת) 1.5%לעומת 

כוון  S. flexneri 6ויה להיות קשורה להתפרצות של ש. תופעה זו עבשנה קודמת) 43.19%לעומת  2010-ב 21%(

. הנתונים הנוכחים מעידים על הזה פכתכשיר בודד היו שייכים לסרוטי AMP-מהחיידקים שהיו עמידים ל 100% -ש

   , כנראה עקב חדירה של זנים חדשים.זני שיגלה 4תוך מ 2שינוי בדגם העמידות של 

השתתף המרכז הארצי לשיגלה במבחני מיומנות של ארגון הבריאות  2010בשנת . מבחני מיומנות בינלאומיים

. WHO-שהגיעו מ שיגלהזני  נבדקובמסגרת המבחן  .(External Quality Assurance System=EQAS)הלאומי 

בהצלחה וקיבל ציון עבר את המבחן המרכז בדיקת רגישות לתכשירים אנטימיקרוביאליים. ו ת הזניםהגדרכולל: 

   .מעולה

. סדנה בת שבוע ימים בנושא זיהוי ואפיון שיגלה וחזרה על זיהוי סלמונלה, שיגלה אנושבינלאומית בסדנה 

ושאי תחלואה העוסק בשת"פ אזורי בנ MECIDS 14. הסדנה התקיימה במסגרת במעבדות המרכזיותהתקיימה 

במסגרת הסדנה העבירו  .מעבדה ומומחים מירדן, הרשות הפלשתינית וישראלהעובדי זיהומית אנטרית. השתתפו 

רוזן וגב' רחל יפת הרצאות והשתלמות מעשית בזיהוי שיגלה ובדיקת עמידויות  -ד"ר רמונה סדובסקי -מנהלת המרכז

  לאנטיביוטיקה.

                                                 
14 Middle East Consortium on Infectious Disease Surveillance-  MECIDS 
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   :תוכניות להמשך

), ואפיונם בשיטות מולקולאריות ESBL )Extended-spectrum beta-lactamaseזני שיגלה עמידים מסוג מות יא

   .בשיתוף עם היחידה המולקולארית שונות

  יישום שיטות מולקולאריות לאפיון זני שיגלה בשיתוף עם היחידה המולקולארית.

העמידויות החדשות שהופיעו בהשוואה לזני , אפיון 2010מהתפרצות  Shigella flexneri 6חקירת העמידות של 

  .פלקסנרי משנים קודמות

  ומעקב אחר מגמות השכיחות של המין.  Shigella boydiiניטור הבידודים של 

  פרסומים מדעיים

Oral presentation 

Rozen Sadowsky R, Japheth R.  Processing of Shigella isolates at a reference laboratory 

(Confirmation, phenotypic characterization and reporting). MECIDS Shigella/Salmonella  

Workshop October 2010, Central Laboratories Ministry of Health, Jerusalem Israel. 

  

Poster presentation 

Burshtein S, Ben Zaken M, Valinsky L, Vasilev V, Jaffe J, Japheth R, Bar Zeev Y, Ankol O,  
Halperin T.  Shigellosis outbreak caused by Shigella boydii  in two military bases.  Israel 
Society of Microbiology (ISM), Annual Meeting, 16-17 February 2010,  Bar Ilan University, Israel. 
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 מרכז ארצי לליסטריה
  .BScרחל  יפת עובדת: . PhDאנליה ו. אסרניטצ'י /  PhDרמונה רוזן סדובסקי : ותמנהל

  רקע 

   L. innocua,L. seeligeri  ,L. ivanovi ,L. grayi,  L. welshimeriמינים:  6) כולל Listeriaהסוג ליסטריה (

חיידקים אלו בודדו  .הגורם למחלה בשם ליסטריוזיס כמין הפתוגני לבני אדם מוכראשר   L. monocytogenes-ו

, 2a ,1\2b ,1\2c\1( סרוטיפים שונים 13כולל  Listeria monocytogenesמדגימות מחולים, ממזון ומסביבה. המין 

3a ,3b ,3c ,4a ,4ab ,4b ,4c ,4d ,4e,7( .  

L. monocytogenes ד בודד עהחיידק  .1911-תואר לראשונה ב, גרם חיובי ובעל תנועה, אשר הינו חיידק סביבתי

נפוץ בקרקע ובמים ובהפרשות בני אדם ובע"ח  .מיני יונקים לפחות (כולל דגים, עופות ופרוקי רגליים) 50-היום מ

צומח עלול (כולל חלב) ושורד זמן רב בקרקע. עיקר ההעברה כיום נעשית דרך המזון וכל מזון שמקורו מן החי או מן ה

לחיידק חיידקים במזון.  106עד  100 -המנה המידבקת אשר תגרום לליסטריוסיס הוערכה בכ להיות נגוע בליסטריה.

כן ו )OC45 עד OC4 רטורות רחב ביותר (בטווח טמפ= pH) 9.64.1-רחב ( pHטווח ערכי מאפיינים ייחודים: גדל ב

תהליכי ייצור מזון. לאור ך סביבה ולאור. תכונות אילו מקנות לחיידק שרידות גבוהה ביםמלח גבוה ילריכוז ותעמיד

  גרם) ממזון מוכן לאכילה. 25זאת, נקבעה מדיניות של אפס זיהום בדגימה הנבדקת (

לפי  13-50%), אך המחלה קשה ושיעור התמותה גבוה (0.1-11.3/1,000,000היארעות המחלה בבני אדם נמוכה (

כון, הכוללות: נשים הרות, קשישים ואנשים אוכלוסיה בסי רוב הנפגעים משתייכים לקבוצות ).CDC 2010 -נתוני ה

למחלה טווח סמפטומים רחב: יכולה להתקיים ללא סימנם או להראות סימנים הדומים לשפעת ועד  מדוכאי חיסון.

שבועות מן ההדבקה ולכן קשה מאוד לקשר בין המחלה  6ביטוי המחלה יכול להתרחש עד לספטיסמיה ומנינגיטיס. 

  למקור ההדבקה.

  לות המרכזנושאי פעי

. המרכז הארצי לליסטריה במעבדות המרכזיות הוקם 1996ליסטריוזיס הינה מחלה חייבת בדיווח בישראל מאז שנת 

  .מזוןוהן למעבדות   ומספק שירותי זיהוי ואפיון הן למעבדות קליניות 1997בשנת 

בבנק הגזע  כל בידודושומרים דגימה מ המגיעים למעבדה י הליסטריהוסרולוגי לכל חיידק אנו מבצעים אפיון ביוכימי

  הלאומי. 

מקור הומאני לכל בידודי החיידק מ PFGE -גנטי בשיטת האפיון  במעבדה המולקולארית מבצעים 2008שנת החל מ

  ממזון.  ורוב הבידודים

  רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז

 .15בדגימות מחולים וממזון ליסטריההחיידקי מיני אימות של זיהוי  .1

 .16סיווג ביוכימי וסרולוגי של הזנים-תת .2

   

                                                 
   Microgen Listeria-ID systemשימוש בקיט ליסטריה מסוג  15
  .Mast-, וDenka Seiken: משני מקורות, שנבדקו המרכז Listeria antisera - שימוש ב 16
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  תוצאות

ליסטריה ממקור הומאני , המתבססים על מספר בידודי 17בליסטריוזיס שיעורי התחלואה השנתייםמוצגים  1 באיור

 מהגרף ניתן ללמוד על מגמה כללית של עליה בתחלואה ליסטריוזיס. .שהתקבלו במרכז הארצי בכל אחת מהשנים

ליון איש ימקרים למ 7.5הגיע לשיא של מאז עלה ולמיליון איש ו 2.5היה  2003שנת ב בליסטריוזיסשיעור התחלואה 

כיום אנו נמצאים מקרים למיליון איש.   7.2עמד על  שיעור התחלואה מליסטריה   2010).  בשנת  2007בשנת 

חר מגמות התחלואה. בארצות את מונעות ומעקב לובתחום העליון של שיעור התחלואה בליסטריוזיס ויש מקום לפעו

-מקרים ל 0.93בצרפת עד  0.43איש, ובאירופה עמדה  100.000-ל 0.3הייתה  2010הברית ההיארעות לשנת 

  .2008איש בדנמרק לשנת  100.000

   1999-2010בשנים  ליסטריוזיסב שיעורי תחלואה .1איור 

  

  סרוטיפים ממקור הומאני: התפלגות לפי Listeria monocytogenes  .1טבלה 

 סה"כדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסטיולייונימאיאפרילמרץפברוארינואר  
1/2b1 0 3 2 2 0 1 2 5 1 1 1 19 
4b 1 3 1 3 2 4 5 3 3 0 1 1 27 
4c                       1 1 

1/2a            1 2 1     4   8 

 55 3 6 1 8 6 8 5 4 5 4 3 2סה"כ

בידודים התקבלו  41, מתוכם Listeria monocytogenes-בידודים ממקור הומאני שזוהו כ 55התקבלו  2010בשנת 

ניתן לראות את הסרוטיפים השכיחים והתפלגותם  1בטבלה  , שלייה, מי שפיר ונוזל בטן.-CSFמדגימות דם והשאר מ

 לאורך כל השנה.

  לפי חודשים מזוןמ 2010שבודדו בשנת  Listeria monocytogenes התפלגות טיפוסי .2טבלה 

 
 סה"כדצמברנובמבראוקטוברספטמבראוגוסט יולי יוני מאי אפריל מרץפברואר ינואר

1/2a 1 1 2 1 5 
1/2b 7 8 1 1 3 3 3 6 5 3 1 41 
1/2c 1 1 
3b 2 1 1 4 
4b 4 2 2 7 6 4 1 4 1 1 2 34 
4c 1 1 

4ab 1 1 
 87 2 5 6 10 8 9 9 12 1 3 10 12 סה"כ

                                                 
  נתוני הלמ"ס לפי, איש 1,000,000-מחושבים לשיעורי התחלואה ה 17
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  מזון שונים בסוגי שהתקבלו במרכז, Listeria monocytogenesשכיחות זני   .3טבלה 

 1/2a 1/2b 1/2c 3b 4ab 4b 4c סוג המזון
 5 2 5 סלטים

 5 דג מעושן
 2 9 5 דגים כללי

 1 2 4 בשר
 1 1 מוצרי חלב

 1 25 1 1 17 אחרים
 1 34 1 4 1 41 5 סה"כ

  

מגיעים ה סיווג לכל בידודי ליסטריה ממזון-תת  אנו מבצעיםבמזון  במטרה לעקוב אחר המגמות של זיהומי ליסטריה

וסוגיהם  לגבי אחוז המזונות המזוהמיםנתונים בסיס  נותן לנומעקב זה  .1998מאז שנת  מעבדות בריאות הציבורמ

לנוכחות ליסטריה במזון מוכן לאכילה בישראל  החשיבות רי חלב).וכן המקור (בעיקר סלטים, דגים, מוצרי בשר ומוצ

ממצאי סיכום ). V. Vasilev, Food Control 21, 1179-1181( 2010-סוכמה ופורסמה ב 2007-ו 1998בין השנים 

אים לידיעת ציבור בומהממצאים  .3-ו 2מפורטים בטבלאות , בנוגע לליסטריה מונוציטוג'נס בדגימות מזון, 2010

מקווים שישמשו לצורך יצירת מדיניות מושכלת של ניטור ליסטריה במזון בישראל ויצירת אנו מקבלי ההחלטות, ו

  הולמות לציבור הרחב. הנחיות

  וןמז מקורומ הומאניסרוטיפים השונים ממקור ה התפלגות .2איור 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ניתן לראות את שיעור היחסי של הסרוטיפים השכיחים בדגימות ממקור הומאני וממקורות שונים במזון.   2באיור 

  כום ומסקנותיס

מרבית בידודי  2010. בשנת בישראל וזיסת עלייה בשיעורי התחלואה בליסטריניכרת מגמ 2003החל משנת 

L. monocytogenes 1/2  היו  מהסרוטיפים, מזוןהומאני ו ממקורb4.-וb  1/2הסרוטיפיםc ,3b 4-וab לא נמצאו ,

לא זה  . סרוטיפ2a\1השייכים לסרוטיפ בידודים ממקור הומאני  8נמצאו  2010כלל בדגימות ממקור הומאני. בשנת 

זני ל PFGE-רך אפיון טביעת האצבע המולקולארית, בשיטת הביחידה המולקולארית נעבשנה שעברה.   הופיע כלל

. במסגרת זו אכן נמצא צבר של חיידקים זהים קלוניםו ת קרבה גנטיתזהו, במטרה למזוןדם ואמ דושבודליסטריה ה

ההשלכות ממצאים אלה יהיו רלוונטיות .בידודים מחולים ובידוד אחד שמקורו במזון  3הכולל  1/2aהשייכים לסרוטיפ 

  ות אפידמיולוגיות בזמן אמת.במידה ויהיה שיתוף פעולה הדוק יותר בין הגורמים השונים המעורבים בחקיר

  

מזון
1/2a

1/2b

1/2c

3b

4ab

4b

4c

הומאני
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  פעילויות מיוחדות

 European   -ה בתוכנית מטעם שתתףמדינות אירופיות לה 4נבחר יחד עם עוד המרכז הארצי לליסטריה 

Committee on antimicrobial susceptibility testing )(EUCAST  לצורך קביעת הקריטריונים לעמידותListeria 

monocytogenes בידודי  135בסה"כ בדקה כל אחת מחמש המדינות המשתתפות  .לתכשירים אנטימיקרוביאלים

  אנטיביוטיקות שונות 13 -מתוכם מישראל, כולל בידודים בעלי עמידות) ל 31ליסטריה (

  תוכניות להמשך

המינים  את להכירבמטרה השירותים הוטרינריים עבודה מול  הוספת ניטור עמידויות לאנטיביוטיקה בחיידקי ליסטריה.

 .הסמכת המרכז. EUCAST -המשך שיתוף פעולה עם ה לאלו שבבני אדם.ולהשוותם הנפוצים בבע"ח 

  פרסומים מדעיים
Vasilev V, Japheth R, Breuer R, Andorn N, Ben Abraham R, Yoni Y, Valinsky L,  Agmon V. A 

Survey of Listeria monocytogenes strains, isolated from ready-to-eat foods in Israel over a 

period of 10 years 1998-2007. Food Control 21 (2010) 1179-1181. 
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   פתוגני E. coli -ל ארצי מרכז 
  BScהילה פיינגולד עובדת: . PhD: אסף רוקני מנהל

בשנים  .מצומצמת פעילות של שנים מספר לאחר 2010 בהיקף מלא בשנת לפעול חזר E. coli -ל הארצי המרכז

אחרונות אנו עדים לעלייה בתפוצה של זני קולי פתוגני בעולם ונערכים לקראת הבאות. הערכות זו אפשרה למשרד ה

  .2011בגרמניה ואירופה בשנת  H4   E. coli:0104 הבריאות להיות מוכן בעת ההתפרצות הנרחבת של

  רקע

Escherichia coli יך למשפחת השיEnterobacteriacea- . החיידק מהווה חלק בלתי נפרד מן הפלורה הטבעית

לאדם ומהווים חלק חיוני ממערכת  רוב זני החיידק אינם פתוגנייםבבני אדם בריאים.  )מעי הגסה(במעי האנושי 

 E. coliשיטת הסיווג הקלסית לזני  .מסויימים העלולים לגרום לתחלואה בבני אדם E. coliמאידך, קיימים זני  העיכול.

, E. coliזני  170-) שלהם. לפי שיטה זו זוהו יותר מH) והשוטוניים (Oהיא לסרוטיפים על פי האנטיגנים הסומטיים (

פתוגני עלולה לגרום לתחלואה כגון זיהום E. coli -הדבקה ב באמצעות סרה דיאגנוסטי שיוצר כנגד אנטיגנים אלו.

, ספסיס ומנינגיטיס. מיני הקולי הפתוגנים מתחלקים לקבוצות שונות לפי גורמי אלימות ורעלנים בדרכי השתן, שלשול

, Shiga toxin-producing (STEC) ,Enterohemorrhagic (EHEC)הקבוצות העיקריות הן:  הייחודיים לכל קבוצה.

Enteropathogenic (EPEC) ,Enterotoxigenic (ETEC) ,Enteroinvasive (EIEC), Enteroaggregative 

(EAEC) . 

. E. coli O157:H7הבולט ביניהם הינו. Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) 18-גורמים לרוב מקרי ה STECזני 

, כולם O111, O26, O45,O145, O103, O12119  , שהנפוצים בהם הינם:non-O157 STECקיימים עוד זני 

 .E הינו בישראלהיחידי החייב בדיווח   E. coli-ה זןחייבים בדיווח במדינות מפותחות (כגון: ארה"ב, דנמרק ועוד). 

coli O157:H7.  פרסם ה 2009בשנת-CDC  האמריקאי המלצות לאבחוןSTEC  במעבדות הקליניות. ההמלצות

(כלומר לבדיקת  Acute Community Acquired Diarrheaת בדיקה של כל הצואות הנשלחות לבירור של וכולל

 Stx1בשיטה לניטור הרעלנים  (1) בשתי שיטות במקביל: STEC-פתוגנים כגון סלמונלה, שיגלה וקמפילובקטר) גם ל

זה אמצעי  CDC -, אך לפי הPCRבאמצעות  לרעלנים הגנים את לאתר ניתן). EIA(למשל באמצעות שיטות   Stx2-ו

בשל שכיחותו הגבוהה.  O157:H7באמצעות תרבית ייעודית לזן  (2)משלים לאור רגישות נמוכה של השיטה בצואה. 

רגישה יותר מאסטרטגיות  O157:H7-אסטרטגיה זאת, של בדיקת הרעלנים במקביל לזריעה על מצע סלקטיבי ל

ל הבדיקה לניטור הרעלנים) וכן איתור ספציפי (בש STEC-והיא מבטיחה כיסוי של כל זני ה STECאחרות לזיהוי 

  בזמן קצר יותר, במקרה שהוא אכן מעורב בהדבקה. O157:H7ובידוד של הזן 

נבדקו  במעבדות בשנים קודמות, שיוצרו עצמית תוצרתכל התכשירים מ. 2010תהליכי שיקום המרכז הארצי בשנת 

 עבור) דנמרק SSI( שעברו תיקוף דיאגנוסטי הסר תכשירי לאור התוצאות הוחלט על רכישתמול זני רפרנס. 

 זני ספק מאותו נרכשו, כן כמו. 1991-2004 בשנים הארצי מרכזלדיווחי ה בהתאם, בישראל השכיחים הסרוטיפים

, בידודים של מלא סרולוגי זיהוי ולהכניס, הקולי זני כל לכיסוי, הדיאגנוסטי הסרה כל את לרכוש המרכז בכוונת. הייחוס

 .הניתן מהשירות כחלק, תקפים תכשירים באמצעות

 רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז
 O, H -זיהוי סרולוגי מלא לפי אנטיגנים ל .1

 )MacConkey, MacConkey Sorbitol, BCIG, TSIאפיון ביוכימי ( .2

 STEC -המאפיינים את זני ה Stx1, Stx2של הגנים לטוקסינים  PCR-זיהוי ב .3

 O157:H7  בידודי המאפיינת -glucuronidase-ל בגן מוטציה זיהוי .4

                                                 
בדופן כלי הדם הקטנים   Shiga-like toxins) נגרמת בשל פגיעת הרעלנים המכונים  HUSאורמית ( -תסמונת המוליטית 18

  בכליות ומאופיינת באי ספיקת כליות חדה, תמס דם (המוליזה) וטרומבוציטופניה (מיעוט טסיות בדם).
19 John T. Brooks et al, JID 2005:192.  
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, EIEC, ETEC, EAEC, EPECשל גנים לאלימות המאפיינים קולי פתוגני מהקבוצות  PCR -זיהוי ב .5

EHEC 

  בקיט סרולוגי Stx1, Stx2זיהוי נוכחות הטוקסינים  .6

  תוצאות

 13 -מ נשלחו הבידודים. E. coli O157 -כ חשודים רובם, בידודים ממקור הומני 77 הארצי למרכז הגיעו 2010 בשנת

. E. coli O157 -כ זוהו) 9%( בלבד בידודים 7 שנשלחו הבידודים 77 מבין). חולים קופות 6 -ו חולים בתי 7( מעבדות

  .)1(טבלה 

  2010שהתקבלו במרכז הארצי בשנת   E. coli. בידודי 1טבלה 

 ביוכימיה סרוטיפ
מספר 
 בידודים

stx1+ 
stx2+ 

stx1+ 
stx2- 

stx1- 
stx2+ 

stx1- 
stx2- 

β-glucoronidase 
mutation (uidA) 

O157:H+ sorbitol+ 2 1 0 0 1 1 

sorbitol- 3 1 0 1 1 1 

O157:H- sorbitol+ 0 0 0 0 0 0 

sorbitol- 2 1 0 0 1 2 

Non O157 sorbitol+ 54 0 0 0 54 0 

sorbitol- 16 1 0 0 15 1 

 5 72 1 0 4 77 סה"כ

שנשלחו ממעבדות בשטח, והיו  החיידקים כי רוב מראים E. coli O157של  הזיהוי איכות לגבי הראשוניים הממצאים

 כי עולה השולחות המעבדות עם שנערך מבירור .non-E. coli O157)כאלו ( כלל אינם ,E. coli O157 -חשודים כ

 E. coli הבודקות המעבדות. מרופא מפורשת בקשה בעקבות רק אלא מצואה, E. coli מבודדות אינן רבות מעבדות

 בצלחות), סורביטול מתסיס אינו לרוב E. coli O157( סריקה לשם סורביטול-מקונקי בצלחות משתמשות בצואה

 שמבוצע כפי ,shiga toxins במעבדות רבות לא קיימים אמצעים לזיהוי. לאישור סרולוגי ובקיט ספציפיות כרומאגר

 מתסיסים אינם) 31%( הבידודים 77 מתוך 24 תוצאות הבדיקות שערכנו רק לפי. אירופה ובחלק ממדינות ב"בארה

 מתסיסים במרכז שזוהו E. coli O157 בידודי 7 מבין שניים. נרחב בשימוש אינה זו ששיטה נראה לפיכך. סורביטול

  .מוגבלת היא לסריקה זו שיטה שיעילות שנראה כך סורביטול

  ).1, לא נמצא דמיון משמעותי (תמונה E. coli O157לבירור קלונליות של בידודי  PFGEבאנליזת 

  ממקור הומני שזוהו במרכז הארצי E. coli O157של בידודי  PFGE. אנליזת 1תמונה 

  

 של PFGEהוטרינרי על קשר בין זנים מסויימים של החיידק ודלקת עטין בפרות בוצע  במכון המבוצע מחקר במסגרת

בבקר. ידוע כי המקור העיקרי לחיידק זה הינו בשר בקר ומוצריו ולכן חשוב לנטר את  שמקורם E. coli בידודי 78

 החיידק לאורך שרשרת המזון. 

10
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לסטאפילוקוק זהוב ארצי מרכז  
   BSc הילה פיינגולדעובדת: . PhD: אסף רוקני מנהל

  רקע

החל חדש שהוקם במעבדות המרכזיות לאחרונה והינו מרכז ארצי  Staphylococcus aureus-המרכז הארצי ל

בישראל  S. aureusמטרת המרכז היא ניטור קבוע ואפיון של אוכלוסיית חיידקי  .2010באוקטובר רשמית לפעול 

ומתן שירות למעבדות הקליניות בתחום זה. לאחר התייעצות עם רופאים ומנהלי מעבדות, הוגדרו מטרות המרכז 

תנו בו. בהמשך נשלח אל כל המעבדות המיקרוביולוגיות בקהילה ובבתי החולים, חוזר הארצי וסוגי הבדיקות שינ

מדם וכן בידודי  S. aureusהמתאר את פעילות המרכז והן התבקשו לשלוח למרכז הארצי באופן קבוע את כל בידודי 

  מפצעים.  Methicillin Resistant  Staphylococcus aureus (MRSA) -ה

    .S. aureusלזיהוי, סיווג ואנליזה מולקולארית של חיידקי  הועמדו שיטותלקראת הקמת המרכז 

 רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז:

   VITEK2בשיטות סרולוגיות ובאמצעות  S. aureusזיהוי של חיידקי  .1

  והמוליזה)  DNaseאפיון החיידקים בשיטות קלאסיות (בדיקת  .2

   PFGE, MLST, spa typing, SCCmec typingאפיון וסיווג בשיטות מולקולאריות כגון   .3

 ועוד). ACME ,PVLבדיקות לנוכחות גנים ספציפיים וטוקסינים ( .4

  בדיקת עמידויות .5

  תוצאות

 Methicillin  21 -ו MRSA 18 – בתי חולים 6-מ S. aureusבידודים של  39נשלחו למרכז  2010במהלך 

Sensitive Staphylococcus aureus (MSSA).   

שהתקבלו  MRSA-מבידודי ה USA300 .7מהטיפוס  MRSAמאנליזה של הבידודים נמצאו לראשונה בישראל זני 

ומאז  2000). זן זה הופיע לראשונה בארה"ב בשנת 1(תמונה  PFGE-ב USA300 -נמצאו בעלי דגם חיתוך אופייני ל

 SCCmecמאופיין ב:  USA300ריקאי הזן האמ הנפוץ ביותר בארה"ב וזוהה במדינות רבות נוספות. MRSAהפך לזן 

IVa ,spa type t008 ,MLST ST8  ובנוכחות הגנים לטוקסיןPVL) 4מנהריה,  2. הבידודים של חיידק זה בישראל 

 ). 1ב (טבלה "מאיזור המרכז) אופיינו בשיטות נוספות ונמצאו דומים לבידודים של חיידק זה מארה 1 -מירושלים, ו

   Community Acquired Methicillin Resistant Staphylococcus aureus – מקור הבידודים אופייני ל

(CA-MRSA) ) צעירים). הפיזור הגיאוגרפי של הבידודים, זמני הבידוד ודגמי  2-ילדים ו 5הוא פצעים מאנשים צעירים

ולה להיות העמידות השונים מעלים את הסבירות שמדובר במקורות הדבקה שונים וכי שכיחות החיידק בישראל על

במרכז הארצי. נושא זה ידון בהרחבה  USA300בידודים של  16) זוהו עוד 2011הערה: לאחרונה ( גבוהה מהנראה.

בדו"ח הבא. לאור פוטנציאל ההתפשטות המוכח של זן זה והקשר שלו לתחלואה קשה במדינות אחרות הנושא הובא 

דות מיקרביולוגיות תוך הדגשת החשיבות של בידוד זנים לידיעת הרשויות וכן רופאים למחלות זיהומיות ומנהלי מעב

   מפצעים של חולים בקהילה ובחדרי המיון ושליחתם לאפיון במרכז הארצי. CA-MRSA-המוגדרים כ

  2010-שזוהו במרכז הארצי ב USA300בידודי  7של  PFGE. 1תמונה 
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  2010-ב במרכז הארציואופיינו שזוהו  USA300. בידודי 1טבלה 

PVL (Panton 
Valentine Leukocidin) 

Sequence 
type  

spa 
type 

SCCmec 
 type 

עמידויות 
--בנוסף ל

lactams 

תאריך 
  הבידוד

מקור 
 הבידוד

Positive ST8  t008 IVa Erythromycin  מרכז  

Positive   t008 IVa Erythromycin 22.9.2010  ירושלים 

Positive   t008 IVa 
Ciprofloxacin, 

Mupirocin  
 ירושלים  20.9.2010

Positive   t008 IVa 
Erythromycin, 
Ciprofloxacin, 

Mupirocin  
 ירושלים  26.8.2010

Positive   t008 IVa 
Erythromycin, 
Ciprofloxacin 

 ירושלים  12.2010

Positive    t008 IVa Erythromycin 14.8.2008  נהריה  

Positive   t008 IVa 
Erythromycin, 
Ciprofloxacin 

  נהריה 18.10.2009

רגיש   S. aureusחלה ונפטר חייל במהלך אימוני טירונות. החייל סבל מזיהום כולל ובודד מדמו  2010בתחילת 

מנת להעריך על  .S. aureusבנוסף אירעו עוד מקרי תחלואה חמורים בצה"ל שנגרמו על ידי  (MSSA) למתצילין

. בדיקה של כל המגעים של החייל שנפטר 1מספר  סיקורים:  נערכו האם מדובר במקרים ספוראדיים או בהתפרצות

 87. בדיקה של  כל החיילים ביחידות בהן אירעו המקרים. אל המרכז הארצי נשלחו 2ושל חבריו לאימונים השונים. 

מדם). הבידודים עברו  1מנשאות,  42מפצעים,  44יחידות ( 8-בידודים שבודדו מפצעים או מנשאות מחיילים מ

  .  mecAוהגן  PVLעבור נוכחות הגן לטוקסין  PCR- ונבדקו ב PFGE-ב אנליזה

(כולל הבידוד ממקרה המוות). שלושת הבידודים היו שונים זה  PVLשלושה מהבידודים נמצאו חיוביים לגן לטוקסין 

  , בידוד מאיזור המרכז).1(טבלה  USA300ואחד מהם נמצא בעל דגם חיתוך של   PFGEמזה באנליזת 

. מהשוואה של MSSA-) בעוד ששאר הבידודים אובחנו כUSA300-(בידוד ה mecA- ד אחד נמצא חיובי לרק בידו

. לא היו בידודים זהים לבידוד של החייל שנפטר. החייל לא הדביק אחרים ולא חלה 1נמצא כי:  PFGE-הבידודים ב

ים של זהות בין בידודים של חיילים . נמצאו מספר מקר3. רוב הבידודים מהחיילים היו שונים, 2כתוצאה מהתפרצות, 

שונים באותה היחידה. ממצאים דומים של בידודים זהים תועדו בספרות בסקרים שבוצעו באוכלוסיות החיות בצפיפות 

ובתנאי היגיינה דומים). מבדיקות אלו עולה חשיבות השמירה על  היגיינה גם בתנאי שדה. הממצאים מדגישים את 

על מנת לנטר את רמת הנשאות והתחלואה. מחקרים  S. aureusביחידות השדה עבור  חשיבות הדיגום של חיילים

  נוספים דרושים על מנת לקבוע באילו מצבים ראוי לבצע התערבות ואיזו התערבות תהיה יעילה.
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 מרכז ארצי לסטרפטוקוקים
 BSc, עינב אנוקה MScזינה קורנמן ים: עובד. MScזאב גורודניצקי : מנהל

  רקע

 Streptococcusחיידקי קצרות או זוגות. שרשרות במסודרים ה, חיוביים-גרם קוקים הנם Streptococcusחיידקי 

של  מוליזהנעשה לפי יכולתם לבצע ה Streptococcus-ה -וןמי לכמה מן המחלות השכיחות ביותר בבני אדם.גורמים 

המוליטיים, או העדר המוליזה  - -המוליטיים והרס חלקי -βהגורמים להרס מוחלט מכונים  המינים, תאי דם אדומים

 ,קבוצות 22-ל מחולקיםהסטרפטוקוקים המוליטיים. שיטת המיון המקובלת היא שיטת לנספילד לפיה  - המכונים גם 

  . )בהתאמה A ,B ,C ,G )GAS, GBS, GCS, GGSהן קבוצות  . הקב' הנפוצותVעד  A המסומנות

Beta-hemolytic Streptococci - ים הגורמים לתחלואה חריפה ובהם:כוללים מספר מינ  

S. pyogenes - GAS כמו ( עור ומחלות )פרינגיטיס( דלקת הלוע, דרכי הנשימה העליונותב. גורם למחלות

 כאשר נוגדנים ,(Rheumatic fever) קדחת שגרוניתעלול לגרום ל Group A Streptococcus. )שניתו אימפטיגו

החיידק יכול לחדור לאתרים  ).מערכת העצביםו מפרקים, כליותכנגד החיידק פוגעים באתרי גוף שונים (מסתמי הלב, 

  .necrotizing fasciitis -סטריליים (בקטרמיות)  ובמקרים נדירים לגרום ל

S. agalactiae- GBSהחיידק יכול להימצא שישים. בקו בילודים דם אלחו , דלקת ריאותדלקת קרום המוח. גורם ל

בפלורה הטבעית של מערכת המין הנקבית (וכן במערכת העיכול) וממנה לעבור ליילוד בזמן הלידה. החל משנת 

  ילודים.  לרשימת המחלות החייבות בדווח בישראל לגבי GBSהוסף  2008

GGS ו- GCS S. anginosus, S. dysgalactiae   וגם S. canis ,S. constellatus . בשנים האחרונות עלתה

מעורבותם של חיידקים אלו במחלות כמו דלקות גרון, מחלות עור ומחלות חודרניות כגון בקטרמיות, מנינגיטיס 

  ואנדוקרדיטיס. 

Non-Beta-hemolytic Streptococci :הנם 

S. pneumoniae (פנוימוקוק), אוזן תיכונה ולדלקת  חיידק של דרכי הנשימה המועבר מאדם לאדם, גורם לדלקת

  . של פנוימוקוקיםטיפוסים סרולוגיים  90-מנינגיטיס. מוכרים כיום יותר מללעיתים ו ראות

  .לפתוגניםמאכלסים באופן טבעי את  לוע האף ויכולים להפוך  S. viridans -הקבוצת חיידקי 

Enterococcus בתוך הסטרפטוקוקים, לאור הצטברות מידע גנטי, הקבוצה הופרדה כסוג  ה קבוצה זונכלל בעבר

. חיידקים אלו מהווים חלק מהפלורה הטבעית של מערכת העיכול ונמצאים גם בסביבה. חיידקים נפרד

  ומדוכאי חיסון). המינים החשובים הם אופורטיוניסטים הגורמים תחלואה בעיקר בקבוצות סיכון (אנשים מבוגרים

E. fecalis ו- E. faecium.  

Haemophilus influenzae  ,הינו חיידק נוסף המנוטר במסגרת המרכז הארצי לסטרפטוקוקיםH. influenzae 

מוח, הדלקת קרום ולעיתים לדלקות אוזניים הינו חיידק גרם שלילי השוכן בדרכי הנשימה העליונות. החיידק גורם ל

 H. influenzae type bכנגד חיידקי  חיסוןבישראל  כל התינוקות עד גיל שנהל ניתן 1994פרכוסי חום. משנת ול

Hib)(. בידודי את כל מנטרים  . במרכז הארצי100,000ל  0.1 -ל  2 -מכשיעור ההיארעות ירד  בעקבות כךH. 

influenzae יעילות החיסון מחד ואת הופעת טיפוסים חדשים שאינם נכללים  עקוב אחרל על מנת ,מבתי חולים

 .בחיסון מאידך

  :החיידקים הבאים חלה עלעפ"י חוק חובת דיווח פרטני 

 .אשר בודדו מילודים GBSחיידקי  .1

 חודרניים. S. pneumoniaeחיידקי  .2

 חודרניים.   H. influenzae type bחיידקי  .3

 רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז 

  Agar precipitation -בשיטת ה Streptococciהגדרה סרולוגית של קבוצות חיידקי  .1

 . Slide agglutinationבאמצעות GAS י בחיידק Tהגדרה סרולוגית של חלבון  .2
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 .VITEK2הגדרת זני סטרפטוקוקים נבחרים במכשיר  .3

   M protein -המקודד ל, emm  -ה לגן PCR+ sequencingבאמצעות   GASהגדרת טיפוסי .4

  וקיים.  במידה, emm  -לגן ה PCR+ sequencingבאמצעות    GGS/GCSהגדרת טיפוסי .5

 . ההגנים המקודדים לפוליסכרידים של הקפסולשל  Multiplex PCRת בשיטGBS  הגדרת טיפוסי .6

  . Quelling test באמצעות S. pneumoniaeהגדרה סרולוגית של חיידקי  .7

הגנים המקודדים של  Multiplex PCRוהגדרת הטיפוסים באמצעות  H. influenzaeאימות ביוכימי של חיידקי  .8

 . לפוליסכרידים של הקפסולה

במקרה הצורך (חשד להתפרצויות ומקרים מיוחדים אחרים) מבצעים תבחין מולקולארי לבדיקת הקרבה הגנטית  .9

 מעבדה המולקולארית. בדיקות אלו נערכות בMLSTאו  PFGEשל החיידקים המוגדרים במרכז, באמצעות 

ובהתאם  disk diffusion-ו E testקביעת עמידות של פנוימוקוקים לתכשירים אנטיביוטיים, נבחרים, בשיטות   .10

 .CLSI-להנחיות ה

 הבדיקות המולקולאריות נעשות בתמיכה ובשיתוף עם היחידה המולקולארית

  תוצאות 

גזעים של סטרפטוקוקים,  1219, מהם (כולל סקרים ומחקרים) גזעים להגדרה 2019נתקבלו במרכז  2010בשנת 

מתוארת התפלגות מיני החיידקים שהגיעו  1באיור  .אינפלואנזה גזעי המופילוס 97גזעים של פנוימוקוקים,  703

. רובם השתייכו A,B,C,Gמסך הבידודים היו סטרפטוקוקים מקבוצות  0%5-למרכז הארצי. ניתן לראות כי יותר מ

  .המופילוס אינפלואנזההיו  4%-וכמוקוקים, ויהיו פנ A,B  .35%ת לקבוצו

  

 כז הארצי לסטרפטוקוקיםהתפלגות מיני החיידקים שהגיעו למר .1איור 

 

Others* -  1ראה טבלה   

כי  ניתן לראות .2הדגם העונתי של החיידקים (מס' בידודים שהגיעו למרכז לפי חודשים) לשנת הדוח מוצג באיור 

שהיה  )א(מספר סיבות: מפנוימוקוקים יש תבנית עונתית ברורה, עליה בחורף עם שיא בדצמבר. יתכנו תחלואה ל

מחלה משנית לתחלואה העונתית בשפעת ה )ב(העברה טיפתית,  מעודדתבחורף במתחמים סגורים ובצפיפות ה

  עת כנראה מאותם גורמים.דומה לזו של פנוימוקוקים ומושפ H.influenzaeהעונתיות של  ומחלות ויראליות אחרות.

אינם מראים תבנית עונתית ברורה, אם כי נראה שיא בחודשי הסתיו (אוקטובר). תפוצת  GAS, GCS, GGSחיידקי 

  אינה מראה תבנית עונתית ברורה. GBSחיידקי 

GAS 
26.8%

GBS
20.6%

GCS
0.6%

GFS
0.2%

GGS
9.0%

Others*
3.5%

H.influenzae
4.4%

S.pneumoniae
35.0%
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  הדגם העונתי של החיידקים המנוטרים במרכז .2איור 

  

  סטרפטוקוקים

  שהתקבלו במרכז הארצי  ,פנוימוקוקים)(ללא  השונות של בידודי הסטרפטוקוקיםמוצגת התפלגות לקבוצות  1 בטבלה

  התפלגות בידודי סטרפטוקוקים לפי סוגים (ללא פנוימוקוקים) .1טבלה 

 קבוצה סרולוגית
דרכי
 נשימה

 % Total אחר אוזן שתן CSFדם,  פצעים אורוגניטלי

A1 41 28 191 169 5 89 16 538 44.1 

B1  2 221 25 99 62 1 4 414 34.0 

C 1 1 5 5 1     12 1.0 

F2   1 1       3 5 0.4 

G 2 8 22 20       52 4.3 

 G 121 6 1         128 10.5סקר  

Others3   2 3 42     10 57 4.7 

Contaminated     2         2 0.2 

No growth     1 3     1 5 0.4 

Non Streptococcus 3 2           6 0.5 

Total 170 269 251 338 68 90 34 1219 
  

  כולל סקרים ומחקרים. בהפחתת נתונים אלו אין הבדל משמעותי בהתפלגות הקבוצות 1
  לא מבצעים את הבדיקה 2010-החל מ 2
  (מס' הזנים  בסוגריים):  Vitek 2הוגדרו בחלקם חיידקי סטרפטוקוקוס, שלא ניתן היה להגדיר סרולוגית או מולקולארית,  3

E. faecalis (10), S. gallolyticus ssp. paseurianus (2) , E. faecium (8), S. anginosus (1), S.parasanguinis 
(1), S.gallolyticus ssp. gallolyticus (1), S. salivarius(1), S.sanguinis(1).או שלא התקבלו תוצאות מספקות מ .- 

Vitek2  

מפורטים מספר בידודי סטרפטוקוקים (ללא פנאומוקוקים) שנשלחו ממרכזים רפואיים, צה"ל וגורמים  2 בטבלה

, להוציא חיידקי סטרפטוקוקים, אלא רק במקרה של התפרצותללא קיימת בחוק חובת דווח פרטני לציין כי נוספים. 

GBS חשיבות לאיסוף מידע מייצג של התחלואה מ ישאך  .מילודים- GAS ו- GBS  לקראת ולמטרות אפידמיולוגיות

י מעבדות מיקרוביולוגיות נהלמאנו פועלים להעלאת המודעות בקרב לכן הכנסת חיסון עתידי ופעולות מונעות נוספות, 

 בידודים ממספר בתי חולים(וכן בשנים קודמות)  2010למרות מאמצינו לא התקבלו בשנת רפואיות בכל הארץ. 

  אי לכך צפון המדינה אינו מיוצג כראוי בנתונים שלנו.  .ובמיוחד מאזור הצפון
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  לפי מעבדה שולחתמספר בידודי סטרפטוקוקים  .2טבלה 

 20092010 2008 מעבדה שולחת
בתי 
 חולים

 52 34 56 איכילוב
 48 46 40  אסף הרופא
 51 41 29 ביקור חולים

 2 2 1 בני ציון
 69 34 67  הדסה

 5 3 0 הלל יפה
 9 6 0 העמק

 2 0 0 נצרת הצרפתי
 5 0 4 וולפסון
 4 0 2 יוספטל
 6 0 0 לניאדו
 24 0 1 מאיר

 2010 20082009 מעבדה שולחת
בתי 
 חולים

 41 17 12 מעייני ישועה
 0 1 3 נהריה
 223 157 164 סורוקה
 1 0 0 פוריה
 5 0 0 רמב"ם
 57 38 28 שיבא

 416 329 397 שערי צדק
 0 6 3 מאוחדת קהילה

 3 5 1 מכבי
 177 118 72 צה"ל

 13 4 4 וטרינריים

  T -ו emm טיפוסילפי  GASסיווג בידודי . a3טבלה 

T-antigenemm typeדם,  פצעיםאורוגניטליCSF *אחר Total % 
1 1 1 2 19 3 25 10.3 

12;3/12; 3/13; 4; NT 22 2 2 7 5 16 6.6 
3;3/9; B3264; NT 18 1 1 9 3 14 5.8 

3; B3264; NT 122 13 0 13 5.3 
6; NT  6 2 6 3 11 4.5 

B3264;NT 124 1 8 0 9 3.7 
27; 5/27; 5/27/44; NT 5 1 7 0 8 3.3 

28; NT 11 3 1 2 2 8 3.3 
12; NT 12 1 1 6 0 8 3.3 

3; B3264; NT 89 2 1 5 8 3.3 
14; NT 14 2 3 2 7 2.9 

NT 26 3 2 2 0 7 2.9 
NT  29 1 6 0 7 2.9 

B3264; NT 33 4 3 0 7 2.9 
11; 5/27; NT 44 2 5  0 7 2.9 

12; NT 76 1 5 1 7 2.9 
4; NT 4 1 5 0 6 2.5 

3;3/13; NT 3 1 4 0 5 2.1 
9; NT 9 1 3 1 5 2.1 
1; NT 102 1 1 3 5 2.1 
4; NT 63 1 2 1 4 1.6 

13; NT 77 1 3 0 4 1.6 
2,NT st2904 3 1 0 4 1.6 

2 stG485 1 1 2 0 4 1.6 
2/8/25/Imp19;2/25/28 2 1 2 0 3 1.2 

28; NT 28 1 2 0 3 1.2 
12; NT 49 3 0 3 1.2 

25 75 3 0 3 1.2 
NT 112 1 2 0 3 1.2 

13; 3/13 118 1 2 0 3 1.2 
3/13; 23 24 1 1 2 0.8 

NT 30 1 1 2 0.8 
28; NT 53 1 1 0 2 0.8 

NT 58 2 0 2 0.8 
13 73 2 0 2 0.8 
28 87 2 0 2 0.8 
28 st3757 1 1 0 2 0.8 
NT stG840 2 0 2 0.8 

3 42 1 0 1 0.4 
NT 78 1 0 1 0.4 
NT 81 1 0 1 0.4 

6 95 1 0 1 0.4 
11 104 1 0 1 0.4 
NT 110 1 0 1 0.4 

9 st818 1 0 1 0.4 
NT stG29780 1 0 1 0.4 

4 stG480 1 0 1 0.4 
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שהתקבלו בשגרה (ללא  Tחלבון סרולוגית ולפי  emm typing לפי,  GASבידודימוצגת התפלגות  a3בטבלה 

. Tאינם ניתנים לסיווג באמצעות , ולכאלה שCSFנעשה לבידודים מדם,  emm typingהתפרצויות וסקרים) 

הידוע באלימותו, עובדה זו אינה מפתיעה כי אנו  emm1אנו רואים את שכיחותו הגבוהה של  3b -ו 3aמטבלאות 

ויש שונות בין הטיפוסים הדומיננטים טיפוס דומיננטי בולט, מנטרים בעיקר בידודים חודרניים. מלבד זאת, לא נראה 

עין מצב ביניים בין הנצפה בארצות מפותחות (דומיננטיות גדולה של מספר טיפוסים בשנים שונות. מצב זה הוא כ

    מועט) לבין ארצות מתפתחות (אין טיפוס דומיננטי). 

 GASמבין הנפוצים  emmהשכיחות היחסית של עשרת טיפוסי  .b3טבלה 

2009% 2010% 
1 7.7 1 10.3 
44 5.9 22 6.6 

124 5.4 18 5.8 
89 5.4 122 5.4 
28 5 6 4.5 
18 5 124 3.7 
14 5 5 3.3 
33 4.5 11 3.3 

118 4.1 12 3.3 
102 4.1 89 3.3 

 

עליה במספר  רואים 2010בשנת באופן כללי . 2010 -ו 2009הטיפוסים המובילים בשנים  10מובאים  b3בטבלה 

 - אנו מתעדים באופן קבוע גם את תת הטיפוס 2010בהתאמה. משנת  48לעומת  40 הטיפוסים שהוגדרו,

subtype.subtype   בסיסים ראשונים. עם  180 -' של הגן ב5 -בסיסים שונים ברצף ה 1-7חדש נקבע אם קיימים

, ולאחר חקירה של מספר התפרצויות, הגענו למסקנה כי emm typingשנים של  8 -הצטברות נתונים במעבדתנו מ

  .תתי טיפוסים שונים 67הוגדרו  2010יש חשיבות אפידמיולוגית, בשנת  subtype -ל

   לפי מקור GCS -ו GGSשל בידודי  emm types -התפלגות ה .4טבלה 

emm type דם, פצעים אורוגניטלידרכי נשימהCSF Total  % 
stG485 7 7 23.3 
stG166b 4 4 13.3 
stG652 2 2 4 13.3 
stG6 1 2 3 10.0 
stc839 2 2 6.7 
stG2078 2 2 6.7 
stG62647 2 2 6.7 
stG6792 2 2 6.7 
stC1400 1 1 3.3 
stG10 1 1 3.3 
stG245 1 1 3.3 
stG5420 1 1 3.3 
 Total 1 2 2 25 30 

 
 

(GGS/ GCS) Group G/C Streptococcus. עליה במספר חיידקי  הבשנים האחרונות נרשמGGS ו- GCS 

וכן  מאזורים סטרילייםגם מבודדים . חיידקים אלו GASתחלואה דומה במאפייניה לזו הנגרמת ע"י הגורמים ל

אשר  ,emmאת הגן כיום מזהים  GGS, GCS מקבוצות רביםסטרפטוקוקים  בחיידקיהתפרצויות. מעורבים ב
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 emm -, בשיטת הGASניתן לאפיין חיידקים אלו כפי שמאופיינים חיידקי  . אי לכךGASנמצא בעבר רק בחיידקי 

typing חיידקי  64התקבלו  2010. בשנתGGS/GCS מתוכם הוגדר הבאופן רוטיני קופות חולים ו מבתי חולים - 

emm type כל בידודי 2011בידודים משנת  30 -לGCS/GGS  יוגדרו ל-emm type  .וגם למין  

(GBS) Group B Streptococcus (S. agalactiae)  פתוגן זה הינו אחד מהגורמים המובילים בתחלואה ותמותה

  כשל חיסוני וקשישים. זיהומים סטרפטוקוקלים  בילודים בעולם המערבי ומהווה גורם תחלואה גם בחולים עם

  קבוצות לפי גיל הילוד:)  מחולקים לשתי (B  Perinatal streptococcal (group B) infectionמקבוצהלידתיים -סב

 ימים) 6עד  0(גיל  -התחלה מוקדמת   .א

  ימים) 89עד  7(גיל  -התחלה מאוחרת   .ב

 לרשימת לידתי בילוד-הוסף זיהום סטרפטוקוקלי פולשני סב על מנת לנטר את התחלואה בילודים, .רמת הדיווח

חוזר מנכ"ל בנושא ועבודת כתוצאה מפרסום . 200820אינדיבידואלית, החל מספטמבר  הודעה המחייבות המחלות

שטח של המרכז הארצי, חלה עלייה מסוימת במספר הבידודים שנשלחו אלינו שמקורם בנשים הרות וילודים. בהתאם 

  .תקשורת אישית)-לסקר שנערך קיים עדיין תת דווח (דר' מיכל ברומברג

 GBSסקר לבדיקת היארעות של זיהומי  ICDCבוצע ע"י  2010: בשנת (מוקדמת) ימים 6רמת הדיווח בילודים עד 

ימים. במסגרת הבדיקה נעשתה פניה ישירה למעבדות בתי"ח בארץ. בסקר  6לידתי בילוד, בילודים עד -פולשני סב

מקרים בישראל בשנה הנבדקת. בבדיקת סוגי הדיווח של אותם מקרים  48זה נמצאו במעבדות בתי"ח רישומים על 

מן המקרים דווחו באותה שנה  13שבודדו מן החולים נשלחו למרכז ארצי, ורק  GBSמכל חיידקי  23הסתבר כי רק 

הגופים האפידמיולוגים וגם נשלח שני מקרים דווחו ל 10רק מסתבר כי  לאגף לאפידמיולוגיה (לא בהכרח חופפים).

  . בידוד למעבדת הרפרנס

. GBSמקרים של זיהום  7לאפידמיולוגיה  : בשנה זו דווחו למחלקה(מאוחרת) ימים 7-89ילודים בגיל ברמת הדיווח 

   שלא דווחו למחלקה לאפידמיולוגיה. 5בידודים למרכז ארצי ובנוסף הגיעו אלינו  6מקרים אלו נשלחו  7מתוך 

 2010שהתקבלו במרכז בשנת (סרולוגיה מולקולארית)  GBSסיווג בידודי . 5aטבלה 

Source     Type Respiratory Urogenital Wounds 
Blood 
CSF 

Urine Other Total % 

Ia 2 38 3 14 10 1 68 17.8 
Ib 13 3 9 4 29 7.6 
II 29 6 16 5 56 14.6 
III 22 1 24 11 2 60 15.7 
IV 12 1 11 9 33 8.6 
V 33 9 13 16 1 72 18.8 
VI 40 2 9 6 1 58 15.1 
VII 2 2 0.5 
VIII 1 1 2 0.5 
IX 1 1 0.3 
NT 2 2 0.5 

Total 2 190 25 99 62 5 383 
  

ראוי  .7%.(15( III -ו) 17.8%( Iaאחריו ) V )18.8%היה  2010בשנת הנפוץ  GBSטיפוס ניתן לראות כי  a5 מטבלה

 - ל 2009בשנת  20.5%-ביותר בתחלואת הילודים) ירדה מ (הנחשב לבעייתיType III לציין כי אחוז יחסי של בידודי 

אך אם מפלגים את התוצאות בהתאם לגיל החולה, בילודים קיימת שכיחות גבוהה ביותר של הזן  השנה. 15.7%

 Typeהשונים שאופיינו: ניתן לראות כי  GBSמציגה תפוצת טיפוסי  5b בטבלה ).b5(טבלה  Type IIIהאלים יותר, 

III  הינו הדומיננטי הן בילודים שחלו סמוך ללידה(early onset) ן באלו שחלו מאוחר יותר וה(late onset).  

                                                 

   1940 העם בריאות לפקודת 'א 11 סעיף לפי1.1.08  - מ החל 20



53 

 

  לפי הסרוטייפ ולפי גיל הילוד בזמן התחלואה GBS התפלגות. 5bטבלה 

GBSType 
early 

onset(%) 
late 

onset(%) 
allGBS 

(%) 
Ia 4 (17.4) 1 (9.1) 68 (17.8) 
Ib 3 (13.0) 1 (9.1) 29 (7.6) 
II 2 (8.7) 1 (9.1) 56 (14.6) 
III 9 (39.1) 6 (54.5) 60 (15.7) 
IV 1 (4.3)   33 (8.6) 
V 1 (4.3) 2 (18.2) 72 (18.8) 
VI 1 (4.3)   58 (15.1) 
VII 1 (4.3)   2 (0.5) 
VIII 1 (4.3)   2 (0.5) 
IX     1 (0.3) 
NT     2 (0.5) 

Total  23 11 383 

  פנוימוקוקים 

Streptococcus pneumoniae דלקת ראות לילדים לדלקת קרום המוח, ב זיהומי אוזנייםלהגורם  נו החיידק נפוץיה

קופסית  הינם בעליהפנוימוקוקים  רוב קשישים.חיסון ומדוכאי מוביל בתחלואה ותמותת אנשים  םגורומהווה  ,חיידקית

הם אנטיגניים הפוליסכרידיים בבני אדם.  החיידקלפתוגניות של  שלהם קשר פוליסכרידיםמ, המורכבת )קפסולה(

את  פוליסכרידים אלו מהווים דים יצירה של נוגדן ספציפי לסרוטייפ, וכן מגנים על הפנוימוקוק מפני פאגוציטוזיס.ומעוד

במעבדות המרכזיות אנו עובדים לפי הסכמה הדנית עם  סרוטייפים. 90 -יותר מהבסיס למיון של פנוימוקוקים ל

  . Staten Serum Instituteתכשירים של 

 מקור בידודלפי  טיפוסי פנוימוקוקיםהתפלגות של  .6בלה ט

Serotype Blood CSF Other Total % 

1121 2 3 126 19.3 
551 1 1 53 8.1 
331 1 4 36 5.5 

1934 1   35 5.4 
19A31 3   34 5.2 
2331 2 1 34 5.2 
7F29 3   32 4.9 
6A26 2 4 32 4.9 
19F19 2 5 26 4.0 
12F21 2 3 26 4.0 

823     23 3.5 
6B21 1   22 3.4 
9V19     19 2.9 
1418 1   19 2.9 

23F14 1   15 2.3 
1611   2 13 2.0 

18C9 2   11 1.7 
22F9 1   10 1.5 
298 1 1 10 1.5 
339     9 1.4 
46 2   8 1.2 

9N6     6 0.9 
23A6     6 0.9 
10B4     4 0.6 
314     4 0.6 

Serotype Blood CSF Other Total % 

21 2   2 4 0.6 
NP 2   1 3 0.5 
17F 2 1   3 0.5 
11A3     3 0.5 
10A3     3 0.5 
34 2   1 3 0.5 
12 2 1   3 0.5 
11 3     3 0.5 
9 3     3 0.5 
2 3     3 0.5 

35 1 1   2 0.3 
20 2     2 0.3 
13 2     2 0.3 
46 1     1 0.2 
38 1     1 0.2 
28     1 1 0.2 
15 1     1 0.2 

Total typed 594 31 29 654  
Untypeable 37 2 2 41  

NG 1 2 1 4  
Contaminated 1 1 2 4  

NP 2   1 3  
Total tested 633 36 34 703  

Prevenar 13הסרוטיפים הנוספים לחיסון  ובכחול Prvenar 7מסומנים הסרוטיפים הכלולים בחיסון  באדום

 2010) הוכנס לתכנית החיסונים בשנת Prevenar 13תפוצת טיפוסי פנוימוקוקים וכיסוי חיסוני: תרכיב משופר (

 Prevenar 7 -שהיו ב). התכשיר החדש מכסה את הטיפוסים הסרולוגיים Prevenar 7במקום התרכיב הקודם (
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,4, 6B, 9V,14,18C,19F, 23F  6, 5, 3 ,1 סרוטיפים נוספים 6 -ו) 6בטבלה  באדום(מסומניםA ,7F,19A 

- ייתן כיסוי ל 13תכשיר פרבנר  מסיכום ההתפלגויות של הסירוטיפים השונים עולה כי ).6בטבלה  בכחול(מסומנים 

 21.3% -נתן כיסוי רק ל 7בעוד שהחיסון הקודם פרבנר  מכלל הזיהומים הנגרמים פנוימוקוקים בישראל 69%

  מהסרוטיפים.

  התפלגות הפניומוקוקים לפי קבוצות גיל  .3איור 

  

  .קבוצות הגיל ה"רגישות": גילאים הצעירים ביותר והמבוגרים ביותר 2 -רואים כי עיקר התחלואה מופיעה ב  3ר מאיו

Haemophilus influenzae  

מעקב במרכז הארצי נערך ), מאז b )Hibלהמופילוס אינפלואנזה החיסון לתכנית החיסונים  וכנסה 1994החל משנת 

 20בתחלואה (עד בעשור ראשון נצפתה ירידה  שבודדו מחולים.המופילוס אינפלואנזה חודרניים תפוצת חיידקי אחר 

עליה במספר הבידודים המגיעים למרכז  נצפית בשנים אחרונותעד לשנים אחרונות. שנמשכה בידודים בשנה) 

). במקביל חל שינוי בהרכב הזנים והתכשירים 2010 -ב 89, 2009 -ב 79 -ו 2008 -בידודים ב 114הארצי. (

שיטה ה. תריהסרולוגיים הקיימים לא הצליחו לתת זיהוי לרוב הבידודים. לכן החלטנו להכניס שיטת סיווג מולקולא

כך ו . האפיון המולקולארי מבוסס על סכמת הסיווג הסרולוגיMultiplex PCRזו המקובלת באירופה, שנבחרה היא 

נעשתה ולידציה  2009בשנת  .הנתונים , תוך שמירה על רציפותמתאפשר להעלות את שיעור ההצלחה בזיהוי הזנים

יטות, מולקולארית וסרולוגית כאחת. לאחר הצלחת לשיטה ונבדקו כל בידודי המופילוס אינפלואנזה בשתי הש

כל בידודי המופילוס אינפלואנזה שהגיעו  2010בלבד ובשנת -Multiplex PCR הוולידציה עברנו לעבוד בשיטת ה

  למעבדה נבדקו בשיטה זו בלבד.  

   2010טיפוסים שנת מיון זני המופילוס אינפלואנזה לפי  .7 טבלה

נמצא בשיעור   bטיפוס כיניתן לראות  7 מטבלה

נמוך יחסית לשאר הטיפוסים, זאת בעקבות 

שנים  מזה מספרהקבוצה הדומיננטית החיסון. 

הגורם  קבוצה זו הינה, Non capsulated -היא ה

 Haemophilusעקב  בתחלואהכיום המוביל 

influenzae בכל העולם.  
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  התפרצויות
  מסכמת את תוצאות המעבדה. 8 התפרצויות של סטרפטוקוקים, טבלה 6נחקרו  2010בשנת 

  סטרפטוקוקים שנחקרו במעבדות התפרצויות .8טבלה 

Institute Short description 
Isolate  

site 
emm T-antigen 

no. 
isolates 

Futher 
molecular 
anaysis 

Result 

Hospital S 
Suspected cross 

infection 

Blood,cervix, 
wound,urine, 
throat,rectum 

11 28, NT 8 emm cluster 

Unit 6-2010 
IDF 

Impetigo outbreak 
staph 

Wound 63 4, NT 10 emm,RFLP cluster 

Unit 2-2010 
IDF 

Impetigo outbreak 
staph 

Wound 63 NT 4 emm cluster 

Unit 10-2010 
IDF 

Pharyngitis 
foodborne 
outbreak 

Throat 89 3/13/B3264 26 emm,RFLP cluster 

Unit 2-2010 
IDF 

Suspected cross 
infection 

Wound st2904.1 2, NT 5 emm cluster 

Hospital I 
Suspected cross 

infection 
Blood 22.8 4 10 emm cluster 

  .סיכום ההתפרצויות

. כל הבידודים שהוגדרו היו מקומות שונים בגוףמ , הדגימות נלקחוחולים 8 -מ GASבודדו חיידקי  Sבבית חולים  .1

11 emm  28 וטיפוס T  אוNontypeable, הדבקה בתוך בית  מבסס את החשד להתפרצות. יתכן שהייתה

  החולים.

עם  Mixed infectionנמצא  בחלק מן החולים, Impetigoבשתי יחידות שונות בצה"ל היו התפרצויות של  .2

Staphylococcus aureusהוגדר .emm 63   4עם טיפוסT   אוNontypeable.  

, למרות שלא נמצא חיידק -Foodborneכ ההתפרצות של דלקת גרון, שהוגדר הייתהביחידה אחרת של צה"ל  .3

  .T 3/13/B3264וטיפוס  emm  89 עם  GASחולים נמצא בגרון  26במזון. אצל 

 st2904,1  טיפוס emmחיילם מיחידה נוספת של צה"ל מפצעים מזוהמים בודד אותו זן של סטרפטוקוק עם  5 .4

  .Nontypeableאו  T  2וטיפוס 

. גם במקרה T -4וס , וטיפemm 22,8 והוא GASזן של האותו את דם מצאנו באלח חולים  10אצל  Iבבית חולים  .5

 הזה יש חשד להדבקה בתוך בית החולים.

  מחקרים

  בקרב נשים שהגיעו ללדת בהדסה הר הצופים.  GBSסקר נשאות של  .1

הוא השכיח  type VIהשונים בסקר זה. לפי ממצאי סקר זה נראה כי  GBS -מסוכמת התפלגות טיפוסי ה 9בטבלה 

ין נתוני הנשאות אינו מאפשר השוואה בבילודים בשנה זו עדיין  GBSביותר בקרב יולדות. איסוף נתונים על טיפוסי 

מניתוח הנתונים הכלליים עולה כי אין התאמה בין הסרוטיפים שגורמים לתחלואה ילודים. לתחלואה בשל יולדות 

  ) שגורם לתחלואה קשה בילודים.IIIונשאות בנשים לבין הסרוטיפ העיקרי (
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  ביולדות Bהסרוטייפים השונים של חיידקי סטרפטוקוק מקבוצה  התפלגות .9טבלה 

Type Total (%) 
Ia 3 (10) 
Ib 1 (3) 
II 5 (16)  
III 5 (16) 
IV 2 (6)  
V 6 (19) 
VI 9 (29) 

Total 31 

  

  , בשיתוף עם ענף בריאות הצבא של צה"ל.GGSנשאות  .2

בידודים  128אופיינו  2010. בשנת 2006-7מתוך מחקר נשאות בצבא שנעשה בשנים  GGSנמשך איפיון חיידקי 

  . המחקר נמשך.10 , התוצאות מובאות בטבלהemm typing -בשיטת ה

  
  הבידוד בסקר צה"ל לפי מקור  GCS -ו GGSשל בידודי  emm type -התפלגות ה .10 טבלה

  
emm type דרכי נשימה Other*  Total  % 
S.anginosus (no emm)*46 4 50 39.4 
stC1400.0 10 1 11 8.7 
stG166b.0 8 3 11 8.7 
stG480.0 6 6 4.7 
stG485.0 6 6 4.7 
stG6.1 6 6 4.7 
stG652.0 6 6 4.7 
stG652.1 6 6 4.7 
stC5345.1 5 5 3.9 
stG245.0 5 5 3.9 
stC74a.0 4 4 3.1 
stG6792.0 3 3 2.4 
stC1400.2 2 2 1.6 
stC36.0 2 2 1.6 
stC1400.9 1 1 0.8 
stG10.1 1 1 0.8 
stG2078.1  1 1 0.8 
stG3251.0 1 1 0.8 
stG866.0 1 1 0.8 
 Total 120 8 128 100 

  2011חלק מן הבדיקות נעשו בשנת *

  סכום ומסקנות

אפיון וסיווג מולקולאריות עם מעבר לשיטות בשנים האחרונות,  מולקולאריהמרכז הארצי לסטרפטוקוקים עובר מהפך 

ויישום שיטות לאפידמיולוגיה מולקולארית בחיידקים המנוטרים במרכז. בכל שנה נוספות שיטות מולקולאריות 

  חדשניות הבאות להחליף את השיטות הקלאסיות שנמצאו בעיתיות

מהווה בסיס לאפיון ברמה המולקולארית. ה הסרולוגית הסכממולקולאריות שבהן -קיימות היום שיטות זיהוי סרו

. המעבר לאפיון החלפת הטכנולוגיהשנצבר לאורך עשרות שנים, גם לאחר לשמור על רצף המידע בצורה זו ניתן 

, ואחריו -GAS) בM )emm typingכך נעשה בתחילה באפיון חלבון  הזיהוי והאפיון. יאחוז משפר את מולקולארי

  ואפיון המופילוס אינפלואנזה. GBSאפיון 
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יה בדיווחים על מקרי יעקב העל GBSשיפור שיטות הזיהוי של האחרונות השקענו מחשבה ומשאבים ב בשנתיים

לבסס המלצות לניטור נשים נים לדווח על מגמות שעליהן ניתן נתומספיק בקרב ילודים. עדיין אין לנו  GBS-תחלואה מ

  הרות כנהוג במספר מדינות בעולם.

מחשש לעליה בתחלואה בחיידק בשיטה סרולוגית קלאסית הינה בעיה עולמית. סיווג חיידקי המופילוס אינפלואנזה 

 המופילוס אינפלואנזהשיטה מולקולארית לסיווג  2010 בתחילתזה ולאור הבעיות בסרולוגיה קלסית, הוכנסה 

שהועמדה  להמופילוס אינפלואנזה PFGE -. שיטת ה2009 שנת סיווגנו גם את חיידקיבמסגרת וולידציה לשיטה ו

נשארו מספר בדיקות, כגון: הגדרה  במעבדה המולקולארית, מתאימה רק לחקירה של התפרצויות ולא לניטור קבוע.

טיפוסי הפנאומוקוקים, שעדין נעשות בשיטות  וקביעת Tחלבון  איפיוןסרולוגית של קבוצות סטרפטוקוקים, 

יף מולקולארי מספק. אנחנו משתדלים לעבוד בשילוב השיטות בכדי להגיע סיות", מפני שאין להם תחלאה"קל

  לתוצאות המיטביות. 

חידוש ניטור העמידות לאנטיביוטיקה בחיידקי פנוימוקוקים הוא צעד חיוני לשיפור המידע על חיידקים אלו, אנו פועלים 

  ובשנה הבאה כבר יוגשו הממצאים לציבור.  - לכיסוי הפער שנוצר בשנים בהן לא נוטרה העמידות

  ימי עיון וכנסים
  . ISM 2010כנס האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה 

International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases, Tel Aviv, Marth 2010.  
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 היחידה לסרה דיאגנוסטי
  PhD : ישראל ניסןמנהל

  : אני גבאי, שירה שמעוני (פרשה), עודד ברזיליעובדים

  

. בעבר יוצרו ביחידה (E. coli)היחידה לסרה דיאגנוסטי מייצרת סרה לזיהוי סרולוגי של סלמונלה ואשריכיה קולי 

  כולרה, אצינטובקטר ועוד.תכשירים לזיהוי חיידקים נוספים כגון: ויבריו 

הסרה הדיאגנוסטי מיועד לשימוש המרכזים הארציים במעבדות המרכזיות בירושלים, למעבדות מיקרוביולוגיות 

  הומניות ווטרינריות.

הליך יצור הסרה מתחיל בהכנת האנטיגנים לחיסון (חיידקים מומתים מקבוצות שונות). אנטיגנים אלו משמשים לחיסון 

פק הנסיוב. הנסיוב עובר תהליכי ניקוי וספיחה כנגד אנטיגנים צולבים, בכדי להגביר את הספציפיות ארנבות, מהן מו

  מ"ל ומקבל מס' אוצווה ותאריך תפוגה.   5שלו לאנטיגנים הרצויים. טיטר הנסיוב נקבע והוא מחולק לבקבוקונים של 

 ,Salmonella CO  O157, Salmonella  AOבקבוקונים בסה"כ, בעיקר מהסוגים:  1200יוצרו ביחידה  2010בשנת 

E.coli PV VI. E. coli .  

  .E. coliהפסיקו המעבדות המרכזיות לשווק סרה דיאגנוסטי לזיהוי  2011בשנת 



59 

 

 מעבדה לביולוגיה מולקולארית

 BSc עינב אנוקה ,MScיוסי יפה   :עובדים. PhDלאה ולינסקי  :מנהלת
תמר  'דר אנטומולוגיה. -ליאורה סטודנסקי , פואד עקאד' דר ,סטרפטוקוקים -זינה קורנמן  :נוספותעובדים מיחידות 
        סטאפילוקוקים ,קולי פתוגני  -הילה פיינגולד  ,אסף רוקני 'דר .פרזיטולוגיה - ציפי כהן  ,גרוסמן

 י, עינב אנוקהדנה מזרח :סטודנטים

 נושאים בהם עוסקת היחידה 
 :תחום אפידמיולוגיה מולקולארית .1

  Pulse-Field Gel Electophoresis (PFGE)קרבה גנטית של חיידקים שונים באמצעות קביעת .1.1

 . Multi-Locus Sequence Typing (MLST) איפיון חיידקים שונים באמצעות  .1.2

 E. coli, Haemophilus influenzae , G,-ו A B C סטרפטוקוקים  :איפיון גנטי של חיידקים שונים .1.3

,C.diphteriae, V. vulnificus, Staphylococcus aureus   באמצעות PCR וMultiplex PCR -. 

 .Listeria monocytogenesניטור גנטי קבוע של חיידקי  .1.4

 .)ח האנטומולוגיה"פירוט בדו(פרויקט ניטור טפילי לשמניה בזבובי חול וזיהוי ארוחות דם של חרקים  .2

 .אבחון מולקולארי של חיידקים נדירים או קשים לאבחנה .3

 .ויישום שיטות חדשותפיתוח  .4

 .פרויקטים מחקריים שונים וסקרים בתחום של אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות .5

 .רשתות ניטור מולקולאריות בינלאומיות .6

 .פ צרכי המעבדות ומשרד הבריאות"ע – פרויקטים ייחודיים .7

 תוצאות

  תחום אפידמיולוגיה מולקולארית

.  Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE)) ולוגיתקביעת קרבה גנטית למגוון מיני חיידקים בטכנ .1

 .של חיידקים ממינים שונים  (fingerprint)עים את תבנית טביעת האצבע הגנטיתבטכנולוגיה ייחודית זו קוב

מאפשרת לקבוע את הקרבה הגנטית בין שני  ,Bionumericsטביעת האצבע הגנטית וניתוח תוצאותיה בתוכנת 

שיטה זו אוניברסאלית לחקר התפרצויות וזיהוי . לזהות ברמת וודאות גבוהה אם מדובר בקלוןחיידקים מאותו מין ו

השימוש בתבניות טביעת האצבע ה. גבוה (reproducibility)עברה סטנדרטיזציה ומצטיינת בהדירות  קלונליות

בדיקה של צברי  ,בשילוב מידע אפידמיולוגי מאפשרים מעקב אחר מגמות בתחלואה זיהומיתהמולקולארית 

לכל חיידק מעמידים מערכת אנליזה  .חיידקים וחקירה של התפרצויות ברמת רזולוציה שלא הייתה קיימת בעבר

 .ייעודית ומכיילים מול מבחנים בינלאומיים

 :מספר רב ביותר של חיידקים ת,ביחידה המולקולארי ם,מסווגים ומאפיינים כיו PFGE -באמצעות שיטת ה

Salmonella spp., Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes 

(GAS), Streptococcus agalactiea (GBS), Streptococcus pneumoniae, Bordetella pertussis, 

Enterococcus (VRE), Shigella sonnei, Vibrio vulnificus ,Vibrio cholerae, Haemophilus 

influenzae, Bacillus cereus, Neisseria meningitidis, Klebsiella pneumoniae, E. coli. 

2.  Neisseria meningitidis. היא מחלה קשה מאודזה י חיידק "דלקת קרום המוח מנינגוקוקאלית הנגרמת ע 

הבידודים  תת סיווג של  .עדיין אין חיסון,  Bקבוצה, לסוג הנפוץ בישראל .ובמקרים מסוימים עלולה לגרום למוות

מעקב אחרי מגמות תחלואה ויצירת   ,מאפשר בירור תפוצת החיידק ,קביעת תתי הזנים הנפוצים בישראלצורך ל

היא שיטה   Multi Locus Sequence Typing (MLST) -שיטת ה. בסיס מידע לקראת הכנסת חיסון עתידי

בשיטה זו קובעים את ם. בין בידודים שוניהמקובלת בעולם לניטור מנינגוקוקים וזיהוי קרבה גנטית  מולקולארית,

ובודקים את הדמיון למאגר גנים כאלו שרוצפו ,  "house-keeping genes",גנים שמורים  7של  DNA -רצף ה

 Sequence- ל נותן את ה"המספרים הנ  7לכל גן ניתן מספר על פי הרצף שלו וצירוף .כבר מתוך בנק גנים עולמי
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Type (ST)   ש באופן קבוע"החיידקים מתקבלים מן המרכז הארצי לניטור מנינגוקוקים בתה .של אותו החיידק. 

  . 1ה תוצאות ניטור החיידקים שבודדו בישראל מפורטות בטבל

 Serogroupלפי  2010 בשנת  N. meningitidisשל בידודי  Sequence Type (ST)  .1 טבלה

ST  
Clonal 

Complex 
SeroGroup 

No.  
A B C W135 Y NGa

7 ST-5 1      1 
23 ST-23     2  2 
32 ST-32  17     17 
33 ST-32  1     1 
35 ST-35  2     2 
146 ST-41/44  3     3 
162 ST-162  3     3 
213 ST-213  1     1 

1136 ST-1136      1 1 
1354 ST-269   1    1 
1624 ST-167     1  1 
3779 ST-103   1    1 
5105 ST-41/44  1     1 
8410 not assigned  1     1 
8524 ST-41/44  1     1 
8619b not assigned     1  1 
8761b not assigned  1     1 
Total  1 31 2 0 4 1 39 

a Nongroupable  
b New ST 

הנפוץ ביותר   ST-ה  2010בשנת  .ניתן לראות כי קיים פיזור רב של טיפוסי מנינגוקוקים שונים בישראל 1 מטבלה

טיפוסים חדשים שהוגדרו   19-בנוסף ל.  N. meningitidisטיפוסים חדשים של  2הוגדרו,  ST32 (17)היה

מתוך כלל   10%,שנות טיפיזציה מולקולארית  3-חדשים ב םטיפוסי  21כ בישראל הוגדרו"סה.  2007-2009בשנים

מכלל  80% -המהוים כ  B (Serogroup)קי מנינגוקוקים מקבוצהחייד  31בודדו  2010בשנת .בידודי מנינגוקוקים

וחלק בודדו באזור גאוגראפי  2011 המשיכה גם בשנת  ST32יה במספר בידודי מנינגוקוקים ימגמת העל .הבידודים

ל כדי לעמוד על השונות הגנטית וכדי לבדוק האם קיים "לבידודים הנ  PFGEגם  2011לפיכך נעשה בשנת  ד.אח

הנפוצים באירופה  Serogroups -של החיידקים השונים והשוואתם ל Serogroup -תפוצת ה ם.ן הבידודיקשר בי

  .2 מפורטים בטבלה

 בישראל, בהשוואה לנתונים הקיימים N. meningitidisשל בידודי  Serogroup)תפוצת הקבוצות (. 2 טבלה

 מאירופה

Serogroup 2007 2008 2009 2010 Total (%)  
Europe 

 1999-2006 (%) 
A 0 1 0 1 2 (1) 0.3 
B 35 34 30 31 130 (68) 72 
C 5 4 6 2 17 (9) 20 

W135 1 2 3 0 6 (3) 3 
Y 12 3 5 4 24 (13) 4 

NGa 2 1 8 1 12 (6) 0.6 
Total 55 45 52 39 191  

a Nongroupable 
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  בישראל  N. meningitidisהשונים של בידודי  Clonal Complex -תפוצת ה . 1איור

 

 :סיווג גנטי של חיידקים שונים .3

נשלחים , חודרניים GAS חיידקי Streptococcus pyogenes; Group A Streptococcus - GAS  .א

מנוטרים חיידקים אלו   2003החל משנת. למרכז הארצי לחיידקי סטרפטוקוקים בשגרהמבתי חולים 

של   M -מוגבר הגן המקודד לחלבון ה ,בשיטה זו.  emm typing-באמצעות שיטת ה ,באופן קבוע

הרצף נשלח . של המקטע DNA -ולאחר מכן נקבע רצף ה PCR באמצעות, הקשור לאלימות, החיידק

מפורטות בדוח המרכז הארצי  תוצאות הניטור.  emm-ונקבע סוג ה  GASלבנק רצפים של

 .לסטרפטוקוקים

 Streptococcus -לרוב מוגדרים ביוכימית כמתחלואה  Group G/C Streptococcus GGS/ GCS  .ב

dysgalactiea. .אחרונות נרשמה עליה במספר חיידקיבשנים ה GGS ו- GCS הגורמים למחלות, 

  emmרבים מזהים את הגן   GGS/GCSבחיידקים. מבודדים מאזורים סטריליים וגורמים להתפרצויות

נוכחותו . emm typing-חיידקים אלו בשיטת הולכן ניתן לאפיין ,  GASאשר נמצא בעבר רק בחיידקי

מחיידקים  (horizontal transfer)של גנים רוחבית מצביעה על העברה  GCS -ו GGS -ב   emmשל

מסבירה את  אלימותם הגוברת של   emm -הופעת הגן ל. אלימים לקבוצות שלא היו ידועות כאלימות

 ,ל"קופות חולים וצה ,מבתי חולים  GGS/GCSיחיידק157התקבלו   2010בשנת .חיידקים מקבוצות אלו

 .)בדוח המרכז הארצי לסטרפטוקוקים ,פירוט התוצאות( בידודים  110-ל emm type -מתוכם הוגדר ה

 הוחלה  2009החל משנת .Group B Streptococcus – GBS, Streptococcus agalactiae  .ג

לסווג מולקולארי   Multiplex PCRשיטת הוכנסה  2008בשנת  .ביולדות וילודים  GBSחובת דיווח על 

 המקודדים לפוליסכרידים של הקפסולה הגניםהשיטה מבוססת על הגברה של . GBSשל חיידקי 

 type -ל אלקטרופורזיס וה'מורצים בג- PCR תוצרי ה .)שמשמשים ליצירת הנוגדנים לסיווג הסרולוגי(

ובהתייעצות  2009 ידציה שנעשתה בשנת בעקבות הול .נקבע על פי גודל המקטע בהשוואה לסטנדרטים

  2010בשנת בלבד PCR -תבצע בשיטת המ  GBSסווג 1.1.2010 -עם מומחים בינלאומיים החל מ

דוח המרכז מוצג ב פירוט התוצאות( החדש שהוא גם נדיר  IXלקביעת סוג PCR -הועמדה שיטת ה

 . )לסטרפטוקוקים הארצי

N
o
 o
f 
is
o
la
te
s

Clonal Complex

2007 2008 2009 2010
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במרכז  ייחודי שזוהה ואופיין לראשונה במעבדות המרכזיותזן בישראל נמצא  .Vibrio vulnificus  .ד

זיהוי זני ויבריו נעשה בשיתוף עם המרכז ארצי  . biogroup III-והוגדר כ1996 בשנת  ,הארצי לכולרה

הטיפוסים   3המבדילה בין   PCR-RFLPפותחה שיטת קמפילובקטר. במעבדה המולקולאריתלכולרה 

(biogroups) המוליזין -בתהליך הבדיקה מגבירים את הגן לציטוטוקסין .לניפיקוסשל חיידק הויבריו וו

  Vibrio vulnificus 3 הוגדרו  2010בשנת ה. עם מספר אנזימי רסטריקצי ומאפיינים אותו בחיתוך

 . biogroup1 -כ ואילו השלישי  biogroup 3-הוגדרו כ 2 :במעבדה המולקולארית

הביוכימיות והאימונולוגיות לזיהוי החיידק הועמדו מספר מבחנים מלבד השיטות . E. coli O157:H7  .ה

 Shiga-like toxins המצאות הגנים המקודדים לטוקסינים    ) לזיהוי ואיפיון החיידק.PCRמולקולארים (

I and II (stxI, stxII)  י בדיקת מוטציה ייחודית ב"ואימות הזן ע-β- glucoronidase .  בדיקת 

Multiplex  PCR זיהוי לE. coli  בשיטה זו מבצעים .פתוגניPCR   לגנים המקודדים לגורמי אלימות

  ת.כמה מוגדרעל פי ס ETEC, EPEC, EHEC, EIEC, EAEC בקבוצות

 ח של המרכז"ל מפורטות בדו"תוצאות הבדיקות הנ. הוקם מחדש המרכז ארצי לקולי פתוגני  2010בשנת

  המחודש.

התחלנו בניטור מולקולארי קבוע של   2008בינואר.  Listeria monocytogenesניטור קבוע של חיידקי  .4

הבידודים המגיעים הינם ממקור  .מגיעים למרכז הארצי לליסטריהה  Listeria monocytogenesכל בידודי

אנזים  עם PFGE -האנליזה מתבצעת בשיטת ה). צ"מעבדות ברה(וממזון (בתי חולים וקופ"ח) הומאני 

קיימים מספר צברים של חיידקים זהים שבודדו .  ApaIחותכים באנזים שנידת הצורך במי  AscIרסטריקציה

תופעה מדאיגה היא כי עדיין קיימים בידודים המתקבלים ). 2ר איו( בחלקם מדגימות קליניות ואחרים ממזון

ועוד מספר צברים זהים גנטית   2007מחולים וממזון הזהים גנטית לצבר החיידקים מההתפרצות בשנת

  .חקירה אפידמיולוגית של מקרים אלו חיונית ביותר). תוצאות לא מובאות( לאורך השנים
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  נס שבודדו מדגימות קליניות ומזון 'דנדוגרם המשווה את הפרופיל הגנטי של חיידקי ליסטריה מונוציטוג. 2 איור
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  :סלמונלהחקירות לצברי מקרים של  3ביצענו  2010בשנת 

1. Salmonella Entritidis –  בודדו חיידקי  7.11.2010 – 28.10.2010ביןS. Entritidis  מצואה ודם של מספר

משנים קודמות, שאינם   S. Entritidisלזנים אלו, בהשוואה לזני PFGEילדים מאותו גן ילדים. הורצה בדיקת 

מהביקורות, אך  2-מראות כי יש זהות בין בידודי הצבר ושונות  מ PFGE -קשורים לצבר מקרים זה. תוצאות ה

ביקורות  אחרות לא ניתן היה לראות הבדל בינם לבין בידודי הצבר. כנראה שזוהי התפרצות. קביעת  2 -ב

  ההתפרצות נסמכת גם על הנתונים האפידמיולוגים

2. S. Virchow, S. Hadar – בעקבות העליה הגדולה ב- S. Infantis  ממקור הומאני וגם מעופות הוחל בהכנת

 ,S. Virchow -חיסון לעופות מהקלון האחראי לעליה במקרים. מכיון שיש זיהומים חוזרים בענף הלול ב

 S. Hadarתבניות ה נבדקה האפשרות להוספת זנים אלו לחיסון במידה והם קלונליים. לכן נבדקו- PFGE  של

קבוצות עיקריות ואילו בפרופיל  2 -התמפו ל Virchowקליניים ומעופות. זני   Hadarזני  17 -ו Virchowזני  18

קבוצות עיקריות. משום ריבוי הקבצות בזנים לא נלקחו נציגים לפיתוח  3ניתן לראות  Hadarהגנטי של זני 

כי הם שייכים  Hadar -ו  Virchowיבצע הגנה גם מזני  Infantisהחיסון. התקווה היא כי חיסון לזן האפידמי של 

  .Cכולם לאותה קבוצה 

3. Salmonella Typhimurium  - ניתוח מולקולרי בשיטת ה PFGE יידקי סלמונלה טיפימוריום בענף של ח

חוסר , ים'בשל התיישנות הפאז טייפינג במרכז ארצי לסלמונלה'הופסקו בדיקות הפאג  2009בשנת. הלול

ע"י הנהלת המעבדות והוטרינר הראשי למחלות בעקבות כך הוחלט  .סטנדרטיזציה בינלאומית ובעיות אחרות

אבחנה מבדלת בין קלונים של סלמונלה צורך לרת כחלופה משופתשמש  PFGE כי שיטת העופות וסגנו, 

שמקורם בלול צבר חיידקים האם זיהוי של נחקר  2010בשנת  .טיפימוריום מלהקות שנמצאו מזוהמות לכאורה

בידודים  להשוואתית ש PFGEבדיקת ב. או שמדובר בזיהוי מעבדתי שגוי זיהום בלולכטיפימוריום, מצביע על 

, בלול היה שונה מחיידקי הביקורתצא בשימוש במעבדה, נמצא כי הבידוד שמקורו ) שנמATCCלזן ביקורת (אלו 

  סלמונלה טיפימוריום בלול.אמיתי של זיהום ולכן מדובר ב

 אבחון מולקולארי של חיידקים נדירים או קשים לאבחנה

1. Mycobacterium leprae .אבחון ישיר של החיידק מדגימות הומאניות, slit skin smears וביופסיות ,

: מקרים 32 -דגימות מ 208 נבדקו   2010בשנת . הנסן למחלתבשיתוף עם המרכז הארצי ,  PCRבאמצעות 

. רגישות האבחון במיקרוסקופ 3בטבלה  מובאות PCR -הבדיקה במיקרוסקופ ובתוצאות  .חשודים ומגעים, חולים

חשוב לציין דגימה אחת, מחולה החשוד  .PCR -ב 78חיוביים במיקרוסקופ לעומת  PCR ,43 -פחותה מזו של ה

 התקבלה תשובה חיובית. PCRשהתקבלה עבורו תשובה שלילית בבדיקה מיקרוסקופית ואילו בבדיקת   למחלה,

לשיטת הבדיקה המיקרוסקופית יש צורך בלקיחת דגימה זהירה ביותר (שלא תהיה דוגמה דמית) אך שיהיה 

 43 -גימות שלא ניתן היה לקבוע את תוצאותיהן במיקרוסקופ וד 57מספיק דגימה. עקב בעיית הדיגום, היו 

. בכל מקרה יש מספר גבוה של דגימות מחולים שלא ניתן היה לקבל עבורן תוצאה עקב PCR -שנבדקו רק ב

 םבה מקרים (ולא דגימות)  2 -ראות כי בניתן ל  4טבלה המגבלות ומכאן ברור כי יש צורך לשפר את הדיגום. מ

מקרים עבורם  3 -. וPCR -התקבלו חיוביים למחלה ב ת (ב.מ.),לא ניתן היה לקבוע תוצאת בדיקה מיקרוסקופי

מקרים לא נלקח מספיק חומר על  2-. בPCR –בדיקת בהתקבלה תשובה שלילית במיקרוסקופיה נמצאו חיוביים 

  מנת לבצע את הבדיקה.
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   מיקרוסקופוב  PCR -השוואה בין זיהוי ב, לפי דגימה  Mycobacterium leprosyזיהוי חיידקי . 3 טבלה

  -מ דגימות
מס' 
דגימות

  PCR מיקרוסקופיה

 לא ניתן לקבוע שלילי חיובי לא ניתן לקבוע שלילי חיובי
 35 53 78 48 75 43 166 חולים
 5 29 1 8 27 35 חשודים
 3 4 1 6 7 מגעים

 43 82 83 57 108 43 208 סה"כ

   למיקרוסקופ  PCR -האבחנה ב השוואה בין, לפי מקרה  Mycobacterium leprosyזיהוי חיידקי   .4 טבלה

 יהמיקרוסקופ
PCR 

Total 
 אין חומר חיובי שלילי

 a 14 3 1 18 שלילי
 11 1 10 חיובי
 3 2 1 ב.מ

 32 2 15 15  ה"כס

a  המקרים בהם גם במיקרוסקופ וגם ב 14מתוך - PCR  ,מגע. כל שאר  1-חשודים ו 5היו חולים ידועים,  8הדגימות היו שליליות
  המקרים היו מחולים בלבד.

2. diphtheria Corynobacterium אבחון מהיר של הגן המקודד לטוקסין של החיידק באמצעותPCR  , בשיתוף

 2010 לא נשלחו מקרים בשנת. עם המעבדה המחוזית אשר מבצעת את האבחון הקלאסי של החיידק

  רשתות ניטור בינלאומיות

PulseNet Euro.  המעבדה המולקולארית מייצגת את ישראל בענף האירופאי של רשת הניטור הבין לאומית

השתתפות זו מאפשרת לעקוב בזמן אמת אחר מגמות השינוי והתפוצה של טיפוסי החיידקים  .לחיידקים פתוגנים

אנו משווים את טיפוסי החיידקים שנמצאו בארץ לאלה שהנתונים בכל מקרה של התפרצות או חשד לצבר  .המנוטרים

שוואות גם עם אזורים ולקבל ה  PulseNet  International -בנוסף נתן לשלוח את הנתונים ל .לגביהם קיימים ברשת

   ם.נוספים בעול

 יישום שיטות חדשות 

1. Multiplex PCR  לחייידקיHaemophilus influenza  -  ניתן במדינת ישראל חיסון כנגד   1994החל משנת

אחרונות הבשנתיים . עקב כך ירדה התחלואה מחיידק זה בהתמדה.  Haemophilus influenza B (Hib)החיידק 

, ועלה החשש ליעילות החיסון ו/או שינויים בחיידק. בו התחלנו לראות עלייה במספר הבידודים המגיעים למעבדה

אינם ניתנים  90%)מעל ( המגיעים מן השטח, ילוס אינפלואנזה רביםחיידקי המופזמנית נצפתה תופעה לפיה 

אי קבלת תשובה כלל או תגובה עם  ,חוסר ספציפיות של הסרום :עקב סיבות שונות כגון  (Untypeable)לסווג

העמדנו שיטה מולקולארית ע"מ לתת מענה לאפיון חיידק חשוב זה ומעקב אחר תפוצתו  .מספר תכשירי סרה

בשנת ן. מים למחלה באוכלוסיה למרות החיסומעקב אחר החיידקים הגורמדוייק של החיידק ותת סיווג שתאפשר 

חלבון (  ompP2:גנים 3 (אנגליה) לזיהוי HPA -שפותחה בPCR   Multiplexשיטתהעמדנו ויישמנו  2009

ספציפים  גנים 6 -ו  (cps)הפוליסכרידים של הקפסולה (הוצאת bexA ),ממברנלי ספציפי להמופילוס אינפלואנזה

   וסוגה.קפסולה  לברר נוכחות ,לאמת את סוג החיידק המופילוס אינפלואנזה. כך ניתן cpsלכל 

קפסולה ומבצעים מעקב אחר תפוצת הטיפוסים ב מחסורטיפוס הסרולוגי או הדאיות של ויום אנו נותנים תשובות וכ

  .ארצי לסטרפטוקוקיםח של המרכז "בדו 2010 -פירוט תוצאות הניטור ל .השונים

2. Multilocus Sequence Typing (MLST) לחיידקיStaphylococcus aureus  . הזיהומים הנגרמים
ובעמידות לאנטיביוטיקה  בחומרת הזיהום ,הן באזורי הנגע, מחיידק סטאפילוקוק זהוב הם מגוונים הן במופע

)MSSA ,MRSA ,hVISA ,VISAהזנים, התפשטות העמידות  ). בישראל אין מידע מספיק לגבי תפוצת
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העמדנו את  2009לאנטיביוטיקה גם מחוץ לבתי חולים, שינוי העמידות לאורך שנים וזני החיידק הנפוצים. בשנת 
במעבדות המרכזיות מרכז ארצי הוקם  2010בשנת  לניטור חיידקי סטאפילוקוקוס אאראוס. MLST -שיטת ה

נוספות לניטור החיידקים  typingבעולם, ביחד עם שיטות  לתהיא שיטה מקוב  MLSTב.לחיידקי סטאפילוקוק זהו
  לחיידקי סטאפילוקוקים ושאר המבחנים שיושמו מפורטים בדו"ח של המרכז ארצי. MLST -ותיאורם. תוצאות ה

 יםמחקר

 חודרניים, בעשור האחרון, בישראל. 19Aסרוטייפ  Streptococcus pneumoniaאפיון מולקולארי של זני 
היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בי"ח סורוקה. במסגרת המחקר נאפיין בשיתוף עם  עינב אנוקה,של   .M.Scעבודת

ונבדוק את  ם, מבוגרים, קב' אתניות שונותידשבודדו מחולים: יל S. pneumonia 19Aגנטית את הקלונים של 
  דינאמיקת ההתפשטות של הקלונים השונים והקשר לעמידות לאנטיביוטיקה.

של דנה   .M.Scעבודת .בישראל הגורם למחלת השעלת Bordetella pertussis -בחון ואפיון של חיידק הא

או מטושים נאזופרינגליים  .מחוזית והמעבדה המיקרוביאלית של הדסה עין כרםהמעבדה הבשיתוף עם  ,מזרחי

באמצעות אספירציות נשלחו למעבדה ממעבדות בתי חולים וקופת חולים. הדגימות נזרעו על מצע סלקטיבי ונבדקו 

Real Time –PCR  שיטת הב לחיידק וגם ישירות מהדגימה הקלינית. הבידודים אופיינו-PFGE   לבדיקת הקרבה

  .2010מחקר זה המשיך בשנת הגנטית ביניהם ותפוצת הזנים בישראל. 

במסגרת מחקר נשאות  .ל"פ עם ענף בריאות הצבא ומעבדה מיקרוביולוגית צה"שת. Gנשאות סטרפטוקוקים מסוג 
דיגומים   1-5 -חיילים ב  1079כ נדגמו "סה .נדגמו חיילים בזמן הגיוס ובזמנים שונים לאורך השרות  2007-8משנת 

אפיון  .חיידקים  261כ נאספו"סה Group G Streptococci (GGS). חיילים נמצאו נשאים ל 164 .מכל חייל
  .)4דוח מרכז ארצי לסטרפטוקוקים, טבלה ( בידודים 30 -ל בשנת הדוח נעשה emm typing -מולקולארי בשיטת ה

 וקורסים כנסיםהרצאות,  ,ימי עיון
1. Lecture "Molecular Epidemiology of Group G Streptococci Involved in Upper Respiratory Tract 

Infections among Young Adults in Israel" 

 ISM – 2010. 2010אילן, אפריל – כנס השנתי של האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה, אונ' ברה

2. 9th International Meeting on Microbial Epidemiological Markers. Wernigerode, Germeny. Sept. 

2010. 

 אפידמיולוגיה מולקולארית של חיידקים :2010בית דגן, נוב' מדע העופות, יום עיון של האגודה ל .3

 זאונוטיים.

    .2010בי"ס לטבע מדע וסביבה, גמר תחרות הינשוף בחשיבה מדעית ויצירתית ע"ש רן ברון. מאי  .4

  "חקירת התפרצות של מגפות בעבר ובעידן המודרני"

  שעות 40מיקרוביולוגיה, מעבדות מרכזיות קורס  .5

   רסומים מדעייםפי

Peer reviewed publications 

1. Nir-Paz R, Korenman Z, Ron M, Michael-Gayego A, Cohen-Poradosu R, Valinsky L, Beall B, 
Moses AE. Streptococcus pyogenes emm and T types within a decade, 1996-2005: 
implications for epidemiology and future vaccines. Epidemiol Infect. 2010 Jan;138(1):53-
60.  

2. Gal-Mor O, Valinsky L, Weinberger M, Guy S, Jaffe J, Schorr YI, Raisfeld A, Agmon V, 
Nissan I. Multidrug-resistant Salmonella enterica serovar Infantis, Israel.  Emerg Infect 
Dis. 2010 Nov;16(11):1754-7. 

3. Vasilev V, Japheth R, Breuer R, Andorn N, Ben Abraham R, Yoni Y, Valinsky L,  Agmon V. 
A Survey of Listeria monocytogenes strains, isolated from ready-to-eat foods in Israel 
over a period of 10 years 1998-2007. Food Control 21 (2010) 1179-1181 
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Salmonella enterica serovar Infantis in Israel. Annual Meeting of the Israeli Microbiology 
Society. Bar-Ilan Israel. Feb. 2010 p. 122 

6. Burshtein S., Ben Zaken M., Valinsky L., Vasilev V., Jaffe J., Japheth R., Bar Zeev Y., Ankol 
O.,  Halperin T.  2010 A Shigellosis outbreak caused by Shigella boydii outbreak in two 
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p. 99 
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, , לאה ולינסקיוזבסקי, רוחמה אמבר, ראיד כיוף, נורית פורתחגי לוין, סלמאן זרקא, רון דגן, תמר סלע, ולדי ר .1

נשאות חיידקי הפנאמוקוק והסטרפטוקוק בקרב חיילים, לפני ובמהלך ההכשרה ). 2010דני כהן, רן בליצר. (

  .יום מחקר חר"פהבסיסית בצה"ל. 
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  מעבדה מחוזית ירושלים

  PhD אתי מרואמנהלת: 

  

הציבור במעבדות המרכזיות, הינה מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות ומוסמכת על המעבדה המחוזית לבריאות 

במעבדה המחוזית נמצאת  ידי הרשות להסמכת מעבדות. המעבדה עוסקת בבדיקות בקטריולוגיות של מזון ומים.

וח על המעבדה המחוזית הצטרפה למעבדות מחוזיות אחרות בארץ בפיק 2010בשנת  היחידה להכנה ובקרת מצעים.

  תוצרת חקלאית המובאת מהרשות הפלשתינאית באמצעות יחידת הפיצו"ח.

. מרכז ארצי לשעלת ודיפטריה, ומרכז ארצי לפרזיטולוגיהלמעבדה המחוזית מסונפים שני מרכזים ארציים: 

במרכזים אלו נעשות בדיקות לאבחון הדבקה במגוון פתוגנים: שעלת, טטנוס, דיפטריה, ירסיניה אנטרוקוליטיקה וכן 

  פרוטוזואה ותולעים טפיליות.  

 היחידה להכנת ובקרת מצעים
   .B.Scאנה וילנסקי, : עובדת ,M.Scיוליה ויינר . :מנהלת

   רקע

מפתח לכל בידודי החיידקים והבדיקות הבקטריולוגיות המתבצעות סוג ואיכות מצעי הגידול לחיידקים הם גורם 

הכנת מצעי המזון במעבדה המחוזית ובמרכזים הארציים. היחידה מספקת את רוב מצעי הגידול למרכזים השונים.  

למעבדות בדיקה ופעולות  ISO 17025המדור למצעים מוסמך לתקן מחייבת עבודה מבוקרת ובקרת איכות מתמדת. 

  ובקרת האיכות נגזרות מן ההסמכה.ההכנה 

  נושאי פעילות

מצעים להקפאה , נוזליים ומוצקים מצעי הגידול כוללים: מצעיםהכנת מצעי גידול עפ"י דרישת היחידות השונות.  .1

 .לשימור חיידקיםו

  ריאגנטים שונים ומבחנות למיהולים.נת כה .2

ון שהוכנו במעבדה ומעקב אחר יעילות בדיקות ויזואליות ופיסיקאליות של מצעי המז הכוללתבקרת איכות  .3

  בהתאם לנוהל בקרת איכות המצעים.  Growth Promotion –המצעים ותמיכתם בגידול החיידקים 

  ובעת הצורך גם זני בר מוגדרים ומאושרים. ATCC)הכולל זני רפרנס ( –חיידקי ייחוס  החזקת אוסף .4

 תוצאות

השנה השלישית ברציפות, עקב עלייה בהיקף הבדיקות בשנה זאת הייתה עלייה בביקוש להכנת מצעים, זו 

  ).1אצוות מצעים (טבלה  1,250הוכנו  2010המבוצעות במעבדות. במהלך שנת 

  2010מספר אצוות מצעי מזון שהוכנו בשנת  .1טבלה 

עבור  470 -ואצוות למרכזים הארציים  340אצוות עברו בקרת איכות מצעים ( 810אצוות שהוכנו,  1250מתוך 

 המעבדה המחוזית).

 AESעברנו לאוטומטיזציה בייצור: נרכשו אוטופרפרטור ( 2010-עם העלייה בהיקף העבודה ב. שיפורים

Masterclave 09ומחלק פלטות ((APS one)  .הפעלתם אפשרה להגדיל את נפח הייצור והקלה על העובדות .

 סה"כדצמברנובמבר אוקטוברספטמבר אוגוסט יולי יוני  מאי אפריל מרץפברואר ינואר  חודש

 1250  94  142  144  51  110 128  86  103  89  92  108  103מס' אצוות
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למכשירים החדשים היו "חבלי קליטה", כגון: בעיות טכניות וזיהום עקב תפעול לא מיומן. כיום המכשיר שעבר 

  וולידציה מתופעל ללא תקלות.
  

  .פעילויות נוספות
  07101הנוהל המקצועי  ל"הכנת מצעי מזון מיקרוביאליים, מס הושלמה כתיבה מחדש של " 

 .עודכן נוהל בקרת איכות המצעים, תוקנו חריגות שהתגלו בממצאים של מבדקים פנימיים 

  2011הכנות למבדק הסמכה מחדש (הרשות הלאומית להסמכת) המעבדות שהתקיים בינואר. 

 של מצעים למעבדה המחוזית. השתתפות בהכנת החיידקים לוולידציה ובקרה רב שלבית 

  נעשתה בקרה למצעים,MPACMILK AGAR  וMFC  במטרה לאשר הארכת חיי מדף של מצעים אלו, כדי ,

להגדיל את כמות פלטות בכל אצווה. הגדלת מספר הפלטות באצווה תאפשר להקטין כמות של האצוות לחודש 

  ולהוריד את מספר הבקרות שיש לבצע.

 בדיקות מזון
  סמדר אולי ם:אחראית תחו

  רקע

 לקטובצילים אנטרוקוקים, עובשים,ושמרים  דגימות המזון נבדקות לנוכחות חיידקים אינדיקטורים :קוליפורמים,

קלוסטרידיום  סטאפילוקוקוס אאורוס, ,ולחיידקים פתוגנים : סלמונלה, ליסטריה מונוציטוגנס, בצילוס צראוס

רוביולוגיה של מזון מבוססות על הנחיות ודרישות המופיעות ואשריכיה קולי. מרבית הבדיקות במיק פרפרינגס,

מזון.  הדגימות נבדקות לפי התקן או לפי דרישות מיוחדות של הלקוח. במקרים מסוימים  בתקנים הייחודיים לכל מוצר

 בחירת הבדיקות תעשה לפי אופי התלונה או ההרעלה. השיטות מבוססות לרוב -כמו: תלונות אזרח או הרעלת מזון 

, FDA) וכאשר לא נמצאו שיטות תקניות מתאימות אומצו שיטות בינלאומיות סטנדרטיות (885לפי תקנים ישראליים (

. המעבדה מטפלת בעיקר בבדיקות שגרתיות ISO 17025). בדיקות המזון נמצאות תחת הסמכה לתקן ISOותקני 

לונות ציבור ומעט בבדיקות פרטיות של המובאות על ידי לשכת הבריאות המחוזית ירושלים, בהרעלות מזון , בת

  מפעלי מזון.

  הגדרות
חיידקים אשר הימצאותם במזון יכולה להעיד על האיכות המיקרוביולוגית והתברואתית של  חיידקים אנדיקטורים:

עובשים  "ספירה כללית", קוליפורמים, שמרים, המזון הנבדק. החיידקים האנדיקטורים הנבדקים במעבדה הינם:

  לים. חיידקי אשיריכיה קולי ואנטרוקוקים מהווים אינדיקציה לזיהום צואתי.ולקטובצי

. הנבדק חיידקים אשר הימצאותם במזון עלולה לגרום לתחלואה כתוצאה מאכילת המזון חיידקים פתוגניים:

: החיידקים הפתוגניים הנבדקים במעבדה הינם .הסימפטומים הנפוצים הינםכאבי בטן, שלשולים, הקאות ובחילות

קלוסטרידיום פרפרינגס אנטרוקוקים  סלמונלה, ליסטריה מונוציטוגנס, בצילוס צראוס ,סטאפילוקוקוס אאורוס,

  ואשיריכיה קולי.

התוצאה תקרא "חריגה"  –"ספירה כללית" , שמרים ועובשים,  קוליפורמים וסטרפטוקוקים  :באינדיקטורים חריגה

לסוג המזון הנבדק. כך הוא הדבר גם לגבי החיידקים הפתוגניים אם התגלה שמספר חיידקים הינו מעל התקן המותר 

  אנטרוקוקים ואשריכיה קולי. הבאים: סטפלוקוקוס אאורוס, בצילוס צראוס,

 zero -אחרים כגון ליסטריהמונוציטוגינס, סלמונלה וקלוסטרדיום פרפרינגנס  :לגבי החיידקים הפתוגנייםחריגה 

tolerance בדיקה מיקרוביולוגית. לכן הימצאות מושבה בודדת מכל אחד מחיידקים אלוכלומר אסור שימצאו כלל ב - 

  פירושה "חריגה".

  אירוע בו התגלתה תחלואה עקב צריכת מזון מזוהם. :הרעלות מזון
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צרי טופו, ממרחי

תפלגות סוגי
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מתוארים אחוזי  2מסוכמים הממצאים החריגים לפי סוגי המזון שנבדקו. בתרשים  2בטבלה . ממצאים חריגים

  אחוזי החריגה בכלל המזון לפי סוגי החיידקים השונים. מתוארים 3החריגה לכל סוג מזון. בתרשים 

  ממצאים חריגים בסוגי המזון השונים .2טבלה 

מספר חריגות
 לסוגי המזון

Total 
Count 

Coliform 
Yeast 
and 

molds

E. 
coli

Strep.
fecalis

Listeria 
mono.

Salmonella 
spp. 

Staph.
aureus 

Bacillus 
cereus 

Clostridium 
perfringens

מספר 
דגימות

מספר 
דגימות
חריגות

אחוז 
דגימות
חריגות

 nd 0 27 22 81 0 0 3 6 7 3 3 0חומוס וטחינה

 nd 0 3 4 0 2 0 3 1 nd 44 13 29עוגות קצפת

 41 62 150 4 0 0 1 0 20 5 25 5 2 סלטים

 nd 11 0 0 nd 0 84 31 36 0 0 0 20 נקניקים
דגים מוכנים 

 nd nd 20 6 30 0 0 2 0 0 0 2 2 ונא

 nd nd nd ndnd 3 nd nd nd nd 3 3 100 בשר  נא

 nd nd 0 0 16 nd 240 17 7 0 0 0 1מזון לתינוקות

 nd 0 1 1 nd 0 0 0 nd 0 12 2 16 מוצרי חלב

 6 4 70 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 שונות

 19 32 170 0 2 0 0 30 0 0 0 0 0 מזון מבושל

 54 28 52 0 2 2 0 3 115 4 0 1 תלונות

 nd 1 2 1010 4 0 0 3 0 80 30 37 הרעלות

 26 250 952 5 24 5 1 58 3842 38 12 27  סה"כ

  לא נבדק;  - ndהממצאים העיקריים מודגשים באפור;  

  

  אחוזי החריגה במזונות השונים .2 איור
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 - 
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כל השנה ללא מיקוד לעונה מסויימת. רוב הדיווחים התקבלו ממסעדות  דיווחים על הרעלות מזון התקבלו במהלך

מעורבים מדובר באנשים בוגרים בד"כ וחמשה מקרים דווחו מקטרינג וכאן  - מקרים דווחו ממסעדות התשע וקטרינג.

התפרצויות  16 -ילדים. סוגי המזון העיקריים המעורבים בתחלואה הם: סלטי ירקות חיים, סלטי חומוס ודגים. ב

עד כשבוע לאחר  הסיבה: חלק מן הדגימות מגיעות שנחקרו בשנה זו זוהו מחוללי המחלה רק בחלק  מהמקרים.

הממצאים היו רמות גבוהות של חיידקים אינדיקטורים הסיכוי למציאת גורם ההרעלה. עיקר  האירוע, דבר המקטין את

  .כשל תברואתי בטיפול והכנת המזוןהמצביעה על  א. קולי, וסטרפטוקוקים צואתיים, עובדה

תלונות  21רואים כי תלונות הציבור מתפזרות על פני כל השנה, ללא מיקוד לעונה מסויימת.  4מטבלה  .תלונות אזרח

רות ברובן למסעדות. יש לציין כי לא היה כפל תלונות על אותה מסעדה. המזונות קשו 2010אזרח שהתקבלו בשנת 

העיקריים המעורבים הם סלטי ירקות למיניהם והמזהמים העיקריים הם: אישריכיה קולי ואנטרוקוקים. הממצאים 

 .מעידים על כשל תברואתי בטיפול והכנת המזון

  2010תלונות אזרח בשנת .  4טבלה 

 סוגי המזון המעורבים אי ההרעלהממצ מקום תאריך

 כבד עוף --  מסעדה 14.2.10

 רוסטביף בצילוס צראוס מסעדה 14.2.10

 סושי טונה וסלמון ללא ממצא מסעדה 12.4.10

 קבב ללא ממצא מסעדה 11.4.10

 חצילים מטוגנים ללא ממצא מסעדה 13.4.10

 סלט סלק בצילוס צראוס בית מלון 25.5.10

 עוגה ממצאללא  מפעל 3.6.10

 סלט טבולה א.קולי שמרים,עובשים, מסעדה 21.7.10

 בלוק גבינה עובש מפעל 15.6.10

 -  ללא ממצא מסעדה 8.8.10

 עוגת גבינה שמרים ועובשים קונדטוריה 15.9.10

 סטקייה 16.9.10
ס.כללית,שמרים,אנטרוקוקים,
 א.קולי,ליסטריה מונוציטוגניס

 סלט ירקות

 סלט חסה סלט ירקות, סלט פרות, א.קולי,סטאפ אאורוס מסעדה 5.10.10

 כדורי שוקולד עוגת שוקולד, שמרים,אנטרוקוקים, קונדיטוריה 7.10.10

 עלי חסה שטופים אנטרוקוקים משק 14.10.10

 עלי ביבי שטופים אנטרוקוקים, א.קולי מפעל 14.10.10

 א.קולי מסעדה 10.11.10
עם  מלפפונים סלט חסה, סלט עלי ביבי,

 עגבניות שרי פטרוזיליה,
 חלב ללא ממצא מפעל 23.11.10

 טריקלמרי  חסילונים, ליסטריה מונוציטוגינס מסעדה 24.11.10

 סלט חומוס בצילוס צראוס מסעדה 25.11.10

 סלט ירקות א.קולי מסעדה 25.11.10

  

אנטרוקוקים, א. קולי   - חומוס וטחינהלפי סוג המזון היו: הממצאים החריגים הבולטים במזון לסיכום ניתן לראות כי 

א.קולי, סטאפילוקוקוס  -עוגות קצפת ; אנטרוקוקים, עובשים ושמרים, א.קולי -סלטים ; וליסטריה מונוציטוג'נס

. הממצאים החריגים בכלל ליסטריה מונוציטוג'נס -דגים ; ליסטריה מונוציטוג'נס - בשר נא; שמרים ועובשים אוראוס,

א. קולי, אנטרוקוקים, ליסטריה  ובהרעלות מזון שמרים ועובשים קולי, אנטרוקוקים, א.היו  תלונות האזרח

  מונוציטוג'נס.

מכלל הדגימות שהובאו למעבדה, נמצאו  6%דגימות מזון ,המהוות  58 השנה. ליסטריה מונוציטוגנס במזון

בשר במעטה בצקי בטיפול טרמי חלקי מזוהמות בליסטריה מונוציטוגנס. המזונות העיקריים המעורבים הם: קציצות 
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 נמצאו . עיקר הבידודים6%, וקצפות 13%, דגים 13%, נקניקיות 13%סלטי ירקות  ,13%, סלטי חומוס וטחינה 32%

בידודי  בדגימות מהפיקוח השגרתי של שרות המזון למפעלי המזון ובשלושה מיקרים בעקבות תלונות על מסעדות.

התפלגות זני הליסטריה מופיעים  למרכז הארצי לליסטריה, לקביעת הסרוטיפ.ליסטריה מונוציטוגנס מועברים 

  .4בתרשים 

  בדוגמאות המזוןהליסטריה התפלגות זני  .4 איור

  

  

  

  

 

 

  

  

של המעבדה השתתפה בשלושה מבחני מיומנות בין לאומיים   2010במהלך שנת . מבחני מיומנות בין לאומיים

 . כל מבחן הכיל שלושה בקבוקים,ה של המזון" בתחום מיקרוביולוגי "HEALTH PROTECTION AGENCY -ארגון ה

בכל בקבוק תערובת שונה של חיידקים פתוגניים ואינדיקטורים. נדרשנו לגלות בכל דגימה את סוגי החיידקים השונים 

  ואת רמתם. בכל המבחנים המעבדה קיבלה את הציון המרבי.

  פות בימי עיון כנסיםהשתת

  2010מאי  – השתלמות בנושא מצעי מזון אלטרנטיביים וחדשים לגילוי פתוגנים במזון .1

  2010יוני  –כנס בנושא "מזון בעידן החדש" (מיקרוביולוגיה של מזון)  .2

  2010מרץ  -  vitek 2השתלמות במכשיר .3

הישראלים הדנה בתקנים  מנהלת המעבדה המחוזית, ד"ר אתי מרוא משתתפת בוועדה של מכון התקנים .4

  ישראלים למיקרוביולוגיה של מזון.

  תוכניות להמשך
בדיקה לגילוי חיידקי קמפילובקטר במזון בעקבות עלייה  הוספת בדיקות חדשות למזון בהתאם לצורך כגון: .1

 משמעותית בשיעור התחלואה בשנים האחרונות בארץ ובעולם.

 המשך עריכת ולידציות לשיטות הבדיקה הקיימות. .2

  . ISOכתיבת נהלים חדשים לבדיקות המזון, בעקבות מהלכים לשינוי בתקנים הישראלים והכנסת תקני .3
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2010בדיקות פיצו"ח   
  בטאט-סמדר אולי ,BScן  : ציפי כהתואחראי

  רקע

פיקוח צומח וחי מדינת ישראל מפקחת, על מעבר תוצרת חקלאית בין ישראל לרשות הפלשתינית באמצעות יחידת  

המעבדה  .טנדרטים שקבעו שירותי הגנת הצומח. הפיקוח כולל בדיקות של ירקות, שגידולם חייב לעמוד בס)פיצו"ח(

בעקבות פניה של שרות המזון. לבדיקות  3.5.2010המחוזית חזרה והצטרפה למעגל בדיקות הפיקוח החל מתאריך 

ות שיתכן והושקו במי קולחין, לכן חובה הפיצו"ח הוקצתה פינת עבודה נפרדת, מחשש לזיהום צולב (מדובר בירק

- לבדיקות הפיצו"ח מתוכננת להצטרף מעבדה לבדיקות קולחין (בתכנון ל .)להפריד משאר בדיקות המים והמזון

) בהתאם לעלייה הצפויה בהיקפי בדיקות קולחין ממט"שים חדשים במחוז ירושלים (תוצאה של יישום המלצות 2012

  וועדת ענבר).

 30דוגמאות של מיני ירקות בכל פעם, סה"כ  10ה'. -הירקות מגיעים עם טופס נטילה בימים א' ג' ו .תיאור הפעילות

בדיקות בשבוע. הירקות מגוונים, לדוגמה: מלפפון, עגבנייה, כרובית, כרוב, במיה, שעועית, פול , גזר, ירקות עלים, 

 , קולי צואתיי חיידקים אינדיקטורים (קוליפורמיםנועדה לזיהו הבדיקהפקוס ועוד. תשובות מועברות מיידית לרשויות. 

 ) המצביעים על אפשרות לזיהום ממקור צואתי. התוצאות מדווחות מיידית לרשויות. שיטת הבדיקה פותחה E. coli -ו

  לפני כתריסר שנים ומשמשת את כולן.  )in house(במעבדות בריה"צ 

   תוצאות

) דגימות נמצאו 13% -(כ 94דוגמאות לבדיקה. מתוכם  750קיבלנו  2010במהלך המחצית השנייה של שנת 

סוג ירק  לפינוכחות אשיריכייה קולי  -חריגים הממצאים ה מוצגים 1מזוהמות בחיידק הצואתי אשריכיה קולי. בתרשים 

סוגי ירקות שונים.  32 -כנבדקו אחוזים. מסוכמים מספר הפריטים שהתקבלו בכל ירק והחריגה ב 1או פרי. בטבלה 

פלפל  ענבים, מלון,, יקטין סוגים נמצאו נקיים ביניהם: דלורית, שבעה. 67%ועד  2%סוגים נמצאו בחריגה של בין  25

  מתוק ושזיף.

  

  קולי בסוגי הירקות השונים א. -אחוזי החריגה ב  .1איור 
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  מספר דגימות פיצו"ח שהתקבלו ואחוז דגימות חריגות .1טבלה 

 סוג הירק
סה"כ דגימות 
 שהתקבלו

מס' דגימות 
חריגות 

 בקוליפורמים

מס' דגימות 
חריגות בקולי 

 צואתי

מס' דגימות 
חריגות בא. 

 קולי

חריגה 
  בא.קולי

  % - ב
 67 4 1 4 6 צנון

 62 5 5 7 8 מלוחיה
 57 19 23 23 33 במיה

 55 5 3 5 9 עלי לשון
 53 6 3 3 11 עלי גפן

 48 1 0 0 2 רגל הגינה
 38 1 0 1 3 זעתר
 33 2 1 2 6 לפת
 31 1 1 1 3 מרווה
 29 5 6 6 15 תירס
 25 1 0 1 4 פול

 20 3 8 13 17 בצל ירוק
 18 2 1 1 11 לוביה
 15 14 5 31 93 קישוא
 13 4 2 5 33 פקוס
 12 1 0 0 8 קרע

 11 1 0 1 9 תפו"א
 10 2 2 4 19 עלי תרד
 8 4 3 7 46 שעועית
 6 1 2 5 19 כרוב

 5 7 5 10 128 מלפפון
 4 2 0 9 51  כרובית

 3 1 1 1 22 פלפל חריף
 2 1 2 4 52 חציל

 2 1 0 0 57 עגבניה
  0 0 1 4 דלורית
  0 0 0 7 יקטין
 0 0 1 10 מלון

 0 0 0 14 ענבים
 0 3 3 45 פלפל מתוק

 0 0 0 5 שזיף
 12.5 94 750 סה"כ

  

ועד דצמבר, נראה כי אחוזי החריגות גבוהים  קות ממעבר ביטוניא, לתאריכים מאיבדיקות מיקרוביולוגיות ליר

 חריגות גבוהות בירקות שעיריםנמצאו כמו כן  רגל הגינה ומרווה. עלי גפן, מלוחיה, עלי לשון, - גידולים שהינם עלייםב

 הגדלים בקרקע או סמוך לפני הקרקע כגון  צנון, לפת, בצל ירוק.בירקות ובמיה, פקוס, תירס כגון 
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מיםבדיקות   
  MScבתיה שניידמן  אחראית:

המים נבדקים לגילוי חיידקים אינדיקאטורים על פי "תקנות בריאות העם, איכותם התברואתית של מי שתייה",תשל"ד, 

) Pour Plate) ושיטת יציקת המצע (MF )Membrane Filter-. המים נבדקים בשיטת ה2000נוסח משולב התש"ס 

לספירה כללית של חיידקים. סוגי המים הנבדקים אצלנו לפי תקן הם: מי שתייה, מים מבתי חולים, מחנות נוער, 

במעבדה נבדקות דגימות מים  בריכות שחיה. אנו בודקים גם מעיינות וכל מים צלולים אחרים לפי דרישת הלקוח.

  רשויות). 3נפת רמלה (-רשויות) וממחוז מרכז 16( שהתקבלו ממחוז ירושלים

   תוצאות

מכלל  0.8%הם  קוליפורמים ש 3 -דגימות נמצאו יותר מ 60 -ה. בידגימות של מי שתי 6,946נבדקו . הימי שתי

דווח כממוצע ארצי לכל בדיקות המים בדו"ח השנתי  1%אחוז חריגה של עד  (מדובר בבדיקה ראשונה). הדגימות

יש לציין שאחוז הדגימות החריגות של מי השתייה במחוז רמלה היה מעל  .21מחלקה לבריאות הסביבהשל ה 2008

  ).1(טבלה  1%-ל

  היבדיקות מי שתי .1טבלה 

מס'  מחוז
 דגימות

 מספר
 1חריגות

אחוז 
 חריגות

 0.8 45 5574 ירושלים

 1.1 15 1372 רמלה

 0.8 60 6946 סה"כ

   מ"ל 100 -קוליפורמים ל 3חריגה מעל 1

של  0.9%עד  0.1% -שתייה בכל שנה. במי דגימות  7,000-בממוצע קרוב להתקבלו  2010ועד  2002בין השנים 

  . 1) ראה איור 1%-מתחת ל( חריגותהתקבלו תוצאות הדגימות 

  .2002-2010, מספר דגימות ואחוז דגימות חריגות במי שתייה .1איור 

  

                                                 
  בהתאם להמלצות וועדת עדין  21
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דגימות היו תוצאות חריגות  2 -בבתי חולים ממחוז ירושלים.  5 -דגימות מ 393נבדקו  בתי חולים. -מי שתייה 

  ).     2(טבלה  קוליפורמיםספירה כללית ו החריג היה). הגורם 0.5%(

  יה בבית חוליםיסיכום בדיקות מי שת .2טבלה 

 קוליפורמים חריגות*מס'  מס' דגימות בתי חולים
פסאודומונס 
 אירוגינוזה

ספירה 
 כללית

5 393 2 1 0 1 

"ל, למ 100ב  CFU 3 קוליפורמים עד הערכים הבאים: הפרמטרים עולה על  אחדדגימה נחשבת חריגה אם 

ועד  2002בין השנים . מ"ל 1 -ב CFU 1000  עד ספירה כללית, "למ 100 -ב CFU  2עדאירוגינוזה פסאודומונאס 

אנו צופים  2007בדיקות). אך משנת  700 -(כ יה היה דומהייקת מי שתבדלכל שנה מספר הדגימות שהתקבלו  2006

. זאת עקב 393ירידה במספר הדגימות שמגיעות מבתי החולים. השנה מספר הדגימות היה הנמוך ביותר ועמד על 

בשנים אחוז הדגימות החריגות בלבד.  5 -בתי חולים ל 10 -ירידה במספר בתי החולים ששולחים אלינו בדיקות, מ

זהו אחוז חריגות גבוה יחסית מחד ומאידך נצפה שיפור בשנים  .2.1%ובממוצע  4.7%עד  0.5%נע בין  2002-2010

בלבד  0.5%) כפי שמתבטא באחוז החריגות של 2האחרונות ויש ירידה מתמדת באחוז הדגימות החריגות (איור 

  בשנה זאת.

  2002-2010בשנים  מי שתייה של בתי חולים בירושלים מגמות  באיכות .2איור 

  

  

דגימות נמצאו  7בריכות מירושלים וממחוז ירושלים.  40 -דגימות מכ 385התקבלו  2010ב . מי בריכות שחיה

מקרי  2, וסאראוס אוזיהום בסטאפילוקוקמקרי  2בקוליפורמים,  זיהוםמקרי  3). הסיבות לחריגות: 1.8%חריגות (

לשנה. אחוז  500 -הינו כודומה  2010ועד  2002 -מספר הבדיקות השנתי מ. אירוגינוזהזיהום בפסאודומונאס 

. זהו אחוז סביר בהקשר של בריכות שחייה. אחוז )3.82%ממוצע שנתי ( 6.9%ועד  1.8%בין נע החריגות השנתי 

  ).3(טבלה בלבד  1.8%  -והיה הנמוך ביותר השנה  החריגות השנתי נמצא במגמת ירידה 
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  2002-2010בשנים  שחיה ותמי בריכ מגמות באיכות .3טבלה 

 שנה
סך 

 חריגות קוליפורמים בדיקות

חריגות 
סטאפילוקוקוס 

 איירוס
חריגות פסאודומונאס 

 חריגות סה"כ אירוגינוזה
 אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס' אחוז מס'    

2002 458 8 1.7 11 2.4 8 1.7 27 5.9 

2003 511 2 0.4 10 1.9 6 1.2 18 3.5 

2004 508 3 0.5 14 2.7 18 3.5 35 6.9 

2005 519 9 1.7 11 2.1 9 1.7 29 5.6 

2006 735 7 0.9 4 0.5 5 0.6 16 2.2 

2007 486 8 1.6 2 0.4 7 1.4 17 3.5 

2008 463 0 0 4 0.8 10 2.1 14 3.0 
2009 396 0 0 5 1.2 3 0.7 8 2.0 

2010 385 3 0.8 2.0 0.5 2.0 0.5 7 1.8 

, 10קוליפורמים עד  :הבאים CFU/100 ml -ה הפרמטרים עולה על ערכי אחדחריגות: דגימה נחשבת חריגה אם 

  . 1> אירוגינוזה פסאודומונאס, 5וס עד אוראא סוסטאפילוקוק

במסגרת בדיקות מי בריכה נדגמים גם מי זרמים (ג'קוזי). עד לפני שלוש שנים הבדיקות . בריכות מי זרמים (ג'קוזי)

למי זרמים עם קריטריונים מחמירים. דגימה  תנכנסו לתוקף תקנות ייחודיו 2008שנערכו היו כמו למי בריכה. בשנת 

, פסאודומונאס  1>קוליפורמים צואתיים הבאים: CFU/ 100 ml -ה אם אחד הפרמטרים עולה על ערכינחשבת חריגה 

(פסאודומונאס אירוגינוזה וספירה  חריגות בלבד 2מ"ל. נמצאו  1 -ב  CFU   200וספירה כללית עד 1> אירוגינוזה 

  ).4כללית גבוהה) (טבלה 

  2010לשנת  )ג'קוזי( תוצאות בדיקות מי בריכות זרמים .4טבלה 

מס' 
 דגימות

סה"כ 
 חריגות

עם מס' הבריכות 
 מחריגה יותר

  אחת

אחוז 
 חריגות

ספירת 
 כללית

קוליפורמים 
 צואתיים

פסאודומונאס 
 אירוגינוזה

64 2 1 3.1 1 2 1 

 לפני, ירושלים באזור נוער ממחנות שתייה מי דגימות מובאות הקיץ בחודשי. 22מי שתייה במחנות נוער ושונות

 במחנות. המחנה לשטח ורחצה שתייה מי המספקים זמניים ומתקנים בצנרת מדובר"כ בד. נוער בבני המחנה אכלוס

ותברואה בהקשר של מים או מזון ולכן  בהיגיינה לבעיות הקשורות התפרצויות של אירועים מעט לא בעבר קרו אלו

דגימות שונות, סה"כ  22 -דגימות ממחנות נוער ו 17נבדקו  2010בשנה  מיושם פיקוח הדוק על איכות המים בהם. 

  חריגות.דגימות. לא נמצאו  39

מדי חודש מובאות ע"י המשרד לאיכות הסביבה, דגימות מים ממספר אתרים הסמוכים למעין עין גדי (איור . מי נחלים

 4 -ו 3). לאתרים אלו משמעות תיירותית. אלו מים מן הטבע, בלתי מטופלים. באיור 4) וממעיינות עין פשחה (איור 3

ם בסמוך לנביעת המעין. חריגה למי נחלים מתוארים מספר קוליפורמים צואתיים שנמצאו כל חודש, בנקודות דיגו

ב' כמות הקוליפורמים הצואתיים נמוכה  -מ"ל. ניתן להתרשם שבערוגות א' ו 100 -קוליפורמים ל 1,000הינה מעל 

ברוב חודשי השנה. בחודשי הקיץ  לא נצפו חיידקים אלו, זאת כנראה עקב החום הרב השורר באזור. האתרים דוד א' 

תר מזוהמים מערוגות א' ומערוגות ב'  כנראה בגלל היותם נגישים יותר לבעלי חיים ובני אדם. מאיור ודוד ב'  נמצאו יו

ניתן לראות שבמעיינות עין פשחה, כמות החיידקים שנצפתה ברוב חודשי השנה הייתה נמוכה מזאת שנצפתה  4

הקרבה לים המלח) מונעת ). יתכן ורמת המליחות הגבוהה יחסית של המים (עקב 3במעיינות עין גדי (איור 

  התפתחות חיידקים ממשפחת האנטרובקטריאציאה. 

  

                                                 
  כל בדיקה שלא בתוכנית הדיגום השנתי. –שונות  22
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  מספר חיידקי קוליפורמים צואתיים באזור מעיין עין גדי לפי חודשי השנה. 3איור 

  
 

 

  מ"ל 100קוליפורמים ל 1000מסמן חריגה מותרת במי נחלים:  האדוםהקו 

    מספר חיידקי קוליפורמים צואתיים במעיינות עין פשחה לפי חודשי השנה .4  איור
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ריה טדיפולשעלת ל ארצימרכז   
 PhD דר' אתי מרואמנהלת: 

   .BScדנה מזרחי  MSc, בתיה שניידמן BSc, ליזה גרינברג BSc: ציפי כהן עובדים

  שעלת

 רקע 
השכיחות ביותר הגורמות למוות בקרב מתבגרים ומבוגרים. מחלת השעלת היא אחת מעשר המחלות הזיהומיות 

) מדי שנה מדווחים WHOמחלה זו ממשיכה להוות בעיה קלינית חמורה. בהתאם לנתוני ארגון הבריאות העולמי (

מקרי מוות, בעיקר בקרב פרטים לא מחוסנים במדינות העולם השלישי ובמדינות  350,000 -מיליון מקרים ו 50בעולם 

 וכניות חיסון מסודרות.  חסרות ת

חודשים. בהתאם לכך  2,4,6,12התינוקות בישראל מחוסנים בארבע מנות חיסון בגיל  1957משנת  שעלת בישראל:

. בשנת 1994-1998בשנים  1-2/100,000-ל 60-בשנות ה 400-600/100,000-הייתה ירידה חדה במקרי השעלת מ

. בעקבות ההתפרצות המחודשת של 23/100,000-שראל לבמקרי השעלת ביויותר  הייתה עליה פי עשר 2004

צלולרי -הוספו שתי מנות חיסון א ,בישראל Global Pertussis Initiative  (GPI)-המחלה ובהתאם להמלצות ארגון ה

) בשנת 2שנים (כיתות ב').  7-8לגילאי  (dTap-IPV)הוסף חיסון חמישי  2005) בשנת 1ללוח החיסונים השגרתי: 

 שנים (כיתות ח').  13-14חיסון שישי לגילאי  הוסף 2008

בידוד חיידק השעלת לתרבית מומלץ לתינוקות לפני מתן החיסון, ובתחילת המחלה לכל  זיהוי תחלואה בשעלת:

  האוכלוסייה. במקרים אחרים, החיידק קשה לבידוד ולכן משתמשים בשיטות סרולוגיות לאיבחון הדבקה במחלה.

 מרכזב בדיקות המבוצעות
    Bordetella pertussis בדיקות סרולוגיות ראשוניות לזיהוי תחלואה מן החיידק    .1

 למטושים או תרביות שהתקבלו מבתי חולים.  RT-PCRבדיקות     .2

  תוצאות

 סרוםדגימות  3,773התקבלו לבדיקה  2010בשנת   B. pertussis -ל IgM -ו IgAלזיהוי נוגדני  ELISAבדיקות 

  ). 47.3%דגימות שנמצאו חיוביות ( 1,787מתוכן 

   1996 -  2010בשנים  בדיקות לשעלת  .1ה טבל

דגימות חיוביות %דגימות חיוביות מס'סה"כ דגימות שנה
1996 798 349 43.7 
1997 608 315 51.8 
1998 598 235 39.3 
1999 820 420 51.2 
2000 1,100 580 52.7 
2001 1,284 768 59.8 
2002 1,162 562 48.4 
2003 1,724 799 46.3 
2004 2,259 1,042 46.1 
2005 1,658 890 53.6 
2006 2,771 1,349 55.4 
2007 5,896 3,010 50.2 
2008 5,360 2,750 51.3 
2009 4,491 1,920 42.7 
2010 3,773 1,787 47.3 
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. שעלת נצפתה עליה שנתית במספר הדגימות שהגיעו למרכז הארצי  1996-2006ניתן להתרשם שבשנים  1מטבלה 

 59%ועד  39%- וחלק מעליה במודעות למחלה. אחוז הדגימות החיוביות נע מ 23חלק מכך נובע מעלייה בתחלואה

חלק נוסף משויך למתן הוכפל מספר הבדיקות, חלק משויך לעליה בתחלואה ו 2007-2008מכלל הבדיקות. בשנים 

שירותי אבחון ראשוני לקופ"ח. העלייה במודעות לשעלת ולסימני המחלה בקרב הרופאים המטפלים, תרמה כנראה 

לרמה גבוהה יחסית של בדיקות חיוביות מתוך סך כל הדגימות שהגיעו בעקבות אבחון סימפטומטי במרפאה. אך 

, והיתה 2007בהתאמה  לעומת   36%  -וב 24%   -ה ירד במספר הדגימות שהגיעו למעבד 2010 -וב  2009בשנת 

גם ירידה באחוז הדגימות החיוביות. התפלגות הדגימות החיוביות כפי שהיא משתקפת בקבוצות הגיל השונות 

 .1מתוארת באיור 

  2000-2010התפלגות דגימות חיוביות לשעלת, לפי קבוצות גיל  .1איור 

האחרונות חלה ירידה במספר הדגימות החיוביות שמקורן בתינוקות בגיל פחות משנה. ניתן לראות כי בשנים  1מאיור 

התמונה הכללית של  ירידה במספר הדגימות שהגיעו  .15-44ונצפתה עליה במספר דגימות חיוביות בקבוצת הגיל 

,  תואמת לירידה למעבדתנו ולירידה באחוז הדגימות החיוביות, יחד עם ירידה באחוז הדגימות החיוביות בתינוקות

 - ב 13וגילאי  2005 - ב 7בתחלואה עקב החלפת החיסון והכנסת שתי מנות דחף נוספות בתוכנית החיסונים: (גילאי 

  ). יש לעקוב אחר מגמת יצירת החסינות מחד והירידה בתחלואה מאידך בשנים הקרובות.2008

בשנת תרביות ודגימות קליניות. מ B. pertussis  אנו מבצעים בדיקות 2007החל משנת . חיידקי שעלתואיפיון זיהוי 

לזיהוי חיידקי השעלת בדגימות  RT-PCR ביישום שיטת הבשיתוף עם המעבדה המולקולארית, התחלנו  2009

אפשר להגדיר את המקרה  CDC-עפ"י הגדרות ה )1(מחולים. הכנסת השיטה הינה חיונית מהסיבות הבאות: 

לתינוקות רמת נוגדנים נמוכה ביותר גם כאשר התינוקות חולים בשעלת.  )PCR. )2 רק על סמך תרבית או כשעלת

 מחקרים הראו שבתינוקות מומלץ לאבחן את החיידק בתרבית כאשר אבחון מולקולארי מגביר את רגישות השיטה.  

   הבדיקות כוללות:

 איסוף בידודי החיידקים מנבדקים ושמירתם בבנק הגזעים.  .1

 Real Timeמדגימות קליניות (מטושים נאזופארינגיליים, אספירציות) באמצעות אבחון חיידקים מתרבית ו/או .2

PCR לשני רצפים: גן ה- ptxI ו- IS481. 

3. PFGE ) לסווג משניsubtyping.של חיידקים ( 

. הדגימות התקבלו B. pertussis-מטושים היו חיוביים ל 9דגימות. מתוכן רק  77התקבלו סך  2007-2009בשנים  

 2010בשנת . נוזלי אספירציה ותרביות ו מאושפזים בבתי חולים וכללו: מטושים נאזופארינגיליים,מחולים שהי

                                                 
23 Moerman et al 2006. The Israel Medical Association Journal (IMAJ), 8 :308-311, 2006.  
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דגימות מתינוקות שאינם מחוסנים מתחת  3 ,דגימות מתינוקות מחוסנים מתחת לגיל שנה 4 ,מטושים 14התקבלו 

 . RT-PCR-) התקבלו מנבדקים בגילאים שונים. כל הדגימות נמצאו שליליות ב7לגיל שנה. יתר הדגימות (

  וטטנוס דיפטריה

 רקע

המחלה  ,Corynebacterium diphtheriaהחיידק  על ידי דיפטריה הינה מחלה המחויבת בדיווח. דיפטריה נגרמת 

הוכנס לישראל חיסון  60מדבקת מאוד ולכן איפיון מהיר של גורם המחלה חיוני במניעת הפצתה. בשנות ההינה קשה ו

. בעקבות החיסון מספר המקרים שדווחו הינו מועט ביותר וידועות מספר התפרצויות DTPכנגדה בתרכיב המשולש 

דיפטריה במדינות הגוש ' למאה הקודמת נצפתה התפרצות גדולה של מחלת ה90-בשנות ה בלבד.ספורדיות 

 הסובייטי לשעבר בעקבות ירידה בחיסון האוכלוסייה שם. בעקבות זאת תוגבר מערך החיסונים לדיפטריה בישראל.

במרכז הארצי מתקבלות בעיקר בדיקות דם לאיפיון רמת חסינות לטוקסינים. במרכז מתקבלות דגימות דם לבדיקה 

מנבדקים אינו מייצג את כלל האוכלוסייה מאחר ורוב הבדיקות מגיעות של רמות נוגדנים בשיטות סרולוגיות. המדגם 

משטחי גרון, אף בנוסף במרכז בודקים את נוכחות החיידק בדגימות של  חיסוני.כשל שלגביהם ישנו חשד ל

, הוא מועבר ליחידה לביולוגיה מולקולארית שם C. diphtheriaקיים חשד לנוכחות בכל מקרה שבו  .ופסאודוממברנה

בירור מהיר לנוכחות הטוקסין בחיידק חיונית כדי לקבל החלטות המקדד לטוקסין הדיפטריה.  גןבודקים את נוכחות ה

  חיידק אלים זה.מתחלואה התפשטות ל במגעים ולמנוע ופיטבדבר 

 נושאי פעילות המרכז 

בדיקות סרולוגיות  הנגרמות ע"י חיידקי טטנוס ודיפטריה באמצעותלמחלות ים בדיקת רמת החסינות של נבדק .1

  לחיידקים.להימצאות נוגדנים 

 ו/או כאבחנה.  הראשוניתהחיידק במעבדה  יבידודשל  זיהויהאימות  .2

  רשימת הבדיקות

 .להמצאות נוגדני דיפתריה וטטנוס ELISA -סרולוגיה בשיטת ה .1

  . APIבאמצעות כרטיסי  Corynebacterium diphtheria -זיהוי חיידק הואימות  .2

 . המקדד לטוקסין הדיפטריה גןנוכחות הל מתבצעת בדיקה לביולוגיה מולקולאריתבמעבדה  .3

   תוצאות

 בשניםבהן רמת הנוגדנים נמוכה מהנדרש  אחוז דגימותמספר דגימות שנתית לדיפטריה וטטנוס ו .3 טבלה
2001-2010 

אחוז הדגימות , ו2001-2010בשנים במעבדה  טטנוס ודיפטריה שהתקבלולנוגדני דגימות מוצגים נתוני ה 3בטבלה 

רמת הנוגדנים  עםהדגימות  מגמת עלייה באחוזלגבי טטנוס בהן רמת הנוגדנים הינה נמוכה מהנדרש (בלתי מגינה). 

וב ללא מגמה ברורה. חש 20-30%בין  הדגימות עם רמת נוגדנים נמוכה היתה. משנה זו % 2007נמוכה נצפתה עד 

  חיסוני.כשל מנבדקים שלגביהם ישנו חשד ל לציין כי המדגם שמגיע לבדיקה הוא לרוב 

 .Corynebacterium diphtheria לבדיקת אימות או זיהוי חיידקלא התקבלו דגימות   2010בשנת 

   

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
 236 168 154 138 152 127 83 106 90 56 טטנוס דגימותסך 
דגימות עם רמת נוגדנים נמוכה  %

 מהנדרש
13 8.9 23 14 14 16 27 20 30 27 

 80 79 76 57 63 75 62 75 82 48 דיפתריה דגימותסך 
דגימות עם רמת נוגדנים נמוכה  %

 מהנדרש
27 24.4 49 37 44 52 68 52 55 42 
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 מרכז ארצי לפרזיטולוגיה
  BSc, ליזה גרינברג BSc: ציפי כהן עובדות .PhD: תמר גרוסמן מנהלת

  רקע
המרכז הארצי לפרזיטולוגיה עוסק באבחון ומעקב אחר תחלואה הנגרמת על ידי טפילים. חלקם הינם מחלות החייבות 

), hostהינו אורגניזם אשר חי בתוך מאכסן ( )parasiteבדיווח (כגון מלריה) ואחרים מהווים בעיה בריאותית. טפיל  (

  קבוצות עיקריות של פרזיטים:  3החיים. קיימות ומקבל את מזונו על חשבון המאכסן, לפחות בחלק ממחזור 

) הינם מיקרואורגניזמים אאוקריוטים חד תאיים, מיקרוסקופיים, החיים בטבע בצורה חופשית Protozoaפרוטוזואה (

ואילו פרוטוזואה החיים   fecal-oralאו בתוך מאכסן. העברת פרוטוזואה החיים בתוך המעי מתרחשת בד"כ במסלול 

  ות מועברים בד"כ מאדם לאדם באמצעות ווקטורים (יתושים, זבובי חול ועוד).בדם או ברקמ

). הינם תולעים פרזיטיות. ניתן לראותם בעין בשלב הבוגר. כמו הפרוטוזואה הם יכולים לחיות Helminthsהלמינתים (

בות בתוך גוף חופשי או בתוך מאכסן, בשלבי חיים שונים. בחלק גדול מהמקרים ההלמינתים אינם יכולים להתר

  האדם.

) הינם כל החרקים הזקוקים למנת דם כדי לשרוד כגון: יתושים, קרציות, כינים, Ectoparasitesאקטופרזיטים (

  אינם גורמי מחלה בעצמם אלא רק "מעבירי מחלות".בד"כ פשפשים ועוד. אקטופרזיטים 

האדם והכלכלה, באזורי האקלים מחלות מפרזיטים מהוות עול כבד על בריאות : תחלואה זיהומית מפרזיטים

הטרופיים והסב טרופיים, אך גם באזורי אקלים ממוזג יחסית. מכל מחלות הפרזיטיות, מלריה היא גורם התחלואה 

מליון איש בכל שנה, רובם ילדים מתחת  1-, מתים ממלריה כWHOוהתמותה הראשון במעלה בעולם כולו. לפי נתוני 

עוד כחצי מליון איש מתים כל שנה, בעולם המתפתח, ממחלות פרזיטים,  אפריקה.סהרה ב-, החיים באזור הסב5לגיל 

 The neglectedהנפוצות באזורים טרופיים, ואינן מוכרות כראוי לעולם הרפואה המודרני. מחלות אלו מכונות (

tropical diseases (NTDs. נים: הן "מסלולים" שו 2-תחלואה מפרזיטים משפיעה גם על המדינות המפותחות, ב

כתחלואה אנדמית מטפילים מקומיים והן כתחלואה המיובאת על ידי מטיילים. ישראל הינה מדינה בעלת אקלים חם 

המהווה רקע טוב להתפתחות פרזיטים במידה ותנאי התברואה לקויים. יחד עם זאת העלייה המתמדת באיכות 

ו להיעלמותן של מחלות פרזיטיות רבות, שהיו מערכות התברואה והמים ושירותי בריאות זמינים ברמה טובה, הביא

נפוצות כאן במאה הקודמת, כגון: מלריה, בילהרציה ועוד. העלמות המחלות הללו הביאה לירידה גדולה בידע 

רפואת מטיילים: בשנים האחרונות נוהגים ישראלים רבים לטייל בארצות אקזוטיות  האבחוני והמעבדתי הקיים בארץ.

ות. חלקם חוזרים עם שלל מחלות פרזיטים מיובאות, שלעיתים קשות לאבחון מדויק. הקשיים לעיתים תקופות ממושכ

באבחון יכולים להיות קשורים לדוגמה (מספרים נמוכים של פרזיטים בדגימות הקליניות) או בחוסר מומחיות בתחומי 

טפיליות נדירות בארץ, או מחלות אבחון מעבדתי של מחלות  רפואת הפרזיטים או מחסור בבדיקות מעבדה מתאימות.

מיובאות, נערך כיום במרכז הארצי לפרזיטולוגיה במעבדות בירושלים שגדל והתפתח בשנים האחרונות. שיטות 

האבחון מבוססות על שילוב של שיטות קלאסיות, מיקרוסקופיות, עם טכנולוגיות מולקולאריות חדישות. במרכז ייחודי 

הפרזיטיות המאפיינות את ישראל על אזוריה השונים וכן חלקי עולם שונים ואף זה מתרכז ידע רב לגבי המחלות 

  נידחים. המרכז משרת חולים ורופאים ומספק שירותי אבחון למקרים מורכבים.

  נושאי פעילות
 סיוע למעבדות באבחון תחלואה בטפילים. .1

 בדיקות סרולוגיות לנוכחות נוגדנים לטפילים. .2

 מאות קליניות.אבחון והגדרה של טפילים בדוג .3

 אימות תחלואה במלריה ואישור זיהוי מין הטפיל. .4

 אבחון תחלואה בקדחת חוזרת הנגרמת ע"י חיידקי בורליה. .5

 שימור בנק גזע של דגימות דם חיוביות. דגימות צואה נבחרות. .6
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  תוצאות

  בדיקות סרולוגיות

לבדיקת קיום נוגדנים כנגד טפילים שונים בדם. כיום מאבחנים במרכז נוגדנים  ELISA -במרכז משתמשים בשיטת ה

רכי השטח המתבטאת ). הכנסת בדיקות חדשות נובעת מהגדרת צ1-5ואיורים  1לשמונה טפילים שונים. (טבלה מס' 

גמה: הרחבת סל הבדיקות הביאה למגמת עלייה במספר הבדיקות הנשלחות למרכז הארצי, לדו. בפניות רופאים

  .4)  שמודגמת באיור Toxocaraעליה במספר הבדיקות לטוקסוקרה ( 

הוכנסו לסל הבדיקות של המעבדה שלוש בדיקות חדשות הבודקות קיום נוגדנים  2009-בדיקות סרולוגיות חדשות: ב

 Strongyloides -ו Trypanosoma cruzi (Chagas disease), Tenia solium (Cysticercosis)כנגד 

stercoralis .  

נשלחו דוגמאות של סרה הומאני, מחולים שנבדקו בכל הבדיקות  2010ולידציה של כל שיטות הבדיקה: בשנת 

לצורך השוואה ואימות. תוצאות ראשוניות הראו התאמה בין התוצאות במעבדה לבין התוצאות  CDC-הסרולוגיות, ל

הנושא, עלה הצורך לבצע אימות לתוצאות של  ברוב סוגי הבדיקות. בעקבות מסקנות מן ההשוואה ולימוד CDC -ב

הוכנסה לשימוש שיטת  2011, בשיטה נוספת שתהיה ספציפית יותר. בשנת ELISA -אכינוקוקוס בשיטת ה תבדיק

Western blot ושא זהכדי לתת מענה לנ.  

  סיכום בדיקות סרולוגיות לטפילים  .1טבלה 

 חיוביות בדיקות  סה"כ שם הטפיל

 % מס'

Echinococcus 55 11 20 

Schistosoma 150 27 18 

Trichinella 12 1 8 

Toxocara 132 2 2 

Entamoeba histolytica 86 0 
 

Strongyloides 126 18 14 

Tenia solium 1 0  

Trypanosoma cruzi 2 0  

 10% 59 564 סה"כ

  

אכינוקוקוס, שכיסטוזומה, טריכינלה טוקסוקרה התרשימים הבאים מתארים את המגמות בבדיקות לתולעי 

  .2001-2010וסטרונגילוידס 
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  :2001-2010בדיקות סרולוגיות לאכינוקוקוס בשנים  .1איור 

  

בדיקת נוגדנים לאכינוקוקוס משמשת הן לאבחנה מבדלת בעקבות ממצאים של ציסטות והן לשלילת הדבקה 

  באכינוקוקוס לפני ניתוחי השתלה. 

  2010 –2001בדיקות סרולוגיות לסכיסטוזומה בשנים . 2איור 

  

  2009 –2001בדיקות סרולוגיות לטריכינלה בשנים  .3איור 

  

  

  

  

  

  

  

התחלואה בטריכינלה בישראל מתרחשת בצורת התפרצויות. מדובר בקבוצות באוכלוסיה אשר אכלו בשר נא שהיה 
  בשר חזירי בר שניצודו בצפון הארץ.נגוע בתולעי טריכינלה. רוב המקרים שנחקרו קשורים לאכילת 
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  2010 –2001בדיקות סרולוגיות לטוקסוקרה בשנים  .4איור 

  

  2010 – 2009בדיקות סרולוגיות לסטרונגילוידס בשנים  .5איור 

  

  אבחון והגדרה של טפילים בדוגמאות קליניות

מתבצעות בדגימות שתן  Schistosoma haematobiumבדיקות להימצאות ביצי . בדיקות שתן לסכיסטוזומה

לא נבדקו  6-שליליים אחד חיובי נמוך ו 7דוגמאות שתן ( 14נבדקו  2010-שעות. ב 24שנאספות ע"י הנבדק במשך 

 בבדיקה הסרולוגית) וכולן נמצאו שליליות לביצי סכיסטוזומה.

, Giardiaמסתמך על בדיקות מיקרוסקופיות. כאשר יש חשד להדבקה בטפילי  .אבחון טפילים בצואה

Cryptosporidium  אוEntamoeba histolytica.נבדקו  2010 -ב , מבוצעות בדיקות להמצאות אנטיגן של הטפיל

מהדוגמאות אובחנו כחרקים או כתולעים חופשיות שאינן טפיליות בעזרת  4 נמצאו חיוביות. 21דוגמאות מהן  100

  המחלקה לאנטומולוגיה.

  ממצאים בדוגמאות צואה  .2טבלה 

בדיקות 
 חיוביות

 שם הטפיל

1 Giardia 
1 Cryptosporidium 
7 Entamoeba histolitica/dispar 
3 Blastocystis hominis 
1 Other Amebae 
0 Taenia species 

בדיקות 
 חיוביות

 שם הטפיל

1 Strongyloides stercoralis 
1 Hookworm 
1 Ascaris worm 
5 non-pathogens 

21 Total 
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  אימות תחלואה במלריה

, הגורם למלריה בבני אדם מועבר ע"י עקיצת יתוש. כיום מוכרים חמישה מיני Plasmodium)טפיל הפלסמודיום (

, P.falciparumפלסמודיום הגורמים למחלת מלריה בבני אדם. ארבעה מהם מוכרים למדע כבר שנים רבות: 

P.vivax ,P.malariae ,P.ovale .  לאחרונה התגלה במזרח אסיה מין חדש שגורם מחלה בבני אדם אשר נקרא

P.knowlesi הוכנסה במרכז הארצי לפרזיטולוגיה שיטת  2009. בשנתRT-PCR  לזיהוי בו זמני של ארבעת מיני

והיא נמצאה רגישה, הדירה ומהירה. הפלסמודיום הותיקים שהינם גם הנפוצים יותר. בוצעה ולידציה של בדיקה זו 

בבדיקה מוגבר קטע  .וזמן מתן התשובה לבתי החולים התקצר בצורה משמעותיתהבדיקה הוכנסה לשימוש שגרתי 

) ספציפי. Probeשל טפיל הפלסמודיום. הרצף המתאים לכל מין של פלסמודיום מזוהה ע"י סמן ( 18S rRNA -מגן ה

המכיר את כל חמשת מיני המלריה. זיהוי מיני הפלסמודיום מתבצע גם בעזרת בחינה במקביל ישנו זיהוי ע"י סמן כללי 

מיקרוסקופית של טיפות דם עבות ומשטחים. במקרים בהם מין הפלסמודיום אינו מזוהה בצורה חד משמעית מבוצעת 

 .Pיותר היה חולים. המין הנפוץ ב 75-דגימות דם מ 95התקבלו  2010 -ב .PCR-גם קביעת רצף למקטע המוגבר ב

vivax .תרמו לקבוצה זו פליטים שהגיעו מאריתריאה .  

  2006-10בדיקות לטפילי מלריה בשנים  .3טבלה 

מס'  שנה
 חולים

 סה"כ
חיוביים

Not 
Plasmodium

mixed:  
P.falciparum 
+P. vivax 

P. 
ovale

 P .
malariae 

P. 
vivax

P. 
falciparum 

200655 37 18 ─ 3 1 18 15 
200748 22 26 ─ 2 0 6 14 
200841 20 21 0 0 2 8 10 

200944 26 18 1 4 1 6 15 

201075 60 15 1 6 0 35 18 

) התוצאה שניתנה ע"י 29%מהחולים ( 22עבור . P.vivax -ו P.falciparum -בנבדק אחד נמצאה הדבקה כפולה ב

כללו חולים שאובחנו כחיוביים מקרים אלה המרכז הארצי השפיעה על האבחון הראשוני שניתן בביה"ח. 

לפלסמודיום, אבל לא ניתן היה לאבחן את המין המדויק בשיטות מיקרוסקופיות ושימוש בקיטים מהירים, ומקרים בהם 

  היה אבחון לא מדויק.

  שונות

בדם של חולים מבוצעות בשיטת   )Borrelia persicaבדיקות לנוכחות חיידקי בורליה (. בדיקות קדחת חוזרת 

PCR. חולים מהם ארבעה נמצאו חיוביים. נבדקו חמישה 2010-ב  

דגימות דם של חולים שנבדקו  שימור בנק דגימות דם/סרום שנמצאו חיוביות למלריה או לפרזיטים אחרים.

למלריה ודגימות סרום שהתקבלו לצורך ביצוע בדיקות לנוכחות נוגדנים נשמרות בהקפאה ומהוות את הבסיס להקמת 

  נגוע בטפילים השונים.בנק סרה של דם 

  תוכניות להמשך

  המרכז הארצי נמצא בתהליך עדכון, שדרוג וולידציה של כל הבדיקות לטפילים. 

  הכנסת שיטות מולקולארית לזיהוי טפילים מצואה. .1

 ולידציה לשיטות מעבדה סרולוגיות. .2

 למעבדות רפואיות  15189ISOכתיבת נהלים לקראת הסמכת המרכז לתקן   .3

 של המידע ושיטות העבודה במעבדה.ארגון ותיעוד  .4
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יצירת שיתופי פעולה עם מעבדות נוספות, רופאים ווטרינרים לטובת מעקב אחרי תחלואה בטפילים והבנת  .5

  הצרכים בשטח. 

  

  קורסים ימי עיון והרצאות

ות ד"ר תמר גרוסמן וד"ר אתי מרוא השתתפו בקורס מחלות זואונוטיות המועברות ע"י פרוקי רגל בישראל  במעבד

  המרכזיות בירושלים.

 Center of Disease Control and Prevention -ד"ר תמר גרוסמן השתתפה בקורסים הבאים שהתקיימו ב

  באטלנטה, ארה"ב: 18-28.10.2010בתאריכים 

Diagnostic Parasitology: Intestinal Organisms, Blood and Tissue Organisms, Molecular 

Parasitology Program. 

1. Malaria parasite life cycle.  ,הקורס מחלות זואונוטיות המועברות ע"י פרוקי רגל בישראל  דר' אתי מרוא
  במעבדות המרכזיות בירושלים.

רופאים בביה"ח דר' אתי מרוא בפני  .הצגת פעילות המעבדה בכלל והתמקדות בנושאי שעלת ומלריה בפרט .2
  הרצוג בחודש מאי 

הינה מזכירת האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה,פרוטוזואולוגיה ומחלות אתי מרוא מנהלת המעבדה המחוזית, ד"ר 

 .2009טרופיות משנת 

 פרסומים מדעיים

Peer reviewed publications  

1. Marva E, Grossman T (2010) Laboratory tests for parasitic diseases in Israel. Harefuah. 

Sep;149(9):585-6, 619 

2. Safdie G, Farrah IY, Yahia R, Marva E, Wilamowski A, Sawalha SS, Wald N, Schmiedel J, 

Moter A, Göbel UB, Bercovier H, Abdeen Z, Assous MV, Fishman Y. Molecular 

characterization of Borrelia persica, the agent of tick borne relapsing fever in Israel and 

the Palestinian Authority. PLoS One. 2010 Nov 24;5(11):e14105 

Abstracts 

1. Grossman T, Cohen T, Grinberg L, Marva E (2010) Diagnostic methods in Israel: current 

state and future plans. Israel Society of Parasitology, Protozoology and Tropical Diseases, 

Annual meeting. 

2. Marva E, Grossman T (2010) Serological evidence for the presence of toxocariasis in 

Israel. Israel Society of  Parasitology, Protozoology and Tropical Diseases, Annual meeting. 
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  רפואית מעבדה לאנטומולוגיה

  , MSc, מריה קלברט PhD, הדר שנור MScעמוס וילמובסקי : עובדים. PhDלאור אורשן מנהלת: 

  .MSc, אירנה זונשטיין MScאסתר קורזין  , MSc סקיט, ליאורה סטודנPhDפואד עקאד 

   רקע

רגלים הגורמים נזק לאדם ובכלל זה העברת מחלות, הרפואית עוסקת במיני החרקים ופרוקי  המעבדה לאנטומולוגיה

  פגיעה בגוף, נוכחות מטרידה ופגיעה במזון וברכוש. 

    נושאי פעילות

 של חרקים ופרוקי רגליים מזיקים, כולל זיהוי הגדרה על פי סימנים מורפולוגיים. ,טיפול בדגימות שדה

 בירור רמות ההדבקה של וקטורים בפתוגנים מחוללי מחלות.

 העדפות פונדקאים של וקטורים מעבירי מחלות.

 עמידות לחומרי הדברה.

 יעילות של שיטות וחומרי הדברה במעבדה ובשדה.

 .י מחסן וחרקים אחרים במזון, מזיקנגיעות מזון בחרקים

 מזיקי רכוש.

 .מזיקים לאדםשל חרקים רגישות לחומרי הדברה גידול אוכלוסיות רפרנס 

 .אוסף מקוטלג של המזיקים החשובים לאדם ולמזון

 לגבי הביולוגיה והתפוצה של המזיקים החשובים לאדם בישראל. ,מידעושימור תיעוד  ,בירור

  רשימת הבדיקות 

 של פרוקי רגליים מעבירי מחלות (כגון יתושים, פרעושים, קרציות וזבובי חול) ומזיקי מחסן ,מיןרמת הגדרה ל

 .ורכוש

 הגדרה לרמת מין סוג או משפחה של פרוקי רגליים אחרים.

 הנילוס.מערב לבדיקות נגיף קדחת  ,לפי מין מקום ומועד איסוף ,הכנת אצוות של יתושים

 בשיתוף עם המעבדה המולקולארית. ,יה בזבובי חולזיהוי מולקולארי של טפילי ליישמנ

 בשיתוף עם המעבדה המולקולארית. ,זיהוי מולקולארי של ארוחות דם

 באוכלוסיות שדה של יתושים. ,בדיקת עמידות לחומרי הדברה

 של חומרי הדברה בפיתיון סוכרי. ,בדיקת היעילות הבסיסית והשיורית

 בדיקות מזון לנוכחות חרקים.

 לוסיות זבובי חול בשדה.דיגום אוכ

  מחקר ופיתוח 

  מולקולארי של מיני זבובי החול, בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.מורפולוגי וזיהוי 

  בירור האקולוגיה וההתנהגות של זבובי חול בשדה.
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  תוצאות

  יתושים

, היתושים דיגום .(WNV) מערב הנילוסבנגיף קדחת  ההדבקה ושיעוריהשכיחות היחסית של מיני היתושים 

בעיקר במסגרת המערך הממשלתי לניטור יתושים ופתוגנים שהם נושאים. גם השנה הניטור היה מכוון  מתבצע

ורשות הטבע והגנים אוספים את היתושים המשרד להגנת הסביבה  פקחילמניעת תחלואה בקדחת מערב הנילוס. 

עבדה המרכזית נגיפים מתבצע במהוי וזיהבמעבדה לאנטומולוגיה גדרה מתבצעים המיון והבוגרים בשדה. הה

תמקד בעיקר באזורים בהם היה יתושים הבוגרים הה דיגוםבשנת הדוח בתל השומר. של משרד הבריאות לנגיפים 

עד לסוף שנת הדוח דיגום היתושים התקיים במתכונת   .מערב הנילוסמידע או חשש להעברה של מחלת קדחת 

מבלי לבצע בקרה בלבד,  CO2 -המבוססות על משיכה ל CDCתוך שימוש במלכודות שהייתה נהוגה בשנים קודמות 

ניטור סנטינלי  וכמעט ולא בוצעשיטות ניטור מתאימות ליתוש הטיגריס  לא הוכנסו . גם בשנה זועל שיטות הדיגום

 לבחון ,במקומות קבועים. זאת למרות פניות חוזרות של ראש השירות לבריאות הצבור למשרד להגנת הסביבה

חיזוי ניתוח לשיאפשר שיטתי  נתוניםאיסוף כך שיתבצע ולשפר את מערך הדיגום, תוך ניצול מיטבי של המשאבים 

 868אתרים באמצעות  275 -יתושים בוגרים שנאספו ב 147,000 -כ הגדרנובמעבדה לאנטומולוגיה  התפרצויות.

שמגיע נת עלייה במספר היתושים הבוגרים ממסת 2007משנת החל  אתרים. 158 -מ םזחלי 23,000 -, ומלכודות

העלייה במספר היא תוצאה של גידול בהיקף הדיגום ואינה משקפת עלייה בצפיפות אוכלוסיות ). 1(איור  למעבדה

   היתושים בארץ. 

  מספר היתושים שהוגדר במעבדה לאנטומולוגיה לפי שנים .1איור 

  

 2010שנת בהרכב המינים . 1נתוני היתושים ותוצאות הבדיקות לנוכחות נגיף קדחת הנילוס המערבי מוצגים בטבלה 

 43% -מכלל דגימות הבוגרים ו Culex pipiens )60% המינים הנפוצים ביותר היו שני .דומה לשנים קודמותהיה 

המקור . מכלל דגימות הזחלים) 29% - גרים ומכלל דגימות הבו 25%( Cx. perexiguus -ו מכלל דגימות הזחלים)

בלכידות הוא צפיפות גבוהה מאוד של המין  )Cx. antennatus )10%למספר הגדול של יתושים בוגרים מהמין 

מכלל  2% -מכלל היתושים הבוגרים שנאספו ו 3%היוו  Aedes caspius יתושים מהמין. אזור החולהבשבוצעו 

 Ae. albopictusהמין הפולש  .מכלל היתושים הבוגרים שנאספו 3%היוו  Cx. poicilipesיתושים מהמין . הזחלים

זאת בניגוד מוחלט לנתונים  ,פחות מאחוז אחד מכלל היתושים שהגיעו למעבדה ה(יתוש הטיגריס האסיאתי) היוו

למרות התראות גם השנה, המצביעים על המשך ההתפשטות של המין למקומות חדשים ועלייה בצפיפות אוכלוסיותיו. 

ולמרות הנתונים בספרות, לא הופעלו מלכודות המתאימות ללכידת יתוש  2007ובקשות של משרד הבריאות משנת 

, ולא מנוטרת נשאות פתוגנים לאדם במין זה שהוא יתוש זהשלא מתבצע ניטור מסודר של הטיגריס. המשמעות היא 
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בקדחת  תחלואהבמקרים רבים היתה , זאת למרות שלקדחת מערב הנילוס גם ואוליוקטור למחלות צ'יקונגוניה ודנגי 

מינים שנמצאו בדגימות בשנים  חמישה. הוא היתוש הדומיננטי יתוש הטיגריסבהם יישוב הנילוס המערבי במקומות 

  *). -קודמות לא נמצאו בדגימות היתושים בשנת הדוח (מסומנים בטבלה ב

לפי  ,2010בשנת  (WNV)הנילוס מערב קדחת  נגיף נוכחותות הבדיקות לסכום נתוני היתושים ותוצא .1טבלה 
  מין היתוש

 מין יתוש
מספר 
 זחלים

מס' 
דגימות 
 זחלים

מספר 
 אתרים

מכלל  %
דגימות 
 הזחלים

מספר 
 בוגרים

מכלל  %
הבוגרים

מספר 
 אתרים

מספר 
נקבות 

 - ל
WNV 

מספר 
אצוות 

 - ל
WNV 

מספר 
אצוות 
חיוביו
 ת

IR 

Ae. albopictus 93 5 5 <1 167 <1 17 69 9 

Ae. caspius 225 13 13 1.86 3,907 2.7% 70 453 12 

Ae. mariae 68 6 3 <1 

Ae. detritus 12 <1 4 

Ae. pulchritarsis* 

An. algeriensis 15 8 7 1.14 218 <1 23 12 1 

An. claviger 93 14 13 2.00 5 <1 3 

An. multicolor* 

An. sacharovi 33 7 6 1.00 3 <1 2 

An. sergentii 55 9 7 1.29 608 <1 16 175 4 

An. superpictus 1 <1 1 

An. tenebrosus  26 4 4 <1 2,604 1.8% 38 291 9 

Cul. annulata* 

Cul. longiareolata 648 53 50 7.58 71 <1 19 

Cul. subochrea 10 4 3 <1 35 <1 3 

Cx. antennatus 1 1 1 <1 14,125 9.7 14 416 9 

Cx. deserticola 1 1 1 <1 

Cx. hortensis 12 5 5 <1 

Cx. laticinctus 282 11 9 1.57 75 <1 11 

Cx. martinii 85 9 7 1.29 

Cx. mimeticus 2 1 1 <1 

Cx. perexiguus  3,981 201 151 28.76 36,610 25.1 99 7857 207 14 1.78 

Cx. pipiens 17,327 299 179 42.78 83,053 56.9 134 6045 157 1 0.17 

Cx. poicilipes 13 4 4 <1 4,115 2.8 20 400 8 

Cx. pusillus* 

Cx. sinaiticus 4 2 2 <1 

Cx. territans / judaicus* 

Cx. theileri 20 11 11 1.57 163 <1 24 

Ur. unguiculata 234 31 26 4.43 207 <1 25 

 0.95 15 416 15,718   145,979100 100   699 23,228 סה"כ

  2010מינים שנמצאו בדגימות משנים קודמות אך לא נמצאו בדגימות בשנת * 

הבדיקות לזיהוי נגיף קדחת מערב הנילוס ביתושים מתבצעות במעבדה המרכזית לנגיפים בתל השומר. יחידת 

 364שנבדק ( הקבוצותנקבות, מאותו המין, מועד ומקום האיסוף. הרוב המכריע של  50של עד  קבוצההבדיקה היא 

של  קבוצותההחלטה להעדיף בדיקה של ). 157( Cx. pipiens -) ו207( Cx. perexiguus) היו של 88%, 415מתוך 

    infection ratesההדבקה שיעורימתבססת על תוצאות משנים קודמות בהן נמצא כי  Cx. perexiguusהמין 

)IR במין זה היו הגבוהות ביותר, ועל הנחה כי מין יתוש זה הוא ) נקבות 1000 -מספר התגובות החיוביות מחושב ל

מוצג המתאם החזק בין שיעורי ההדבקה השנתיים של שני מיני  2באיור בארץ.  הווקטור המשמעותי ביותר לנגיף

  היתושים. 
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בנגיף קדחת  Cx. pipiensושל יתושי  Cx. perexiguusשל יתושי  (IR)שיעורי ההדבקה הקשר בין  .2איור 
    (WNV)מערב הנילוס

  

מדגם היתושים שנבדק לנגיף, הדבר בולט בעיקר לגבי המין צמצום במהלך השנים עקב אילוצים חלה מגמה של 

 .Cxבשנת הדוח הדבקה בנגיף קדחת הנילוס המערבי נמצאה רק במינים  ).3(איור  Cx. pipiensהנפוץ ביותר 

perexiguus ו- Cx. pipiens מאז שמתקיימות 2, ושיעורי ההדבקה היו נמוכים בהשוואה לשנים קודמות (טבלה .(

נראו שיעורי הדבקה נמוכים מאלה  2004) רק בשנת 2000חות נגיף קדחת הנילוס ביתושים (שנת בדיקות לנוכ

 מאלה שנמצאו במין גבוהים) היו =Cx. perexiguus )1.78IRההדבקה ביתוש  שיעוריכבכל שנה . 2010 -שנמצאו ב

Cx. pipiens )0.17IR= .(  

 .ההדבקה בנגיף שיעורישכיחות היתושים לבין  קשר ביןהעונתיות של נגיף קדחת מערב הנילוס ביתושים וה

הדבקה בנגיף נמצאה השנה נבדקו יתושים שנאספו בין חודש אפריל לחודש נובמבר. . 4התוצאות מוצגות באיור 

בחודשים יוני ועד ספטמבר, בולט שיעור הדבקה גבוהה בחודש יוני כאשר צפיפות  Cx. perexiguusביתושי 

מודבקים נמצאו רק בחודש אוגוסט, בעוד שצפיפות  Cx. pipiensהאוכלוסייה של המין הייתה נמוכה. יתושי 

  האוכלוסייה הגדולה ביותר נמצאה בחודש יולי.  

מוצגים הנתונים על  5באיור  .ילוס לבין מקרי התחלואהההדבקה של היתושים בנגיף קדחת הנ שיעוריקשר בין 

ביחס לנתוני שיעורי ההדבקה בנגיף לכלל  2010 -ל 2001מקרי התחלואה בקדחת מערב הנילוס בישראל בין השנים 

בין מספר החולים בקדחת  (R2=0.18)היתושים שנבדק. בניתוח של הנתונים השנתיים ניתן לראות מתאם חיובי חלש 

  ההדבקה של היתושים בנגיף.  לבין רמות

  

   

y = 0.212x + 0.1273
R² = 0.6842
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   WNVמגמות רב שנתיות של מדגם היתושים שנבדק לנוכחות  .3איור 
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   Cx. perexiguus של יתושים מהמיניםבנגיף קדחת מערב הנילוס ההדבקה  בשיעורימגמות  .2טבלה 
 Cx. pipiens, Ae. caspius 2000-2010 בין השנים   

Year 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

No. trap 
nights 

167 700 843 686 707 632 535 732 708 728 869 

No. collected2,500 21,366 134,57071,20080,16080,41954,364 84,448 116,631 129,018 145,979 

% tested 81% 90% 37% 45% 32% 17% 22% 14% 16% 10% 11% 

Cx. 
perexiguus 

2 
829 
2.4 

20 
7,351 

2.7 

26 
12,369 

2.1 

16 
8,072 

2 

4 
6,311 

0.6 

18 
4,893 

3.7 

28 
2,935 

9.6 

18 
5,345 

3.4 

19 
6,680 
2.84 

  

No. positive   
No. tested 
IR 

28 
7,223 
3.88 

14 
7,857 
1.78 

Cx. pipiens 

2 
1,800 

1.1 

6 
6,314 

1 

7 
27,547 

0.3 

4 
19,421

0.2 

0 
17,305

0 

7 
8,459 
0.83 

16 
8,501 

1.9 

9 
7,132 

1.3 

7 
10,390 

0.67 

  

No. positive   
No. tested 
IR 

6 
4,434 
1.35 

1 
6,045 
0.17 

Ae. caspius

0 
61 
0 

0 
483 

0 

4 
5,095 
0.8 

0 
3,751 

0 

0 
1,668 

0 

0 
55 
0 

3 
746 

4 

0 
710 

0 

1 
625 
1.6 

  

No. positive   
No. tested 
IR 

0 
467 

0 

0 
453 

0 

 

  

הנילוס (ממוצע מספר יתושים למלכודת) מערב ווקטורים לקדחת ההשכיחות העונתית של מיני היתושים  .4 איור
  .WNV -ב (MIR) ההדבקה שיעוריוהפיזור העונתי של 
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   (IR) ביחס לרמות ההדבקה של היתושים בנגיף) WNF(בקדחת מערב הנילוס  החוליםמספר בין  מתאם .5 איור

 

הקשר בין נתוני  7ובאיור  Cx. perexiguusההדבקה ביתוש  שיעוריבין נתוני התחלואה לבין  המתאםמוצג  6 באיור

ללא נתון כחול) וסימון (מכל השנים מתאם נבדק על הנתונים ה. Cx. pipiensההדבקה ביתוש  שיעוריהתחלואה לבין 

בניתוח של הנתונים ניתן לראות כי ). סימון אדום( 2006שנת ההדבקה של יתושים בנגיף מ שיעורהקיצון הגבוה של 

 Cx. pipiensהיה חזק יותר ביתושי ההדבקה בנגיף לבין המספר של מקרי המחלה  שיעורימתאם בין ה מכל השנים,

 גבוהיםהיו  Cx. perexiguus יההדבקה ביתוש שיעוריכל השנים ש, למרות Cx. perexiguusיתושי בהשוואה ל

, מתקבל 2006נתוני הקיצון של שנת . עם זאת כאשר מנתחים את הנתונים ללא Cx. pipiens ימאלה שנמצאו ביתוש

רמות ההדבקה ביתושי ה והמתאם בין ההדבקה של יתושים בנגיף לבין מקרי התחלוא שיעורמתאם חזק יותר בין 

Cx. perexiguus  חזק מזה שמתקבל ליתושיCx. pipiens .  

  ההדבקה של יתושי  לשיעורי) ביחס WNFהקשר בין מספר החולים בקדחת מערב הנילוס (. 6 איור
Cx. perexiguus  בנגיף(IR) ) 2006אדום ללא נתוני(  

  

y = 20.979x + 43.668
R² = 0.1821
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  של יתושי (IR)ההדבקה  לשיעורי) ביחס WNFהנילוס ( הקשר בין מספר החולים בקדחת מערב .7 איור
Cx. pipiens 2006אדום ללא נתוני ( בנגיף(  

  

  

והמתאם הטוב יותר בין מספר מקרי . )2(איור  בין רמות ההדבקה בנגיף הקדחת בשני מיני היתושיםהחזק המתאם 

החשיבות הרבה  זהמין לתומך בהנחה כי  Cx. perexiguusלשיעורי ההדבקה ביתוש ) 2006(ללא נתוני התחלואה 

ביותר במעגל ההעברה של נגיף קדחת מערב הנילוס בארץ כולל העברה לאדם. עם זאת לא ניתן לבטל את התרומה 

חשוב לזכור כי הסיכון להעברת פתוגן לאדם על ידי וקטור תלויה למעגל ההעברה של הנגיף.  Cx. pipiensשל יתושי 

בשנת הדוח  מבני אדם.המין בנגיף גם בגודל אוכלוסיותיו בנטייה ובהזדמנות למצוץ דם  ההדבקה של לשיעוריבנוסף 

 קבוצותלנגיף בחודש אוגוסט, אולם בשנים קודמות נמצאו אחת חיובית  קבוצהרק אמנם  Cx. pipiensנמצאה במין 

מעגל ההעברה של הטפיל כך שיתכן למין חשיבות רבה להגברה של בעיקר בתחילת העונה ובסופה. זה חיוביות במין 

  בתחילת העונה.

  זבובי חול

, לה שותפים המשרד איסוף זבובי החול במוקדי ליישמניאזיס ברחבי הארץ התבצע במסגרת התוכנית הבין משרדית

, איגוד להגנת הסביבה, רשות הטבע והגנים וצה"ל. סדרה של לכידות חד פעמיות בוצעה על ידי איגור ערים יהודה

מקומות, המיצגים טיפוסים שונים  10 - ניטור סנטינלי קבוע התייצב ב. ובמסגרת מערך ניטור היתושיםערים שומרון 

של מוקדי העברה של ליישמניאזיס עורי. במקומות אלה התבצעו לכידות של זבובי חול פעמיים בחודש במהלך כל 

ם דווח על מקרי מחלה או חודשי השנה. ניטור בעונת הפעילות של זבובי החול התבצע במקומות נוספים בה

שהתקבלו תלונות על נוכחות של חיות מאגר בסמוך לבתים או על מפגעים מזבובי חול. מבין המוקדים בהם ידועה 

נקבעו מלכתחילה ארבעה מקומות דיגום: כרכום, טבריה, מעלה אדומים וכפר  ,Leishmania tropicaהעברה של 

כפר רופין נבחר כמייצג של מוקד התחלואה אדומים. בעקבות התפרצות תחלואה, נוסף דיגום גם בפדואל ובענתות. 

ורי הנגרם ע"י , בעמק בית שאן. ניטור סנטינלי התבצע  במוקדים אנדמיים ידועים לליישמניאזיס עL. major -החדש מ

  ושדה בוקר. רביבים, 84קציעות, בא"ח בדרום הארץ. המקומות המיצגים שנוטרו בשנת הדוח הם:  L. majorהטפיל 

, הפועלות ללא CDC light trapsהתבצעה במלכודות שאיבה דמויות  לכידת זבובי חולבדומה ללכידת יתושים בוגרים 

(פיתוח של דני מולכו). משיכת זבובי החול התבססה על שחרור דו  AA (GP2700)אור ומופעלות על ידי שתי סוללות 

. המלכודות הוצבו בסמוך לפני של המלכודת ק"ג קרח יבש למלכודת ללילה) באזור המאוורר 1תחמוצת הפחמן (

השפעה רבה הן על גורם המשיכה ולסוג המלכודות אופן ההצבה הקרקע לקראת השקיעה ונאספו אחרי הזריחה. 

y = 36.813x + 50.08
R² = 0.1803

y = 61.949x + 38.384
R² = 0.3019
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הן בזיהוי דוגמאות  PCR-RFLP -בתהליך ואלידציה של השיטה מצאנו התאמה מלאה לבדיקה באמצעות התהליך ה

וריצוף. היתרונות הגדולים  RT -חיוביות והן בזיהוי מין הטפיל. ביצענו ואלידציה נוספת ע"י חיתוך התוצר שהתקבל ב

שעות עד לקבלת תוצאות במחשב; זיהוי מין הטפיל  4הנוספים של השיטה הם: מחיר נמוך; זמן עבודה קצר של 

מים; חיסכון בעבודה עם ג'לים ואתידיום ברומיד; חיסכון בפיענוח ויזואלי של בשלב אחד; הקטנת הסיכון לזיהו

 התוצאות והקלדה ידנית. התוצאה מאפשרת לאחר כיול לקבל אינידקציה על כמות הטפילים בדוגמא.  

 אומדן לגודל האוכלוסיות, הבנוי מכלל מספר הזבובים, מכל המינים שנלכדו, מחולק במספר(density) -  צפיפות

המלכודות שהופעלו. ברוב המוקדים, הווקטור הוא המין השולט בלכידות ולכן הערך המתקבל, מייצג בקירוב את 

צפיפות הווקטור וגבוה ממנו רק במקצת. כאשר החלק היחסי של מיני הווקטור בצפיפות הכוללת קטן יותר, יש מקום 

  להקטין בהתאם את ערך הצפיפות. 

  שיעור ההדבקהההגדרות של הזכרים. נקבע על סמך  - ב המיניםהרכאומדנים מדדים וחישובים: 

(infection rates IR) -  מודבקות בטפילי  הנקבות זבובי חול לאחוז אומדןLeishmania , שדההבאוכלוסיות .

החיוביות לבין מספר הנקבות שנבדק ומתבסס על ההנחה כי בכל  הקבוצותהאומדן נקבע על פי היחס בין מספר 

  מקדם הנותן ביטוי להבדלים בנטיית הוקטורים -לבתים  הכניסה מקדםאצווה חיובית נקבה נגועה אחת. 

 P. papatasi ו- P. sergenti  להיכנס לבתים. ערכי המקדם מבוססים על נתוני השכיחות היחסית של מינים אלה

. הערכים 2005-2007מעלה וכפר אדומים בשנים תים ביחס לאיסופים שמחוץ להם כפי שהתקבלו בבאיסופים מהב

אומדן לרמת  –(estimated risk level)  המשוער רמת הסיכון. P. sergenti -ל 0.1 -ו P. papatasi -ל 1הם: 

דן מחושב כמכפלה של . האומLeishmaniaהסיכון של החשיפה של בני אדם לנקבות זבובי חול מודבקות בטפילי 

  בערכי מקדם הכניסה לבתים. לכל אחד ממיני הוקטור ומוכפל  IR -הצפיפות ב

נתוני האיסוף הכלליים לפי מקומות ופירוט . הרכב המינים ושיעורי ההדבקה בליישמניה בשנת הדוח לפי מקומות

. 4בליישמניה מוצגים בטבלה של זבובי חול והנתונים על שיעורי ההדבקה  3של הרכב המינים מסוכמים בטבלה 

מסומנים באדום ומוקדים אנדמיים  L. tropica מוקדים אנדמיים בהם ידועה תחלואה כתוצאה מהדבקה של טפילי

  . מסומנים בכחול L. majorלתחלואה כתוצאה מהדבקה בטפילי 

 L. tropica -קטור להו P. sergentiניתן לראות כי צפיפות זבובי החול באתרים בהם המין השולט הוא  3מטבלה 

. בולטת הצפיפות החריגה L. major -הוקטור ל  P. papatasiגבוהה מזו שהתקבלה באתרים בהם המין השולט הוא 

ניתן לראות כי באופן כללי שיעורי ההדבקה של זבובי  4מטבלה . (ראה להלן) של זבובי חול שנרשמה בכפר אדומים

היו גבוהים משיעורי ההדבקה  P. papatasiבאתרים בהם מין זבוב החול השולט הוא מהמין  L. majorחול בטפיל 

.  מבין האתרים האנדמיים P. arabicusומצוי המין   P. sergentiבאתרים בהם שולט המין  L. tropicaבטפיל 

ו בשדה בוקר. שיעור לא נמצאה בשנת הדוח הדבקה בזבובי חול שנאספ L. majorלליישמניאזיס הנגרם ע"י הטפיל 

ההדבקה של זבובי חול שנאספו מכפר רופין שבעמק בית שאן היה נמוך משיעורי ההדבקה שנמצאו בזבובי חול 

שיעורי ההדבקה  L. tropicaשנאספו במוקדים שבנגב. מבין כל האתרים האנדמיים לליישמניאזיס הנגרם ע"י הטפיל 

ם ביותר בפדואל, אולם במקומות אלה הניטור לא היה עקבי ולא היו בענתות והנמכוכי 2010הגבוהים ביותר בשנת 

השתרע על פני כל השנה. מבין המקומות האנדמיים בהם נערך ניטור עקבי, שיעורי ההדבקה באזור הצפון (טבריה 

  וכרכום) היו גבוהים מאלה שנמצאו במדבר יהודה. 

השוואה בין מקומות  - ומדד לרמת הסיכוןעונתיות של אוכלוסיות זבובי החול, שיעורי ההדבקה בליישמניה 

ד מוצגים צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול ושיעורי ההדבקה לפי שנה וחודש בהתבסס על נתוני -א 8באיור . ושנים

. לגבי המוקדים בצפון הארץ (טבריה וכרכום) L. tropica -הדיגום הסנטינלי באתרים האנדמיים לליישמניאזיס מ

. למוקדים במדבר יהודה (מעלה אדומים וכפר אדומים) מוצגים נתונים משנת 2008צע שנת קיימים נתונים מאמ

אוקטובר.  –. בכל המוקדים צפיפות זבובי החול הייתה גבוהה (מאות זבובי חול למלכודת) בין החודשים מאי 2007

 -ו 2009חול בקיצים  ג) ניתן לראות באופן ברור את הצפיפות הגבוהה מאוד של זבובי8באיור של כפר אדומים (

קשורה  2009אני משערים כי העלייה הפתאומית בצפיפות זבובי חול בשנת בהשוואה לשנים קודמות.  2010

מרץ) נלכדו  –. בעונת החורף (חודשים ינואר 2008לעבודות התשתית והבנייה הנרחבות שהתחילו במקום בסוף שנת 

ים וחריצים. בחלק מהמקרים לא ניתן לראות נתונים אלה בקנה רק זבובי חול בודדים במלכודות שהוצבו בסמוך לסדק
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המידה של האיורים. למרות המספר הקטן של זבובי חול שנלכד בחורף, לעצם ההמצאות של זבובי חול בעונה זו 

  משמעות לגבי מעגל ההעברה של טפיל הליישמניה.  

  ף.הרכב המינים לפי מקומות איסו –סיכום נתוני זבובי החול  .3טבלה 

Location Total 
collected 

Mean 
density 

% 
males 

% P. 
sergenti 

% P. 
syriacus 

% P. 
tobbi 

% P. 
papatasi 

% P. 
perfiliewi 

% P. 
arabicus 

% other 
species 

 0 3  למוגא

 100 28 1 50 84בא"ח 

 100 20 33 99  גבעת ישעיהו

 13 87 27 14 55 ורד יריחו

 1> 1> 1> 1> 2 98 66 184 14,184 טבריה

 97 3 73 5 41 ירושלים הר חומה

 0 13 75 13 53 2 15 ירושלים פסגת זאב

 38 8 13 42 23 91 274  כליל

 1> 3 1> 1> 97 54 1,144 141,855 כפר אדומים

 1 86 13 1> 1> 29 15 4,632 כפר רופין

 1> 14 1> 1> 6 5 74 68 77 10,418 כרכום

 14 13 73 37 3 41 כרמל

 1> 15 69 8 8 42 4 31 לוזית

 2 98 58 401 24,447 מעלה אדומים

 1 1 4 94 56 23 181 נוקדים

 4 89 4 53 52 312 נטף

 46 8 46 20 4 64 סוסייה

 100 31 3 72 עיר הבה"דים

 1> 1 1> 7 28 63 46 54 3,438 ענתות

 1> 1> 3 6 91 49 28 3,220 פדואל

 100 0 1 קליה

 100 23 2 98 קציעות

 5 5 49 41 69 14 108 קרני שומרון

 100 18 8 401 רביבים

 33 67 17 6 18 שדה אליהו

 1> 73 18 2 166 שדה בוקר

 1> 8 13 79 51 6 47 תקוע

Total204,271 94 1 1 3 <1 1 <1 

בטבריה זבובי חול מודבקים נמצאו מאפריל ועד ינואר, בכרכום נמצאו זבובי חול מודבקים במרץ וממאי ועד ספטמבר, 

במעלה אדומים ממאי ועד דצמבר ובכפר אדומים מאפריל ועד נובמבר. אין מתאם בין צפיפות האוכלוסיות של זבובי 

עורי ההדבקה הגבוהים בסתיו ובעיקר בחודשים נובמבר החול לבין שיעורי ההדבקה (נתונים לא מוצגים) ובולטים שי

כדי לבדוק האם קיימת מגמה בולטת וכדי  ודצמבר כאשר צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול נמצאת בירידה חדה.

לכל להתגבר על שונות בתוצאות שיכולה לנבוע ממגבלות הדיגום ואירועים אקראיים, ניתחנו את הנתונים העונתיים 

).  ניתן לראות כי למרות שונות בין השנים לבין המקומות, נתן היה למצוא זבובי 9לכל השנים (איור קדים וארבעת המו

חול מודבקים בליישמניה בכל החודשים חוץ מחודש פברואר וכי שיעורי ההדבקה הגבוהים ביותר היו בחודשים 

   דצמבר וינואר.

של זבובי החול ושיעורי ההדבקה בליישמניה במוקדי תחלואה ד מוצגים הנתונים על צפיפות האוכלוסיות -א 10באיור 

מדרום הארץ. בכל השנים ובכל המקומות לא נלכדו כלל זבובי חול בין החודשים דצמבר עד מרץ ורק  L. major -מ

זבובי חול בודדים נלכדו בחודש נובמבר. זבובי חול מודבקים בליישמניה נמצאו בין החודשים אפריל ועד אוקטובר. 

, 2009עורי ההדבקה בליישמניה היו דומים בשנים השונות בבא"ח ובקציעות. ברביבים הדיגום החל רק בשנת שי

אז  2010בשנה זו צפיפות זבובי החול היתה גבוהה יחסית ושיעור ההדבקות בליישמניה נמוך בהשוואה לשנת 

מניה היו גבוהים. בשדה בוקר הנתונים צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול היתה נמוכה יותר ושיעורי ההדבקה בלייש

  . 2010 -ו 2008מצביעים על מגמת ירידה הן בצפיפות אוכלוסיות זבובי החול והן בשיעורי ההדבקה בין השנים 
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  בליישמניה  של נקבות זבובי חול IRההדבקה  ישיעור .4טבלה 

Location 
No. 

females 
tested 

No. 
positive  

L. tropica 

No. 
positive  
L. major 

IR 

       3 אלמוג
 2.70 1   37 84בא"ח 

         גבעת ישעיהו
 0     31 ורד יריחו
 0.95   38 3,986 טבריה

         ירושלים הר חומה
        ירושלים פסגת זאב 

 0     208 כליל
 0.24   16 6,602 כפר אדומים
 1.10 68   6,191 כפר רופין

 0.88   27 3,076 כרכום
         כרמל
         לוזית

 0.40   35 8,733 מעלה אדומים
       74 נוקדים
       76 נטף

       38 סוסייה
 4.00 2   50 עיר הבה"דים

 1.66   30 1,808 ענתות
 0.11   1 901 פדואל
         קליה

 4.00 3   75 קציעות
         קרני שומרון

 4.83 16   331 רביבים
 0     15 אליהו שדה

 0     62 שדה בוקר
 0     20 תקוע

 Total 32,317 147 90   

מוצגים הנתונים המקובצים לכל השנים ולארבעת מוקדי הליישמניאזיס בדרום שנוטרו  9המקביל לאיור  11באיור 

באופן עקבי. ניתן להבחין בשלושה שיאים של צפיפות אוכלוסיות זבובי החול במאי, באוגוסט ובאוקטובר. שיאי שיעורי 

  בחודש את שיאי הצפיפויות.  ההדבקה הופיעו בחודשים אפריל, יולי וספטמבר ובכך הקדימו

 L. major -מוצגים הנתונים העונתיים שנאספו בכפר רופין, הנמצא בלב המוקד החדש של ליישמניאזיס מ 12באיור 

בעמק בית שאן. נתן לראות כי בהשוואה למוקדי התחלואה הדרומיים שיא צפיפות האוכלוסייה של זבובי החול היא 

 2009נמצא שיעור הדבקה נמוך רק בחודש ספטמבר. בשנת  2008. בשנת בחודשים אוגוסט ספטמבר ואוקטובר

זבובי חול מודבקים נמצאו בחודשים אוגוסט ועד אוקטובר כאשר שיעור ההדבקה הנמוך ביותר היה בחודש אוגוסט 

בי והגבוהה היה באוקטובר. בשנת הדוח זבובי חול מודבקים נמצאו ממאי ועד נובמבר. לא ברור האם ההעדר של זבו

  חול מודבקים בחודש יוני הוא משמעותי או תוצאה אקראית. 
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  לפי שנה חודש ואתר L. tropicaצפיפות זבובי החול, ושיעורי ההדבקה שלהם בטפילי  .8איור 
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כרכום. ב
צפיפות זבובי חול רמות הדבקה
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  לפי חודשים מקובץ לשנים ומקומות  L. tropicaצפיפות זבובי החול, ושיעורי ההדבקה שלהם בטפילי  .9איור 

  
לאור העדר מתאם בין נתוני צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול ונתוני שיעורי ההדבקה בליישמניה  ולאור החשיבות 

של כל אחד ממשתנים אלה לרמת הסיכון של החשיפה של בני אדם לנקבות זבובי חול מודבקות, חישבנו את האומדן 

ת ההדבקה. כדי שניתן יהיה להשוות בין רמות הסיכון לרמת הסיכון בכל חודש כמכפלה של נתוני הצפיפות בנתוני רמו

שאינו נוטה להיכנס לבתים ולבין רמות הסיכון  P. sergenti המועברת בעיקר ע"י זבוב החול L. tropica -לחשיפה ל

פקטור  ,שנוטה להיכנס לבתים, הוכנס לחישוב האומדן P. papatasiהמועברת על ידי  L. major -לחשיפה ל

מוצג הדגם העונתי של צפיפות האוכלוסיות של זבובי החול והאומדן  A 13. באיור של הוקטורים זו לתכונההמתייחס 

. L. major -במוקדי ליימניאזיס כתוצאה מ B 13ובאיור   L. tropica -לרמות הסיכון במוקדי ליישמניאזיס כתוצאה מ

ות האוכלוסיות של זבובי החול לבין רמות הסיכון. ניתן לראות כי בשני הסוגים של המוקדים לא קיים מתאם בין צפיפ

סיכון נמוך מאוד לחשיפה קיים גם בחודשי החורף, סיכון נמוך בין החודשים  L. tropica -במוקדי ליישמניאזיס מ

אפריל ויולי ודצמבר וסיכון גבוה בין החודשים אוגוסט ונובמבר ששיאו בספטמבר. לעומת זאת במוקדי הליישמנאיזיס 

רמות הסיכון להדבקה הן גבוהות ביותר בחודשים יולי ואוגוסט בינוניות בחודשים יוני, בדרום הארץ,  L. major -מ

 –ספטמבר ואוקטובר, נמוכות מאוד באפריל ובמאי. לא נמצא כי במוקדים אלה קיים סיכון להדבקה בחודשים נובמבר 

   מרץ. 

את הפיזור העונתי של נתוני  14יכון לחשיפה, הצבנו באיור כדי לבדוק עד כמה האומדן יכול לחזות באופן אמין את הס

 -מוצגים הנתונים לגבי התחלואה ואומדן הסיכון להדבקה ב A 14התחלואה בליישמניאזיס ואת נתוני האומדן. באיור 

L. tropica  14ובאיור B  מוצגים הנתונים לגביL. majorניתן לראות כי השיא העונתי לסיכון להדבקה ב .- L. tropica 

הוא בחודש ספטמבר בעוד שהשיא העונתי של התחלואה הוא ארבעה חודשים מאוחר יותר בחודש ינואר. השיא 

בחודשים יולי אוגוסט מקדים בחודש עד חודשיים את השיא העונתי של  L. major -העונתי של הסיכון להדבקה ב

 .Lיא כחודשיים בעוד שתקופת הדגירה של ה L. majorהתחלואה בחודשים ספטמבר ואוקטובר. תקופת הדגירה של 

tropica ארוכה יותר ויכולה להיות בין חודשים לשבועות. לכן העובדה כי השיא העונתי של אומדן הסיכון לחשיפה ל- 

L. tropica מקדים בארבעה חודשים את שיא התחלואה בעוד שהשיא העונתי של אומדן הסיכון לחשיפה ל- L. 

major לואה בטפיל זה בחודש עד חודשיים מהווה אינדיקציה לשימושיות של אומדן זה ככלי מקדים את שיא התח

  לאמוד את רמות הסיכון להדבקה בליישמניה.
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במוקדי  לפי שנה חודש ואתר L. majorצפיפות זבובי החול, ושיעורי ההדבקה שלהם בטפילי  .10איור 
    ליישמניאזיס בדרום הארץ
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לפי חודשים מקובץ לשנים ומוקדים  L. majorצפיפות זבובי החול, ושיעורי ההדבקה שלהם בטפילי  .11איור 

  בדרום הארץ
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  אומדן רמות הסיכון המשוערות לפי חודשים לכל השנים. צפיפות זבובי החול, ו .13איור 

  

  

  
  

  .הפיזור העונתי של ערכי האומדן לסיכון להדבקה מזבובי חול ומספר מקרי מחלה חדשים .14איור 
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שנלכדו במספרים גדולים יחד עם  Ae. caspius -ו An. sergentiלגבי שני מיני היתושים  מוצגות התוצאות 17באיור 

זבובי החול בכפר רופין. ניתן לראות כי התוצאות לגבי היתושים דומות באופן עקרוני לתוצאות שהתקבלו לזבובי 

   החול.  

  מספר היתושים ושרידותם במלכודות שהופעלו בכפר רופין עם קרח יבש .17 איור

 
 

ות הלכידה של מלכודות כשהן הופעלו ללא קרח יבש. בניסוי זה בניסוי נוסף שהתבצע בכפר אדומים בדקנו את יעיל

מהתוצאות  .downdraft)בדקנו את ההשפעה של מהירות השאיבה גם כאשר המלכודות הונחו בהצבה ישרה (

ניתן לראות כי בכל צורות ההצבה שיעור התמותה נמוך במלכודות בהן מהירות השאיבה איטית  18המוצגות באיור 

. בניסוי זה שיעורי התמותה של זבובי החול 6Vגבוה יותר במלכודות המופעלות עם סוללות של  ושיעור התמותה

במלכודות היו נמוכים מאלה שהתקבלו במלכודות עם קרח יבש. יתכן והדבר נובע מהמספרים הנמוכים של הפרטים 

יותר של זבובי חול נלכד המספר הגדול ב במלכודות או מהשפעה שלילית של הקרח היבש על השרידות של הזבובים.

. מספר זבובי החול במלכודות שהונחו בהצבה הפוכה 6Vבמלכודות שהונחו בהצבה הפוכה והופעלו עם סוללות של 

היה גדול מזה שהתקבל במלכודות שהוצבו בהצבה ישרה אפילו כשאלה הופעלו  2.4Vוהופעלו עם סוללות של 

  .השפעה של מהירות השאיבה על מספר זבובי החול שנלכד. בהצבה ישרה לא נראתה 6Vבאמצעות סוללות של 
אדומים ללא גורם משיכהושרידותם במלכודות שהופעלו בכפר  זבובי החולמספר  .18איור 

 
על  2.4Vשהופעלו באמצעות סוללות של בדקנו את ההשפעה של אופן ההצבה של המלכודות  תבסדרת ניסויים נוספ

צבה. בשניים (הצבה הפוכה והצבה מקבילה האת ארבעה מצבי הים בדקנו יעילות הלכידה. בניסוי במעלה אדומ

 40 -ס"מ מעל פני הקרקע, ובשני מצבי ההצבה האחרים פתח המלכודת היה כ 10 -נמוכה) פתח המלכודות היה כ

ס"מ  10). ניתן לראות כי יעילות הלכידה של מלכודות שהפתח שלהן היה בגובה של 19ס"מ מעל פני הקרקע (איור 

ס"מ. הדבר בולט כאשר משווים את המלכודות שהוצבו  40היתה טובה מזו של מלכודות שהפתח שלהן היה בגובה 
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ביותר התקבלה במלכודות שהונחו בהצבה ישירה והנמוכה היו מובהקים. היעילות הגבוהה  Ae. caspiusיתושי 

  ביותר בהצבה הפוכה.
   השפעת גובה פתח המלכודת וכיוון שאיבת האוויר על יעילות הלכידה של זבובי החול בכפר אדומים .20איור 

התוצאות השונות לגבי שני מיני זבובי החול ושני מיני היתושים בניסויים השונים מדגימות את ההשפעה המכרעת 

שיש לשינויים קטנים כגון מהירות השאיבה וגובה פתח המלכודת מעל פני הקרקע על האסופים. הקטנה מהירות 

מה לקבלת חומר חי באיכות גבוהה יותר. השאיבה של המלכודות הקטינה את יעילות הלכידה ברוב המקרים אולם תר

חלק מהחומר מגיע פגוע ולא נתן להגדירו. נתן  6Vבנוסף לתמותה במלכודות במלכודות שמופעלות עם סוללות של 

נמוכה מזו של מלכודות  2.4Vלסכם כי למרות שיעילות הלכידה של מלכודות המופעלות באמצעות סוללות של 

איכות החומר במלכודות, הקומפקטיות והנוחיות של טיפול במלכודות המופעלות  6Vהמופעלות באמצעות סוללות של 

, מצדיקות את השימוש בסוללות כאלה להפעלת המלכודות באופן שגרתי. יעילות הלכידה 2.4Vבאמצעות סוללות של 

של יתושי  של זבובי החול גבוהה יותר ככל שפתח המלכודות קרוב יותר לפני הקרקע. לעומת זאת יעילות הלכידה

Ae. caspius  ס"מ מעל פני הקרקע. יתכן  40הייתה גבוהה יותר במלכודות שהונחו כאשר גובה הפתח שלהן היה

  שניתן להשיג יעילות לכידה טובה יותר של מין זה אם נשתמש במלכודות שפתחן היה גבוה יותר. 

  הלכידה של זבובי חולהשפעה של גובה פתח המלכודת וכיוון שאיבת האוויר על יעילות  .21איור 
(P. papatasi)  ויתושים(An. sergenti & Ae. caspius) בכפר רופין  

התוצאות בכללותן מדגימות את ההשפעה העצומה שיש לאמצעי הדיגום ולשיטת הדיגום על האיסוף. לכן כאשר 

קדק על אחידות של אמצעי משווים נתונים בין מקומות ומנסים לעקוב אחר שינויים לאורך זמן חיוני לשמור באופן מדו

כדי לבדוק עד כמה הדיגום משקף את המצב במציאות עלינו להיות ערים להטיה של אמצעי  הדיגום ושיטת דיגום.

(למשל יעילות נמוכה של המלכודות בהן אנו משתמשים ליתוש הטיגריס) להכניס  בו אנו משתמשים בשגרההדיגום 

ים בספרות המקצועית תוך בדיקה והשוואה מתוכננת ומבוקרת של אמצעי דיגום נוספים בהתבסס על המידע הקי

  דיגום.ההתוצאות המתקבלות ממגוון אמצעי ושיטות 
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  דברה באמצעות פיתיון סוכרי מורעלה

 המשכנו בניסויים לבירור היעילות הבסיסית והיעילות השיורית של ארבעה חומרי הדברה בפיתיון סוכרי. השנה

חומר ההדברה מעורבב  הנוהג של יתושים וזבובי חול להיזון מסוכר.הדברה בשיטת פיתיון סוכרי מורעל מתבססת על 

בתמיסת סוכר, והפיתיון המורעל מפוזר באופן ממוקד בשטח. כך ניתן למקד את הפיזור של חומר ההדברה תוך 

פה יעילה להתמודדות עם מפגעי זבובי החול הגדלת החשיפה וייעול ההדברה. אנו מקווים כי שיטה זו תהווה חלו

לבחון את ההתאמה כדי נדרשת  סדרה ארוכה של ניסויי מעבדה ושדה והעברה של מחלות הליישמניאזסיס לאדם.

הנדרשים  ,, לקבוע את תדירות הפיזור, את מקומות הפיזור והמינון לשטחזו בשיטהשל חומרי הדברה שונים ליישום 

 הצגנוהשנתי הקודם, בדוח  קטורים תוך מזעור הפגיעה בחרקים ופרוקי רגלים אחרים.להשגת קטילה טובה של הו

היעילות הבסיסית של ניסויי המעבדה לקביעת תוצאות  מוצגותהנוכחי תוצאות מניסוי מקדמי עם זבובי חול. בדוח 

 .Culex pipiensושי , וליתכפר אדומיםשנאספה ב זבובי חולאוכלוסיית בר של לשבוצעו בארץ ארבעה חומרי הדברה 

מסגרת שיתוף פעולה עם דר' גבי זולנר ממכון המחקר של הצבא ניסויים אלה הם חלק מתוכנית מחקר רחבה יותר ב

תוכנית המחקר כוללת בדיקה של . 58-0208-067F) (הסכם מס'האמריקאי, ומענק מחקר של הצבא האמריקאי 

היעילות הבסיסית על ששה מיני וקטורים (שלושה מיני זבובי חול ושלושה מיני יתושים) וניסוי משולב שדה ומעבדה 

- ו thiamethoxamלבדיקת היעילות השיורית. בדקנו את היעילות הבסיסית של ארבעה חומרי ההדברה: 

dinotefuran  ,מקבוצת הניאוניקוטינואידיםspinosad  חומרי ההדברה חיידקי קרקע וחומצה בורית. מהמופק

תמיסת סוכר ללא רעל שימשה לביקורת. לאחר צבע מאכל כחול. שהכילה  10%הוכנו בתמיסת סוכר בריכוזים שונים 

שהכילו צבע כחול), ותמותה. אחת מתת ויתושים שעות חשיפה לתמיסת הניסוי, נבדקה אכילה (זבובי חול  24

לכן השתמשנו בקבוצות טיפול  ה של הגיל ושל הזוויג על התוצאה.הניסוי הייתה לבדוק את ההשפע המטרות של

 5-10מבוגרים (יתושים שעות לאחר הגיחה) ו 0-48צעירים (יתושים : מגידול מעבדה Cx. pipiensיתושי שונות של 

תום שעות לאחר  24בלה חושבו לפי תמותה שהתק LC (Lethal Concentration)ערכי   ימים לאחר הגיחה).

  מוצגים הנתונים לגבי מספר הפרטים בכל אחת מקבוצות הטיפול, והריכוזים של חומרי ההדברה.  5החשיפה. בטבלה 

בניסויים לבדיקת היעילות היחסית של חומרי  , המינונים ומספר החזרותהיתושים ,מספר זבובי החול: 5טבלה 
  ההדברה חומצה בורית, ספינוסד, דינוטפורן ותיאמתוקסם.  

Insects Age Insecticide No 
Males 

No 
Females

Doses tested  
(replicates)  

P. 
sergenti 

Unknown 
(field-

collected)  

Boric acid 877 983 
0,1,5,10,25 50  
(8,4,4,8,4,4)

Spinosad 390 1031 
0,0.12,1.2,12,120,1200  

(4,4,4,4,4,4)

Dinotefuran 796 1255 
0,0.012,0.06,0.12,0.6,1.2,12,120 

(4,6,4,6,4,6,4,4) 

Thiamethoxam604 1379 
0,0.01,0.025,0.05,0.1,1,10,100  

(8,6,4,4,6,4,4,4) 
Cx. 

pipiens 
Young 

Boric acid 920 760 
0,5,10,25,50,100  

(16,6,15,12,12,10,4) 

Spinosad 250 299 
0,6,12,30  
(6,5,5,5) 

Dinotefuran 541 555 
0,0.03,0.06,0.12,0.3,0.6,1.2,6,12 

(8,4,4,6,4,4,4,2,2) 

Thiamethoxam319 493 
0,0.05,0.1,0.25,0.5,1 

(6,4,6,6,2,2) 
Cx. 

pipiens 
Old 

Boric acid 190 400 
0,10,50,100
 (6,6,6,6) 

Spinosad 248 347 
0,12,30,60,120 
(4,4,4,4,4)

Dinotefuran 449 304 
0,0.12,0.3,0.6,1.2,6,12  

(6,4,4,6,2,2,2)

Thiamethoxam286 235 
0,0.25,0.5,1,5  
(4,4,4,4,4)
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ריכוזי החומר  probit analysis (SPSS17)באמצעות חושבו ולכל אחד מחומרי ההדברה לכל אחת מקבוצות הטיפול 

. 95%וטווח מובהקות עליון ותחתון של  LC90) -וLC20  LC50 ,תמותה ( 90% -ו 50%, 20% -הפעיל שגורמים ל

מוצגת לכל אחד מארבעת חומרי ההדברה שנבדקו השוואה  22התוצאות המפורטות אינן מוצגות בדוח הנוכחי. באיור 

 23. באיור Cx. pipiensזבובי חול ולזכרים ולנקבות צעירים ומבוגרים של יתושי  לזכרים ולנקבות של LC50של ערכי 

ממוצעים לכל אחת מקבוצות הטיפול. ניתן לראות כי באופן כללי יתושים צעירים היו  LC50מוצגת השוואה של ערכי 

בוצות הטיפול. רגישים יותר מאשר יתושים מבוגרים וכי נקבות מבוגרות היו רגישות הרבה פחות מאשר שאר ק

הרגישות של יתושים לדינוטפורן ולתיאמתוקסאם הייתה דומה וגבוהה מאוד, קטילה טובה התקבלה כבר בריכוזים 

נמוכים מאוד. הרגישות של זבובי חול לדינוטפורן הייתה דומה לזו שהתקבלה ביתושים אולם הרגישות שלהם 

עד  10ידים דינוטפורן וספינוסד נדרשו ריכוזים גבוהים פי לתיאמתוקסאם היתה נמוכה יותר. בהשוואה לניאוניקוטינוא

מחרקי הניסוי. נדרשו ריכוזים גבוהים בשלושה עד ארבעה סדרי גודל של  50%כדי להגיע לקטילה של  100פי 

לנקבות מבוגרות של יתושים) כדי  63gr/L -זכרים של זבובי חול ו –לקבוצה הרגישה ביותר  3gr/Lחומצה בורית (

טילה. למרות הרגישות הנמוכה לחומצה בורית יש לציין כי בהשוואה לחומרי ההדברה האחרים שנבדקו הן להשיג ק

ניתן לראות כי הרגישות של יתושים ושל זבובי  22הרעילות של חומר זה לבעלי חוליות והן מחירו נמוכים מאוד. מאיור 

יותר רגישים לחומצה בורית בהשוואה ליתושים וכי  חול הייתה דומה לחומרים דינוטפורן וספינוסד וכי זבובי חול היו

בסדרה נוספת של ניסויי שדה בדקנו את היעילות יתושים בהשוואה לזבובי חול היו יותר רגישים לתיאמתוקסאם. 

  ויפורטו בדוחות הבאים. 2011השיורית של ארבעה חומרים אלה לאחר חשיפה לתנאי שדה. הניסויים נמשכו בשנת 

של קבוצות הטיפול לחומרי ההדברה (א) דינטופורן; (ב) תיאמתוקסאם; (ג)  LC50השוואת ערכי  .22 איור
  ספינוסד; (ד) חומצה בורית
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ממוצעים לזבובי חול וליתושים שהתקבלו בניסויים עם דינטופורן, תיאמתוקסאם,  LC50השוואת ערכי  .23איור 
  ספינוסד וחומצה בורית
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  נמלת האש הקטנה 

למעבדה מגיעות דוגמאות של נמלים לזיהוי. אנחנו מזהים את נמלת האש ומעבירים מינים אחרים לזיהוי 

באוניברסיטת ת"א. סיכום של מספר הדוגמאות שהגיע למעבדה והאחוז של נמלת האש בדגימות בשנים האחרונות 

של כשלון ומין פולש זה של  טותהתפשהמשך העל יוצג בדוחות הבאים. זיהוי המין במקומות חדשים כל שנה מעידה 

מפעילות של המשרד להגנת הסביבה עלה כי משתלות מהוות מקור חשוב להפצת לעצור את התפשטותה.  נותהניסיו

וביצע מספר ניסיונות  במשתלות נמליםהנמלה למקומות חדשים. המשרד להגנת הסביבה הפעיל פרויקטור לאיתור 

לות ההדברה המוגבלת של התכשירים הקיימים היום בישראל, עקב בעייה נוספת היא יעי .אכיפה על משתלות

התפרקות מהירה, ריכוז גבוה של חומר ההדברה בתכשיר והתאמה חלקית של הפיתיון. ביוזמה של משרד החקלאות 

ורט"ג נבחנים תכשירים ושיטות הדברה נוספות. הצוות הבין משרדי הציג את המצב בפני מקבלי ההחלטות ובקש 

   "א לקידום פעילות לעצירת ההתפשטות של הנמלה. תקצוב וכ

  מזוןחרקים בבדיקות 

דוגמאות  80תלונות של הצבור על מזון נגוע בחרקים.  103דוגמאות מזון מהן  183נבדקו במעבדה  2010בשנת 

יור , ומגמות הדיגום מוצגות בא6הנתונים מוצגים בטבלה בלבד נאספו במסגרת הפיקוח על המזון של שרות המזון. 

רמת הזיהום  ,באופן כללי .2008/9נמצאה נגועה. נתונים אלה דומים לנתוני השנים   (1.28%)רק דגימה אחת . 24

כי  ,נמוכה מאוד ועומדת בקריטריונים של תקני איכות המזון. חשוב להדגיש ,של מזון בחרקים או פרוקי רגל אחרים

במזון גם בתנאים מיטביים. זוהי הסיבה שגם בארצות בהן  אין כל אפשרות למנוע לחלוטין מקרים בודדים של נגיעות

  כגון ארה"ב, קיימת סיבולת מינימאלית (מזערית) מותרת לנגיעות.  ,התקינה של מוצרי מזון מחמירה ביותר

  2010שנת  –להימצאות חרקים במזון סיכום הבדיקות  .6טבלה 

 סה"כ תלונות בדיקות שגרה חודש

  
מס' 
 דגימות

מס' 
 דוגמאות

דוגמאות 
 נגועות

 נגיעות %
מס' 
 תלונות

מס' 
 דוגמאות

 דוגמאות דגימות

 8 8 5 5     3 3 ינואר
 24 23 12 12 1 12 11 פברואר

 8 6 5 4     3 2 מרץ
 14 13 10 9     4 4 אפריל
 11 11 6 6     5 5 מאי
 21 21 12 12     9 9 יוני
 15 15 4 4     11 11 יולי

 24 24 16 16     8 8 אוגוסט
 9 9 7 7     2 2 ספטמבר
 11 11 8 8     3 3 אוקטובר
 17 17 9 9     8 8 נובמבר
 21 19 9 7     12 12 דצמבר
 183 177 103 99 1.28% 1 80 78 סה"כ

  

סוגי מזון. כך  2-3למקד את הבדיקות, ולבצע בכל שנה סקר של   -פה תק לשירות המזוןהמלצתנו משנים קודמות 

  ניתן יהיה לברר את מידת הנגיעות ולהגיע למסקנות. 

  נגיעות חרקים במוצרי מזון לתינוקות: גם בשנת הדוח נמצאה נגיעות בשלוש קופסאות מזון לתינוקות. באחת מהן

תיים האחרות עש בוגר וקורים . בש(Oryzaephilus surinamensis)חיפושית מתה מהמין אורזית משוננת חזה 

 למנוע לחלוטין נגיעות נמוכה כזו. והתפתח במוצר. חשוב להדגיש כי ספק אם ניתן  חיתוצרת פעילות זחל עש ש

  של חרקים זעירים השייכים לסדרת הפסוקאים  גדולהבסולת נמצאה אוכלוסייה(Psocoptera) המין השכיח .

י אמ"מ). זיהוי פרטים בודדים במוצר ובודאי במל1וגודלו זעיר ( צבעו בהיר ,Liposcelis divinatoriusמזון במוצרי 

שבמפעל הוא מבחינת בלתי אפשרי. רק כאשר רמת האוכלוסייה גדולה מאוד, ניתן להבחין בתנועה ולזהות את 

ולעיתים כבר מעופשים. ים. המין הזה נמשך בעיקר לקמח, סולת ומוצרים דגניים אחרים, כאשר הם לחים אהפסוק

 אולם האוכלוסיות הגדולות מהוות פגם אסטטי ובעיה הלכתית. ,הנזק למזון הנגרם מכרסום איננו נכר כלל
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   השנים האחרונות 11 - מספר הדגימות שהגיעו לבדיקה ב .24איור 

 

 המין בדוחן נמצאה חיפושית מתה מCryptolestes pusillus.  מ"מ), מעדיף 2.5 -של חיפושיות קטנות (כ זהמין

המין בארץ המין שכיח יותר באזורים הטרופים הלחים. ), 2001בהתאם לספרות (נברו תנאים לחים יחסית. לכן 

הנגועים כבר בעשים או בחיפושיות מחסן. זו כנראה הסיבה לכך  ,בתחנות קמח ובמחסני גרעינים ,הוא מזיק משני

 מצאו בבדיקות המעבדה במוצרים הארוזים. שחיפושיות אלה כמעט ולא נ

  .גלמים וזחלים  ,בוגרותחיפושיות נמצאו כן באורז נמצאו גושי קורים והפרשות, תוצרי לוואי של פעילות זחלי עש

זוהה ש Palorus subdepresuss -מאוד במזון יבש, ו השכיח Tribolium castaneum, של שני מיני חיפושיות

ספק אם , בבדיקות המעבדה. מין זה הוא טרופי סובטרופי שאינו ידוע כלל כנפוץ ושכיח בארץפעם ראשונה במזון 

הוא מצוי. בהתאם לספרות, המין אינו נחשב כמזיק חשוב בגרגרי דגניים, ולעיתים הוא מצוי יחד עם חדקונית 

הנגוע. זו דוגמא  סבורה שהמין פלורוס הובא לארץ מתאילנד עם האורז המעבדה. Sitophilus oryzaeהאורז 

האחראית  ,לאפשרות של חדירת מזיקי מזון ומחסן שאינם ידועים בארץ עם המוצרים. חשוב כי הרשות בארץ

 תהייה מודעת לנושא ותנקוט בצעדים הנדרשים. ,למזון

  נגיעות קשה של חיפושית הטבק (Lasioderma serricorne) צמחים (נטורל דיאט). מוצרים צמחיים  נמצאה בתה

 Stegobiumחשופים מאוד לנגיעות של חרקי המחסן, בעיקר למין הזה או למין וכן תבלינים וג הזה, מהס

paniceum ילי מקסיקאני.'אוכלוסייה גדולה של המין סטגוביום נמצאה בתבלין צ .משפחה השייך לאותה 

  שקד נמצא נגוע בזחל של חיפושית מהסוגTrogoderma   ממשפחת העוריות(Dermestidae) . 2009בדו"ח 

 .אלהשל מוצרי מזון בחיפושיות  פורטו מקרי נגיעות

  פעילותם, חיפושית מהמין אורזית מושננת לואי לנגיעות משולבת נמצאה באגוזי פקאן. נמצאו זחלי עש ותוצרות

ממשפחת  Hebrobarcom hebetorמהמין  ,טפיליות חיות וצרעות Oryzaephilus surinamensisחזה 

Braconidae .הנטפלים למזון מאוחסן. נקבת הצרעה מטילה  ,של זחלי עשים יםשכיח יםהן טפילהללו ות הצרע

אברי גופו וגורם למותו. וניזון ממתפתח זחל הצרעה חודר לזחל העש  את ביציה על גבי זחלי העש. לאחר הבקיעה

מחלקה לאיסום בצרעה זו שמשה כמודל לניסויים בהדברה ביולוגית של חרקי מחסן (בעיקר עשים) גם בארץ (

מכון וולקני). למרות תוצאות מבטיחות בניסויי מעבדה ופרסומים מדעיים, אין עדיין הצלחה ביישום המעשי של 

היא רק שלב ראשון בדרך ליישום שיטת  ,ה בניסויים במעבדהגית באמצעות צרעות טפיליות. הצלחהדברה ביולו

חסן, כדי להוכיח את יעילות השיטה בקנה מידה גדול נדרשים ניסויים בתנאי השדה או המ .הדברה באופן מעשי

 וכדי לקבוע את ההנחיות לביצוע. 

 המזיקים השכיחים למזון  ,מספר מקרים מעניינים שאינם קשורים לקבוצת חרקי המחסן ,גם השנה הובאו למעבדה

טפילי דגים . אלה הם (Nematoda)תולעים מסדרת הנימיות  ,נמצאו בחלל הבטן ,בשלושה דגי הרינג .היבש

נמצאו זבוב  ,המצויים במערכת הביולוגית של הדגים. בבקבוק ויסקי סגור בפקק המקורי ,אופייניים ושכיחים
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בשקית קבנוס נמצא זחל קפצזנביים, חרקים זעירים אוהבי לחות גבוהה.  שניו (Syrphidae)ממשפחת הרחפניים 

זרה. למעבדה אין יכולת לקבוע כיצד הזחל הגיע מת של פרפר. הקבנוס אינו מזון של זחל הפרפר והנגיעות מו

בשדה. באריזה של כבד,  הגרעיניםלשקית הקבנוס. בשקיות של פול ושל אפונה נמצאו חלזונות שנאספו עם 

זו היא טפיל של מערכת העיכול של  תולעת .Ascaridia galli -גרינברג כלעים שהוגדרו ע"י דר ז. ות 2נמצאו 

     ו למוצר הסופי מעוף נגוע. העוף. התולעים הללו הגיע

  מזיקים אחריםזיהוי והגדרה של 

 ,המזיקים לאדם או לרכושו ,פניות לזיהוי ולהגדרה של חרקים ופרוקי רגלים אחרים 130 -כטופלו  2010בשנת 

לל עוסקים בהדברה ובתברואה, לשכות הבריאות, הצבא, גם השנה מגוון הפונים רחב וכאו חשודים ככאלה. מטרידים 

במסגרת פעילות זו, אנו מסייעים לפונים בזיהוי, הגדרה והמידע הביולוגי הדרוש . מודאגים רשויות מקומיות ואזרחים

למניעה ולהדברה. פניות אלה משמשות  גם כלי לאיתור ומעקב, אחר מוקדים אפשריים של מזיקים לאדם ולרכושו, 

שכוללות משלוח של חומר להגדרה, המעבדה נתנה  כולל איתור מינים פולשים או מיובאים. בנוסף לפניות בכתב

מספר גדול של פניות טלפונית, בנושאים הקשורים למפגעי חרקים ופרוקי רגל. השנה חל גידול במספר למענה טלפוני 

הפניות בדוא"ל שכוללות משלוח תמונות דיגיטליות. במקרים רבים, בעיקר כאשר התמונות הן באיכות טובה וכאשר 

  להלן מקרים מעניינים שנרשמו השנה:   עבדה, ניתן להגיע לזיהוי עד לרמת המין. החרק מוכר למ

. בינואר, בחודש הקר של החורף Cx. pipiensנקבות של היתוש המצוי  2בדירה בקרית אונו, נלכדו   – יתושים

תוך הבתים ב ,התופעה של עקיצות יתושים בחודשי החורף בבתים ידועה. היא תוצאה של פעילות נקבות יתושים

  המחוממים וכן מיתושים שמגיחים לאחר השלמת התפתחות במים שמצטברים במרתפים על יד חדרי הסקה. 

. במקומות אלה בדרום למעבדה הגיעו תלונות על עקיצות מזבובי חול מקיבוץ מנרה בצפון ומקיבוץ בארי – זבובי חול

 .Pלהגדיר את הפרט שהגיע ממנרה. בבארי המין לא סבלו קודם לכן ממפגעי עקיצות מזבובי חול. לא ניתן היה 

papatasi  המעביר שלL. major  בארץ הוא הגורם למטרדים. עד כה לא ידוע על מקרי ליישמניאזיס אנדמיים בקיבוץ

  בארי. 

אלא משריצים זחלים חיים טרם  ,אינם מטילים ביצים ,מינים של משפחה זו – זבובים ממשפחת השרצגלמיים

 Pseudolynchia canariensis שרצגולם היונה ,הבוגרים ניזונים מדם עופות ויונקים. פרטים של הזבוב .התגלמותם

הוא נטפל לאדם רק באופן מקרי אולם  .הובאו למעבדה מקרית ארבע שבחברון. המין הוא טפיל בעיקר של עופות

  . באזור הנגיעות היו יונים רבות. כואבתו עקיצת

קבלו תלונות על נוכחות של פשפש מיטה, בבתים פרטיים בנוסף לבתי מלון. גם השנה הת – פשפש המיטה

הביא איתו פשפשי מיטה  ,אוכלוסייה גדולה של פשפש המיטה נמצאה בבית בחולון. בן משפחה שחזר משיקגו

בשכונת רמות בירושלים. בדירה אחרת בבירה פשפשי מיטה הגיעו  בבית מקור למפגע שהיווכ"נוסעים סמויים" 

  אה מגרמניה. פשפש המיטה מועבר ממקום למקום בעיקר במטלטלי האדם.כנר

שהוצאה מתנוך האוזן של  (Rhipicephalus sanguineus) קרצית הכלב מהמין הלמעבדה הגיעה קרציי – קרציות

על  מין קרצית זה נפוץ מאוד כטפיל של חיות מחמד ונטפלת לאדם באופן מקרי. במקרים של זיהוי מין קרצית זוילדה. 

אדם, המעבדה מקפידה ליידע את הנעקצים, כי הקרצית ידועה כמעבירה של החיידק הגורם למחלת קדחת הכתמים. 

לידע את הרופא כי הייתה חשיפה לקרצית. ויש להקפיד לפנות לטיפול רפואי  ,לכן באם מופיעים סימנים קליניים

  או להגיע לאבחון וטיפול מהירים.  ,ת קיום המחלהכדי לשלול א ,מודעות הנעקצים והפנייה המיידית לרופא חיוניים

רימות פרעושים. פרעוש החתול  גם תושבי הדירה מעקיצות ונמצאוסבלו בחדר בקיבוץ כפר עזה,  –פרעושים 

Ctenocephlides felis, כמזיק לאדם בארץ. הרימות של מין זהכיום הידוע  ,הוא המין היחיד מבין הפרעושים, 

במקרים מסויימים על ספות, שטיחים וכד'.  ,במקומות המרבץ של חיות המחמד ,תוך בתיםמסוגלות להתפתח גם ב

עם בני האדם  ,ים הגיעו מבחוץשועניתן למצוא פרעושים בוגרים גם בדירות שאין בהן חיות מחמד. במקרים אלה הפר

  שעברו בשטחים נגועים. 

נמצאו במלכודות של זבובי חול שהוצבו בגבעת ישעיהו בעמק האלה.  – (Simulidae)יתושים ממשפחת הישחורים 

אולם הופעתם  ,למרות שהנקבות של הישחורים בדומה ליתושים מוצצים דם, המינים בארץ אינם תוקפים בני אדם

בלהקות גדולות גורמת למטרדים. הדרגות הצעירות של הישחורים מתפתחות במים זורמים מאוורררים ונקיים. 

  הבוגרים מעידה על מקור מים כזה בסביבה. המצאותם
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בגינה בבאר שבע על ידי עכביש זה.  ננשךנער   - Loxosceles rufescens חום(ארסן) עכביש ששן נשיכה מה

מרגיש , הפוגע בבני אדם באופן מקרי כאשר הוא אדמדם בעל שש עינייםחום קטן, ארסי הששן החום הוא עכביש 

במקרים הקלים התגובה לנשיכת הפוגע בבני אדם בארץ. בין העכבישים, תי ביותר יילמעשה זה המין הבעמאויים. 

 העכביש היא מקומית. במקום הנשיכה מתפתח אודם וממנו והלאה נמשכים פסים אדומים. במקרים חמורים יותר

 ות מלווים בהרגשה כללית רעה ובמקום העקיצה עלול להתפתח נמק.אבים עלולים להתפשט לכל הגוף ולהיהכ

  מצבים אלה מחייבים קבלת טיפול רפואי דחוף.

 ילד על ידי פשפש בגבו כאשר שכב על הדשאנעקץ בבית שמש  :(Reduvius)מהסוג טורפנית עקיצה מפשפש 

ניזונים מהחי. עקיצת בני אדם היא  (Reduviidae)פשפשים ממשפחת הטורפניתיים . פשפש נכנס מתחת לחולצהוה

  נדירה ובמעבדה רשומים רק כשני מקרים נוספים. העקיצה יכולה להכאיב אך אינה גוררת תופעות לואי כלליות. 

במבנים  ומיעוטםמינים, רובם חיים בטבע,  19 -מ"מ. בארץ כ 1-2: הפסוקאים הם חרקים זעירים בגודל של פסוקאים

הניסיון . חלק מהמינים מכונפים, חלקם חסרי כנפים ובמינים מסויימים קיימות שתי הצורותבבתים במחסני מזון וכד'. 

אבל רק כאשר האוכלוסייה גדלה למימדים גדולים מאוד הנגיעות מזוהה.  ,מלמד שכמעט בכל מבנה חיים פסוקאים

ם על פטריות המתפתחות הניזוני ,מתפתחות לעיתים אוכלוסיות גדולות של פסוקאים ,בבתים ובעיקר בדירות חדשות

במקרים רבים המצאות אוכלוסייה גדולה של פסוקאים מצביעה עקב רטיבות שמקורה בבניה.  ,על הקירות החדשים

אך הופעתם במספרים גדולים מטרידה. פסוקאים  ,הפסוקאים אינם גורמים לכל נזק שהואעל רטיבות בקירות הבית. 

  בירושלים שעברה שיפוצים. זוהו בדירה בחלקי טיח שהובאו למעבדה מדירה

הגיעו למעבדה דוגמאות של טרמיטים ממקומות שונים בארץ. הטרמיטים מוגדרים  2010: גם בשנת טרמיטים

למין והמידע שנאסף עד היום, יעובד למפת תפוצה של המינים בארץ ומוקדי נגיעות. מעניין מקרה של במעבדה 

בהרצליה ובחולון. נגיעות טרמיטים נרשמה בעבר גם בקומה נגיעות בטרמיטים בקומה שלישית בבנייני עמודים 

  שמינית.

בקני במבוק ששימשו  Dermestesמקרה מעניין של נגיעות זחלים של חיפושיות ממשפחת העוריות מהסוג  :עוריות

הן המזיקות הקשות ביותר  (Dermestidae)לבניית סוכה נרשם במרפסת בבני ברק. חיפושיות ממשפחת העוריות 

השנים האחרונות לא נרשם במעבדה מקרה של נזק לעץ מחיפושיות  35לחומרים אורגניים. עם זאת במהלך 

הזחלים של סוג זה אינם ניזונים מעץ, אלא חודרים אליו כדי להתגלם. במצב של נגיעות גבוהה חדירת ממשפחה זו. 

חים עלולה לגרום לנזק קשה לעץ עד הרס. במקרה אחר נמצאו זחלי הזחלים לעץ כדי להתגלם ותנועת הבוגרים המגי

חיפושיות של אחד המינים בעליית גג בקריית שמונה. הזחלים התפתחו כנראה בהפרשות של עופות וחומר אורגני 

  אחר שהצטבר בגג. לא נראה במקרה זה נזק לקורות העץ.

חדרו במספרים גדולים  ,לנמלים בצורתןושיות שדומות : חיפ(Ant-beetles, Anthicidae)חיפושיות דמויות נמלים 

  שהם מותקפים על ידי נמלים.לבית בקיבוץ גונן ויצרו פניקה בין הדיירים שחשבו 

מופע המוני של הזכרים של מין זה דווח השנה מהישוב אורנית ומבת ים. במין  :(Dorylus fulvus)הנמלה כידן צהוב 

מהפועלות. הזכרים המכונפים נמשכים לאור בשעות  2-3מ"מ והם גדולים פי  30-35זה הזכרים מגיעים לגודל של 

  חודרים לבתים ומפעלים ובכך יוצרים מטרדים לאדם. ,החשיכה

, בחצר בית שבו צומח ברוש, נמצאה כמות גדולה של זחלי טואי הברוש. הזחלים שעירים מאוד זחלי טואי הברוש:

 ,גרדת או אדמומיות. התגובה לחשיפה קלה ,גירוי ,לגרום לצריבה מקומיתחלק מהשערות מכילות חומר צורב העלול 

  בהשוואה לתגובה לשערות הצורבות של תהלוכן האורן. 

אוכלוסיות גדולות של טחביות השייכות לקבוצה של  ,גם השנה הופיעו במספר מקומות בארץ :(Isoptera)טחביות 

את המקומות במספרים גדולים הטחביות עוזבות  ,לת הקיץסרטנים יבשתיים. כנראה שעם התייבשות הקרקע בתחי

גורמת לאי נוחות רבה ופאניקה של  ,היבשים ומחפשות מקומות לחים יותר. ההופעה ההמונית וחדירה לבתים

  תופעה חולפת מאליה בתוך מפסר ימים עד שבועות אחדים. ההתושבים. הטחביות אינן מזיקות ו

. פחד רתיעה או סלידה מחרקים היא :(Insect delusions, Delusions of parasitosis) תעתועי טפילות

אינסקטופוביה או חרדת חרקים הוא מצב של פחד קיצוני או התקף תופעה שכיחה ומקובלת שאינה מפריעה לתפקוד. 

כי חרקים תוקפים את גופם,  הוזיםהאנשים תעתועי טפילות מקרים של בחרדה למראה חרקים או יצורים דומים. 

מדובר קצים אותם או פוגעים ברכושם. איכות החיים של האנשים הללו, נפגעת מאוד וסבלם הוא קשה ואמיתי. עו

הניסיון הרב שנרכש במעבדה בנושא זה, לאורך שנים רבות, מאפשר לזהות כמעט  בהפרעה פסיכיאטרית ממוקדת.
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עיה הוא שהסובלים ממנה אינם מוכנים הקושי האמיתי בטיפול בבבודאות את כל הפונים הסובלים מתעתועי טפילות. 

בעדינות חשוב לנסות להודות שיתכן שבעייתם אינה פיזית ונרתעים מלפנות לרופאים פסיכיאטרים. לאור התנגדות זו 

, ויכולים לעזור לפונים להתמודד עם התופעהמכירים את שרופאי עור התייעצות עם להפנות אנשים כאלה לרבה 

  פסיכיאטרית ולעודדם לקבל טיפול מתאים.התנגדותם להתערבות 

  ועדות וצוותי היגוי בין משרדיים
  דר' לאור אורשן חברה בועדות ובצוותי ההיגוי שלהלן:

  ועדות:

  .סיו"ר הועדה המקצועית לרישום תכשירים תברואיים

  יו"ר הועדה המייעצת לאישור תכשירים אישיים להדברת מזיקים לאדם.

  .נוטיותתת הועדה לנושא מחלות זואו

  צוותי היגוי:

  .צוות היגוי בין משרדי לנמלת האש

  צוות היגוי בין משרדי לנושא הליישמניאזיס.

  .צוות היגוי בין משרדי לנושא ניטור יתושים

  והדרכות קורסים

  שעות, רוכז ע"י עמוס וילמובסקי 60קורס לאנטומולוגיה רפואית, 

  כנסים ימי עיון והרצאות

    7.10.10 -של החברה האנטומולוגית בישראל שהתקיים ב 29 -ועידה הה

  לות טרופיות חכנס השנתי של האגודה הישראלית לפרזיטלוגיה, פרוטוזואלוגיה ומה
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