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  מבוא

אפיון חיידקים ופרזיטים מחוללי מחלות ופרוקי רגליים מזיקים לאדם. המעבדות המרכזיות עוסקות באימות ו

  הנתונים משמשים ככלי תומך החלטה בקביעת מדיניות מניעה, בחקירת התפרצויות ומענה במצבי חרום. 

, מסכם את הפעילות המקצועית שהתקיימה במעבדות בשנה זו. הדו"ח 2013דו"ח המעבדות המרכזיות לשנת 

קהל המקצועי הרחב במערכת הבריאות, האקדמיה והסקטור קוחות המעבדה, ללהנהלת המשרד, לל מיועד

  לציבור אזרחי מדינת ישראל.  מיועד גם לתת מידעהעסקי. 

עבדות המיקרוביולוגיות רפואיות המגיעים מכל המ מאמתים את זיהוי זני החיידקים במרכזים הארציים

למטרות  , רעלנים ועוד,עמידויות לאנטיביוטיקה קובעיםאפיון מינים ותתי מינים וובהמשך מבצעים 

  נשמר בבנק הגזע הלאומי. ודגימות י חיידקים תבדידאפידמיולוגיות. מדגם של 

דות המקצועיות בשיתוף עם היחי ,בדיקות מתקדמותמבצעת  המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית

רמי חוץ בארץ ובעולם. מידע חדשני זה מסייע בזיהוי מגמות בתחלואה והגחת זנים חדשים, תורם מעבדות וגוב

מהווה בסיס לשת"פ וחילופי מידע עם גורמי חוץ בארץ ובעולם. המעבדה מעורבת לזיהוי וחקירת התפרצויות ו

  ילות המעבדה ומצטיינת בתנופת עשייה מתמשכת. ותומכת בפיתוח ויישום שיטות מולקולאריות בכל תחומי פע

המעבירים מחלות לאדם ו/או חרקים ופרוקי רגל מזהים ומגדירים מיני  במעבדה לאנטומולוגיה רפואית

 חרקיםתוכניות ניטור לאומיות לרכוש). מעבדה זו מהווה חלק חיוני מבמזון וב(פגיעה בגוף, גורמים נזק לאדם 

ות וקביעת נות פותחו שיטות מולקולאריות לזיהוי פתוגנים בחרקים מעבירי מחלאחרוה. בשנים מעבירי מחלות

. במעבדה מפתחים אומדנים להערכת סיכונים ודרכים לבחון את האפקטיביות של שיעורי ההדבקה בהם

  .שונות פעולות התערבות

לה לים, נפת רמל איכות מיקרוביאלית של מים ומזון במחוז ירושמבצעת בדיקות פיקוח ש המעבדה המחוזית

). המעבדה נותנת מענה לצרכי הפיקוח פיצו"חוביהודה ושומרון, כולל ירקות מן הפיקוח על החי והצומח (

  לאירועים חריגים בתחום המים והתפרצויות ממזון.השגרתי ו

  דגשים מיוחדים.

  הכנות להסמכת המרכזים הארציים לתקן שימור האיכות תוך המשךISO 15189 .  

  שרות המזון במעקב אחר מקורות זיהום בשרשרת המזון. חיזוק שת"פ עם 

 בנושאי ניטור פרוקי רגל מעבירי מחלות גנת הסביבהשת"פ עם המשרד לה. 

  הממונה על השת"פ לשינוי הטכנולוגיות במעבדה. בסיוע פעילות המרכזים הארציים התאמת אופי

 המיקרוביולוגי.

 יולוגיה קלינית (הצטרפות לארגון האירופאי למיקרובESCMID וקבלת אישור כמעבדה מוסמכת (

 להתמחות מטעם הארגון.

הנהלת המעבדות המרכזיות רואה חשיבות רבה בתרומה לקהילה הירושלמית בה אנו חיים.  תרומה לקהילה.

אנו פועלים בשת"פ עם אגף לתעסוקת אקדמאים בעיריית ירושלים, משרד הקליטה ומשרד החינוך, כולל: 

מקצועית לנשים חרדיות, בתנאים הולמים. קליטת עולים חדשים. סיוע להתמחות לסטודנטים  התמחות

ירושלמים. קליטת מתנדבים מארגון יבנה עולמי וחונכות. השתתפות פעילה בירידי תעסוקה. הדרכה לילדי 

נערך קורס ם. בי"ס יסודי ותיכון, המתעניינים במדע, כולל חרדים. סיוע לתלמידי תיכון בעבודות גמר במדעי

  לגמול לעובדי מעבדה ממחוז ירושלים ויום עיון מדעי שנתי לילדי עובדים. מקצועי

תודות לעובדי המעבדות מכל המגזרים על עבודתם ועל היכולת ללמוד ולהתחדש ולשנות ולשפר כל 

  הזמן. 

 מנהלת המעבדות המרכזיות -ורד אגמון  ר"ד
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  מערכת אבטחת האיכות

    MSc , מ"מ: יוליה וינרBSc צמחי-דנה מזרחי מנהלת האיכות:

 סמכההבמסגרת ה. 1999למעבדות בדיקה משנת  IS0/IEC 17025תקן הוסמכו להמעבדות המרכזיות 

בהתאם  למיקרוביולוגיה של מים, מיקרוביולוגיה של מזון, המדור למצעים ואנטומולוגיה מזון. ותהמעבד נכללו:

, כל המעבדות לברה"צ, הפסיקו את התקשרותן עם 2013להחלטת מנכ"ל משרד הבריאות, החל מאמצע 

המעבדות ומנהלת הבטחת איכות דואגות כי בדיקות המעבדה  הרשות הלאומית להסמכת מעבדות. הנהלת

ימשיכו להתבצע ברמה מקצועית נאותה ויכללו את כל תהליכי בקרת האיכות הפנימית והחיצונית הדרושים 

  להבטחת אמינות ואיכות תוצאות הבדיקה.

  

   המוסמכות יחידותב האיכותפעילות  . סיכום1טבלה 

 הערות  סה"כ  סוג הפעילות

   32  וחריגות חריגים הליכים

   35  פעולות מתקנות ומונעות

   12  תלונות/פניות

   5  יםמבדקים פנימי

פנימיים 2 ים,חיצוני 3  5  תמבחני מיומנו

 אישיות וקבוצתיות  16  הדרכות

  

שיפור תחזוקת מתקן בנק הגזע הלאומי, בעקבות סדרת  לציון:(פמ"ת) רוחבית ראויה מתקנת  הפעול .1

  תקלות במתקן ובמקפיאים. 

  שיפור בקרת סביבה: הצללת חלונות למניעת התחממות ותוספת מזגנים. .1.1

  .CO2דליפת זיהוי ל, כולל ניטור והתרעה CO2שיפור מערכת גיבוי  .1.2

  ונערכו הדרכות עובדים בנושא.נכתבו ויושמו נהלים לתחזוקה שוטפת ומונעת, מונו אחראים למתקן  .1.3

 ISO 15189צעדים לקראת הסמכת מרכזים הארציים לתקן  .2

כתיבת נהלי ביצוע מרכזיים במרכזים הארציים א. קולי, סטפילוקוקים, סטרפטוקוקים, פרזיטולוגיה,  .2.1

סלמונלה וקמפילובקטר שיגלה וליסטריה. יותר פנאומוקוקים שעלת ובמעבדה לביולוגיה מולקולרית, 

 ית הנהלים נכתבו ואושרו.ממחצ

 החל תהליך כתיבת תכניות תיקוף לבדיקות הנבחרות.  .2.2

  תכניות לעתיד .3

 בכל המרכזים הארציים ISO 15189התקדמות בתהליך ההסמכה לתקן  .3.1

  למעבדה המחוזית והאנטומולוגית ISO 17025החזרת ההסמכה לתקן  .3.2
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  בטיחות

  עזרה ראשונה -ו'ארוג אריאל ומר הוועדה מזכיר -אפיק אהד ר"ד, ר"יו -לרנר לריסה ר"ד:  הוועדה חברי

  יפה. יחיעם ר"ד -בטיחות סקרי תירוש. צבי מר - בטיחות ממונה :חיצוני יעוץ

  

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

  רבה. אחריות חבריה על הטיל ומאידך בחוק המפורטות נרחבות סמכויות הבטיחות לוועדת העניק המחוקק

  

  הפעילות תחומי

 בטיחותלאיתור ולשיפור ליקויי שנתית  תכנית הכנת. 

  העבודה על האזורי למפקחודיווח  פרוטוקולבשנה לפחות, סיכום הישיבה ב ישיבות 8קיום. 

 בטיחות ליקויי לבדיקת סיורי בטיחות פנימיים. 

 תאונה כמעט" ואירועי עבודה תאונת אירועי תחקור" 

 ממצאי הסקר מהווים בסיס לעבודת שיפור  .חיצוני מומחה ידי על תקופתי, וגהות בטיחות סיכוני סקר

 מתמדת

 וותיקים חדשים לעובדים בטיחות הדרכות.  

 וגהות. בטיחות בנושאי עובדים בפניות טיפול 

 כולל רענון ועדכון המרכיבים. ומעבדתי אישי בטיחות ציודטיפול ב 

  

  שנתיוגהות  ותסקר בטיח

  שמצא הסוקר החיצוני, ד"ר ימי יפה: הליקויים המערכתיים העיקריים

מקלחות החירום ומשטפות העיניים מושבתות עקב מקור מים מזוהם אליו הן מחוברות. בינתיים  .1

 משתמשים בבקבוקים קטנים כתחליף.

חניכה של מנהל ישיר במהלך הדרכות בטיחות ראשוניות של עובדים חדשים מתבצעות ע"י ישראל אך אין  .2

הקליטה במעבדה והשימוש במכשירים. נדרש לכתוב נוהל הדרכה שיגדיר את מסגרת ההדרכה הכוללת 

 ובפרט שלב הקליטה במעבדה.

 .2COנדרש לודא כיול שנתי של גלאי  .3

הוכנה תכנית בטיחות שנתית מקוצרת אך יש להרחיבה ולפרט את היעדים המתוכננים בנושא בטיחות  .4

אות לאותה שנה, וכן הדרכות לעובדים ובדיקת פרטי ציוד. תכנית כזו נדרשת ע"פ חוק (תקנת וברי

 מעבדות).    -הבטיחות בעבודה

במסדרונות ממוקמים ארונות עם ציוד כיבוי אש ובתוכם גם ערכות לטיפול בשפך חומר כימי. לא על כל  .5

 ה לשפך.הארונות קיים שילוט. נדרש לשלט דלת הארון: ציוד כיבוי וערכ

 חסרות תויות זיהוי של קבוצות הסיכון (דליק, רעיל, קורוסיבי וכד') על דלתות הארונות לאיחסון חומ"ס. .6

 חלק משלטי ה"יציאה" לא תקינים. נדרש לבדוק את כל השלטים בבניין. .7

   

, ירושלים הציבור לבריאות במעבדות הבטיחות ומערכות שתשתית היא הכללית התרשמותי"סיכום הסקר: 

 שנבדקים ביולוגיים/כימיים מנדפים כגון חשובות בטיחות מערכות קיימות. לשנה משנה ומשתפרת מאוד טובה

 לאחסון נידוף ארונות, מעבדה בכל גז לסגירת ברזים, אש וכבוי לגילוי אוטומטיות מערכות, תקופתי באופן

 )יפה יחיעם' דר( ".ועוד ביולוגיים וגורמים ס"חומ לפסולת ייעודי מחסן, ס"חומ
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   סיכום

  . הנהלים ורועננו) ריבוי עובדים חדשים ומתמחים( חדשים הודגש נושא הדרכת עובדים זו בשנה

   פעולות מתקנות ופעולות מונעות

 בדרגת חומרה קלה. בטיחות אירועי של תחקירים  נערכו שני .1

  . )עיניים ומשטפות חירום מקלחות, אוטוקלבים, מנדפים, עשן גלאי, ספרינקלרים( בטיחות מערכות בדיקת .2

  החלפת כיסאות מעבדה לא מתאימים (נדרש כיסוי רחיץ). .3

 נרכש מנדף כימי חדש ומשוכלל לבדיקות חומרי הדברה.  .4

 ניתן דגש על עבודה עם אמצעי מיגון אישי. .5

 דגש על שיפור הנקיון בבניין, כולל נקיון לרמה הגיינית מתאימה והדרכות לעובדי המעבדה ועובדי הקבלן. .6

 בונזנים עצמאיים לקראת ניתוק מתוכנן של מערכת הגז המרכזית במעבדות. נרכשו .7

 .ובכך נמנע סיכון ממי שטיפה עומדים מזוהמים המשתמשות במים זורמיםנרכשו משטפות עיניים חדשות,  .8

 .CO2כיול גלאי  .9

 .ף ע"י אמיר וולףבדיקת מנדפים וארונות נידו .10

  

  עובדים הדרכות

  איתן ישראלי.ד"ר  –בטיחות ביולוגית הדרכת  .1

  ד"ר יחיעם יפה (יחד עם סקר בטיחות). –בטיחות כימית  .2

  בשיתוף עם צוות חרום.  שנה מדי מתבצעות – העובדים לכלל העורף פיקוד של אש והדרכה הדרכת .3

 מילוט דרכי  -הבניין אהד אפיק בהמשך) בנושאד"ר ישראל ניסן וד"ר ( לעובדים חדשים בטיחות הדרכת .4

 .מיגוןאמצעי ו

במנדף ביולוגי/כימי ושימוש באמצעי מיגון  עבודה מעבדה שבה יעבוד, כוללב חדש ובדמקצועית לע הדרכה .5

  אישי, ממנהל המעבדה.

  .הבטיחות (לא התקיים) ממונה באחריות -נוספים חירום ובאירועי ביולוגי או כימי בשפך לטיפול הדרכה .6

-הבטיחות וההגיינה בעבודה (ד"ר ורד אגמוןעל ניקוי נכון ושמירת  -הדרכה לעובדי נקיון ולעובדי קבלן .7

 מנהלת המעבדות).
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 המרכזים הארציים
 PhD; אתי מרוא (בחל"ת) PhD: ישראל ניסן מנהלים

י חיידקים ופרזיטים ממעבדות מיקרוביולוגיות של בתי תבדידהמרכזים הארציים לתחלואה זיהומית, מקבלים 

החיידקים,  זניזיהוי של האימות ב מתמקדת הפעילות. וטרינריהו מים, מזון ממעבדות וכןחולים וקופות חולים, 

י חיידקים תבדידשל  מדגםוניטור עמידויות לאנטיביוטיקה למטרות אפידמיולוגיות.  מינים ותתי מיניםאפיון 

התחלק בין ד"ר ישראל ניסן (חיידקי מעיים,  2013בשנת ניהול המרכזים הארציים  נשמר בבנק הגזע הלאומי.

  סטרפטוקוקים, המופילוס וסטפילוקוקים) לבין ד"ר אתי מרוא (שעלת, דיפטריה, טטנוס ופרזיטולוגיה).

סלמונלה, קמפילובקטר, ויבריונים (כולרה, וולניפיקוס ועוד),  - חיידקים אנטרייםהמרכזים הארציים כוללים: 

פטוקוקים, פנוימוקוקים, המופילוס סטר - חיידקי נשימה וסטרפטוקוקים אחרים ;שיגלה, ליסטריה, קולי פתוגני

   .מרכז ארצי לפרזיטולוגיה ;סטפילוקוק זהוב, שעלת, דיפטריה וטטנוס - חיידקים נוספים ;אינפלואנזה
. נתונים מצטברים על לאפידמיולוגיה והאגף"מ המלב עם ורצוף הדוק בקשר נמצאים הארציים המרכזים

נתוני "מ. למלבמועברים מידי חודש  וקמפילובקטרסלמונלה, שיגלה  :העיקריים האנטריםשלושת החיידקים 

כל . הזקיף מעבדות נתוני את אלו מנתונים"מ "גוזר" המלבהסלמונלה נשלחים במקביל גם לאפידמיולוגיה. 

  מקרי הליסטריה מדווחים באופן רציף, לאורך כל השנה לאגף לאפידמיולוגיה.

 המספר הגדול ביותר של דגימות התקבל מ:. דגימות 24,719 -בכ הארציים המרכזים טיפלו 2013 בשנת

 כמחציתם מאדם והשאר מעופות), 21%( 5757 סלמונלה), 23%( 5689שיגלה  ,)32%( 7799 קמפילובקטר

העברת בדיקות השעלת מקופת חולים גדולה הובילה לירידה במספר דגימות  ).1(איור ) 7%( 1847ושעלת 

  השעלת במעבדה.  

  )24719ים ודגימות)  שבוצעו במרכזים הארציים (סה"כ תבדידבדיקות (. 1איור 

Figure 1. Number of isolates and samples analysed at the Reference Laboratories  
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מוצגים  2002ממקור קליני, משנת  ,האנטריים הפתוגניםים של שלושת תבדיד. מספר השנתיות רב מגמות

 י סלמונלהתבדידמספר  ,הקמפילובקטרים של חיידק תבדידנצפית עליה במספר ה 2007. משנת 2באיור 

  מתאפיין בתנודות שנתיות. השיגלהים של חיידק תבדיד. מספר הנשאר נמוך יחסית

   

   2002-2013אנטריים המובילים בשנים ים ממקור הומאני של שלושת הפתוגנים התבדידמספר ה .2איור  

Figure 2. Number of Campylobacter, Shigella and Salmonella clinical isolates 2002-
2013 
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  מרכז הארצי לסלמונלה 
  .PhDכהן -: ד"ר מאיה דוידוביץמנהלת בפועלפרש לגימלאות /  PhD אבי רייזפלד מנהל: 

  .BScיוסי שור  ,MScשמחה שמחוני  :עובדים 

  רקע

בבני אדם. התחלואה בסלמונלוזיס מהווה נטל על בריאות  לתחלואת מעיים גורמים Salmonella חיידקי

המתמיינים ליותר  ,S. bongori -וS. enterica מינים  2כולל בתוכו  Salmonella. הסוג הציבור ברחבי העולם

  . המוכרים יכולים להדביק בני אדם סרוטיפיםמן ה 200-כשרובם אינם פתוגנים לאדם.  ,סרוטיפים 2,500 -מ

רבים  חיידקה מקורות מהמקרים נגרם אלח דם. 5%-רי התחלואה מתבטאים בדלקת מעי. במרבית מק

חיידק יכול לשרוד מספר העופות, זוחלים, ומזונות בשלבי עיבוד שונים.  ,ומגוונים: בע"ח (חיות משק ובר)

תן לבודדו מתערובות שונות: דשנים, אסמים, אבק, אדמה ועד מספר חודשים בסביבה קרירה ולחה וני שבועות

  ועוד. 

, בעיקר באמצעות fecal-oral -המועברת מבע"ח לבני האדם, במסלול ה מחלה זואונוטיתסלמונלוזיס הינה 

מזון מן החי. חשוב לציין כי עופות, המהווים מאגר חשוב לחיידק, הינם נשאים אך אינם חולים. ביסוס קשר 

ן מזון ו/או בע"ח לתחלואה באדם מאפשר לתכנן ולבצע פעולות התערבות ומניעה בכל שלב "מן מולקולרי בי

, אשר הפך לסרובר הנפוץ בתבדידים מבני  S. Infantis-החווה עד לצלחת". דוגמה לכך הינה התחלואה ב

  אדם בשנים האחרונות. מידע זה הביא לפיתוח חיסון כנגד החיידק הניתן לעופות.

. במקביל נצפה כי הסרוברים 1995ואה בסלמונלוזיס בישראל נמצאים בירידה החל משנת שיעורי התחל

  העיקריים הנפוצים משתנים מדי מספר שנים. 

  נטיביוטיקה בחיידקי סלמונלה ממינים רבים. בשיעורי העמידויות לאבעשרים השנים אחרונות, נצפתה עליה 

  ).Multi-Drug-resistance - MDRחלקם הפכו עמידים למספר רב מאוד של תכשירים (

  נושאי פעילות המרכז

, קופ"ח בקהילה ובתי חוליםמעבדות  הארצי לסלמונלה מקבל מדי שנה אלפי תבדידים ממקורות שונים:המרכז 

 , ואף משחטות. הפעילות כוללת:מזוןוכן מעבדות וטרינריות ומעבדות 

 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

 מעקב אחר הגחת זנים חדשים והיעלמות זנים וותיקים. .4

 אה עמוקה עם נתוניהם.בנק גזעים לאומי. מדגם מן הזנים מן הפעילות השוטפת נשמרים בהקפ .5

  אפיון מולקולארי בעת התפרצויות ובמקרים של תחלואה חריגה וכמענה לשאלות אפידמיולוגיות  .6

 (מתבצע במעבדה המולקולארית).

  רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז

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

באואר. גבולות העיכוב נקבעים -, לפי קירבי disk diffusionביוטיקה: בשיטתקביעת רגישות לאנטי .2

 ,Ampicillin, Ceftriaxone. התכשירים הנבדקים הם:CLSI -בהתאם להנחיות ה

Trimethoprim/Sulfamethoxazole, Chloramphenicol, Tetracycline, Ciprofloxacin .  

 .VITEK2) באמצעות מכשור אוטומטי MICיכוב (במידת הצורך, נקבע ערך הריכוז המינימאלי לע
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  תוצאות

מבני אדם  2,576תבדידים, מתוכם:   5,164הגיעו למרכז הארצי  2013בשנת חיידקי סלמונלה ותפוצתם. 

 .)1, (טבלה משחטות לעופות)מ ממזון (הרוב 1,176 -שונים ו מבעלי חיים 1,404מקרים),  2,314(המייצגים 

   .שונים יפיםסרוט 105-ל כשייכיםתבדידי סלמונלה אופיינו 

  . התפלגות דגימות הסלמונלה המגיעות למרכז הארצי1טבלה 
Table 1. Source distribution of the tested Salmonella samples 

  

Not 
recovered 

Not 
Salmonella or 
contaminated

Total 
Salmonella 

Total samples
Source of 
sample 

4 15 2557 2576 Human 

0 3 1401 1404 Animal 

0 8 1176 1184 Food 

4 26 5134 5164 Total 

חיידק הסלמונלה נפוץ בסביבה, באדם ובבע"ח. רק חלק קטן מן הזנים הנפוצים גורם  ים:תבדידמקור ה

 הסרוטיפיםלמחלה בבני אדם. קיימים זנים המופיעים רק בבני אדם, רק בסביבה או רק בבע"ח. להלן סיכום 

 3 -ממקור בעלי חיים ו 19ייחודיים באדם,  סרוטיפים 47. בשנת הדו"ח נצפו תבדידי מקור ההייחודיים לפ

  מבדיקות פיקוח (מזון). 

  :תבדידלפי מקור הטיפוסים סרולוגיים ייחודיים 

  קליניים
  

S.Bareilly  S.Freetown S.Oakland S.Typhi  
S.Berta  S.Give  S.Panama  S.Urbana 
S.Blockley  S.Haifa  S.Paratyphi A  S.Vejle  
S.Bonn  S.Heidelberg  S.Paratyphi B  S.Wagenia  

S.Bovismorbificans  S.Hofit S.Reading  
S.II 1,4,12,27:b:[e,n,x] 
[sofia] 

S.Braenderup  S.Irumu  S.Richmond  S.II 41:z10:1,2 [negev] 
S.Brandenburg  S.Johannesburg S.Saintpaul  S.II 42:b:e,n,x,z15 [uphill] 
S.Brazzaville  S.Kenya  S.Sandiego S.II 47:b:e,n,x,z15 [khami] 
S.Chester  S.Lawra S.Shubra  S.II 48:d:z6 [hagenbeck] 
S.Colindale  S.Matopeni S.Stanley  S.IIIb 53: z52: z53 
S.Cubana  S.Mkamba  S.Tarshyne  S.IIIb 61: i: z53 
S.Duisburg  S.Nyanza S.Telelkebir  

  עופות
S.Altona S.Hadar S.Kentucky S.Newport 
S.Anatum  S.Hessarek  S.Kisarawe S.Orion  
S.Bredeney  S.Irchel S.Lille  S.Telaviv 
S.Concord S.IV 11: z4,z23: - S.Montevideo S.Tennessee  
S.Edinburg  S.Java  S.Muenchen  

  
 מזון

S.Banana, S.livingstone, S. Llandoff 

  אדם.-מבני S.IIIb53:z52:z53 - ו  S.Lawraטיפוסים סרולוגיים שזוהו השנה לראשונה בישראל: 
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, לפי טיפוס סרולוגי ומקור התבדיד (דם, ימסכמת את ההתפלגות השנתית של תבדידים ממקור הומאנ 2טבלה 

 -ו  Infantis (34.38%) ,Enteritidis (11.02%)המובילים בבני אדם היו:  סרוטיפיםהשתן, צואה, ואחרים). 

)6.97%( München.  

  מבני אדם Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של . התפלגות 2טבלה 

Table 2. Serotype distribution of clinical Salmonella enterica isolates 

באדום טיפוסים מובילים מסומנים

Serotype Group Stool Blood Urine Other Total
% of 
total 

S. Abony  B 10 1 11 0.48 
S. Afula  C1 53 1 1 55 2.40 
S. Agona  B 22 22 0.96 
S. Albany  C2-C3 1 1 0.04 
S. Anatum  E1 11 11 0.48 
S. Bareilly  C1 2 2 0.09 
S. Berta  D1 1 1 0.04 
S. Blockley  C2-C3 31 31 1.35 
S. Bonn  C1 1 1 0.04 
S. Bovismorbificans C2-C3 1 1 0.04 
S. Braenderup  C1 3 1 1 5 0.22 
S. Brandenburg  B 1 1 0.04 
S. Brazzaville  C1 1 1 0.04 
S. Bredeney  B 24 3 27 1.18 
S. Cerro K 5 5 0.22 
S. Chester  B 1 1 0.04 
S. Coeln  B 3 3 0.13 
S. Colindale  C1 7 7 0.31 
S. Concord  C1 12 12 0.52 
S. Corvallis  C2-C3 7 1 8 0.35 
S. Cubana  G 10 10 0.44 
S. Derby  B 2 2 0.09 
S. Dublin  D1 1 1 0.04 
S. Duisburg  B 1 1 0.04 
S. Enteritidis  D1 237 10 5 1 253 11.02
S. Freetown P 1 1 0.04 
S. Give  E1 3 3 0.13 
S. Hadar  C2-C3 58 1 59 2.57 
S. Haifa  B 2 2 0.09 
S. Havana  G 54 1 1 56 2.44 
S. Heidelberg  B 1 1 0.04 
S. Hofit Q 1 1 0.04 
S. Hvittingfoss I 1 1 0.04 
S. Idikan  G 2 2 0.09 
S. Infantis  C1 761 17 9 2 789 34.38
S. Irumu  C1 1 1 0.04 
S. Isangi  C1 1 1 0.04 
S. Java  B 17 17 0.74 
S. Johannesburg R 1 1 0.04 
S. Kedougou  G 1 1 0.04 
S. Kentucky  C2-C3 70 3 73 3.18 
S. Kenya  C1 1 1 0.04 
S. Kottbus  C2-C3 15 1 16 0.70 
S. Lawra V 1 1 0.04 
S. Manhattan  C2-C3 12 1 13 0.57 
S. Matopeni N 1 1 0.04 
S. Mbandaka  C1 24 24 1.05 
S. Meleagridis  E1 5 5 0.22 
S. Mkamba  C1 1 1 0.04 
S. Montevideo  C1 53 1 54 2.35 
S. München  C2-C3 153 5 2 160 6.97 
S. Muenster  E1 8 8 0.35 
S. Newport  C2-C3 31 3 1 2 37 1.61 
S. Nyanza F 1 1 0.04 
S. Oakland C1 1 1 0.04 
S. Ohio  C1 1 1 0.04 
S. Oranienburg  C1 4 1 5 0.22 

Serotype Group Stool Blood Urine Other Total
% of 
total 

S. Orion  E1 2 2 0.09 
S. Ouakam  D2 1 1 0.04 
S. Panama  D1 1 1 0.04 
S. Paratyphi A  A 7 1 8 0.35 
S. Paratyphi B  B 5 5 0.22 
S. Poona  G 9 2 11 0.48 
S. Reading  B 1 1 0.04 
S. Richmond  C1 5 5 0.22 
S. Rissen  C1 4 4 0.17 
S. Rough 2 2 0.09 
S. Rough:r:- 1 1 0.04 
S. Rough:r:1,5 11 1 12 0.52 
S. Saintpaul  B 5 1 6 0.26 
S. Sandiego  B 8 9 0.39 
S. Schwarzengrund B 7 7 0.31 
S. Senftenberg  E4 28 28 1.22 
S. Shubra  B 1 1 0.04 
S. Stanley  B 14 2 16 0.70 
S. Tarshyne  D 7 7 0.31 
S. Telelkebir  G 2 2 0.09 
S. Tennessee  C1 20 20 0.87 
S. Thompson  C1 1 1 0.04 
S. Typhi  D1 12 12 0.52 
S. Typhimurium  B 128 6 134 5.84 
S. Urbana N 1 1 0.04 
S. Vejle  E1 2 2 0.09 
S. Virchow  C1 66 11 3 1 81 3.53 
S. Wagenia  B 5 5 0.22 
S. Weltevreden  E1 2 4 6 0.26 
S. 16:l,v:-  I 1 1 0.04 
S. 4,12:i:-  B 9 1 2 12 0.52 
S. 4,12:l,v:-  B 1 1 2 0.09 
S. 4,12:Rough  B 2 2 0.09 
S. 6,7:f,g,t:-  C1 4 4 0.17 
S. 6,7:r:-  C1 2 2 0.09 
S. 8,20: -: -  C2-C3 1 1 0.04 
S. 8,20:-:z6  C2-C3 1 1 0.04 
S. 9,12:l,v:-  D1 28 2 3 1 34 1.48 
S. 9,12:z66:- D1 1 1 2 0.09 
S. II 
1,4,12,27:b:[e,n,x] 
[sofia] 

B 2 
   

2 0.09 

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

G 7 
   

7 0.31 

S. II 41:z10:1,2 
[negev] 

S 6 
   

6 0.26 

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

X 8    8 0.35 

S. II 48:d:z6 
[hagenbeck] 

Y 2    2 0.09 

S. IIIb 53: z52: z53 53 1    1 0.04 
S. IIIb 61: i: z53 61 1    1 0.04 
Total  2173 77 33 11 2295 100 
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סרוטיפים עיקריים גרמו  10סרוטיפים שונים של סלמונלה בבני אדם.  94זוהו  2013בשנת . מגמות בתחלואה

חמשת הסרוטיפים יחסית של התפוצה הממצאים המעבדתיים יתמקד בזנים אלו. המהתחלואה. ניתוח  75% -לכ

  . 1מתוארת באיור  1997-2013העיקריים בשנים 

  2013–1997ים מבני אדם תבדידב Salmonella enterica. הסרוטיפים המובילים של 1איור 

Figure 1. Clinical Salmonella enterica leading serotypes 1997-2013   

  

הזנים הנפוצים היו  1997-1999בזני הסלמונלה הנפוצים: בשנים נצפה שינוי  לאורך השנים ניתן לראות כי

S.Typhimurium ,S.Enteritidis ו ,- S.Virchow  .עלה מספר תבדידי 2000-בתחילת שנות ה S.Virchow  עד

-והגיע לשיא ב 2009עלה בחדות עד  2007הגיח בשנת  S.Infantisומאז נצפית ירידה בשכיחותו.  2007שנת 

המהווה יותר משליש מכלל התבדידים  S.Infantisנצפתה לראשונה ירידה בשיעור תבדידי  2013 בשנת 2012

 S. München  6.97%-. השנה נצפתה עליה ניכרת בS. München -ו S.Enteritidisשהגיעו למעבדות. אחריו 

  אשתקד. 4%לעומת 

ניתן לראות עליה  2בחודשים החמים בישראל ובעולם. מאיור  סלמונלוזיס היא מחלה עם שיא עונתי. עונתיות

בתחלואה מחודש אפריל עם שיאים בחודשים יולי ואוקטובר. לאחר מכן מתחילה ירידה במספר התבדידים, 

התקבלו  Infantis). מעניין לציין כי עיקר תבדידי 2פברואר (איור -שכמותם הנמוכה ביותר היא בחודשים ינואר

  .נובמבר-אשר עיקר התבדידים התקבלו בחודשים אוגוסט  Enteritidisבשונה מ יולי-בחודשים מאי
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  .2013-2009 הסלמונלתבדידי . עונתיות של 2איור 

Figure 2. Seasonality of Salmonela isolates 2009-2013. 

  

   2004-2013הנפוצים בזיהומים חודרניים  Salmonella entericaשל  סרוטיפים. 3טבלה 

Table 3. Dominant S. enterica serotypes isolated from invasive infections 2004-2013   

Serotype 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Enteritidis 40 27 32 22 20 26 28 23 15 16 
Virchow 25 8 32 16 9 7 6 2 4 15 
Paratyphi A 14 6 12 4 1 33 11 4 9 1 
Infantis 5 0 2 3 11 15 18 9 12 28 
Typhimurium 5 3 7 10 5 2 5 6 7 6 
Typhi 13 6 6 4 3 13 6 8 4 0 
9,12:l,v:- 6 7 4 4 4 5 5 9 1 6 
Bredeney 5 5 2 2 4 4 2 5 2 3 
Kentucky 0 0 2 2 8 3 3 5 7 3 
Hadar 2 5 3 4 5 1 4 1 2 1 
Heidelberg 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Others 20 29 25 22 41 30 35 31 32 49 
Total 134 97 127 93 111 139 123 103 95 128 

  טיפוסי סלמונלה לפי מקור תבדיד

הסלמונלה היו ממקורות לא צואתיים: דם,  מקרימכלל ) 5.53%תבדידים ( 128 זיהומים חודרניים בבני אדם.

), 21.9% ,(S.Entiritidis )12.5%( : S.Infantisהטיפוסים הסרולוגיים העיקריים היו. )2,3(טבלאות  שתן ופצעים

S. Virchow )11.7%( ,S.Typhimurium  )(4.7% S.9,12:l,v:-, )4.7% המעורבות של  .(S.Virchow ו - 

S.9,12:l,v:- ים.תבדידגבוהה משמעותית משיעורם בכלל ה  
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 43%). זוהי ירידה של 4תבדידי סלמונלה (טבלה  1401התקבלו במרכז  2013בשנת תבדידים מבעלי חיים. 
 S.Kentucky :. עיקר הירידה נובעת מירידה בבדיקות מענף הלול. הזנים השכיחים ביותר הינם2012לעומת שנת 

(13.8%) ,S.Infantis (21.7%) ו- S. München )7.8%.(  

  
  מבעלי חיים Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של . התפלגות 4טבלה 

Table 4. Serotype distribution of zoonotic Salmonella enterica isolates 

Serotype Group Total % of total
S.Infantis  C1 304 21.70 
S.Kentucky  C2-C3 193 13.78 
S. München  C2-C3 113 8.07 
S.Orion  E1 82 5.85 
S.Java  B 77 5.50 
S.Newport  C2-C3 75 5.35 
S.Typhimurium  B 56 4.00 
S.Bredeney  B 52 3.71 
S.Hadar  C2-C3 47 3.35 
S.Anatum  E1 41 2.93 
S.Lexington  E1 32 2.28 
S.Edinburg  C1 29 2.07 
S.Montevideo  C1 21 1.50 
S.Mbandaka  C1 20 1.43 
S.Altona  C2-C3 19 1.36 
S.Virchow  C1 17 1.21 
S.Infantis  C1 15 1.07 
S.Idikan  G 14 1.00 
S.Tennessee  C1 12 0.86 
S.Senftenberg  E4 11 0.79 
S.Kentucky  C2-C3 10 0.71 
S.Concord  C1 9 0.64 
Rough 8 0.57 
S.Agona  B 8 0.57 
S.Meleagridis  E1 8 0.57 
S.Manhattan  C2-C3 7 0.50 
S.Rough:b:1,2 7 0.50 
S.Rough:r:1,5 7 0.50 
S.Kedougou  G 6 0.43 
S.Newport C2-C3 5 0.36 
S.Schwarzengrund  B 5 0.36 
S.Afula  C1 4 0.29 
S.Dublin  D1 4 0.29 
S.Enteritidis  D1 4 0.29 
S.Rissen  C1 4 0.29 
S.4,12:i:-  B 3 0.21 
S.Altona  C2-C3 3 0.21 
S.Cerro K 3 0.21 
S.Irchel D2 3 0.21 
S.Orion  E1 3 0.21 
S.13,23:i:-  G 2 0.14 
S.3,10 :z10 : - E1 2 0.14 
S.4,12:-:1,2  B 2 0.14 

Serotype Group Total % of total
S.6,7:c:- C1 2 0.14 
S.6,7:z10:-  C1 2 0.14 
S.9,12:l,v:-  D1 2 0.14 
S.Choleraesuis  C1 2 0.14 
S.Edinburg  C1 2 0.14 
S.Hadar C2-C3 2 0.14 
S.Havana  G 2 0.14 
S.Isangi  C1 2 0.14 
S.Kottbus  C2-C3 2 0.14 
S.Lille  C1 2 0.14 
S.Liverpool  E4 2 0.14 
S.Montevideo  C1 2 0.14 
S.Muenster  E1 2 0.14 
S.Oranienburg  C1 2 0.14 
S.Ouakam  D2 2 0.14 
S.Rough:l,v:1,7 2 0.14 
S.Thompson  C1 2 0.14 
S.13,23: i: - G 1 0.07 
S.Abony  B 1 0.07 
S.Albany  C2-C3 1 0.07 
S.Anatum  E1 1 0.07 
S.Bredeney  B 1 0.07 
S.Coeln  B 1 0.07 
S.Concord C1 1 0.07 
S.Hessarek  B 1 0.07 
S.Hvittingfoss I 1 0.07 
S.II 13,23:z:1,5 
[nachshonim] 

G 1 0.07 

S.IV 11: z4,z23: - F 1 0.07 
S.Java  B 1 0.07 
S.Kisarawe F 1 0.07 
S.Ohio  C1 1 0.07 
S.Poona  G 1 0.07 
S.Rough:r: 1,5 1 0.07 
S.Rough:r:1,2 1 0.07 
S.Sandiego  B 1 0.07 
S.Telaviv M 1 0.07 
S.Tennessee C1 1 0.07 
Total 1401 100 

 

 ),2012לעומת שנת  60%סלמונלה (עליה של  יתבדיד 1176הגיעו  2013במהלך שנת : ממזוןתבדידים 

הזנים . אלו בתבדידיהתפלגות זני הסלמונלה את  מתארת 5טבלה  .לעופות משחטותן הפיקוח במ םרוב

). מעניין לציין כי ישנה Infantis S. )%33.3 ;(Kentucky.S )11.5%( ;S. München )7.3%היו:  השכיחים

חפיפה של שלושת הזנים השכיחים ביותר בין תבדידים מפיקוח לבין תבדידים מבעלי חיים (רוב התבדידים 

 מעופות).
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  ממזון Salmonella entericaטיפוסים סרולוגיים של . התפלגות 5טבלה 

Table 5. Serotype distribution of food Salmonella enterica isolates 

Serotype Group Total % of total
S.Infantis  C1 392 33.33 
S.Kentucky  C2-C3 135 11.48 
S.Muenchen  C2-C3 86 7.31 
S.Newport  C2-C3 66 5.61 
S.Java  B 52 4.42 
S.Bredeney  B 47 4.00 
S.Typhimurium  B 44 3.74 
S.Orion  E1 43 3.66 
S.Hadar  C2-C3 34 2.89 
S.Anatum  E1 24 2.04 
S.Tennessee  C1 22 1.87 
S.Edinburg  C1 18 1.53 
S.Virchow  C1 17 1.45 
S.Montevideo  C1 13 1.11 
S.Lexington  E1 12 1.02 
S.Altona  C2-C3 11 0.94 
S.Idikan  G 11 0.94 
S.Mbandaka  C1 11 0.94 
S.Meleagridis  E1 8 0.68 
S.Senftenberg  E4 9 0.77 
S.Agona  B 7 0.60 
S.Cerro K 8 0.68 
S.Concord  C1 7 0.60 
S.Kedougou  G 7 0.60 
S.Rissen  C1 7 0.60 
S.Rough:r:1,5  7 0.60 
S.Manhattan  C2-C3 6 0.51 
S.Rough  6 0.51 
S.Derby  B 4 0.34 
S.Livingstone  C1 4 0.34 
S.4,12:i:-  B 3 0.26 
S.Dublin  D1 3 0.26 
S.Muenster  E1 3 0.26 
S.Ouakam  D2 3 0.26 
S.Rough:b:1,2  3 0.26 

Serotype Group Total % of total
S.13,23:i:-  G 2 0.17 
S.4,12:-:1,2  B 2 0.17 
S.4,12:b:-  B 2 0.17 
S.4,12:Rough  B 2 0.17 
S.Choleraesuis  C1 2 0.17 
S.Enteritidis  D1 2 0.17 
S.Havana  G 2 0.17 
S.Isangi  C1 2 0.17 
S.Kottbus  C2-C3 2 0.17 
S.Liverpool  E4 2 0.17 
S.Oranienburg  C1 2 0.17 
S.Rough:l,v:1,7  2 0.17 
S.Schwarzengrund  B 2 0.17 
S.4,12:d:-  B 1 0.09 
S.6,7:r:-  C1 1 0.09 
S.6,7:z10:-  C1 1 0.09 
S.Afula  C1 1 0.09 
S.Albany  C2-C3 1 0.09 
S.Banana  B 1 0.09 
S.Coeln  B 1 0.09 
S.Corvallis  C2-C3 1 0.09 
S.Hvittingfoss I 1 0.09 
S.II13,23:z:1,5 
[nachshonim] G 1 0.09 
S.Llandoff  E4 1 0.09 
S.Ohio  C1 1 0.09 
S.Poona  G 1 0.09 
S.Rough:i:-  1 0.09 
S.Rough:r:1,2  1 0.09 
S.Sandiego  B 1 0.09 
S.Weltevreden  E1 1 0.09 
Total  1176 100.00 

  

זרים, ותיירים).  עובדים ,(מטייליםמיובאים  S. Typhiרוב תבדידי . S. Typhi שלאנליזה מולקולרית 

 2013מקרים בממוצע בשנה. בשנת  13 -ים, שהם כתבדיד 201התקבלו במרכז הארצי  1998-2013בשנים 

 Pulse Field Gel Electrophoresisים. אנו מאפיינים בשיטה מולקולרית, תבדיד 12התקבלו במרכז 

(PFGE) – חיתוך ה)DNA- הכרומוזומלי באנזיםXbaI  (על מנת לקבוע האם המקור  שוניםה יםתבדידאת ה

ים תבדידניתן לראות כי ה 3. באיור ואם ניתן לאתר צברי תחלואה ים השונים זהה או שונהתבדידשל ה

התקבלו שלושה צברים של פרופילים (איור  .60%-קבוצות עיקריות אשר השונות ביניהן היא כ 2-מתחלקים ל

  קשר בין המקרים הזהים. ). לא נעשתה חקירה אפידמיולוגית לברר האם יש3
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  . בינלאומיים עולמיות ולאומיות ואירועים רשתות ניטור

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

  זקיף ( רשת מעבדותSentinel  (משנת ניטור לאומית ל) שמרכזה במרכז לאומי 1997תחלואה אנטרית (

  לבקרת מחלות.

  מבחני מיומנות
  מבחני מיומנות מסוגRing test המאורגנים על ידי המעבדות לסלמונלה של השירותים הוטרינריים ,

בהולנד: דגימות לבדיקה מתקבלות במעבדות לבריאות העוף במכון קמרון, אשר מבודדות מהן סלמונלה. 

 במרכז הארצי לסלמונלה ממשיכים ומבצעים את הזיהוי והאפיון הסרולוגי ואת העמידויות.

 העולמי הבריאות ארגון של מיומנות בחנימ EQUAS  במסגרת המבחן מתקבלות דגימות של זני סלמונלה

 8זיהה המרכז נכון את כל  2013לתכשירים אנטימיקרוביאליים. בשנת להגדרה ולבדיקת רגישות 

 הצלחה גם בבדיקות העמידויות.עמד בים שנשלחו ותבדידה

  שת"פ מחקרי
 "ר אוהד גלמור מביה"ח שיבא תה"ש.מחקר נשאות בבני אדם, עם ד 

 .מחקר פולשנות ואלימות של סלמונלה, עם ד"ר אוהד גלמור מביה"ח שיבא תה"ש 

 .יישום אלגוריתמים לניבוי התפרצויות, עם ד"ר אוהד גלמור מביה"ח שיבא תה"ש 

 א.אפידמיולוגיה של סלמונלה, עם ד"ר מירי ויינברגר, היחידה למחלות זיהומיות, ביה"ח אסף הרופ 

  1995-2011ניתוח תנודות אקלימיות והקשר עם היארעות מחלות נרכשות ממזון בישראל בשנים 

בשת"פ עם ד"ר חווה פרץ, החוג לאפידמיולוגיה,  .2030והשלכות לגבי תרחישים עתידיים עד שנת 

 אוניברסיטת ת"א וד"ר מירי ויינברגר, יחידה למחלות זיהומיות, ביה"ח אסף הרופא.

  יםפרסומים מדעי

Peer reviewed publications 

1. Suez J, Porwollik S, Dagan A, Marzel A, Schorr YI, Desai PT, Agmon V, McClelland M, 

Rahav G, Gal-Mor O. Virulence gene profiling and pathogenicity characterization of non-

typhoidal Salmonella accounted for invasive disease in humans. PLoS One. 2013;8(3). 

2. Weinberger M, Agmon V, Yaron S, Nissan I, Peretz C. Geographical variations in 

Salmonella incidence in Israel 1997-2006: the effect of rural residency. Epidemiol Infect. 

2013 Oct;141(10):2058-67 

Posters and oral presentations 

3. Marzel, I. Nissan, Y. Schorr, L. Valinsky, O. Gal-Mor, G. Rahav. Salmonella Outbreaks in 

Israel 1999-2011: From Statistically Generated Alarm to Pathogen`s Sequence. 

Interscience Conference on Antimicrobial Agents and Chemotherapy (ICAAC), 2013. 

4. Marzel, I. Nissan, Y. Schorr, L. Valinsky, O. Gal-Mor, G. Rahav. Salmonella Outbreaks in 

Israel 1999-2011: From Statistically Generated Alarm to Pathogen`s Sequence. ISM 2013. 

5. Nissan, I., Schorr, Y.I., Jaffe, J., Agmon, V., Reisfeld, A., Moran-Gilad, J. and Valinsky, L. 

Emergence of Multidrug Resistant Salmonella enterica serovar Kentucky in Israel. ISM 

2013.  

6. Suez J., S. Porwollik, A. Dagan, Y. Schorr, P.T. Desai, V. Agmon, M. McClelland, G. Rahav 

and O. Gal-Mor. Virulence Gene profiling and pathogenicity characterization of Non 

Typhoidal Salmonella accounted for invasive disease in human. ISM 2013
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 המרכז הארצי לקמפילובקטר וכולרה (ויבריונים)
   MScנעה פלדמןעובדת:  PhDלריסה לרנר מנהלת: 

  רקע 

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

  מחויבת בדיווח:

בשר עוף קמפילובקטריוזיס הינה מחלה זואונוטית, המועברת מבע"ח לאדם, בעיקר דרך צריכת : קמפילובקטר

 במדינות מפותחות רבות כיוםהנפוץ ביותר ומוצריו שלא טופלו כיאות. קמפילובקטר הינו הפתוגן האנטרי 

שיתוק רפה . תחלואה בקמפילובקטריוזיס גורמת למחלה שלשולית. באחד מאלף מקרים תיתכן הופעת ובישראל

ולגידול במעבדה.  תבדידמדובר בחיידק קשה יחסית לחד (תסמונת גיליאן ברה) לאחר תחלואה בקמפילובקטר. 

   .1982שנת קיימת בישראל מחובת הדיווח על תחלואה בקמפילובקטריוזיס 

פטיסמיה : גורמים למגוון מחלות בבני אדם כולל מחלות מעיים, צלוליטיס, דלקות בעין ובאוזן, סויבריונים

גורם למחלה זיהומית קשה הקשורה   Vibrio vulnificusהחיידק  .necrotizing fasciitis -ובמקרים נדירים ל

זוהה לראשונה בישראל במרכז  biogroup 3של החיידק.  biogroupsלאכילת דגים ומזון מהים. ידועים שלושה 

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

Vibrio cholerae  מערכות בלכשל מסכנת חיים. התפרצויות מחלת הכולרה קשורות גורם למחלה אנטרית

עדיין במדינות עולם שלישי. התפרצות הכולרה האחרונה  נפוצה מחלה. הלשתייהסניטציה ומחסור במים ראויים 

הייתה התפרצות בעזה. אנשי המרכז הארצי נמצאים בקשרי  1994. בשנת 1974בישראל התרחשה בשנת 

  .ומתעדכנים בהופעת זנים חדשים מחד ושיטות אבחון. WHOעבודה עם מומחי 

  נושאי פעילות המרכז

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

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
 דגימות בבנק גזע. שמירת .4

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

VITEK2.  
ע"פ סכמה המבוססת על נסיוב פוליוולנט ובהמשך נסיובים  –Vibrio choleraeסיווג סרולוגי של זני  .2

  .Inaba ,Ogawa ,O-139ספציפיים לזנים: 
 ,WHO :Oxacillin, Ampicillin, Ceftriaxone)-קביעת רגישות לתכשירים אנטיביוטיים (לפי המלצות ה .3

Doxycycline, Tetracycline. 

 שמירת דגימות בבנק גזע. .4

 :V.vulnificus ,V.algenoliticus  ,V.parahemolitycus: ויבריונים אחרים
 . 2VITEKזיהוי ביוכימי ידני ולפי הצורך גם במכשיר  .1
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 אפיון עמידויות לאנטיביוטיקה. .2
   .V. vulnificusלאבחנה מבדלת בין שלושת הביוגרופים השונים של  PCRמעבדה המולקולארית מתבצע ב .3
 שמירת דגימות בבנק גזע. .4

  תוצאות

  קמפילובקטר

מספר זה דומה למספר הדגימות שהתקבלו בשתי השנים  .לאפיון דגימות 7799התקבלו במרכז  השנה

. 2012-ב, ועצירתה 2011עד  ים ממקור צואהתבדידבמספר ה גידולמגמת . ניתן לראות 1Aבאיור  הקודמות.

ב. 1ים מדם מסוכמים באיור תבדיד .1:4(ממקור צואה) עומד על לאורך שנים  C.coli  -לC.jejuni היחס בין 

 C.coli -ל C.jejuni י תבדידי קמפילובקטר. היחס בין תבדידמסך כל  0.7%ים חודרניים אלו מהווים תבדיד

  .  C.jejuni - לטובת ה 1:5-ל 1:1בזיהומים מדם משתנה ונע בין   C.coli. שיעור 1:2.6בשנת הדו"ח הוא 

  . דםBצואה; . Aממקור תבדידים  .2004-2013בשנים  שאופיינו במרכז מספר התבדידים. 1איור 

Figure 1. Number of isolates 2004-2013. Isolated from A. fecas B. blood.  
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  8146.  תבדידמסוכמת התפלגות מיני חיידק הקמפילובקטר, לפי המעבדה השולחת ומקור ה 1בטבלה 

 6226( C. jejuni -ים הוגדרו כתבדיד 6663) ממקור דם. ניתן לראות כי 0.7%( 57 -) היו ממקור צואה ו99.3%(

 2מדם).  13-מצואה ו 1648( C. coli ים השתייכו לתת סוג  תבדיד 1657ממקור דם).  37-ממקור צואה ו

  .C. fetus -מדם זוהו כ דגימות

  תבדידהתפלגות מיני קמפילובקטר לפי מעבדה שולחת ומקור . 1טבלה 

Table 1. Campylobacter species according to sample source. 

Sending Lab. Total C. jejuni C. coli C. fetus Contaminated 
+ nonviable 

Feces 
isolates 

Blood 
isolates 

Hospitals H3 133 83 26 1 23 131 2 
H4 14 13 1 0 0 10 4 
J2 95 68 19 0 8 84 11 
J4 110 92 18 0 0 106 4 
M1 47 33 14 0 0 47 0 
M2 85 47 21 0 17 82 3 
M5 21 17 4 0 0 18 3 
M6 106 76 18 1 11 100 6 
N1 253 210 43 0 0 251 2 
N2 63 50 13 0 0 61 2 
N4 21 17 4 0 0 20 1 
S2 1217 914 286 0 17 1213 4 
T1 43 30 13 0 0 43 0 
T3 92 60 25 0 7 82 10 
T4 42 32 10 0 0 41 1 

Others 2 0 0 0 0 0 2 
HMO Z 79 59 20 0 0 79 0 

K1/1 991 805 173 0 13 991 0 
K1/2 523 402 111 0 10 523 0 
K2/2 1510 1183 279 0 48 1508 2 
K3/1 117 67 21 0 29 117 0 
K3/2 669 446 144 0 79 669 0 
K4/1 260 178 60 0 22 260 0 
K4/2 1450 1138 280 0 32 1450 0 
K4/3 246 179 49 0 18 246 0 
AML 19 17 1 0 1 19 0 

Others 17 10 5 0 2 17 0 
Total 8221 6226 1658 2 335 8164 57 

במהלך החודשים אפריל ומאי, בדומה למדווח  שיא בודד, הנצפ 2013כי בשנת הדוח לראות  יתןנ 2 באיור

א . ל)3(איור  במדינות אירופה. לציין כי בשנים קודמות נצפה שיא נוסף סביב חודש יולי, אשר לא נראה השנה

  . C. coli -. לC. jejuniבין תבדידי בשיאים העונתיים קיים הבדל משמעותי 

  חודשיםלפי  תבדידי קמפילובקטרהתפלגות  .2איור 

Figure 2. Sesonal distribution of Campylobacter isolates  
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  A .2013 .B .2009-2013. חודשיםלפי  י קמפילובקטרתבדידהתפלגות  .3איור 

Figure 3. Sesonal distribution of Campylobacter isolates 

  

תכשירים האנטיביוטיים המקובלים בטיפול שני ההשונים ל Campylobacterמוצגת העמידות של גזעי  2בטבלה 

 - . בשיטה זו עמידות לdisk diffusion -הבשיטת העמידות נבדקה  .-Ciprofloxacinו Erythromycin: הקליני

Ciprofloxacin במ"מ. 21≥קוטר זנים רגישים יוצרים בעוד שמ"מ  15≤ קוטרמתבטאת ב- Erythromycin 

חדשות  בשל הכנסת הגדרות השנה. מ"מ23≥ קוטרזנים רגישים יוצרים מ"מ ו17≥ בקוטרהעמידות מתבטאת 

מהתכשירים ים רגישים ועמידים לכל אחד תבדידקבוצות בלבד:  4 -ל סווגו , הזנים)Break Points )Eucast של

  לעיל. לפי הקריטריונים

  A .C.jejuni B. C.coli לתכשירים אנטיביוטיים.ממקור צואה  Campylobacterעמידות גזעי  .2טבלה 

Table 2. Antibiotic resistance of Campylobacter isolates. A. C. jejuni B. C. coli 

A 

Erythromycin- sensitive  Erythromycin - resistant  Total 

Ciprofloxacin - sensitive  11 (5%) 0 11 (5%) 

Ciprofloxacin - resistant  203 (90%) 11(5%) 214 (95%) 

Total 214 (95%) 11(5%) 225 (100%)  

B 

    Erythromycin- sensitive  Erythromycin - resistant Total 

Ciprofloxacin - sensitive  13 (4.6%) 1 (0.4%) 14 (5%) 

Ciprofloxacin - resistant   234 (83.6%) 32 (11.4%) 266 (95%) 

Total 247 (88.2%) 33 (11.8%) 280 (100%)  
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Figure 4. Five years trends of antibiotic resistence of selected Campilobacter isolates 

  

  קמפילובקטר - סיכום ומסקנות 

נצפתה עליה מתמשכת ותלולה   2007-2012בשנים  .בעשור אחרון קמפילובקטר תבדידיבשיעור  חדהעלייה 

ו. בכל מקרה שיעור התחלואה גבוה וזה במספר תבדידי קמפילובקטר. השנה נראה כי קיימת עצירה במגמה ז

  דורש התערבות של הרשויות.

ים, האחד בתחילת העונה תבדידפיקים עונתיים במספר ה 2נצפו בישראל  2007-13בשנים  .בתחלואה תועונתי

נרשם רק שיא התחלואה עונתי אחד, בחודשים  2013מאי) והשני בסופה (אוקטובר). בשנת -החמה ( אפריל

  מאי, זאת בדומה למגמה באירופה. -אפריל

חלה עליה משמעותית בעמידות  בעשור האחרון .מידות לתכשירים אנטימיקרוביאלייםעמגמות עליה ב

   )4(איור  לתכשירים המשמשים לטיפול בבני אדם
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Erythromycin. ובהם  מייצג את קבוצת המקרולידים Azithromycin שהוא התכשיר הנבחר לטיפול. העמידות

, עליה של יותר 2013עמידים בשנת  11.8% -ל 2004עמידים בשנת  5%-מ מתמדת:  עליהב ,C. coliי בחיידק

אך גם בחיידק זה אנו רואים  , C. coli -נמוכה יחסית ל Erythromycin -להעמידות  C. jejuni . בחיידקי2מפי 

 -ה בעמידות לימגמת העלי. 10, זוהי עליה פי 2013בשנת  5%-עד ל 2004בשנת  0.7%-עליה מתמדת מ

Erythromycin  ודורשת מעקב והתייחסות ברמת בריאות הציבור.מדאיגה  

Ciprofloxacin.  הן בתבדידי  95%-לעמידות  65%-והגיעה מממשיכה לגדול העמידותC. jejuni הן בתבדידיו 

.C. coli  ממשפחת הקווינולונים כבר אינה אפקטיבית כנגד קמפילובקטר. ,אנטיביוטיקה זו  

 ויבריו

  V. cholerae -הוגדרו כ V. vulnificus  .5  -הוגדרו במרכז כ Vibrio spp.  .3 דיתבדי 8תקבלו ה זו הבשנ

non-O1 ו- non-O139.  שנבדקול התכשירים האנטיביוטיים דים היו רגישים לכתבדיכל ה.  

  

  2013 – 1997  שאופיינו במרכז הארצי Vibrio vulnificus . תבדידי5איור 

Figure 5. Vibrio vulnificus isolates 1997-2013 

  

  סיכום ומסקנות

. בניגוד )5(איור  תבדידים בשנה 2-3השנים האחרונות ונותרו  8-וולניפיקוס התייצב במספר תבדידי ויבריו 

. מספר תבדידים נמוך יכול ונה ונלמדו דרכי ההתמודדות איתואז זוהה הפתוגן לראש 1997-2005לשנים   

דגים.  חינוך הציבור להתנהגות מונעת בנושא רכישתשיווק דגים טריים ועל  הדוקשל פיקוח  להיות תוצאה

דיווח משני, שהוא תוצאה של רכישת נסיון הכוללת: אבחון מהיר וטיפול קליני יעיל -מאידך ייתכן כי מדובר בתת

  הכולל אנטיביוטיקה סיסטמית בשלבי המחלה המוקדמים, ללא נטילת תרביות.

  פעילויות מיוחדות

  קביעתbreak points  בשיתוף פעולה עם של רגישות לתכשירים אנטיביוטיים עבור קמפילובקטר 

European Committee on antimicrobial susceptibility testing (Eucast). 

  העמדת שיטתbroth dilution  למדידתMIC כמדד לרגישות לתכשירים אנטיביוטיים.  

 12.2014 -הכנת המרכז הארצי למבדק הכרה (אשר צפוי לחול ב.(  
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  מחקר

The epidemiological and molecular features underlying the emergence and spread of 

Campylobacter as the leading cause of foodborne illness in Israel. 

  השתתפות בימי עיון וכנסים

  האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה– ISM 2013 

  יום עיון בנושאV. cholerae בביה"ח העמק 

     בימי עיון ותהצג

  הרצאה במסגרת יום עיון בביה"ח העמק בנושאV. cholerae :בנושא Overview of epidemiological 

trends and approach to identification and treatment of V. cholerae.  
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  שיגלהלמרכז ארצי 
   MSc צילה קופר , MScאנסטסיה לטושקו : יםעובד PhDאנליה ו. אסרניטצ'י : תמנהל

  רקע

  :ת)קבוצומינים (ה מתחלק לארבעו  Enterobacteriaceae-שייך למשפחת ה Shigella הסוג

(A) - S. dysenteriae ,B) - S. flexneri( ,(C) - S. boydii ,(D) - S. sonnei .של  סרוטיפים 12 ידועיםS. 

dysenteriae ,13 של  סרוטיפיםS. flexneri, של   סרוטיפים 18 -וS. boydii,  יחיד של סרוטיפ וS. sonnei .

). תיתכן גם fecal-oral routeהמחלה מועברת מאדם לאדם (המאכסנים הטבעיים הינם בני אדם וקופי אדם. 

  הדבקה ממזון ומים מזוהמים.

גורמת לשלשול מימי או דמי, כאבי בטן, התכווצויות וחום. המנה המידבקת קטנה מאוד:  Shigellosis -מחלת ה

ן הבריאות העולמי ארגוימים.  5-7 -כימים, המחלה נמשכת  7שעות עד  12חיידקים. זמן הדגירה  200-ל 10בין 

(WHO)  כ( במדינות המתפתחות מליון 163.2, מתוכם תחלואהמליון מקרי 164.7 -כיש מידי שנה מעריך כי - 

מכל מקרי התמותה מתרחשים בילדים עד  61% -מכל מקרי ההדבקה וכ 69% -כ). מתים בני אדם מיליון 1.1

 שכיח S. flexneriהשכיח:  מיןלקבוצת האוכלוסיה ו/או  קיים מתאם בין המצב הסוציואקונומי של המדינה .5גיל 

 .S דיווחים בעולם.מכלל ה 60% -מהווה כ. ובקבוצות אוכלוסייה במצב סוציואקונומי נמוך מתפתחותנות במדי

sonnei המקרים המדווחיםמ 15% -מהווה כ  .S. dysenteriae ו- S.boydii מכלל כ"א  6% -מהווים כ

היקף . S. sonneiהשכיח הינו  טיפסרונמוך וה Shigellosis-שיעור התחלואה ב, במדינות מפותחות .הדיווחים

גבוה בהרבה לעומת המדינות המפותחות ונמוך משמעותית מזה של התחלואה בישראל, כפי שמתואר בדוח זה, 

  המדינות המתפתחות.

  המרכז  נושאי פעילות
 .S-, וS. sonnei ,S. flexneri ,S. boydiiשונים של חיידקי שיגלה כולל:  ומיניםזיהוי ואפיון זנים  .1

dysenteriae 

  לצורך ניטור אפידמיולוגי.נבחרים קביעת עמידות לתכשירים אנטימיקרוביאליים  .2

 בבנק הגזע הלאומי.  Shigellaמדגם חיידקי שימור  .3

 .אפידמיולוגיה םאפיון התפרצויות שיגלה לצרכיניטור זיהוי ו .4

 השונים בישראל.מעקב אחר מגמות ותפוצה של הזנים  .5

 ).ICDCדיווח חודשי למרכז למניעת מחלות זיהומיות ( .6

  ומעבדות פרטיות., מעבדות בתי חולים, קופות חולים, צה"ל :התבדידיםמקור 

  המבוצעות במרכז בדיקותרשימת ה

  זיהוי והגדרה סרולוגית (אגלוטינאציה) .1

 ).Vitek2אפיון ביוכימי (כולל  .2

3. PCR  לנוכחות גן לאלימות המאפייןShigella sp. )ipaH.(  

-ובאמצעות ה, CLSI-לפי סטנדרטים של ה Disk diffusion-קביעת עמידות לאנטיביוטיקה בשיטת ה .4

Vitek2.  

 ).PFGE )Pulse Field Gel Electrophoresisאפיון וקביעת קרבת גנטית בשיטת  .5
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  תוצאות

 5,714התקבלו במרכז  2013) ורובם מקורם בקהילה. בשנת 99%חיידקי שיגלה מבודדים מצואה (מעל רוב 

- עלה מ S. boydii , בדומה לשנה קודמת. 4%  (S. flexneri( S. sonnei 246) 95%( 5,405תבדידים. מהם 

  . 7-תבדידים ל 21-מ ירד S. dysenteriae -תבדידים, ו 31-ל 22

  2001-2013בשנים בתבדידים שהתקבלו במרכז שיגלה  מיני התפלגות .1איור 

Figure 1. Shigella isolates received at the reference center 2001-2013 

ובזאת חזרנו לתמונת מצב בדומה לזו שלפני ההתפרצות . S. flexneriתבדידי שיגלה  246אופיינו  2013בשנת 

היוו   S. flexneri 1b-ו S. flexneri  2a. השאר התפלגו כדלקמן: Shigella flexneri 6הוגדרו  48%. 2010של 

בחודשי עונתית הראתה עליה  Shigella flexneri).  תחלואה ב 2. (איור S. flexneri 3a -3%-כל אחד, ו 17%

  הקיץ.

 S. flexneri, 2001-2013תבדידי . סרוטיפים שכיחים של 2איור 

Figure 2. Common serotypes of S. flexneri isolates, 2001-2013  
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הקבוצות. במרכז הארצי  4חיידקי שיגלה מכל  814נבדק מדגם של  2013בשנת . עמידות לאנטיביוטיקה

), Ampicillin  )AMP ,(Trimethoprim/Sulfamethoxazole )SXT נבדקה העמידות כנגד התכשירים הבאים: 

Ceftriaxone )CRO ,(Tetracycline )TE ,(Nalidixic Acid )NAו (- Chloramphenicol )C קביעת עמידות .(

הקבוצות חיידקי  4מגמות העמידות של  .CLSI, בהתאם לסטנדרטים של  Disk diffusionמתבצעת בשיטה 

  . 1מוצגות בטבלה  שיגלה בחמשת השנים האחרונות

  2009-2013. עמידות חיידקי שיגלה לאנטיביוטיקה בשנים 1טבלה 

Table 1. Antibiotic resistence of Shigella isolates, 2009-2013 

Year 2009 2010 2011 2012 2013 

S. sonnei (%) 

S* 2 (1) 78 (13) 135 (24) 133 (14) 39 (7) 

R 166 (95) 496 (84) 383 (69) 815 (85.7) 519 (92.6) 

MDR 7 (4) 19 (3) 37 (7) 3 (0.3) 2 (0.4) 

Total 175 593 555 951 560 

S. flexnerin (%) 

S 50 (19) 361 (50) 219 (51) 135 (34) 35 (18) 

R 115 (47) 270 (37) 169 (40) 220 (55) 119 (62) 

MDR 98 (37) 95 (13) 38 (9) 42 (11) 39 (20) 

Total 263 726 426 397 193 

S. boydii (%) 

S 3 (3) 2 (1) 1 (2.3) 2 (8) 4 (14) 

R 94 (97) 199 (98.5) 41 (95.4) 21 (88) 24 (83) 

MDR 0 1 (0.5) 1 (2.3) 1 (4) 1 (3) 

Total 97 202 43 24 29 

S. dysenteriae (%) 

S 0 2 (13) 0 (0) 1 (5) 0 

R 9 (69) 9 (60) 4 (100) 15 (71) 4 (57) 

MDR 4 (31) 4 (27) 0 (0) 5 (24) 3 (43) 

Total 13 15 4 21 7 

 * S – sensitive, R – resistant, MDR – resistanat to more than 3 antimicrobial drugs. 

 

נשאר נמוך  (MDR) עמידות מרובהבעלי ). שיעור Rהיו עמידים ( S. sonnei של מהתבדידים 90%מעל 

). שיעור העמידות 80%(מעל  2012לעומת  S. flexneriשל נצפתה עליה בשיעור התבדידים העמידים  .)0.4%(

כל  ).Rתכשירים ( 3עד  1-עמידות ל הראו  S. boydii התבדידים של . רוב20%-ל 11% -עלה מ  MDRמסוג

  ).MDR-ו  R( לתכשיר אחדלפחות  יםעמידהיו  S. dysenteriaeהתבדידים של 

מראים עמידות  47%מתוך התבדידים העמידים . SXT-ו  AMP-עמיד בעיקר ל S. sonnei, 3כפי שמוצג באיור 

 .Sשל מגמת עליה שיעור העמידות  נצפתה ).4בלבד (איור  AMP-ל  33%-, וSXT-ו  AMPלשילוב של 

flexneri לכל התכשירים שנבדקו (חוץ מ-CRO .(68% מהזנים הראו עמידות ל-TE.  נצפתה עליה משמעותית

 הראו עמידות 21%. מתוך התבדידים העמידים 2013 -ב 53%-ל 2012בשנת  28%-מ .SXT-בעמידות ל

הראו עמידות לשילוב  17%-, ו C-, וAMP ,SXT ,TEהראו עמידות לשילוב של  C ,20%-ו AMP  ,TE-ל מרובה

  ).4(איור  TE -ו  SXTשל 
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  לתכשירים אנטימיקרוביאלים S. flexneri -ו S. sonnei תבדידי . עמידות של3 איור

Figure 3. Antibiotic resistence of S. sonnei and S. flexneri isolates 
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  S. flexneri -ו S. sonnei לאנטיביוטיקה שלעמידות דגמי . 4 איור

Figure 4. Antibiotic resistance patterns of S. sonnei and S. flexneri 

  

  

   S. flexneri בסרוטיפים השכיחים של . עמידות לתכשירים אנטימיקרוביאלים 2טבלה 

Table 2. Antibiotic resistance of S. flexneri abundant sertoypes  

Drug 
% of resistant isolate 

1b  2a  3a  6 

AMP 66 62 85 27 

SXT 32 27 38 70 

TE 66 54 92 71 

CRO 0 0 0 5 

NAL 3 4 8 19 

C 42 50 92 19 

     

Total Isolates 38 26 13 93 

  

ומראה מאפייני עמידות ייחודיים המבדילים  אותו מיתר  בישראל הנפוץ ביותר הוא S. flexneri 6 סרוטיפ

 SXT -ל) 70%גבוה (, ושיעור העמידות C -ל )19%שיעור עמידות נמוך יחסית (. סרוטיפ זה מראה הקבוצה

 SXT ,TEעמידים לשילוב של היו מהתבדידים  20% ייחודי:נו בסרוטיפ זה דגם עמידות כמו כן מצא ).2(טבלה 

   בסרוטיפים האחרים.דגמי עמידות כאלה לא נמצאו .  TE-ו SXTעמידים לשילוב של היו  36%-, וNAL-ו
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 AMP ,SXT-עמידים לאנטיביוטיקה כלשהי ובעיקר להיו  S. dysenteriae-100%-ו S.boydiiמחיידקי  90%-כ

  . TE-ו

Shigella untypeable . לא ניתן היה לסווג אשר רובם מאזור הדרום מספר תבדידים  קבלנו 2013בשנת

 זהה הראו דגם עמידותו  .Shigella sp-כ אומתו מבחנים ביוכימיים ומולקולריים התבדידיםב לקבוצה סרוטיפית.

בין התבדידים הבלתי מזוהים ושונות  88%עד  דמיון של הראתה PFGE -. אנליזה מולקולארית בלאנטיביוטיקה

  ). 5(איור אחרים  Shigellaבדידי לתבין תבדידים אלה רבה 

   Shigella untypeableשל   PFGE. 5איור 

Figure 5. PFGE analysis of untypeable Shigella  

 

 .S. sonnei תבדידי 32 -נבדק פרופיל גנטי לכחלק מחקירת התפרצות בצבא  בצבא. S. sonneiהתפרצות 

. כל )6(איור  97.5%זהה מלבד שני זני תבידידים שנמצאו דומים ב  רב התבדידים היו בעלי תבנית חיתוך

  .S. sonnei-אופייני ל שאינוהתבדידים היו בעל פרופיל עמידות לאנטיביוטיקה משותף 

 External Qualityהשתתפות במבחני מיומנות של  ארגון הבריאות הבינלאומי:  מבחני מיומנות בינלאומיים.

Assurance System (EQAS) המבחן כלל הגדרת זני שיגלה ובדיקת עמידות לתכשירים אנטימיקרוביאלים .

  שונים. המרכז עבר את המבחן בהצלחה.

המשך ניטור אפידמיולוגי מולקולארי  .ESBLהמשך אפיון וחקר זני שיגלה בעלי עמידות מסוג  תוכניות המשך.

  , לאיתור מגמות וזיהוי חשד להתפרצויות.S. dysenteriae-ו S. sonnei, S. flexneri, S. boydiiשל: 
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  .מהתפרצות בצה"ל S. sonneiשל חיידקי   PFGE אנליזת .6איור 

Figure 6. PFGE analysis of S. sonnei isolates from an army outbreak 
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  רכז ארצי לליסטריהמ
   MSc צילה קופר , MScאנסטסיה לטושקו : עובדים PhD אנליה ו. אסרניטצ'י : תמנהל

  רקע 

 .Listeria( : L. innocua,L. seeligeri  ,L. ivanovi ,Lליסטריה ( ששה מינים מהסוגבמרכז הארצי מזוהים 

grayi, L. welshimeri ו-L. monocytogenes  . L. monocytogenes גורם למחלה בשם  פתוגני לבני אדם

 13כולל  Listeria monocytogenesחיידקים אלו בודדו מדגימות מחולים, ממזון ומסביבה. המין  .ליסטריוזיס

  . )2a ,1\2b ,1\2c ,3a ,3b ,3c ,4a ,4ab ,4b ,4c ,4d ,4e,7\1( סרוטיפים שונים

L. monocytogenes עשית דרך ובסביבה. ההדבקה נ נפוץ בקרקעה נועה, גרם חיובי ובעל תהינו חיידק סביבתי

 ועמיד OC45 עד 9.64.1pH  ,OC4-יכול לשרוד בתנאי קיצון  החיידק מן הצומח.והן מן החי  הן המזון שמקורו

תהליכי ייצור מזון. היארעות סביבה ולאורך . תכונות אילו מקנות לחיידק שרידות גבוהה ביםמלח גבוה ילריכוז

 האוכלוסיי ).20-50%( ים), אך המחלה קשה ושיעור התמותה גבוה1/1,000,000נמוכה (המחלה בבני אדם 

קשה לקשר לעיתים שבועות ולכן  6עד  תקופת הדגירה היא מדוכאי חיסון.וכוללות: נשים הרות, קשישים  בסיכון

יידקים שגרמו יצירת בסיס נתונים ארצי לקישור בין חיידקים המבודדים ממזון וח בין המחלה למקור ההדבקה.

  .במעבדה לביולוגיה מולקולארית PFGE -לתחלואה קשה נעשית ב

  נושאי פעילות המרכז

 , לתבדידים מבני אדם וממזון. וסרולוגי אפיון ביוכימיו אימות .1

  בבנק הגזע הלאומי. שמירת התבדידים  .2

  רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז

 .מחולים וממזון התבדידים שהתקבלואימות  .1

 ביוכימי.איפיון  .2

 .סיווג סרולוגי של הזנים-תת .3

 שמירת הזנים בבנק גזעים לאומי. .4

  תוצאות

). 1מקרים קליניים, זוהי ירידה משנים קודמות (איור  53-תבדידים שמקורם ב 61הגיעו למרכז  2013בשנת 

  .1מקור התבדידים מפורט בטבלה 

  2002-2013מחולים בשנים  L. monocytogenesי תבדיד. 1איור 

Figure 1.  Number of clinical L. monocytogenes isolates received since 2002 
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  הדגימה מקור קליניים לפי L. monocytogenesי תבדיד. 1 טבלה

Table 1. Distribution of L. monocytogenes isolates according to specimen source  

Source No. of isolates 

Blood 45 
Placenta and membranes 9 

CSF 3 
Pleural Fluid 1 

Vagina 1 
CSF 1 

Cervix 1 

  

  לפי סרוטיפ 2008-2013 קליניים L. monocytogenes תבדידי התפלגות. 2איור 

Figure 2. Distribution of clinical L. monocytogenes by serotype 2008-2013 

 15-מהתבדידים בשנת הדוח קשורים ב 21. 2013עד  2008-ממוצגת התפלגות הסרוטיפים השונים  2באיור 

  ).3מקרים של נשים הרות וילודים (איור 

  2008-2013לפי קבוצות אוכלוסיה בסיכון   Listeriosis. התפלגות מקרי 3איור 

Figure 3. Distribution of Listeriosis cases according to the risk group population. 
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סיווג לכל תבדידי -: במטרה לעקוב אחר מגמות של זיהומי ליסטריה במזון מבוצע במרכז תתים ממזוןתבדיד

. עם הזמן נוצר בסיס נתונים לגבי סוג 1998ליסטריה המבודדים ממזון, במעבדות בריאות הציבור מאז שנת 

ניתן  4תבדידים ממזון. באיור  133אומתו במרכז  2013גישים (סלטים, דגים ומוצרי בשר). בשנת המזון הר

-ו 25%-מהווים כ b1/2-ו b4מהתבידידים. הסרוטיפים  40%-הנו השכיח ומהווה כ a1/2לראות כי הסרוטיפ 

  בהתאמה.  29%

  2006-2013 לפי סרוטיפ ממזון, L. monocytogenes תבדידי,. התפלגות 4איור 

Figure 4. Distribution of L. monocytogenes food isolates by serotype, 2006- 2013 

 

) PFGEהסרוטיפים השכיחים במזון הנם אותם סרוטיפים השכיחים בבני אדם. אנליזה של קלונליות מולקולרית (

מקרי תחלואה בליסטריה ושל מקורות ניתן לראות בדו"ח המעבדה לביולוגיה מולקולרית, הדן בחשד לצברים של 

  הזיהום במזון.

השתפר שיתוף הפעולה בין האגף לאפידמיולוגיה  בליסטריוזיס התחלואה לבחינתבעקבות המלצות הועדה 

  ושירות המזון הארצי. 

  

  יםכנסשתתפות בימי עיון וה

Absrtact. 

Ezernitchi Analia, Moran-Gilad Jacob, Agmon Vered, Ynon Yoni, Jaffe Joseph, Nissan Israel, 

Valinsky Lea. Laboratory based surveillance of circulating serotypes and clontypes of L. 

monocytogensis in Israel. 2013. Annual meeting of the Israel Society for Microbiology (ISM) 
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   פתוגני E. coli -ל ארצי מרכז
  BSc עינב אנוקה,: תעובד. PhD ,: אסף רוקנימנהל

  רקע
Escherichia coli שייך למשפחת הEnterobacteriacea- .החיידק מהווה חלק מן הפלורה הטבעית במעי הגס 

העלולים לגרום לתחלואה בבני  םזני מספר קיימים אך ,אינם פתוגניים E. coliבני אדם בריאים. רוב זני של 

  .אדם

). H) והשוטוניים (Oעל פי האנטיגנים הסומטיים ( , הנקבעיםהיא לסרוטיפים E. coliשיטת הסיווג הקלסית לזני 

שלשולית פתוגני עלולה לגרום לתחלואה  E. coli  -הדבקה ב .E. coliזני  170 -לפי שיטה זו זוהו יותר מ

לפי גורמי זיהום בדרכי השתן, ספסיס ומנינגיטיס. מיני הקולי הפתוגנים מתחלקים לקבוצות שונות ולעיתים 

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

Enterohemorrhagic (EHEC) ,Enteropathogenic (EPEC) ,Enterotoxigenic (ETEC) ,Enteroinvasive 

(EIEC) ,Enteroaggregative (EAEC) ,Extraintestinal Pathogenic (ExPEC).  

 E. coliהבולט ביניהם הינו. Hemolytic Uremic Syndrome (HUS) 1-גורמים לרוב מקרי ה STECזני 

O157:H7 קיימים עוד זני .non-O157 STEC:שהנפוצים בהם הינם , O111, O26, O45, O145, O103, O121 ,

 בישראלהיחיד החייב בדיווח   E. coli-ה זןכולם חייבים בדיווח במדינות מפותחות (כגון: ארה"ב, דנמרק ועוד). 

   .E. coli O157:H7 הינו

 רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז
 .O, H -זיהוי סרולוגי 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)uidA  יתבדיד המאפיינת -glucuronidase-ל בגן מוטציה זיהוי .4

, EIEC, ETEC, EAEC, EPECשל גנים לאלימות המאפיינים קולי פתוגני מהקבוצות  PCR -זיהוי ב .5

EHEC. 

 .בקיט סרולוגי Stx1, Stx2זיהוי נוכחות הטוקסינים  .6

 Extraintestinal pathogenic E. coliי תבדידהמאפיינים  hlyA, fimH, cnf1של הגנים  PCR-זיהוי ב .7

(ExPEC). 

 .VITEK2 - בדיסקיות וב לאנטיביוטיקה בדיקת רגישות .8

  לפי משפחה וריצוף הגן. CTX-Mמהקבוצה  ESBLסיווג גנים לעמידות  .9

  תוצאות
ים תבדידמבין ה 9 רק ).1 טבלה( E. coli O157:H7-החשודים כ יםתבדיד 76 במרכז התקבלו 2013 בשנת

 O157 ,6י תבדיד 9). מבין 2(טבלה  non-O157ים הם תבדידושאר ה O157זוהו כשייכים לסרוטיפ  (12%)

, E. coli O157:H7. למרות שחובת הדיווח היא רק על (-E. coli O157:H)אינם מכילים את האנטיגן הפלגלרי 

. shiga toxinsבאותה מידה בשל נוכחות  ים החסרים אנטיגן זה עלולים להיות פתוגנייםתבדידראוי לציין כי גם 

ים שלא הכילו את האנטיגן הפלגלרי בעוד תבדיד 5 -ב shiga toxinsשזוהו בשנה זו נמצאו  O157י תבדידמבין 

קיימת בעיה בזיהוי ). מהממצאים עולה כי 2ים החיוביים לאנטיגן זה לא הכילו את הטוקסינים (טבלה תבדידש

                                                 

 
בדופן כלי הדם הקטנים   Shiga-like toxins) נגרמת בשל פגיעת הרעלנים המכונים  HUSאורמית ( -תסמונת המוליטית 1

  בכליות ומאופיינת באי ספיקת כליות חדה, תמס דם (המוליזה) וטרומבוציטופניה (מיעוט טסיות בדם).
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והרוב לא  shiga toxins-: רק מעט מן הזנים שהתקבלו הכילו גנים להקליניותברמת המעבדות  O157נכון של 

. מבירור שנערך עולה כי קיימים הבדלים בין שיטות העבודה במעבדות הקליניות השולחות. O157היו מסרוטיפ 

 בחלק. מרופא מפורשת בקשה מתקבלת כאשר רק אלא, בשגרה מצואה E. coli מבודדות אינן רבות מעבדות

 ספציפיות כרומאגר צלחותסורביטול, -מקונקי(צלחות  המקובלים תבדידהו הסריקה אמצעי חסרים מהמעבדות

-ה הנחיות לפי ב"בארה שמבוצע(כפי  shiga toxins של לזיהוי אמצעים קיימים לא מעבדה ובאף), סרולוגי וקיט

CDC ,אירופה ממדינות ובחלק.(  

  .במרכז הארצי לפי מקורשהתקבלו  E. coliמספר תבדידי . 1טבלה 

Table 1. E. coli strains analyzed at the reference center by source. 

 

Source No. of isolates 

Feces 49 

Unknown 10 

Food 8 

Blood 4 

Urine 3 
Necrotic skin 
infection  

1 

CSF 1 

Sputum 1 

Total 77 

  

   E. coliעבור טוקסינים לזני   PCR-תוצאות סרולוגיה, ביוכימיה ו. 2טבלה 

Table 2. Serology, biochemistry, and toxin PCR for E. coli isolates. 

Serotype Biochemestry Isolates
stx1+ 
stx2+ 

stx1+ 
stx2- 

stx1- 
stx2+ 

stx1- 
stx2- 

β-
glucuronidase 
mutation (uidA)

O157:H+ 
sorbitol+ 3 0 0 0 3 1 

sorbitol- 2 0 0 0 0 0 

O157:H- 
sorbitol+ 1 0 0 0 1 0 

sorbitol- 5 5 0 0 0 5 

Non O157 
sorbitol+ 58 0 0 1 59 0 

sorbitol- 8 0 0 0 8 0 

Total    77 5 0 1 71 6 

  

). 3(טבלה  Extraintestinal E. coli  (ExPEC)המאפיינים fimH ,cnf-1כל התבדידים נבדקו לגורמי האלימות 

י תבדיד) ושכיח ב(60%ים תבדיד 46-המאפיין תבדידים הגורמים לזיהומים בדרכי השתן נמצא ב fimHהאדהזין 

O157 )89% הטוקסין .(cnf-1 הגורם ל-necrotizing fasciitis תבדיד 5-נמצא ב) ים החיוביים תבדיד). ה6%ים

עברו בדיקת  O157ים מהסרוטיפ תבדיד). 2 איור( PFGEזה מזה באנליזת לשני טוקסינים אלה נמצאו שונים 

  ).4(טבלה  SXT-ים נמצאו עמידים לאמפיצילין ותבדיד. רוב הVITEK2 -עמידות ב
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  לפי סרוטיפ. Extraintestinal E. coli. גורמי אלימות המאפיינים 3טבלה 

Table 3. Virulence factors associated with Extraintestinal E. coli by serotype. 

Non-O157 O157 Gene/Serotype 
5 (7%) 0 cnf-1 

41 (60%) 8 (89%) fimH 

  .2012-2013לתכשירים אנטיביוטיים בשנים  E. coli O157י תבדיד. עמידות 4טבלה 

Table 4. Antibiotic resistance of E. coli O157 isolates during 2012-2013 

2013 
(n=9) 

2012 
(n=9) 

Antibiotic  

89% 67% Ampicillin 
55% 67% Sulfamethoxaxole-Trimethoprim 
22% 11% Nitrofurantoin (I) 

0 11% Ciprofloxacin 
0 22% Gentamicin 

11% 0 Ceftazidime/Ceftriaxone 

עם ומגוונים ). מהאנליזה עולה כי קיימים דגמי חיתוך רבים 1 איור( PFGEעברו אנליזת  E. coli O157-זני ה

  נבדלים זה מזה. 2013ים משנת תבדידים זהים. התבדידספר צברים קטנים של מ

  2009-2013 בשנים שזוהו במרכז הארצי E. coli O157י תבדידשל  PFGE. אנליזת 1 איור

Figure 1. PFGE analysis of E. coli O157 isolates during 2009-2013  
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לסטאפילוקוק זהוב ארצי מרכז  
   BSc עינב אנוקה: תעובד. PhD: אסף רוקני מנהל

  רקע

Staphylococcus aureus החיידק  באוכלוסיה בריאה. הטבעיתפלורה ן החיידק גרם חיובי המהווה חלק מ ינוה

גם נצפית . נשאות פתחולנוספים הנשאות  60% -וביה ימהאוכלוס 20% לפחות נמצא באופן קבוע בנחיריים של

אופורטוניסטי העלול לגרום למחלה זהו פתוגן  רקטום). ,נוספים (עור, פריניאום, בית שחי, נרתיקבאזורי גוף 

כון כגון פציעה (כוויות, ניתוח, אקזמה), גופים זרים (קטטר, עירוי, בתנאים מסוימים ועם קשר לגורמי סי

עלול לגרום למגוון זיהומיים במערכות גוף רבות ובדרגות  S. aureusבמקרים אלה  פרוטזות), כשל חיסוני ועוד.

 folliculitis, furuncles, impetigo, scalded skin syndrome כגון: וביניהם זיהומי עור חומרה שונות

mastitis) דלקת עצם ,(osteomyelits.דלקת ריאות, דלקת קרום המח, דלקת קרום הלב ועוד ,  

עקב כניסה , או מקומי (אבצס, דלקת ריאות) םמתפתחים לאחר תהליך זיהוהזיהומים סיסטמיים להחיידק גורם 

המיוצרים על ידי  רעלנים בית החולים.מכשירי עזר חודרניים המשמשים לטיפול בשל החיידק לזרם הדם דרך 

-heatהמייצרים  . זניםStaphylococcal toxic shock syndromeלמגוון סימפטומים וביניהם  החיידק גורמים

stable enterotoxins  להרעלות מזון. נפוצים גורמים הינם  

S. aureus  עוד בשנות העמידות לפניצילין רכש  .מיקרוביאלייםאנטיתכשירים לפתח עמידות למגוון בעל יכולת-

 יתבדידמ 80%מעל .  (MRSA)עמידים למתיציליןתוארו חיידקים אלו ה 1961 -למאה העשרים. ב 40

Staphylococcus aureus .ים שמקורם בזיהומי בתי חולים (תבדיד עמידים כיום לפניציליןHA-MRSA (

ותר רגישים ) לרוב יCA-MRSAים הנפוצים בקהילה (תבדידמתאפיינים בטווח עמידות רחב ואילו 

ומשמש כמרקר  CA-MRSAמאפיין  Panton-Valentine Leukocidin (PVL)לאנטיביוטיקה. הטוקסין 

  מולקולרי לשם זיהויים.

  נושאי פעילות 
  .מפצעים MRSAי תבדידמדם ו MRSA/MSSAי תבדידאנליזה של  .1

  .ים בשיטות מולקולאריותתבדידאפיון וסיווג של כלל אוכלוסיית ה .2

  .בתחלואה בקהילה ובבית החולים וזיהוי של זנים חדשיםמעקב אחר מגמות  .3

, איפיונם ודיווח ליחידה הארצית למניעת זיהומים לשם CA-MRSA-ים החשודים כתבדידזיהוי מולקולרי של  .4

  חקירה אפידמיולוגית.

  שמירת כלל הזנים בבנק הגזע הלאומי .5

  רשימת הבדיקות 
 .בקיט סרולוגי, וDnaseעל מצע לבדיקת פעילות  אימות הסיווג באמצעות זריעה .1

2. PCR  לנוכחות הגןmecA. 

3. PCR  לנוכחות הגןlukPV  לטוקסין.Panton-Valentine leukocidin (PVL) 

 .MRSA-י התבדידשל  SCCmecשל קסטת העמידות  multiplex PCR-אפיון ב .4

5. spa typing -  י תבדידסיווגMRSA ו- MSSA  להמקודד לפי רצף הגן- protein A. 

6. PCR  לנוכחות הגןtst המקודד ל- Toxic Shock Syndrome Toxin 1 (TSST1). 

7. Pulsed Field Gel Electrophoresis (PFGE) 

8. MLST (Multi Locus Sequence Typing) 

  .disk diffusion - הו VITEK2 -ה לאנטיביוטיקה בשיטות  עמידות .9
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  תוצאות

ים תבדידבתי חולים. ה 19מעבדות מהן  23-מ S. aureusי תבדיד 1185התקבלו במרכז הארצי  2013בשנת 

). 1(איור  MSSA (44%)-ים שדווחו כתבדיד 524-) וMRSA )56%-ים שדווחו כתבדיד 661שהתקבלו כוללים 

ים בהשוואה לשנה הקודמת התמונה האפידמיולוגית אמינה יותר. למרות זאת תבדידהודות לשיפור במשלוח ה

  ן אינו מלא ואינו אחיד בין בתי החולים השונים.הדיווח למרכז עדיי

המקנה  mecAלנוכחות הגן  PCR-ים נבדקים בתבדידכל ה MSSA.-ו MRSAי תבדידב mecAנוכחות הגן 

 יםתבדיד 640-הגן נמצא ב MRSA-ים שדווחו כתבדידה 661מבין . MRSA-י התבדידעמידות למתיצילין ל

ים חיוביים עבור גן תבדיד 3נמצאו  MSSA-שדווחו למרכז כ םיתבדיד 524 מבין. (3%) 21-ולא נמצא ב )97%(

  .(0.6%)זה 

  שעברו אנליזה, לפי מעבדה שולחת S. aureusי תבדיד. 1 איור

Figure 1. S. aureus isolates analyzed, by sending laboratory 

  

   S. aureusי תבדיד. מקור 2 איור

Figure 2. Source of S. aureus strains analyzed  

Carriage – ים מאף, עור וגרוןתבדיד ;Others – ים ממקורות שונים וממקור לא ידועתבדיד  
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ים תבדידמה 288). מקור  MSSAיתבדיד MRSA  ,424יתבדיד 303) הוא דם (61%ים (תבדידמה 727מקור 

  . )2(איור  ) MSSAיתבדיד MRSA ,53י תבדיד 235( ואבצסים ) הוא פצעים24%(

לכן . תבדידבשלב זה לא מדווח למרכז הארצי תאריך האשפוז של החולים אלא רק תאריך ה. אפידמיולוגיה

 יםתבדידועל מקור הלהלן מתבסס בשלב זה על תוצאות האנליזה המולקולרית  CA-MRSA/HA-MRSAהסיווג 

עולה כי החיידקים העמידים והרגישים  )3איור (בבקטרמיה/ספסיס מאנליזת גיל החולים . HA-MRSA בלבד.

 MRSAלמתיצילין מתפלגים באופן שונה בין קבוצות הגיל השונות. השכיחות של שניהם עולה עם הגיל אך עבור 

 .MSSA-עבור חולי ה 64לעומת  70הוא  MRSA-הגיל החציוני של החולים ב, מגמה זו הרבה יותר מובהקת

מגמה זו מדם.   MSSA-י התבדידמ 48%לעומת  70ל גיל הם מחולים מעמדם  MRSA-י התבדידמ 65%

בגיל מבוגר  אשפוזים ממושכים וגורמי סיכון לזיהומים נוזוקומיאליםוהיא נובעת מנצפית גם במדינות אחרות 

-CA(מאפיין של  PVLהמכילים את הטוקסין  (7%)ים תבדיד 21מדם נמצאו   MRSA-י התבדיד 303בין  יותר.

MRSA ים בעלי מאפיינים של תבדיד). בשנים הקודמותCA-MRSA  היו נדירים כגורמים לזיהומי דם בישראל

  ).2012-ב 0.5%, 2011-ב 2%(

  מדם לפי גיל המטופל MSSA -ו MRSAי תבדיד. התפלגות 3 איור

Figure 3. Age distribution of MRSA and MSSA strains isolated from bacteremia  

Panton Valentine Leukocidin (PVL) .ים נבדקים עבור הטוקסיןתבדידכל הPanton-Valentine 

Leukocidin - גורם אלימות הקשור לתחלואה ב- necrotizing pneumonia  וגם משמש כמרקר מרכזי לזיהוי

CA-MRSA . יתבדיד 1184מתוך S. aureus הי תבדידמ 86טוקסין זה. ל) נמצאו חיוביים 9%( 110 ,שנבדקו-

MRSA )13% 5(איור ) נמצאו חיוביים לטוקסין ( י התבדידמ 24לעומת-MSSA )4.4%.( י תבדידCA-MRSA 

ומורסות הוא בעיקר פצעים  PVL-החיוביים ל MRSA-י התבדידמקור גורמים בעיקר לתחלואה עורית ואכן 

) 24%( 57מפצעים ואבצסים,  MRSAי תבדיד 235הם מדם. מתוך  )15%( יםתבדיד 13-בעוד ש) 66%(

  ).5(איור  PVLמכילים את הטוקסין 

CA-MRSA . ה יתבדיד 86מתוך- MRSA החיוביים ל-PVL ,66  בשיטת אופיינו בהצלחהspa typing תפלגו וה

). כל הזנים עברו אנליזת 5ים האחרים לא ניתנים לאיפיון בשיטה זו (איור תבדיד, בעוד שהטיפוסים 17-ל

PFGE  בדומה לממצאים בשנה הקודמת, הטיפוס השכיח ביותר הוא 4(איור .(t008  ים תבדיד 35והוא כולל

שהוא דומיננטי מאוד   USA300הזן הפאנדמיהשכיח בעולם והוא מאפיין את  CA-MRSA). זהו טיפוס 40%(

 South west pacific clone, ST30 -ים ומוכר כתבדיד 8, הכולל t019בארה"ב. הטיפוס השני בשכיחותו הוא 

USA1100  ונפוץ באוסטרליה ובמזרח הרחוק. מאנליזתPFGE  י התבדידשל- MRSA החיוביים ל-PVL  עולה
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  ממקורות שונים   MRSAיתבדידב PVLהמצאות  .5 איור

Figure 5.  PVL toxin gene in MRSA strains from different sources 

Carriage –  ;תבדידים מאף, עור וגרוןOthers – תבדידים ממקורות שונים וממקור לא ידוע  

 disk-לתכשירים אנטיביוטיים נבדקה בשיטת ה MRSA-י השל מדגם מתבדידעמידות . MRSAי תבדידעמידות 

diffusion דגם העמידות של .CA-MRSA )PVL  שונה מזה של (חיוביHA-MRSA )PVL ים תבדידשלילי). ה

  ).1בעולם (טבלה  בדומה לדיווחים אחרים clindamycin-ו gentamicinרגישים יותר לתכשירים  PVLהמכילים 

  .PVLלתכשירים אנטיביוטיים לפי נוכחות הגן לטוקסין  העמידים MRSA-י התבדיד. 1טבלה 

Table 1. CA-MRSA and HA-MRSA resistance rates   

Antibiotic 
PVL-positive MRSA 

(n=86) 
PVL-negative MRSA 

(n=254) 
gentamicin 2.3 33.7 
ciprofloxacin 51.2 90.9 
erythromycin 57.0 63.4 
clindamycin 12.8 63.4 
trimethoprim/sulfamethoxazole 3.5 1.6 

spa typing . ים המכילים את הגן תבדידמה 94%אנליזה זו בוצעה עבור mecA ים תבדידמה 36%ועבור

 -עבור הגן ל PCR) התקבל תוצר 94%( הללו יםתבדיד. עבור רוב הים בסה"כ)תבדיד 801השליליים לגן זה (

Protein A עבורם אנליזת  הושלמהוspa typing ה (ריצוף של תוצר-PCRוהשוואת הרצף לבסיס נתונים עולמי , 

 מעל . תועדו עד כהתבדידמאפיין את ההמייצג את הרצף ו). התוצאה של האנליזה היא מספר typeלשם קבלת 

14,000 types  בעולם. אזורים ומדינות שונות מתאפיינים  1%-מהם בעלי שכיחות של יותר מ 14בעולם אך רק

שיטה זו  .ים הקלינייםתבדידמקומיים ובדרך כלל הנפוצים מביניהם מהווים עשרות אחוזים מה spa types-ב

 הדמיוןלפי מספר עבודות). בעזרת  PFGEוכמעט כמו  MLST-ים ברזולוציה גבוהה (יותר מתבדידמסווגת את ה

  נתון שימושי במחקרים אפידמיולוגיים. –קרבה גנטית התפלגות וים שונים ניתן לקבוע תבדידברצף בין 
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   PVL -חיוביים ל MSSA-ו MRSAי תבדידל spa typing. אנליזת 6איור 

Figure 6. spa typing analysis of PVL-positive MRSA and MSSA strains  

  

 90מכל המקורות כוללים  MRSA-י התבדיד spa typing .560שיטת ב MRSA-י התבדידכלל נליזה של א

spa types. ארבעה ה-types ) הנפוציםt002, t001, t032, t008 ים והם מוכרים כזנים תבדידמה 67%) מהווים

) בעלי עמידות רחבה t002- -Clonal complex 5)New York-Japan clone הזנים השכיחים: פאנדמיים.

 אך קיימים SCCmec type IIמכילים קסטת עמידות מהטיפוס מטיפוס זה לאנטיביוטיקה. רוב הזנים המקומיים 

בעלי עמידות רחבה  type V. t001-Clonal complex 5 -  (Southern German MRSA)זנים שמכילים  גם

זנים  )SCCmec type I. t032 - Clonal complex 22 - )EMRSA15מכילים קסטת עמידות  ,לאנטיביוטיקה

) 2007-ב 85%-השכיחים שם ביותר בבקטרמיות (כ MRSA-בבריטניה והם זני ה 90 - שהופיעו בשנות ה

 זיהומי אלח דםמ 2%רק  ,)1990-1992(נים אלו בבריטניה הופעת ז לפני. בעולם ונפוצים במדינות רבות נוספות

. זנים אלה יחסית MRSA-ממקרי אלח דם נגרמו מ 40%הופעתם  לאחר, MRSAנגרמו על ידי בבריטניה 

-CA מאפיין  - t008- Clonal complex 8 רגישים לאנטיביוטיקה אך הם בעלי פוטנציאל התפשטות מוכח.

MRSA ) פאנדמייםUSA300 .(וזנים דומים  

  spa typeמכלל המקורות לפי  MRSAי תבדיד. התפלגות 2טבלה 
Table 2. spa type distribution of MRSA strains from all sources 
 
spa type PVL  - PVL + Total 
t002 162 162 
t008 55 35 90 
t032 62 62 
t001 61 61 
t088 21 21 
t019 8 8 
t5712 8 8 
t10509 7 7 
t379 7 7 
t065 7 7 
t991 6 6 
t688 5 5 
t044 5 5 
t037 4 4 
t386 4 4 
t3151 4 4 
t9501 4 4 

spa type PVL  - PVL + Total 
t535 3 3 
t025 3 3 
t5490 3 3 
t022 3 3 
t723 3 3 
t010 3 3 
t024 3 3 
t051 2 2 
t1328 2 2 
t021 2 2 
t7987 2 2 
t159 2 2 
t2308 2 2 
t2045 2 2 
t223 2 2 
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 ,t3592, t657, t442, t071, t1567 הבאים: spa types -אחד מכל אחד מה MRSA תבדידכמו כן זוהה 

t1635, t12287, t1749, t12325, t1784, t790, t1802, t324, t1814, t375, t1827, t4229, t1882, 

t492, t190, t130, t064, t7158, t2066, t852, t1062, t965, t359, t003, t362, t2122, t1077, t004, 

t4038, t052, t437, t2409, t443, t242, t525, t267, t127, t2849, t651, t2933, t13047, t304, t131, 

t306, t068, t309, t1516, t311, t3136, t211, t2113, t2104.  לגן לטוקסין תבדידים חיובייםPVL  היו

  . t1635, t1882, t1749, t3592, t437, t4229, t068, t657, t13047, t852, t131, t2104: מהטיפוסים

 הראתה בתי חולים 16-שבודדו מדם בחולי בקטרמיה וספסיס ב MRSAי תבדיד 267-ל spa typingאנליזת 

). הטיפוס הנפוץ ביותר הוא 7מהזנים (איור  50-70%מהווים הלאורך השנה באופן עקבי שלושה טיפוסים 

t002 )New York-Japan clone (ים. שני הטיפוסים הנוספים הם תבדידהמהווה כשליש מהt001 southern 

German ו- EMRSA15  טיפוס הכולל את)spa types t032, t379, t022, t02 .(ים מהטיפוס תבדיד

EMRSA15  הם הולכים ותופסים חלק נכבד בתחלואה  2011היו נדירים מאוד בישראל בעבר אך משנת

- ב 18%-לבהשוואה  השנהים מדם הם מטיפוס זה תבדידמה 17%אירופה. נוזוקומיאלית בדומה לארצות 

  .)7(איור  תועדו שני זנים מסוג זה בלבד בזיהומי דם בישראל 2011. לפני 2011-ב 11%-לו 2012

  לפי רבעון 2013-מזיהומי דם ב MRSA-י התבדידשל  spa typing. אנליזת 7איור 

Figure 7. spa type distribution of MRSA from bacteremia by month 

ונמצאו בעלי פרופיל זהה  PFGE-נבדקו ב EMRSA15-החשודים כוטיפוסים קרובים  t032הזנים מטיפוס 

שהיא  SCCmec type IVhלזנים מסוג זה הנפוצים בעולם. בנוסף נמצאה בהם קסטת עמידות מהטיפוס 

 - וב HPA -הוי זנים אלה נעשה תוך התייעצות עם המרכזים המקבילים בזי .EMRSA15-מאפיין די ייחודי ל

CDC .בוצעה אנליזה של זנים אלה ב-PFGE  ים בעלי תבדיד ים זהים ועודתבדידונמצאו שני צברים של

  .פרופיל חיתוך דומה

 spa 128-והתפלגו ל עברו אנליזה MSSA-י התבדיד spa typing .347-ב MSSA-י התבדידאנליזה של 

types  הההתפלגות של זני . 3כמפורט בטבלה-MSSA הרבה יותר הטרוגנית בהשוואה ל-.MRSA  ארבעה

-ים בעוד שארבעה טיפוסי התבדידמה 18%כוללים רק  (t002, t084, t189, t008)הנפוצים  MSSA-טיפוסי ה

MRSA  מהתחלואה ב 67%הנפוצים מהווים-MRSA . שזני ה היאוהסיבה מגמה זו קיימת במדינות רבות-
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MRSA  נוצרו לאחר שזניMSSA  רכשו קסטות עמידות(SCCmec)  וזה אירוע נדיר יחסית שהחל להתרחש

מוגבל גם כי פועל עליהם לחץ אנטיביוטי  MRSA-מגוון זני ה (מקור אבולוציוני מאוחר). רק לפני כחמישים שנה

 13 את המגוון. ם ומגבילסלקטיבי משמעותי בסביבת בית החולים שמעודד התפשטות של זנים מסוימי

  לא זוהו עד כה בעולם והופקדו בבסיס הנתונים העולמי. MSSA-מטיפוסי ה

 spa typeלפי  MSSAדי יבדכל ת. התפלגות 3טבלה 

Table 3. spa type distribution of all MSSA strains  

spa type PVL - PVL + Total
t084 22 4 26 
t701 14 14 
t002 13 13 
t127 7 7 
t008 5 1 6 
t012 5 1 6 
t3454 2 3 5 
t903 4 4 
t267 4 4 
t189 4 4 
t223 3 3 
t330 3 3 
t078 3 3 
t021 2 1 3 
t091 3 3 
t338 3 3 

spa type PVL - PVL + Total
t6605 3 3 
t160 3 3 
t773 3 3 
t164 3 3 
t937 3 3 
t1255 2 2 
t3092 2 2 
t645 2 2 
t4103 2 2 
t186 2 2 
t571 2 2 
t306 2 2 
t630 2 2 
t214 2 2 
t209 2 2 

 
 

 ,t005, t019, t024, t046, t062, t065 הבאים: spa types-אחד מכל אחד מה MSSA תבדידכמו כן זוהה 

t085, t099, t10028, t1045, t11483, t1149, t12407, t12415, t12416, t12417, t12418, t12778, 

t13445, t1376, t156, t1614, t177, t185, t1943, t2088, t2301, t233, t2785, t304, t314, t3380, 

t345, t346, t505, t521, t548, t5573, t5598, t605, t620, t647, t671, t712, t7234, t8275, t922, 

t9830 . לגן לטוקסין תבדידים חיובייםPVL   :היו מהטיפוסיםt304, t314, t345, t233, t9830 .  
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ים. מאנליזה זו עולות מספר מסקנות תבדידאנליזה מולקולארית בשיטות מגוונות נעשתה לכלל ה. סיכום

  חשובות מבחינה אפידמיולוגית:

 הגורמים לבקטרמיות כוללים מספר טיפוסים מוגבל בינהם בולטים HA-MRSAי תבדיד .1

 t002, t001, t032, t008. 

 7% -בשנים קודמות, גרמו ל נדירים בבקטרמיותשהיו  CA-MRSAים בעלי מאפיינים של תבדיד .2

 .בשנה זו MRSA -ממקרי בקטרמיות ה

 .USA300ורובם זוהו כזן הפאנדמי  t008הנפוצים ביותר הם מהטיפוס  CA-MRSA-י התבדיד .3

). CA-MRSA-(מרקר ל PVLמכילים את הטוקסין  27%מפצעים ואבצסים,   MRSA-י התבדידמבין  .4

ם בבתי תבדידממצא זה מעיד על חשיבותם האטיולוגית של זנים אלה ועל הערך האפידמיולוגי של 

 החולים ובמרפאות הקהילה.

 השתתפות בימי עיון ובכנסים

 פקולטה למדעי  – יישומים בבריאות הציבור" -נושא: "טכנולוגיות גנומיות במיקרוביולוגיה עיון ב יום

 גוריון בנגב, באר שבע, פברואר.-הבריאות, אונ' בן

  2013אילן, אפריל -, אונ' ברהאגודה הישראלית למיקרוביולוגיההכנס השנתי של . 

  הצגה בימי עיון וכנסים

  למיקרוביולוגיההאגודה הישראלית הכנס השנתי של ISM :הרצאה .Emergence and Increase of 

EMRSA15 Among MRSA Bacteremia Isolates in Israel .  

 פרסומים מדעיים 

Abstracts 
A. Rokney, I. Nissan, V. Agmon, L. Valinsky. Emergence and Increase of EMRSA15 Among MRSA 

Bacteremia Isolates in Israel. ISM  האגודה הישראלית למיקרוביולוגיהכנס השנתי של  אילן, -, אונ' בר  
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 מרכז ארצי לסטרפטוקוקים
 BSc יעל ענתבי, MScזינה קורנמן עובדים: . MScזאב גורודניצקי מנהל: 

נעשה מיון ה או זוגות.שרשרות במסודרים ה, חיוביים-גרם קוקיםהנם  )Streptococcus( סטרפטוקוקים

, המבוססת על -Lancefield יהסרולוגי; תאי דם אדומיםיכולת לגרום הרס של  - המוליזה :היסטורית לפי

המוליטים  γ -ו β -ה.  סטרפטוקוקים מרכיבים סוכריים יחודיים בדופן החיידקאל  נוגדנים היצמדות של

 ,A ,B ,C ,G )GAS, GBS, GCS, הידועים ביניהם הן קבוצות Vעד  Aקבוצות המסומנות  22-ל מחולקים

GGS בהתאמה(. Beta-hemolytic Streptococci - .כוללים  גורמים להרס מוחלט של תאי דם אדומים

 מספר מינים הגורמים לתחלואה משמעותית:

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

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

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

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

S. agalactiae- GBSהחיידק ולעתים בקשישים.  בילודים דם אלחו , דלקת ריאותדלקת קרום המוח. גורם ל

החיידק הוסף  2008 -יכול להימצא בפלורה הטבעית של מערכת המין הנקבית ולעבור ליילוד בעת הלידה. מ

   ארצי.ים מילודים למרכז תבדידמשלוח לרשימת המחלות החייבות בדווח, כולל 

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

עלתה מעורבותם של חיידקים אלו במחלות כגון דלקות גרון, מחלות עור ומחלות חודרניות (בקטרמיות, 

  מנינגיטיס ואנדוקרדיטיס). 

Non-Beta-hemolytic Streptococci  

S. pneumoniae (פנוימוקוק) אוזן תיכונה  גורם לדלקת .מועבר מאדם לאדםה. של דרכי הנשימחיידק , הנו

 קייםלחיידק זה . שוניםטיפוסים סרולוגיים  90-מנינגיטיס. מוכרים כיום יותר מ ולעיתים אףולדלקת ראות. 

  הניתן לקבוצות אוכלוסיה בסיכון (ילדים, קשישים ומדוכאי חיסון) חיסון

  .מאכלסים באופן טבעי את חלל הלוע ויכולים להפוך לפתוגנים Viridans –הקבוצת חיידקי 

Enterococcus- סוג נפרדהינה הקבוצה כיום  הסטרפטוקוקים. קבוצתבתוך  נכלל חיידקים אלו בעבר .

העלולים מהוים חלק מהפלורה הטבעית של מערכת העיכול ונמצאים גם בסביבה. חיידקים אופורטיוניסטים 

 .E -ו E. fecalisומדוכאי חיסון). המינים החשובים הם  קבוצות סיכון (מבוגריםלהדביק בעיקר אנשים מ

faecium י האנטרקוקים. תבדידבהתאמה, מכלל  10%-וכ 90%-כ םהמהווי  

Haemophilus influenzae-  מוח, הגורם לדלקת קרום חיידק גרם שלילי השוכן בדרכי הנשימה העליונות

כל ל ,)(H. influenzae type b Hibכנגד חיידקי  ניתן חיסון 1994ות אוזניים ופרכוסי חום. משנת דלק

 מנטרים את כל במרכז ארצי .100,000ל  0.1 -ל  2 -מירד שיעור ההיארעות בהתאם .  התינוקות עד גיל שנה

לבחון את יעילות החיסון מחד ואת הופעת טיפוסים חדשים שאינם  על מנת ,התבדידים המתגלים בבתי חולים

  נינן טיפול מונע למגעים. Hibבנוסף, במקרים של  .נכללים בחיסון מאידך

 חלה על:עפ"י חוק ומשלוח למרכז ארצי חובת דיווח פרטני 

 .אשר בודדו מילודים GBSחיידקי  .1

 חיידקי סטרפטוקוקוס פנאומוניה חודרניים. .2

 חודרניים.  bחיידקי המופילוס אינפלואנזה טיפוס  .3

 חודרניים.  – Aסטרפטוקוקים מקבוצה  .4

 חשד להתפרצויות .5
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 רשימת הבדיקות המבוצעות במרכז 

  .Precipitation -בשיטת ה Streptococciהגדרה סרולוגית של קבוצות חיידקי  .1

 .  M protein -ל, המקודד emm -לגן ה PCR+ sequencingבאמצעות   GASהגדרת טיפוסי .2

 , במידה וקיים. emm -לגן ה PCR+ sequencingבאמצעות    GGS/GCSהגדרת טיפוסי .3

  S. dysgalactiae sp. equisimilisהמוליטים של- β תבדידיםלאבחנה בין  PCRאפיון מהיר באמצעות  .4

 . S. anginosus -ל

 של הגנים המקודדים לפוליסכרידים של הקפסולה.  Multiplex PCRבשיטת GBS הגדרת טיפוסי  .5

 . Quelling testבאמצעות  S. pneumoniaeהגדרה סרולוגית של חיידקי  .6

למסד נתונים עולמי  והשוואה wzhלגן  PCR+ sequencingבאמצעות  S. pneumoniaeהגדרת טיפוסי  .7

  Bionumericsבאמצעות תכנת 

של הגנים המקודדים לפוליסכרידים של  Multiplex PCRבאמצעות  H. influenzaeהגדרת טיפוסי  .8

 .הקפסולה

 .H. influenzaeאימות ביוכימי של חיידקי  .9

מולקלוארי לבדיקת הקרבה  איפיוןבמקרה הצורך (חשד להתפרצויות ומקרים מיוחדים אחרים) מבצעים  .10

 .MLSTאו  PFGEהגנטית של החיידקים המוגדרים במרכז, באמצעות 

 .VITEK2ים, שלא ניתן להגדיר בהם קבוצה סרולוגית, במכשיר הגדרת הסטרפטוקוק .11

 Disk diffusion  -וE-test   אנטיביוגרם לפנאומוקוקים, בשיטת  .12

  תוצאות 

גזעי סטרפטוקוקים,  870גזעים להגדרה (כולל סקרים ומחקרים). מהם  1882נתקבלו במרכז  2013בשנת 

  ).1גזעי המופילוס אינפלואנזה (איור  103-גזעי פנאומוקוקים  ו 891

התפלגות מיני החיידקים שהגיעו למרכז הארצי לסטרפטוקוקים . 1איור   

Figure 1. Distribution of the isolates tested at the Streptococci Reference Laboratory  

 

Including validation study, and duplicates 
Others: E. faecalis, S.anginosus, S. constellatus ssp.constellatus, S. gallolyticus ssp.pasteurianus, S. 
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  התפלגות עונתית של תבדידי החיידקים המנוטרים במרכז הארצי. 2איור 

Figure 2. Seasonal distribution of Streptococci isolates   

  

עולה ופנוימוקוקים  GAS, GCS, GGSתחלואה סטרפטוקוקלית הנגרמת ע"י לראות כי  ניתן 2מאיור 

לכך: א. שהיה של  מספר סיבות יתכנו. (בפנוימוקוקים הירידה נמשכת עד ספטמבר) באוקטובר ויורדת במאי

העברה טיפתית, ב. מחלה משנית לתחלואה העונתית  ף במתחמים סגורים ובצפיפות המגבירותאנשים בחור

דומה מאד לזאת של פנוימוקוקים ומושפעת  H. influenzaeהעונתיות של ת ויראליות אחרות. בשפעת ומחלו

  . אין תבנית עונתית ברורה.GBS   -לכנראה מאותם גורמים. 

  סטרפטוקוקים

  תבדידומקור  לפי טיפוס (ללא פנאומוקוקים) י סטרפטוקוקיםתבדידהתפלגות  .1טבלה 

Table 1.  Disrtribution of Streptococci by source (w/out S. pneumoniae)  
 

Serology group Blood, 
CSF 

Urogenital Wounds Respiratory Otherb Total % 

A a 210 24 102 13 14 363 45.0 
B 174 152 7 3 37 373 46.3 
C 12 2 3   17 2.1 
G 29 6  2   37 4.6 
Other species c 12 3  1  16 2.0 
Total 437 187 114 17 51 806 100 
a not Including research and surveys, b other sources, c E. faecalis, S. anginosus,S. constellatus 
ssp.constellatus, S. gallolyticus sp. pasteurianus, S. parasanguinis 
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(וכן בשנים הקודמות)  2013. בשנת שוניםהגיעו ממקורות ש סטרפטוקוקים תבדידימפורטים מספר  2בטבלה 

צפון המדינה. הנתונים אינם מייצגים את המצב באזור הצפון. אי לכך ב מבתי חולים תבדידיםלא התקבלו 

  נמשיך לפעול לשיפור רמת הדיווח.

  לפי מעבדה שולחתסטרפטוקוקים  תבדידי . מספר2טבלה 

Table 2. Distribution of Streptococci by sending laboratory 

Source Year 

Hospital 2009 2010 2011 2012 2013

Asaf Harofe 46 48 56 44 48 
Barzilai 0 0 0 0 8 
Beilinson 0 0 0 5 46 
Bikurholim 41 51 42 46 6 
Bnai Zion 2 2 2 1 5 
Carmel 0 0 0 1 4 
Hadassah 34 69 48 65 40 
Haemek 6 9 19 11 8  
Hasharon 0 0 0 1 1 
Hillel Jaffe 3 5 5 5 7 
Ichilov 34 52 30 55 62 
Joseftal 0 4 1 0 1 
Kaplan 0 0 52 79 57 
Laniado 0 6 1 5 11 
Mayanei Hayeshua 17  41 39 36 22 
Meir 0 24 36 33 47 
Nahariya 1 0 0 7 9 
Nazareth (Scotti) 0 0 0 7 9 
Nazareth (Zarfati) 0 2 3 2 0 
Poria 0 1 5 8 5 
Rambam 0 5 23 28 33 
Shaare Zedek 329 416 417 381 209 
Sheba  38 57 31 58 48 
Soroka 157 223 270 251 97 
Wolfson 0 5 3 10 11 
Ziv 0 0 0 0 1 
Total Hospitals 662 972 1027 1139 795 

Community 2009 2010 2011 2012 2013
Meuhedet 6 0 3 11 2 
Maccabi 5 3 9 7 
IDF1 117 177 133 3 14 
Personal 10 6 6 2 2 
Veterinary 4 13 2 5 1 
Other 1 4 1 
Total Community 142 199 145 34 27 
1- including surveys 

emm typing -  נעשה לכל תבדידי GAS ו- GGS/GCS  המגיעים למרכז. התבדידים הם חודרניים, בעיקר

 (ללא התפרצויות) GAS תבדידישל   emm type -התפלגות המוצגת  (a,b) 3. בטבלאות CSF -מדם ומ

 מוצגים עשרת טיפוסי b3ההתפלגות היא לפי מקור ובטבלה  3a. בטבלה GGS/GCS של תבדידי 4ובטבלה 

GAS  מהתפלגות זו רואים כי טיפוס  .2009-2013שנים לפי ההנפוציםemm1  (הידוע באלימותו) הוא השכיח

  ביותר.
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    GASשל תבדידי  emm. התפלגות סוגי א3טבלה 

Table 3a. Distribution of emm type of S. pyogenes by source 

emm 
Blood, 

CSF 
Wounds Uroge

nital 
Other Total % 

1 21 10 2 5 38 10.5
112 32 3 1 36 9.9
87 13 3 6 2 24 6.6

106 17 5 0 22 6.1
22 9 10 1 20 5.5

118 12 6 2 0 20 5.5
6 9 3 1 5 18 5.0

12 10 4 2 16 4.4
89 6 7 1 14 3.9
28 7 5 0 12 3.3
75 4 1 2 3 10 2.8
4 1 4 2 1 8 2.2

53 3 5 0 8 2.2
76 1 7 0 8 2.2
14 4 1 2 0 7 1.9
30 7 0 7 1.9
18 3 1 2 6 1.7

stG652.0 5 1 0 6 1.7
3 5 0 5 1.4
9 2 1 2 5 1.4

33 3 2 0 5 1.4
50 4 1 0 5 1.4

116 5 0 5 1.4
2 2 1 1 0 4 1.1
5 2 1 1 0 4 1.1

emm 
Blood, 

CSF 
Wounds

Uroge
nital 

Other Total % 

24 3 1 0 4 1.1
65 2 2 0 4 1.1
77 4 0 4 1.1

stG840.0 4 0 4 1.1
11 1 1 1 3 0.8
19 1 2 0 3 0.8
44 1 2 0 3 0.8
81 2 1 0 3 0.8

stG485.0 2 1 0 3 0.8
48 1 1 0 2 0.6
58 1 1 2 0.6

205 2 0 2 0.6
217 2 0 2 0.6
25 1 0 1 0.3
29 1 0 1 0.3
42 1 0 1 0.3
49 1 0 1 0.3

101 1 0 1 0.3
102 1 0 1 0.3
104 1 0 1 0.3
218 1 0 1 0.3

stG480.0 1 0 1 0.3
stG643.0 1 0 1 0.3

Total 209 102 24 27 362 100

    

  .2009-2013הנפוצים שהתקבלו במרכז הארצי  GASעשרת טיפוסי  .ב3טבלה 

Table 3b. Top 10 emm types, 2009-2013 
 

2009 2010 2011 2012 2013 

emm type % 
emm 
type 

% 
emm 
type 

% 
emm 
type 

% 
emm 
type 

% 

1 7.7 1 10.3 1 10.6 118 9.1 1 10.5 
44 5.9 22 6.6 6 9.9 81 7.8 112 9.9 

124 5.4 18 5.8 5 5.9 5 5.5 87 6.6 
89 5.4 122 5.4 18 5.1 1 4.9 106 6.1 
28 5 6 4.5 11 4.4 9 4.9 22 5.5 
18 5 124 3.7 12 4.0 28 4.9 118 5.5 
14 5 5 3.3 33 4.0 12 4.2 6 5.0 
33 4.5 11 3.3 9 3.7 44 3.9 12 4.4 

118 4.1 12 3.3 14 3.7 75 3.9 89 3.9 
102 4.1 89 3.3 28 3.7 stG485 3.9 28 3.3 

Total (%) 52.1 49.5 54.9 52.8  60.8 
  

emm subtypes . טיפוסים יתתזהים ומתעדים גם אנו מ 2010משנת (subtypes) הירידה לרזולוציה גבוה 

שאינו מצוי במאגר הוא נשלח למרכז  subtypeיותר התורמת לחקירות אפידמיולוגיות. כשבמרכז מזוהה 

. בשנה emm -. המרכז העולמי קובע את שם תת הטיפוס פי רצף ה(CDC)לבקרת מחלות באטלנטה, ארה"ב 

  .emm types 48 -מכלל ה subtypes 69זו הוגדרו 
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(GGS/ GCS) Group G/C Streptococcus. די יבדתעליה במספר מגמת  הבשנים האחרונות נרשמ 

GGS ו- GCS  .בחיידקי  המגיעים למרכז הארצי מכל המקורותGGS/GCS מקבוצת ה-  S. dysgalactiae 

ssp. equisimilis  הגן  זוההemm,  אשר בעבר נמצא רק בחיידקיGAS. ניתן לאפיין חיידקים אלו  אי לכך

קופות חולים מתוכם הוגדר ו מבתי חולים GGS/GCSחיידקי  55 התקבלו ה זו בשנ .emm typing -בשיטת ה

 .S  -) הוגדרו כemm  )7 -שלא נמצא בהם גן ה GCS -ו GGSתבדידים.  תבדידי  48 -ל emm type -ה

anginosus בשיטת ה- PCR.  

  לפי מקור GCS -ו GGSי תבדידשל   emm types -התפלגות ה .4טבלה 

Table 4. Distribution of emm type of GC/GS by source 

  

Group emm 
Blood, 
CSF 

Urogenital Wounds Total % 

C stG62647,0 7 2 9 16.4 
G stG485,0 7 1 8 14.5 
C,G stG652,0 5 5 9.1 
G stG6792,0 4 1 5 9.1 
G stG10,0 1 3 4 7.3 
G stG166b,0 1 1 2 3.6 
G stG6,1 2 2 3.6 
G stG652,1 1 1 2 3.6 
G  12 1 1 1.8 
C 4,0 1 1 1.8 
G stG5420,0 1 1 1.8 
G stC36,0 1 1 1.8 
G stC5345,0 1 1 1.8 
G stC74a,0 1 1 1.8 
G stG2078,0 1 1 1.8 
G stG245,0 1 1 1.8 
G stG480,0 1 1 1.8 
C stG5063,0 1 1 1.8 
G stG5345,0 1 1 1.8 
C,G S.anginosus 3 1 3 7 12.7 
Total   41 8 5 55 100 

  

 Group B Streptococcus (GBS), S. agalactiae -  כשל  ותמותה בילודים ובחולים עםגורם לתחלואה

מחולקים לשתי קבוצות  )(Perinatal streptococcal infection לידתיים-סבזיהומים סטרפטוקוקלים  חיסוני.

שנת מ החלימים.  89עד  7גיל  -ימים, (ב) התחלה מאוחרת  6עד  0גיל  -לפי גיל הילוד: (א) התחלה מוקדמת 

התקבל דיווח  מלב"מב זו הבשנ. תבדידהובמשלוח  בדיווחחייב לידתי -זיהום סטרפטוקוקלי פולשני סב 2008

-תבדידים לכבה הועברו  2010שנת לעומת ). 72%( תבדידים 42מקרים ואילו למרכז הארצי הגיעו  58על 

   .מכל המקריםתבדידים  המרכז ארצי משקיע מאמצים לקבל, מהמקרים שדווחו  50%
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  שהתקבלו במרכז לפי מקור GBSי תבדידסיווג  .א5טבלה 

Table 5a.  Distribution of GBS types by source 

 

  

). 14.7(% V -) ו16.8(% Ia אחריו ) וIII )29.3%היה  2013הטיפוס הנפוץ בשנת ניתן לראות כי  5a מטבלה

 - ב 15.7%במגמת עליה   IIIכאלים במיוחד בילודים. אחוז התבדידים מטיפוס  , ידועבארץנפוץ ה,  IIIטיפוס

  . 2013 -ב 29.3% -ו 2012 -ב 23.9%, 2011 -ב 24.1%,  2010

  טייפ ולפי גיל הילודלפי הסרו GBSהתפלגות  .ב5טבלה 

Table 5b. Distribution of GBS serotypes from neonatals by disease onset 

 
          Onset 

Serotype 
  Early onset Late onset   

No. % No. % 
Ia 6 14.3 3 13.0 
Ib 1 2.4 1 4.3 
II 1 2.4 
III 23 54.8 16 69.6 
IV 3 7.1 2 8.7 
V 5 11.9 1 4.3 
VI 3 7.1 
Total 42 100 23 100 

  

  מוקוקיםפנאו

בבני  החיידקלפתוגניות של  שלהם קשר פוליסכרידיםמ, המורכבת )קפסולהקופסית ( הינם בעליהפנוימוקוקים 

הם אנטיגניים ומעודדים יצירה של נוגדן ספציפי לסרוטייפ, וכן מגנים על הפנוימוקוק מפני הפוליסכרידיים אדם. 

במעבדות  סרוטייפים. 90 -יותר מאת הבסיס למיון של פנוימוקוקים ל פוליסכרידים אלו מהווים פאגוציטוזיס.

 2013. בשנת SSI( Statens Serum Institut( המרכזיות אנו עובדים לפי הסכמה הדנית עם תכשירים של

  הוכנסה שיטה מולקולארית חדשה לאיפיון הסרוטייפים של פנאומוקוקים (פירוט ב"שיטות חדשות")

GBS-
type 

Blood 
CSF 

Urogenitaly Urine Wounds Other Total % 

Ia 34 18 5 2 3 62 16.8 
Ib 7 7 2 1 1 18 4.9 
II 22 21 4 1 1 49 13.3 
III 71 31 4 0 2 108 29.3 
IV 14 11 3 1 0 29 7.9 
V 16 30 7 1 0 54 14.7 
VI 9 31 5 1 2 48 13 
Total 173 149 30 7 9 368 100 
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   תבדידמוקוקים לפי מקור אוהתפלגות טיפוסי פנו .6טבלה 

Table 6. Distribution of S. pneumoniea serotypes by source 
 

Serotype Blood CSF Others Total % of 
total

Prevenar 
13 
serotypes 

3 34  1 2 37 7.0
19A 32 1 2 35 6.6
1 24   1 25 4.7
14 24   24 4.5
7F 19 1 1 21 4.0
5 11  1  12 2.3
19F 5 1 2 8 1.5
4 5   5  0.9
18C 5   5 0.9
23F 5   5 0.9
9V 3  2 5 0.9
6A 4   4 0.8
6B 4   4 0.8
Subtotal  175 4 11 190 35.8

Non 
Prevenar 
13 
serotypes 

12F 61  2 63 11.9
8 25  1 26 4.9 
15A 20 1 1 22 4.2 
16F 18 1 1 20 3.8 
24F 19 1  20 3.8 
33F 19   19 3.6 
15B 16   16 3.0 
22F 16   16 3.0 
38 11  1 12 2.3 
31 9 1 1 11 2.1 
23B 10  1 11 2.1 

Serotype Blood CSF Others Total % of 
total

10A 10   10 1.9 
10B 8   8 1.5 
6C 8   8 1.5 
11A 7   7 1.3 
7B 6 1  7 1.3 
9N 7   7 1.3 
NP 5  2 7 1.3 
2 5  1 6 1.1 
13 6   6 1.1 
34 5  1 6 1.1 
17F 5 1  6 1.1 
35B 6   6 1.1 
29 5   5 0.9 
23A 2  1 3 0.6 
21 1  1 2 0.4 
15C 2   2 0.4 
35F 2   2 0.4 
27 1   1 0.2 
46 1   1 0.2 
10F 1   1 0.2 
24B 1   1 0.2 
9A 1   1 0.2 
NG 1   1 0.2 
Subtotal 320 6 14 340 64.2

All types 495 10 25 530 100

נצפית ירידה בשיעור  .שאינו נכלל בחיסון והגיח בשנים האחרונות ,F12הטיפוס הנפוץ ביותר השנה הנו 

   .)Replacementטיפוסי הפנוימוקוקים השייכים לתרכיבים, וטיפוסים אחרים עולים (

  2010-2013בשנים  Prevenar 13התפלגות טיפוסי פנוימוקוקים הנכללים בחיסון  . 3איור 

Figure 3. Disrtibution of pneumococcal serotypes included in vaccine Prevenar 13  
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   .י הפניומוקוקים לפי קבוצות גילתבדידהתפלגות    .4איור 

Figure 4. Distribution of top five S. pneumoniae serotypes by age groups.  

  

קבוצות הגיל הקיצוניות: תינוקות בני פחות  2-מהתפלגות הגילאים ניתן לראות כי עיקר התחלואה מופיעה ב

  .3ובמבוגרים  12Fהסרוטייפ הנפוץ בילדים היה ).4(איור  65משנתיים ומבוגרים מעל  

  2000 משנת לפי קבוצות גילחודרניים   S. pneumoniae 12F. שכיחות 5איור 

Figure 4. Invasive S. pneumoniae 12F rates by age groups since 2000.  

  

.  Prevenar 13שאינו נכלל בחיסון S. pneumoniae 12Fניתן לראות את העלייה המרשימה בתבדידי  5מאיור 

  . 2-5 -ו 0-2, עדיין ממשיכה והינה בולטת במיוחד בגילאי  2010העליה החלה בשנת 
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Haemophilus influenzae . הוכנס לתכנית החיסונים החיסון להמופילוס אינפלואנזה  1994החל משנתb 

)Hib .במרכז הארצי נערך מעקב רציף אחר תפוצת חיידקי המופילוס אינפלואנזה חודרניים שבודדו מחולים ,(

מספר נים אחרונות שנה. בש 15-ים בשנה) שנמשכה כתבדיד 20בעשור ראשון נצפתה ירידה בתחלואה (עד 

 - ב 103 -ו 2012  -ב  135 ,2011 -ים בתבדיד 101 ,2010 -ב 89( גדול יותר המגיע למרכז הארציהתבדידים 

י החיידק תבדידנבדקים כל  2010. משנת , מגמה הקיימת בכל העולם). במקביל חל שינוי בהרכב הזנים2013

היה דומה לזה שנמצא  non-capsulated -כ נמצאבשנת הדוח אחוז התבדידים ש. Multiplex PCRבשיטת  

 הנמצא בחיסון, עדיין מופיע בזיהומים, אם כי בשיעור נמוך יחסית  bטיפוס .)7 טבלה() 78.6%בשנים קודמות (

  ). 6קבוצות הגיל הקיצוניות: ילדים צעירים וקשישים (איור  2-מרבית התחלואה מגיעה מ .)8(טבלה 

  אינפלואנזההמופילוס חיידקי סיווג  .7טבלה 

Table7. Distribution of H. influenzae serotypes by source 

Type 
Source 

Blood CSF Others Total 
a 5 1 1 7 
b 7 1   8 
c 0 
f 4     4 
Non capsulated 69   12 81 
Non H.influenzae 3     3 
Total 88 2 13 103 

  התפלגות טיפוסי המופילוס אינפלואנזה לפי קבוצות גיל .6איור 

Figure 6. Distribution of H. influenzae serotypes by age  
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 מרכז ארצי לשעלת ולדיפטריה 
    MSc, בתיה שניידמן BSc: ליזה גרינברג עובדים PhDאתי מרוא  ר"דמנהלת: 

  שעלת

 רקע 
מחלת השעלת היא אחת מעשר המחלות הזיהומיות השכיחות ביותר הגורמות למוות בקרב מתבגרים ומבוגרים. 

 350,000 -כמיליון מקרים ו 50כ מדי שנה  ) מדווחים בעולם WHOהעולמי ( בהתאם לנתוני ארגון הבריאות

 לא מחוסנים במדינות העולם השלישי ובמדינות חסרות תוכניות חיסון מסודרות.   אנשיםמקרי מוות, בעיקר בקרב 

-400-ירידה חדה במקרי השעלת מ ובהמשך נצפתהתינוקות בישראל. החל חיסון  1957שעלת בישראל: משנת 

נצפית עלייה מתמדת במספר  1999משנת . 1994-1998בשנים  1-2/100,000-ל 60-בשנות ה 600/100,000

הוספו  Global Pertussis Initiative (GPI) -בהתאם להמלצות ארגון המקרי התחלואה המדווחים בישראל. 

 dTap-IPVון חמישי הוסף חיס 2005) בשנת 1צלולרי ללוח החיסונים השגרתי: -בישראל שתי מנות חיסון א

 ח').  ה(כית 13-14הוסף חיסון שישי לגילאי  2008) בשנת 2ב').  ה(כית 7-8לגילאי 

 בשיטות סרולוגיות. מתבצעמחלה האיבחון לאור הקושי לבודד בתרבית את החיידק, תחלואה בשעלת:  זיהוי

  ראשוני. מהוות אלטרנטיבה טובה לאבחון הה שיטות מולקולאריותבשנים האחרונות הוכנסו 

 מרכזב בדיקות המבוצעות
    Bordetella pertussis -בלזיהוי תחלואה בדם בדיקות סרולוגיות  .1

 בבנק הגזעים.  התבדידים ושמירתמדגימות קליניות   B. pertussis תבדיד .2

 אבחון חיידקים מתרבית ו/או מדגימות קליניות (מטושים נאזופארינגיליים, אספירציות) באמצעות .3

Real Time PCR לשני רצפים: גן ה- ptxI ו- IS481 (ביחידה המולקולארית). 

4. PFGE (ביחידה המולקולארית) למטרות אפידמיולוגיות. 

  תוצאות

דגימות  1847התקבלו לבדיקת זיהוי ראשוני  2013בשנת  .B. pertussis -לזיהוי נוגדנים ל ELISAבדיקות 

בממוצע שנתי  4780 -הירידה במספר הדגימות מ ).1(איור דגימות שנמצאו חיוביות  )23%( 432סרום מתוכן 

נובע מכך שאחת מקופות החולים הגדולות בארץ הפסיקה לשלוח אה  1847 -ל 2013השנים שקדמו ל  6 -ב

הירידה במספר הדגימות שהגיעו למרכז לא בהכרח מצביעה על שינוי במגמות הדגימות למרכז הארצי לשעלת. 

 בנושא אבחון מעבדתי של שעלת של קבוצת העבודה האירופיתהמלצה , בעקבות 2012אפריל בהתחלואה. 

 כנגד IgAוגדני ובמידת הצורך מאפשר לבדוק גם נ IgGנוגדני  בודקהקיט החדש . הוכנס לשימוש קיט חדש

האנטיגנים של , IgM-ו IgAזאת לעומת הקיטים הישנים שהתבססו נוגדני . Pertussis Toxin (PT) -ה אנטיגן

Pertussis Toxin  ו- Filamentous Hemagglutinin (PT-FHA) אך  ספציפיתיותר נחשבת . הבדיקה החדשה

. התוצאות ניתנות ביחידות בינלאומיותפחות רגישה ובוצע לגביה תיקוף על ידי המדינות שהיו שותפות לפרויקט. 

 ריאות הציבורבחוזר של ראש שירותי ב 2013הופצו בינואר  החדשהלשימוש בשיטה הנחיות 

http://www.health.gov.il/hozer/BZ02_2013.pdf .  

הירידה במספר הדגימות החיוביות יכול לנבוע ממספר סיבות: חתך האוכלוסייה הנבדקת שנשארה בעיקרה 

  ירידה אמיתית במספר המקרים. חיילי צה"ל, ירידה ברגישות הבדיקה עקב החלפת שיטת הבדיקה,
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  שעלת ואחוז הדגימות החיוביותסרולוגיה לבדיקות . 1איור 

Figure 1. Pertussis serum antibodies tests & the proportion of positive samples 

  

. לא נצפה שינוי 2 התפלגות הדגימות החיוביות כפי שהיא משתקפת בקבוצות הגיל השונות מתוארת באיור

 10-14, 5-9, 1-4בקבוצות הגיל גימות החיוביות שמקורן במספר הד הירידה ומגמתבהתפלגות לפי קבוצות גיל 

  .15-44נמשכה כבשנה קודמת. נצפתה עלייה בדגימות חיוביות בקבוצת הגיל 

   2009-2013 ,. התפלגות דגימות חיוביות לשעלת, לפי קבוצות גיל2איור 

Figure 2. Distribution of positive samples by age, 2009-2013 

  

  

תרביות מ B. pertussis לזיהוי חיידקי  אנו מבצעים בדיקות 2007החל משנת זיהוי ואיפיון חיידקי שעלת. 

לזיהוי  RT-PCR ביישום שיטת הבשיתוף עם המעבדה המולקולארית, התחלנו  2009ודגימות קליניות. בשנת 

 CDC-עפ"י הגדרות ה )1(חיידקי השעלת בדגימות מחולים. הכנסת השיטה הינה חיונית מהסיבות הבאות: 
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לתינוקות רמת נוגדנים נמוכה ביותר גם  )PCR. )2 רק על סמך תרבית או אפשר להגדיר את המקרה כשעלת

כאשר התינוקות חולים בשעלת. מחקרים הראו שבתינוקות מומלץ לאבחן את החיידק בתרבית כאשר אבחון 

חיובי מותנה  RT-PCR ידק בתרבית וקבלתהחי תבדידיש להדגיש כי מולקולארי מגביר את רגישות השיטה. 

בפרק הזמן שעבר מתחילת המחלה ועד לקיחת המטוש ובדרך לקיחת הדגימה. משטף אף הינו הדרך הטובה 

 ביותר לדיגום לצורך זיהוי שעלת בשיטה המולקולארית.

) 10%(10) מטושים נזופרניגאלים מתוכם 75.4%( 92. ותבדידים דגימות 122התקבלו  2006-2012בשנים  

) תבדידים 21.1%( 23 -) נמצאו חיוביות, ו42.8%( 3) דגימות ממשטף אף מתוכם 5.7%( 7נמצאו חיוביים, 

דגימות קליניות שמקורן ממטושים לאימות ועוד  4התקבלו  2013) נמצאו חיוביים. בשנת 86%( 20מתוכם 

  .RT-PCRדגימה קלינית שמקורה במשטף אף. כולן אומתו כחיוביות ב 

  

  וטטנוסדיפטריה 

 רקע
, מחלה המחויבת בדיווחהינה  Corynebacterium diphtheriaeהחיידק  על ידי נגרמת המחלה  :ריהתדיפ

תרכיב המשולש (חיסון  שימושהוכנס ל 60-לכן איפיון מהיר של גורם המחלה חיוני. בשנות ה ,קשה ומדבקת

DTPהתפרצות גדולה של מחלת הדיפטריה  היתה 90 -בשנות ה .הינו מועט ביותר התחלואה מספר מקרי) ו

  בישראל. גם תוגבר מערך החיסונים לדיפטריה לפיכךבמדינות הגוש הסובייטי לשעבר 

ים תבדיד),  bronchoalveolar) BAL lavage,במרכז הארצי לדיפטריה מתקבלות דגימות של משטחי גרון, אף

שבו מזוהה החיידק, הוא מועבר ליחידה בכל מקרה  .ופסאודוממברנה לבדיקת נוכחות החיידקמפצעים, 

בנוסף נבדקות דגימות סרום . המקדד לטוקסין הדיפטריה גןלביולוגיה מולקולארית שם בודקים את נוכחות ה

 לברור רמת החיסוניות למחלות אלו.
  

 נושאי פעילות המרכז 
בדיקות  ותהנגרמות ע"י חיידקי טטנוס ודיפטריה באמצעלמחלות ים בדיקת רמת החסינות של נבדק .1

  לחיידקים.סרולוגיות להימצאות נוגדנים 

, כולל בדיקה מולקולארית לנוכחות הגן ו/או כאבחנה הראשוניתהחיידק במעבדה  יתבדידשל  הזיהויאימות  .2

 . המקדד לטוקסין הדיפטריה
  

  רשימת הבדיקות
  ). APIבאמצעות ביוכימיה ( Corynebacterium diphtheriae -אימות וזיהוי חיידק ה .1

 . המקדד לטוקסין הדיפטריה גןנוכחות הל בדיקה .2

 .להמצאות נוגדני דיפתריה וטטנוס בדם ELISA -סרולוגיה בשיטת ה .3

   תוצאות

  .Corynebacterium diphtheriae לבדיקת אימות חיידקדגימות  3התקבלו  הדוחבשנת 

    Corynebacterium diphtheriae gravisנמצא : 11תרבית דם ומפצע ברגל של ילדה בת מ תבדיד .1

           Corynebacterium diphtheriae mitis/belafntiמפצע סכרתי של נבדקת נמצא  תבדיד .2

  , נשללה המצאות חיידק הדיפתריה.מכיח מטובוס של תינוק בן חודשיים תבדיד .3

  .המקדד לטוקסין הדיפטריה גןהנמצא  לאים הנ"ל תבדידבכל ה

ריה וטטנוס. מספר הדגימות טלבירור רמת הנוגדנים לדיפ ות הסרולוגיותמסוכמות תוצאות הבדיק 1בטבלה 

, אך עלייה זאת התמתנה עלתה בשנים האחרונות (בלתי מגינה) שבהן רמת הנוגדנים הייתה נמוכה מהנדרש

  לרוב מנבדקים שלגביהם ישנו חשד למערכת חיסונית כושלת. מקורןדם דגימות לציין כי  .2009משנת 
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  2004-2013בשנים בדיקות נוגדנים לדיפטריה וטטנוס  .1 טבלה

Table 1. Number of Diphtheria and Tetanus serum antibodies tests 2004-2013 

  
  

  דיפטריה  לאבחוןהשתתפנו במבחן מיומנות חיצוני של האירגון האירופי מבחני מיומנות. 

Diphtheria – External quality assurance scheme for diphtheria diagnostics 2013. EU Dipnet scientist, 

WHO Collaborating Centre for Diphtheria & Streptococcal Infections  

  

  הרצאות

יום עיון למנהלי מעבדות מיקרוביולוגיה קלינית, מעבדות מרכזיות, ד"ר אתי מרוא,  חידושים בשעלת. .1

 . 2013אפריל 

קורס מיקרוביולוגיה רפואית של קופת חולים כללית. ד"ר אתי מרוא,  מעבדתי של שעלת.שיטות לאבחון  .2

  .2013אוקטובר 

  
  

   

Year 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Tetanus serology tests 83 127 152 138 154 168 236 269 336 445 

Negative (%) 14 14 16 27 20 30 27 26 23 21 

Diphtheria serology tests 62 75 63 57 76 79 80 98 150 214 

Negative (%) 37 44 52 68 52 55 42 41 37 36 
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  מרכז ארצי לפרזיטולוגיה
  BSc, ליזה גרינברג MSc יוליה ויינר: עובדות. PhD: תמר גרוסמן מנהלת

  רקע
מחלות גורמי המרכז הארצי לפרזיטולוגיה עוסק באבחון ומעקב אחר תחלואה הנגרמת על ידי טפילים. חלקם 

הינו אורגניזם אשר חי בתוך  )parasiteהחייבות בדיווח (כגון מלריה) ואחרים מהווים בעיה בריאותית. טפיל (

קבוצות עיקריות  3החיים. קיימות ), ומקבל את מזונו על חשבון המאכסן, לפחות בחלק ממחזור hostמאכסן (

  של פרזיטים: 

) הינם מיקרואורגניזמים אאוקריוטים חד תאיים, מיקרוסקופיים, החיים בטבע בצורה Protozoa( פרוטוזואה

ואילו   fecal-oralחופשית או בתוך מאכסן. העברת פרוטוזואה החיים בתוך המעי מתרחשת בד"כ במסלול 

  ות מועברים בד"כ מאדם לאדם באמצעות ווקטורים (יתושים, זבובי חול ועוד).פרוטוזואה החיים בדם או ברקמ

תולעים פרזיטיות. ניתן לראותם בעין בשלב הבוגר. כמו הפרוטוזואה הם יכולים  הן) Helminths( הלמינתים

 לחיות חופשי או בתוך מאכסן, בשלבי חיים שונים. בחלק גדול מהמקרים ההלמינתים אינם יכולים להתרבות

) הינם כל החרקים הזקוקים למנת דם כדי לשרוד כגון: Ectoparasites( אקטופרזיטים בתוך גוף האדם.

  אינם גורמי מחלה בעצמם אלא רק "מעבירי מחלות".בד"כ יתושים, קרציות, כינים, פשפשים ועוד. אקטופרזיטים 

מחלות מפרזיטים מהוות עול כבד על בריאות האדם והכלכלה, באזורי האקלים : תחלואה זיהומית מפרזיטים

מחלות הפרזיטיות, מלריה היא גורם ההטרופיים והסב טרופיים, אך גם באזורי אקלים ממוזג יחסית. מכל 

מליון איש בכל שנה,  1-, מתים ממלריה כWHOהתחלואה והתמותה הראשון במעלה בעולם כולו. לפי נתוני 

עוד כחצי מליון איש מתים כל שנה, בעולם  סהרה באפריקה.-, החיים באזור הסב5לדים מתחת לגיל רובם י

המתפתח, ממחלות פרזיטים, הנפוצות באזורים טרופיים, ואינן מוכרות כראוי לעולם הרפואה המודרני. מחלות 

גם על המדינות תחלואה מפרזיטים משפיעה  .The neglected tropical diseases (NTDs)אלו מכונות 

"מסלולים" שונים: הן כתחלואה אנדמית מטפילים מקומיים והן כתחלואה המיובאת על ידי  2-המפותחות, ב

נפוצות במאה הקודמת, כגון: מלריה,  בישראל, בדומה למצב בעולם המערבי, מחלות שהיו. ומהגרים מטיילים

  ולה בידע האבחוני והמעבדתי הקיים.. העלמות המחלות הללו הביאה לירידה גד, נעלמובילהרציה ועוד

: בשנים האחרונות נוהגים ישראלים רבים לטייל בארצות אקזוטיות לעיתים תקופות ממושכות. רפואת מטיילים

חלקם חוזרים עם שלל מחלות פרזיטים מיובאות, שלעיתים קשות לאבחון מדויק. הקשיים באבחון יכולים להיות 

פרזיטים בדגימות הקליניות) או בחוסר מומחיות בתחומי רפואת קשורים לדוגמה (מספרים נמוכים של 

אבחון מעבדתי של מחלות טפיליות נדירות בארץ, או מחלות  הפרזיטים או מחסור בבדיקות מעבדה מתאימות.

מיובאות, נערך כיום במרכז הארצי לפרזיטולוגיה במעבדות בירושלים שגדל והתפתח בשנים האחרונות. שיטות 

ות על שילוב של שיטות קלאסיות, מיקרוסקופיות, עם טכנולוגיות מולקולאריות חדישות. במרכז האבחון מבוסס

ייחודי זה מתרכז ידע רב לגבי המחלות הפרזיטיות המאפיינות את ישראל על אזוריה השונים וכן חלקי עולם 

  שונים ואף נידחים. המרכז משרת חולים ורופאים ומספק שירותי אבחון למקרים מורכבים.

   נושאי פעילותבדיקות ו
 בדיקות סרולוגיות לנוכחות נוגדנים לטפילים. .1

 אבחון והגדרה של טפילים בדוגמאות קליניות. .2

 אימות תחלואה במלריה ואישור זיהוי מין הטפיל. .3

 אבחון תחלואה בקדחת חוזרת הנגרמת ע"י חיידקי בורליה. .4

 שימור בנק גזע של דגימות דם חיוביות. דגימות צואה נבחרות. .5
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  תוצאות

   בדיקות סרולוגיות לתולעים
הביקוש לבדיקות . 1-5ואיורים  1בטבלה  יםמוצגוהממצאים החיוביים הבדיקות שבוצעו במרכז  סיכום מספר

. חלק מדגימות הפסקנו לבצע בדיקות אלה 2012בשנת  ןולכ ךנמו הלנוכחות נוגדנים כנגד טניה וטריפנוזומה הי

. ישנה התאמה בין התוצאות במעבדה CDC -לאימות או בדיקה חוזרת בהסרום שמתקבלות במרכז נשלחות 

  .CDC -לבין התוצאות ב

   טפיליםאבחון בדיקות סרולוגיות ל .1טבלה 

Table 1. Serum antibodies tests for parasites  

Parasite Total Positive
Positive 

(%) 
Echinococcus 78 7 9% 
Schistosoma 197 53 27% 

Trichinella 8 0 0% 
Toxocara 147 12 8% 

Entamoeba histolytica 16 2 13% 
Strongyloides 127 20 16% 

Total  573 94 16% 

  

  2004-2013 ,אכינוקוקוסאבחון ות ליבדיקות סרולוג .1איור 

Figure 1. Serum antibodies tests for Echinococcus, 2004-2013  

  

 Western -ה בדיקות חיוביות מאומתות בשיטתו ELISAמתבצעות בשיטת לתחלואה בדיקות . הסואכינוקוק

Blot (WB)ה בוצעה בשיטת . חלק מהבדיקות- WB  בבדיקה גבוהה יותר תוספציפיבלבד, שהיא בדיקה בעלת .

לבין תוצאות שהתקבלו  WBשל מדגם מהסרומים שהגיעו למרכז נמצאה התאמה מלאה בין התוצאות בשיטת 

בדיקת נוגדנים לאכינוקוקוס משמשת הן לאבחנה מבדלת בעקבות ממצאים של ציסטות והן . CDCב בבדיקה 

  לשלילת הדבקה באכינוקוקוס לפני ניתוחי השתלה. 
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  2004-2013 ,בדיקות סרולוגיות לסכיסטוזומה .2איור 

Figure 2. Serum antibodies tests for Schistosoma, 2004-2013 

 

  

. בשנת הדו"ח ממשיכה העליה במספר הבדיקות ונצפתה 2. תוצאות הבדיקות מפורטות באיור סטוזומהיסכ

אשר אישרו את CDC  -עליה במספר הבדיקות החיוביות. בדיקות חיוביות נשלחות לאימות במעבדת הייחוס ב

המרכז . ELISA -המירידה בספציפיות קיט  והעליה במספר התוצאות החיוביות שנצפתה נובעתיתכן  .תוצאותה

  כשיטת אימות. WBתבחן אפשרות לשימוש ב  2014על מול היצרן לשיפור ביצועי הקיט. במהלך שנת ופ

  2004-2013 ,בדיקות סרולוגיות לטריכינלה .3איור 

Figure 3. Serum antibodies tests forTrichinella, 2004-2013 

  

מדובר בקבוצות באוכלוסיה אשר אכלו בשר רוב התחלואה בישראל מתרחשת בצורת התפרצויות. . טריכינלה

  נא שהיה נגוע בתולעי טריכינלה. רוב המקרים שנחקרו קשורים לאכילת בשר חזירי בר שניצודו בצפון הארץ.

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

50

100

150

200

250

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
os

iti
ve

 (
%

)

N
o.

 o
f 

te
st

s

Positive Negative Positive (%)

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

P
os

iti
ve

 (
%

)

N
o.

 o
f 

te
st

s

Positive Negative Positive (%)



74 

  

  

  2004-2013 ,בדיקות סרולוגיות לטוקסוקרה .4איור 

Figure 4. Serum antibodies tests for Toxocara, 2004-2013 

  

לבין תוצאות בקיט מסחרי  ELISAתאמה טובה בין התוצאות המעבדה, שהתקבלו בשיטת נמצאה ה. טוקסוקרה

והיא תכנס כשיטת   WB-השיטת . השנה בוצעה הערכה של ELISA in house המבוצעות בשיטת CDCה 

  .2014אימות לדגימות חיוביות במהלך שנת 

  

  2009-2013 ,בדיקות סרולוגיות לסטרונגילוידס .5איור 

Figure 5. Serum antibodies tests forStrongyloides, 2009-2013 
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  אבחון והגדרה של טפילים בדוגמאות קליניות

מתבצעות בדגימות שתן  Schistosoma haematobiumבדיקות להימצאות ביצי  .בדיקות שתן לסכיסטוזומה

הבדיקה הינה בדיקה משלימה לבדיקה הסרולוגית המתבצעת  שעות. 24שנאספות ע"י הנבדק במשך 

-ב למרות שהינה בעלת רגישות נמוכה אך מאפשרת זיהוי מין הסכיסטוזומה. ELISA, -במעבדתנו בשיטת ה

 11מהם  מהנבדקים התקבלו גם דגימות סרום 20שתן ובכולן לא נמצאו ביצים. עבור דוגמאות  38נבדקו  2013

מהן נמצאו  CDC  .4ב WBדגימות נשלחו לבדיקת  5מתוך הסרולוגיות החיוביות  יליים.של 9-ו חיובייםנמצאו 

 -. אחת הייתה חיובית ב S. haematobium(שלרוב אינן מופרשות בשתן) ושליליות ל S. mansoniחיוביות ל 

ELISA  ת אלו . תוצאואינו מאפשר איתור של ביצים בשתן עומס פרזיטי נמוך שלעיתיםבלבד, מה שמעיד על

  יכולות להסביר בחלקן את אי ההמצאות ביצי סכיסטוזומה באיסוף השתן.

 Real timeשימוש בשיטה המולקולארית בבשנים האחרונות חלה התקדמות בפיתוח ו .אבחון טפילים בצואה

PCR (RT-PCR)  לגילוי פרזיטים בדגימות קליניות. בבדיקה זו בודקים נוכחות של רצפיDNA  של פרזיטים

יים. בעבודות רבות בשנים האחרונות השיטה הודגמה כרגישה ואמינה יותר משיטות אחרות לאבחון ספציפ

מכיוון  E. histolytica -נוכחות של פרזיטים. בפרט, יש יתרון לגבי אבחון מדויק של מקרים החשודים כחיוביים ל

 .Eשאינם פתוגניים לבין  E. moshkovsky -ו E. dispar להבדיל ביןבהסתכלות מיקרוסקופית שלא ניתן 

histolytica.  דגימות צואה בשיטות הבאות: 313בשנת הדוח נבדקו  

 1דגימות חיוביות ( 14דגימות צואה לטפילים שונים. נמצאו  37. בשנה זו נבדקו הסתכלות מיקרוסקופית 

לא  פרוטוזואה Blastocystis hominis ,3 -ל 3לציסטות של אמבה,  Schistosoma mansoni ,7 -ל

  פתוגניים)

 בדיקות ל 28 בוצעואנטיגן בדגימה.  בדיקת-Entamoeba histolytica/dispar (2),  

Giardia  lamblia (14), Cryptosporidium hominis/parvum (12)  הבדיקות נמצאו שליליות.כל   

 RT-PCR .בדיקות ל: 871 בוצעוEntamoeba histolytica/dispar, Strongyloides stercoralis, 

Giardia lamblia, Cryptosporidium hominis/parvum, Dientamoeba fragilis   בכל . )2(טבלה

ה לצורך בקרלכל דגימה)  GFPשל גן   DNA(באמצעות הוספתמתבצעת בקרה פנימית  RT-PCRתהליכי 

  . על תהליך ההפקה ונוכחות מעכבים

   RT-PCRקליניות בשיטת  בדגימות זיהוי פרזיטים. 2טבלה 

Table 2. Detection of parasites in clinincal samples by RT-PCR 

Parasite Tests Positive 
Cryptosporidium 
hominis/parvum 

41 2 

Dientamoeba fragilis 229 93 

Entamoeba histolytica 229 4 

Entamoeba dispar 226 15 

Giardia 54 4 
Strongyloides 
stercoralis 

92 3 

Total 871 121 

  שנשאב מציסטהבנוזל   E. histolytica  הערה: ניתן לבדוק *

  



 

76 

 

  2009-2013סיכום  - אימות תחלואה במלריה
, הגורם למלריה בבני אדם מועבר ע"י עקיצת יתושה מסוג אנופלס. מוכרים Plasmodium)טפיל הפלסמודיום (

  P.falciparum ,P.vivax ,P.malariae ,P.ovaleחמישה מיני פלסמודיום הגורמים למחלת מלריה בבני אדם 

בבתי  (לא התגלו עד עתה חולים חיוביים במין זה בארץ). P.knowlesiומין שהתגלה בשנים האחרונות, 

ניתן אבחון ראשוני מיידי לחשודים כחולי מלריה תוך שימוש בשיטות בדיקה מיקרוסקופיות וקיטים  החולים

 PCR-ף למקטע המוגבר בוציר מהירים. המרכז הארצי מבצע אימות לתוצאות בשלב מאוחר יותר (תוך שבוע).

טחים במקרים מיוחדים נבדקים גם מש .בוצע בחלק מהמקרים למטרות אימות התוצאה או חיזוקה

או מעבדות  CDC -כגון ה חוץ עם גורמימיוחדים אנו מתייעצים מקרים ב. מיקרוסקופיים שהוכנו בבתי החולים

בשנת ). 3(טבלה  נמצאו חיוביים 43חולים. מהם  62דגימות מ  75. בשנה זו התקבלו ייחוס אחרות בחו"ל

  ן טיפול תרופתי מתאים. מת אבחון מין הפלסמודיום חשוב לצורךהדוח לא נמצאו הדבקות כפולות. 

   2006-2013אימות וזיהוי מין הפלסמודיום,  .3טבלה 

Table 3. Verification and Plasmodium species classification, 2006-2013 

Plasmodium spp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

P. falciparum 15 14 10 16 19 23 21 32 

P. vivax 18 6 8 7 36 23 26 9 

P. ovale 3 2 0 4 6 1 3 1 

P. malariae 1  0 2 1 0 2 1 1 

Total positive 37 22 20 28 61 49 51 43 

Not Plasmodium 18 26 21 18 15 7 11 19 
 

Total Samples 55 48 41 44 75 75 59 75 

 

 - דגימות מ 367מבין . Real time PCR ,2009-2013בשיטת וזיהוי מין הפלסמודיום אימות  תוצאותסיכום 

אחת נמצאו שליליים בביה"ח וגם במרכז הארצי השתייכו לחולים ש 34נמצאו חיוביים.  216חולים,  295

מתוך  אחרי טיפול או שלא היה מידע. הבדיקות נלקחו מהחוליםלא יצאו מהארץ, החולים קבוצות הבאות: מה

מהם מיקרוסקופי או בקיט מהיר)  (במשטח היה ממצא חיובי בביה"חחולים  228 -להחולים הנותרים  261

לא חולים  33 -החולים שנמצאו שליליים במרכז לא פתחו מלריה בהמשך.  ל 14במרכז.  אומתו כחיוביים 214

ולכן היה חשד לאבחנה של מלריה.  חוםלהם אנדמי והיה היה ממצא חיובי בביה"ח אך הם שהו באזור 

החולים שנסיבות מחלתם לא הצביעו באופן  34ות והשאר שליליות. נמצאו חיוביהבדיקות משניים מחולים אלה 

  .)4 טבלה( ברור על סיכון ספציפי להדבקה במלריה נמצאו שליליים

  .2009-2013תוצאות המרכז הארצי בהשוואה לתוצאות בדיקת הפלסמודיום בבתי החולים  .4טבלה 

Table 4. Plasmodium detection test results in hospitals in comparison with the 

Reference Laboratory results, 2009-2013 

Stayed in malaria 
endemic areas 

Yes No and/or 
Unknown  

No of patients 228 33 34 

Hospital results Positive Negative Negative 

Parasitology Reference 
Laboratory results 214 14 2 31 0 34 
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 בדיקות קדחת חוזרת 
 . בשנת הדוחPCRבדם של חולים מבוצעות בשיטת   )Borrelia persicaבדיקות לנוכחות חיידקי בורליה (

  נמצאו חיוביים. שניםחולים מהם  נבדקו ארבעה 

  שימור בנק דגימות קליניות שנמצאו חיוביות 
ודגימות סרום שהתקבלו לצורך ביצוע בדיקות לנוכחות ובורליה בדקו למלריה דגימות דם של חולים שנ

נוגדנים נשמרות בהקפאה ומהוות את הבסיס להקמת בנק סרה של דם נגוע בטפילים השונים. משנת 

  התווספו לבנק גם דגימות צואה שנשלחו לבדיקה לנוכחות פרזיטים. 2011

  תוכניות להמשך
  המרכז הארצי נמצא בתהליך עדכון, שדרוג וולידציה של כל הבדיקות לטפילים. 

  הכנסת שיטות מולקולארית לזיהוי טפילים נוספים מצואה.  .1

 ולידציה לשיטות מעבדה סרולוגיות. .2

 למעבדות רפואיות  15189ISOכתיבת נהלים לקראת הסמכת המרכז לתקן   .3

 דה.ארגון ותיעוד של המידע ושיטות העבודה במעב .4

יצירת שיתופי פעולה עם מעבדות נוספות, רופאים ווטרינרים לטובת מעקב אחרי תחלואה בטפילים  .5

  והבנת הצרכים בשטח. 

  השתתפות והרצאות בכנסים וימי עיון

. יום עיון בנושא גרוסמןתמר ר "ד. RT-PCRבדם בשיטת  Plasmodiumבדיקה לנוכחות טפיל  .1

 פברואר.  אבו כביר,ד הבריאות. ולידציה לעובדי מרכזים ארציים של משר

. הרצאה עבור המחלקה למחלות זיהומיות, אסף גרוסמן תמר ר"דאבחון מעבדתי של פרזיטים.  .2

 2013.מרץ הרופא

 2013אפריל  ר גרוסמן. מפגש מעבדות קליניות. מעבדות מרכזיות ירושלים"אימות בדיקות למלריה. ד .3

  2013דצמבר  נס האגודה הישראלית לפרזיטולוגיההרצאות בכ

4. Overview of Laboratory Diagnosis and Confirmation of Malaria in Israel 2009-2013 T 

Grossman, E Schwartz, J Vainer, E Anis, D Goldmann, E Marva  

5. Severe malaria falciparum presenting 12 months following a visit to Egypt and India - 

Galia Rahav, Baneth, G., Suboh, S., Libay, K., Peretz, A., Segal, A. Marva E. & 

Grossman, T. 
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 מעבדה לביולוגיה מולקולארית

 PhDלאה ולינסקי   :מנהלת
, יעל ענתבי, ד"ר יעקב דוידוב, ד"ר יבגניה יאקוניןעובדי מחקר: . BSc עינב אנוקה  MSc ,יפה ףיוס ם:עובדי

ליאורה , פואד עקאד ר"ד אנטומולוגיה: ,זינה קורנמן  :סטרפטוקוקים :שונותעובדים מיחידות  שירה דרעי.
 'דר :סטאפילוקוקים ,קולי פתוגני , יוליה וינר, ליזה גרינברג.ציפי כהן ,תמר גרוסמן "רד :פרזיטולוגיה .סטודנסקי

 אונ' עברית.  - עינב אנוקה  :סטודנטים .שיגלה וליסטריה: ד"ר אנליה אסרניצ'י עודד ברזילי. ,אסף רוקני

 נושאים בהם עוסקת היחידה 

  ת.תחום אפידמיולוגיה מולקולארי

 . Pulse-Field Gel Electophoresis (PFGE)קביעת קרבה גנטית של חיידקים שונים באמצעות .1

 . Multi-Locus Sequence Typing (MLST)איפיון חיידקים שונים באמצעות .2

 :איפיון גנטי של חיידקים שונים .3

 E. coli, Haemophilus influenza, GAS, GBS, GC/GS, V. vulnificus, Staphylococcus aureus  

 .Listeria monocytogenesניטור גנטי קבוע של חיידקי  .4

  .אבחון מולקולארי של חיידקים נדירים או קשים לאבחנה

Corynebacterium diphtheriae, ,Mycobacterium leprae 

 .של ליגיונלהאפידמיולוגיה מולקולארית 

  ברמה הארצית וסביבתיים קליניים ליגיונלה תבדידי מולקולארי של איפיון .1.1

   מהיר וסיווג מולקולאריות לאיבחון שיטות יישום .1.2

  תחלואה התפרצויות מעקב אחר מגמות תחלואה וחקירת .1.3

  לאומי בנק גזעים הקמת .1.4

 לאומי ובין ארצי פעולה מחקרי שיתוף .1.5

 .פיתוח ויישום שיטות חדשות

 .פרויקטים מחקריים שונים וסקרים בתחום של אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

 .רשתות ניטור מולקולאריות בינלאומיות

 .)אנטומולוגיהמעבדה להח "פירוט בדו( ניטור טפילי לשמניה בזבובי חול וזיהוי ארוחות דם של חרקים

 צי לפרזיטולוגיה)המרכז אר ח"פירוט בדו( RT-PCRאבחון ואיפיון פרזיטים באמצעות 

 .פ צרכי המעבדות ומשרד הבריאות"ע  פרויקטים ייחודיים

  

  פירוט הבדיקות המבוצעות ביחידה 

  תחום אפידמיולוגיה מולקולארית

. Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE) קביעת קרבה גנטית למגוון מיני חיידקים בטכנולוגית .1

של חיידקים ממינים   (fingerprint)בטכנולוגיה ייחודית זו קובעים את תבנית טביעת האצבע הגנטית 

מאפשרת לקבוע את הקרבה   Bionumericsטביעת האצבע הגנטית וניתוח תוצאותיה בתוכנת  .שונים

אוניברסאלית שיטה זו  .הגנטית בין שני חיידקים מאותו מין ולזהות ברמת וודאות גבוהה אם מדובר בקלון

 ה.גבוה  (reproducibility)עברה סטנדרטיזציה ומצטיינת בהדירות, לחקר התפרצויות וזיהוי קלונליות

 :מספר רב ביותר של חיידקים, ביחידה המולקולארית ם,מסווגים ומאפיינים כיו PFGE -באמצעות שיטת ה
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Bacillus cereus, Bordetella pertussis, Campylobacter spp., E. coli, Enterococcus (VRE), 

Haemophilus influenzae, Klebsiella pneumoniae, Listeria monocytogenes, Neisseria 

meningitidis, Pseaudomonas aeruginosa, Salmonella spp., Shigella spp., Staphylococcus 

aureus, Streptococcus agalactiea (GBS), Streptococcus pneumoniae, Streptococcus 

pyogenes (GAS), Vibrio cholerae, Vibrio vulnificus 

 . Multi Locus Sequence Typing (MLST)מגוון חיידקים בטכנולוגית לשגנטי  פרופילקביעת  .2

בשיטה זו קובעים את רצף ם. ים שוניתבדידוזיהוי קרבה גנטית בין  חיידקיםמקובלת בעולם לניטור  שיטה

נתונים של רצפי למאגר את התוצאה  , ומשוים "house-keeping genes",נים שמוריםג  7של DNA -ה

DNA.  את ה ל נותן"המספרים הנ  7לכל גן ניתן מספר על פי הרצף שלו וצירוף- Sequence Type (ST) 

או יותר אללים לגנוטיפ מרכזי  4 -עפ"י דימיון ב  Clonal Complex-מקובצים ל STs - . השל אותו החיידק

, N. meningitides ,S. aureus: לחיידקים  MLST-ביחידה המולקולארית הועמדה שיטת ה אחד.

pyogenes S. ,S. pneumoniae ,C. jejuniו ,- C. coli. 

ואיפיון מולקולארי של מגוון חיידקים בטכנולוגיות מבוססות (typing and subtyping) תת סווג  .3

PCR.    

 PCR  וקביעת רצףDNA. emm typing  של חיידקיStreptococcus  מקבוצות GAS ו-  GGS/ 

GCS. spa typing  של חיידקיStaphylococcus aureus  סיווג)MRSA ו-MSSA  לפי רצף הגן ל -

protein A  תוצאות איפיון החיידקים מסוכמות בדו"ח של המרכז ארצי לסטרפטוקוקים (

 וסטאפילוקוקים בהתאמה.

 Multiplex PCR.  ע"ינוכחות מספר גניםאחת בשיטה זו קובעים בריאקציה מורכבת ,PCR   והרצה

 בחיידקים:  בג'ל בהשוואה לבקרות. נעשה

- Campylobacter –  הבחנה מולקולארית ביןC. jejuni ל- C. coli .PCR לכל מין):  2גנים ( 4 -ל

hipO חלבון פריפלסמטי (ספציפי ל -ו- C. jejuni ,(glyA ו- ask ספציפי ל)- C. coli.( 

- (GBS) S. agalactiae  ו-Haemophilus influenza , התוצאה המתקבלת מין החיידק קביעת .

 .(Molecular serotyping)סרוטייפ מולקולארי כפי שנעשה בעבר.  וג הקפסולהיוסתואמת ל

 תוצאות איפיון החיידקים מסוכמות בדו"ח של המרכז ארצי לסטרפטוקוקים

- E. coli  פתוגני- PCR לגנים המקודדים לגורמי אלימות בקבוצות ETEC, EPEC, EHEC, 

EIEC, EAEC  .תוצאות איפיון החיידקים מסוכמות בדו"ח של המרכז ארצי  על פי סכמה מוגדרת

 קולי פתוגניל

"ח . תוצאות איפיון החיידקים מסוכמות בדוMRSAשל תבדידי  SCCmecזיהוי קסטת העמידות  -

 סטאפילוקוקים.לכז ארצי של המר

 PCR-RFLP. הגברת אתר מטרה ב-PCR  חיתוך אנזימתי של תוצר ה ,PCR נעשה . והרצה בג'ל

 בחיידקים:

- Vibrio vulnificus להבחנה של biogroup 3 בתהליך הבדיקה מגבירים . הקבוצות האחרות 2-מ

   .רסטריקציה המוליזין ומאפיינים אותו בחיתוך עם מספר אנזימי-את הגן לציטוטוקסין

- Streptococcus  מקבוצות GASו- GGS/GCS במקרה של חשד להתפרצות גדולה עם הרבה .

 וחיתוך אנזימתי.  PCRבאמצעות emm typing, ניתן לבצע תבדידים

 PCR ב .והרצה בג'ל לבדיקת המצאות גנים- E. coli O157:H7  זיהוי הגנים המקודדים

 -β-י בדיקת מוטציה ייחודית ב"ואימות הזן ע  Shiga-like toxins I and IIלטוקסינים

glucoronidaseב .- S. aureus  נוכחות הגןmecA  (עמידות למתיצילין), נוכחות הגןlukPV  לטוקסין

.Panton Valentine leukocidin (PVL) PCR  לנוכחות הגןtst המקודד ל- Toxic Shock 

Syndrome Toxin 1 (TSST1)ים של , זיהוי שני המינים עיקריGGS/GCS:S. dysgalactiae ו- S. 
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anginosous.  תוצאות איפיון החיידקים הפולשניים מסוכמות בדו"ח של המרכז ארצי לקולי פתוגני

 וסטאפילוקוקים בהתאמה.

 .אבחון מולקולארי של חיידקים נדירים או קשים לאבחנה

 Mycobacterium leprae. אבחון של החיידק מ- slit skin smears  וביופסיות באמצעות

 .מרפאה למחלת הנסןב הנלקחות, מדגימות  PCR -מיקרוסקופיה ו

 Bordetella pertussis. ו זיהוי החיידק ממטושים נאזופרינגליים, אספירציות- DNA  ואימות לאבחון

סיכום התוצאות בדו"ח המרכז . ptx -ו IS481 לשני גנים  Real Time -PCRשל תבדידים באמצעות

 לת.לשע ארצי

 Corynobacterium diphtheria. החיידק ובדיקת נוכחות הגן לטוקסין באמצעות זיהויPCR . 

 Borrelia persica. אבחון החיידק מדם באמצעות הפקתDNA  ו- PCR סיכום התוצאות בדו"ח .

  .המרכז ארצי לפרזיטולוגיה

  .אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה
 SBT (Sequenced Based Typing). סיווג מולקולרי של L. pneumophila  מבוססתPCR 

 גנים לפי סכמה בינלאומית. 7 וריצוף

 Direct SBT or Nested SBT.  של סיווג מולקולריL. pneumophila ישירות מדגימות קליניות 

 mip-sequencing.  ן קביעת מיני לגיונלה מבוססת ריצוף הגmip. 

 3plex qPCR . מחיידקיזיהוי כמותי של דנ"א Legionella  בדגימות קליניות (כיח) המאפשרת

 L. pneumophila non-sg1.-ו L. pneumophila sg1 בין אבחנה

  מבחן אגלוטינציה לזיהויserogroup  .רמת החלוקה היא לקבוצות: של חיידקי לגיונלה

,serogroup 1 serogroups 2-15 ו- Legionella sp.  

  .פיתוח ויישום שיטות חדשות

 (CST) Capsular Sequence Typing.  הגדרת טיפוסיS. pneumoniae  באמצעותPCR  וריצוף

  . למסד נתונים עולמי. הסיווג מתקבל לאחר השוואה wzh הקפסולרי גןה

 Multiplex PCR  להבחנה בין חיידקיL. monocytogenes  לסוגים אחרים שלListeria  אשר

ספציפי לרוב מיני  prs -אזורים: גן ה 3אינם נחשבים פתוגנים. השיטה מתבססת על הגברה של 

 .Lהספציפיים למין  hlyA-ו  prfAגנים נוספים  2 - הליסטריה ומשמש בקרה לסוג, ו

monocytogenes. 

 ריצוף גנומי מלא של חיידקים שונים )WGS(. 

  .חריםאבחון ואיפיון מולקולארי של אורגניזמים א

  אבחון ואיפיון פרזיטים באמצעותRT-PCR אימות תחלואה במלריה וזיהוי מין הפלסמודיום. אבחון .

 סיכום התוצאות בדו"ח המרכז ארצי לפרזיטולוגיה. .טפילים בצואה

 באמצעות הפקת  ניטור טפילי לשמניה בזבובי חול - אנטמולוגיה מולקולארית DNA ו- RT-PCR .

 . סיכום התוצאות DNA-וקביעת רצף ה PCR ,DNA באמצעות  הפקת זיהוי ארוחות דם של חרקים 

 המעבדה לאנטומולוגיה.ח "בדו
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  תוצאות

  אפידמיולוגיה מולקולארית

 סיווג גנטי של חיידקים שונים .1

1.1.  Neisseria meningitidis. קשה היא מחלה זה י חיידק "דלקת קרום המוח מנינגוקוקאלית הנגרמת ע

תת מאושר.  עדיין אין חיסון,  Bקבוצה, לסוג הנפוץ בישראל .מאוד ובמקרים מסוימים עלולה לגרום למוות

מעקב   ,מאפשר בירור תפוצת החיידק ,קביעת תתי הזנים הנפוצים בישראלצורך ים לתבדידסיווג של ה

תקבלים מן המרכז החיידקים מ. אחרי מגמות תחלואה ויצירת בסיס מידע לקראת הכנסת חיסון עתידי

תוצאות ניטור החיידקים שבודדו בישראל מפורטות  .ש באופן קבוע"הארצי לניטור מנינגוקוקים בתה

 .1ה בטבל

   N. meningitidis. איפיון מולקולארי וקבוצה סרולוגית של תבדידי 1טבלה 

Table 1. Sequence Type (ST) and serogroup distribution of N. meningitidis  

A. Invasive 

ST Clonal Complex 
SeroGroup 

Total 
A  B C W135 Y  

32 ST-32   9       9 
35 ST-35   4       4 

10418a ST-32   3       3 
1655 ST-23       2   2 
5105 ST-41/44   2       2 

11 ST-11     1     1 
18 ST-18   1       1 
23 ST-23         1 1 

207 ST-41/44   1       1 
823 ST-198 complex   1       1 
1946 ST-461 complex   1       1 
6578 ST-41/44   1       1 
7152 not assigned   1       1 

10328a not assigned   1       1 
10620a ST-175 1         1 
Total  1 25 1 2 1  30 
a New ST 

B. Non Invasive 

ST Clonal Complex 
SeroGroup  Total 

B Y NG*   
53 ST-53   1 1 2 
278 ST-35     2 2 
823 ST-198 complex 1     1 

1157 ST-1157     1 1 
2146 ST-198 complex     1 1 
Total   1 1 5 7 

*NG- Not groupable 
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  בישראל N. meningitidisי תבדידשל  Serogroup)תפוצת הקבוצות ( .2 טבלה

Table 2/ Serogroup distribution of N. meningitidis in Israel 2007-2013 

 
Serogroup 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total % 

A 0 1 0 1 0 1 1 3 1.1% 
B 35 34 30 31 21 28 27 179 68.3% 
C 5 4 6 2 0 4 1 21 8.0% 

W135 1 2 3 0 2 1 2 9 3.4% 
Y 12 3 5 4 1 7 2 32 12.2% 

NGa 2 1 8 1 6 0 5 18 6.9% 
Total 55 45 52 39 30 41 38 262 

 
new ST 6 3 10 2 4 2  3 30 

a Nongroupable 

  PFGEאנו מנטרים באמצעות  2007משנת  .Listeria monocytogenes ניטור קבוע של חיידקי .1.2

ים הינם תבדידה .למרכז הארצי לליסטריה הנשלחים  L. monocytogenesיתבדידכל  אתקבוע באופן 

 PFGE -בהאנליזה ). ומעבדות פרטיות צ"מעבדות ברה(וממזון (בתי חולים וקופ"ח) ממקור הומאני 

קיימים מספר צברים . ApaI באנזים שניגם במידת הצורך חותכים ו  AscIאנזים רסטריקציה עםמתבצעת 

תופעה מדאיגה  ).3טבלה , 2(איור  של חיידקים זהים שבודדו בחלקם מדגימות קליניות ואחרים ממזון

ים המתקבלים מחולים וממזון הזהים גנטית לצבר החיידקים מההתפרצות תבדידהיא כי עדיין קיימים 

חקירה אפידמיולוגית ). תוצאות לא מובאות( ועוד מספר צברים זהים גנטית לאורך השנים  2007בשנת

  .של מקרים אלו חיונית ביותר

(יו"ר ד"ר  לבחינת התחלואה בליסטריוזיס, ועדהאות על הקמת בשנת הדו"ח הורה מנכ"ל משרד הברי

אפידמיולוגיה (ד"ר אגף להוגבר שיתוף הפעולה בין הגלעד). במענה לחלק ממסקנות הועדה, -קובי מורן

קופל), שירות המזון הארצי (ד"ר ריבה בן עזרא) והמעבדות המרכזיות למעקב אחרי צברי תחלואה,  ערן

  לוגיות ודיגום מזון.תוצאות חקירות אפידמיו

 מדגימות קליניות ומזון לפי סרוטיפ  L. monocytogenesשל   Pulsotypes (pt) -. תפוצת ה3טבלה 
Table 3. Pulsotype (pt) distribution of clinical and food L. monocytogenes by serotype 
 

Pulsotype 
1/2a 1/2b 4b 

Totala
Clinical Food Clinical Food Clinical Food

pt0001 4 10 14 
pt0020 12 12 
pt0003 6 3 11 
pt0026 4 6 10 
pt0007 1 4 4 9 
pt0014 5 3 8 
pt0018 5 2 7 
pt0029 1 5 6 
pt0041 6 6 
pt0104 6 6 
pt0095 5 5 
pt0042 5 5 
pt0022 1 3 4 
pt0024 3 1 4 
pt0082 1 3 4 
pt0099 3 1 4 
pt0123 4 
pt0009 2 1 3 
pt0016 3 3 
pt0023 3 3 
pt0084 3 3 

Pulsotype 
1/2a 1/2b 4b 

Totala
Clinical Food Clinical Food Clinical Food

pt0124 3 3 
pt0038 2 2 
pt0060 1 1 2 
pt0063 1 1 2 
pt0071 2 2 
pt0078 1 1 2 
pt0087 2 2 
pt0103 2 2 
pt0118 2 2 
pt0119 1 1 2 
pt0002 1 1 
pt0004 1 1 
pt0010 1 1 
pt0017 1 1 
pt0021 1 1 
pt0030 1 1 
pt0031 1 1 
pt0053 1 1 
pt0059 1 1 
pt0067 1 1 
pt0108 1 1 
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4b 1/2b 1/2a

pt0001 pt0003 pt0021 pt0025 pt0026 pt0041 pt0020 pt0007 pt0019 pt0022 pt0014 pt0064

pt0018 pt0029 pt0028 pt0016 pt0004 pt0116 pt0015 pt0031 pt0104 pt0024 pt0042 pt0082

pt0095 pt0060 pt0063 pt0017 pt0084 pt0123 pt0002 pt0010 pt0038 pt0099 pt0009 pt0032

pt0036 pt0043 pt0078 pt0083 pt0023 pt0087 pt0044 pt0053 pt0059 pt0062 pt0071 pt0088

pt0103 pt0124 pt0027 pt0030 pt0033 pt0034 pt0040 pt0047 pt0048 pt0056 pt0058 pt0067

pt0069 pt0096 pt0101 pt0105 pt0118 pt0119 pt0122

Pulsotype 
1/2a 1/2b 4b 

Totala
Clinical Food Clinical Food Clinical Food

pt0109 1 1 
pt0110 1 1 
pt0111 1 1 
pt0116 1 1 
pt0120 1 1 
pt0121 1 1 

Pulsotype 
1/2a 1/2b 4b 

Totala
Clinical Food Clinical Food Clinical Food

pt0122 1 1 
pt0125 1 1 
pt0127 1 1 
pt0128 1 1 
Total 5 38 20 35 34 27 168 

a  חלק מן המספרים אינם מסתכמים כי יש סרוטייפים נוספים שאינם מפורטים  
  .מודגשים בצהובהן מדגימות קליניות ממזון ושבודדו הן תבדידים קלונליים 

, השנה נמצא בעיקר סלטים שונים ועוגות וגם בודד pt001 XbaI  הזן הנפוץ ביותר הואבדומה לשנים קודמות 

, pt0020 ,pt0041 ,pt0104מבקטרמיות בבתי חולים. קיימים קלונים נפוצים אשר בודדו רק ממזון כדוגמת 

pt0042   וקיימים זנים קליניים בלבד כמוpt0084 ,pt0016  ועוד. אך קיימים קלונים רבים שבודדו הן מדגימות

קלינות, בעיקר מדם ומדגימות מזון. קשר זה מאפשר לאתר את גורמי התחלואה וכך להוריד את התחלואה הקשה 

  בליסטריוזיס.

  .2013 -2001לפי סרוטיפ מדגימות קליניות ומזון   L. monocytogenesרופיל הגנטי של חיידקי . הפ2ר איו

Figure 2. Pulsotype (pt) distribution of clinical and food L. monocytogenes 2001-2013 

1.3. Vibrio vulnificus וקמפילובקטר,לכולרה  זן ייחודי שזוהה ואופיין לראשונה במרכז הארצי. בישראל נמצא 

הטיפוסים   3המבדילה בין  PCR-RFLPשיטת  פיתחנו.  biogroup III-והוגדר כ1996 בשנת 

(biogroups) המוליזין -בתהליך הבדיקה מגבירים את הגן לציטוטוקסין .של חיידק הויבריו וולניפיקוס

 .Vתבדידי 3התקבלו במרכז ארצי  הדו"ח בשנת .ומאפיינים אותו בחיתוך עם מספר אנזימי רסטריקציה

vulnificus שאומתו ע"י המרכז ואופיינו כ- biogroup III .במעבדה המולקולארית  
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  אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה

התכנית הלאומית למניעת תחלואה  במסגרת הוקמההמעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה 

גלעד ופועלת בשת"פ הדוק עם לשכות הבריאות, מעבדות בתי חולים, -בליגיונלה אשר מוביל ד"ר קובי מורן

מרכז ארצי לחיידקי ליגיונלה, מעבדות בריאות הציבור ומעבדות מים. המעבדה הוקמה תוך שיתוף פעולה 

תבדידים  594התקבלו במעבדה  2013בשנת  רופה.והנחיה מקצועית של מעבדות מובילות בתחום באי

. כל התבדידים נשמרו בבנק הגזעים הלאומי 4תבדידים ודגימות קליניות לפי הפירוט בטבלה  20 -מסביבה ו

  של המעבדות המרכזיות.

  שהתקבלו. (B)  *דגימות קליניותמו (A)תבדידי ליגיונלה מהסביבה מספר . 4טבלה 

Table 4. Environmental and clinical Legionella samples  

            A. Environmental isolates           B. Clinical samples* 

Sending  Laboratory 
No. of 

isolates
Clinical  Laboratory 

No. of 
samples 

Biolab water lab 281  Rambam MC 6 
Abu Kabir water lab 199 Hadassah MC  4 
Haifa water lab 53 Beilinson MC 3 
Inst Food Microbiol. 28 Asaf-Harofeh MC 2 
Asaf Harofeh MC 33  Wolfson MC 1 
Total isolates 594  Bnei-Zion MC 1 
  Poria MC 1 

Total samples 18 

  של דגימות.  DNA ומיצוי BAL ,כיח, תבדידים כולל -קליניות דגימות*  

דגימות קליניות  22 -חיידקים מן הסביבה ול 209נעשה למדגם של  SBTאיפיון מולקולארי באמצעות 

לפי סרוגרופ   ST-. התפלגות ה3מן הסביבה מתוארת באיור מספר  ST -(תבדידים ודגימות). התפלגות ה

 - ) מכלל הדגימות הקליניות (תבדידים ו40%, 9היווה את הזן השכיח ביותר ( ST1.  4מוצג באיור מספר 

DNA(.  עשרהST  מכלל הזנים שאופיינו. רצף הגנים של כל התבדידים  6%חדשים אופיינו במעבדה ומהוים

מקרים קליניים,  15 -מ(כיח ותבדידים) דגימות  17סך הכל התקבלו  הללו הופקדו במסד הנתונים הבינלאומי.

) נמצאה התאמה בין הזן הקליני 27%מהם ( 4 -וב) 40%זנים סביבתיים (מקרים התקבלו  6 -מתוכם ב

  והסביבתי.

  מן הסביבה L. pneumophila תבדידי של Sequence Types (ST). 3איור מספר 

Figure 3. Sequence Types (ST) of environmental L. pneumophila Strains 

ST1, 44%

ST338, 12%ST87, 11%

ST1642, 6%

ST93, 3%

ST461, 2%
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תבדידי ליגיונלה סביבתיים בודדו מבדיקות של מערכות המים של מוסדות בריאות (בתי חולים, מרפאות 

 .Lומוסדות אשפוז שונים) , אתרי נופש (בתי מלון ומרחצאות ועוד) ומוסדות ציבור. התפלגות של תבדידי 

pneumophila גיונלה שנעשה להם . בטבלה מוצגים גם תבדידי לי5מוצגת בטבלה מספר  תבדידלפי אתר ה

SBT מתוך כלל התבדידים, התפלגות ה- ST   .העיקריים ותבדידי ליגיונלה ממינים אחרים  

  .תבדיד. התפלגות תבדידי ליגיונלה סביבתיים על פי אתר ה5טבלה 

Table 5. Distribution of enviromental Legionella isolates according to setting 

Settings 
Legionella 

isolates 
SBT 

sg1/
ST1 

sg3/ 
ST338 

sg3/
ST87 

Medical Centers 320 54% 112 54% 40 24 8 
Hotels 150 25% 46 22% 15 1 13 
Nursing Homes 68 11% 12 6% 6 2 
Private houses 18 3% 18 9% 16 
Dental Clinics 16 3% 10 5% 10 
Industry 11 2% 3 1% 2 
Public buildings 8 1% 6 3% 2 
Mikveh 2 0.3% 2 1% 0 
Cruise ship 1 0.2% 

Total 594 209 91 25 23 

 ST -, ה4סביבתיים לפי הסרוגרופ מוצגת באיור מספר  L. pneumophilaשל תבדידי  ST -תפוצת ה

- שונים בלבד ו STs 3), הגורמת לרוב התחלואה, יש 46%( 1העיקריים מסומנים. ניתן לראות כי בסרוגרופ 

ST1   7) יש 31%( 3. בסרוגרופ 95%מהווה STs  21שונים ובשאר הסרוגרופים יחדיו יש STs  נוספים. מיני

 mip-sequencing -), הוגדרו ב1) וממרפאת שיניים (5ליגיונלה נוספים אשר בודדו מן הסביבה, מבית מלון (

  בהתאמה. L. anisa -וכ L. dumoffii -כ

  לפי סרוגרופ L. pneumophilaשל תבדידי   ST-. תפוצת ה4איור 

Figure 4. Distribution of L. pneumophila ST by serogroups 
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הוקמה מעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה, יושמו שיטות אבחון, כימות  2013בשנת לסיכום 

מקרים בהם נמצאה  4תואורו  קליניות.ודגימות DNA ואיפיון קלאסיות ומולקולאריות והוקם בנק תבדידים, 

מחולל המחלה לבין תבדידים מן הסביבה. הענות רופאים, מעבדות  ST  L. pneumophilla -התאמה בין ה

מיקרוביולוגיה ולשכות בריאות לבצע דיגום מחולים ודיגום סביבתי ולהעברת הדגימות למרכז יעלה את מספר 

  מקור התחלואה. המקרים בהם ניתן יהיה להצביע בודאות על

בשנת הפעילות הבאה, בנוסף להמשך העבודה השגרתית באיפיון התבדידים והדגימות, בכוונתנו לבצע ריצוף 

לתבדידים ממקורות שונים. זאת במטרה לפתח שיטות  (Whole Genome Sequencing-WGS)גנומי מלא 

בין תבדידים קליניים וסביבתיים  ספציפיות עוד יותר לסיווג הזנים ולהעלות את רמת הדיוק בקביעת הקשר

 . ST1-ובעיקר להבחין בין הקלונים השונים של קבוצת ה

 עקב חשד להתפרצויות, צברי חיידקים ה שלחקיר

בעקבות התראות המתקבלות מן חקירה מולקולארית בעת חשד להתפרצות תחלואה זיהומית נעשית 

כל החקירות . ל ובתי חולים"צה ,כות הבריאותפנייה של לשאו במענה להמרכזים הארציים על צבר חיידקים 

 .או הגורם הפונה/נעשות בשיתוף עם המרכז ארצי הרלוונטי ו

 : Pseudomonas aeruginosa -חקירות לצברי מקרים של תחלואה ב 2בשנת הדוח ביצענו  .1

בבי"ח בירושלים, מצבר מקרים, מחולים ומסביבה.  P. aeruginosaתבדידי  10בחודש יולי בודדו  .1.1

) נמצא כי החיידקים בעלי הפרופיל הגנטי הזהה היו מאותו חולה או מאם 5(איור  PFGEבאנליזת 

  וילוד או מסביבה. כלומר לא היתה התפרצות במחלקה אלא עליה במספר המקרים.

  מחקירה בבי"ח P. aeruginosaתבדידי ל PFGEאנליזת . 5איור 

Figure 5. PFGE analysis of a P. aeruginosa hospital cluster 

צעירים אושפזו בבי"ח בצפון, לאחר שביצעו פירסינג באותו המכון. חקירה  2בחודש אוקטובר  .1.2

ות ומסביבת המכון. יבודד מן הדגימות הקלינ P. aeruginosa ,אפידמיולוגית העלתה כי אותו חיידק

לצבר  PFGEאנליזת מן הסביבה ותבדיד אחד קליני.  התבדידיםמולקולארית נשלחו הלמעבדה 

לי הפרופיל . באופן כל)6(איור  כי התבדיד הקליני היה זהה לאחד התבדידים הסביבתיים הראתה

  הגנטי היה בעל דימיון גבוה בין התבדידים ושונה מתבדידים אחרים של אותו מין חיידק.

  מחקירת צבר "פירסינג" P. aeruginosaלתבדידי  PFGE. אנליזת 6איור 

Figure 6. PFGE analysis of the peircing P. aeruginosa cluster 
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   למיקרוסקופ  PCR -האבחנה ב השוואה בין,  Mycobacterium leprosyזיהוי חיידקי . 7 טבלה

Table 7. Identification of M. leprae  by PCR and microscope according to patient  

  Total
PCR Microscope 

Positive Negative Positive Negative ND
ill 14 10 4 8 6 0 

Suspected 6 2 4 1 4 1 

Contact 9 0 9 0 9 0 

Total 29 12 17 9 19 1 

2. Corynobacterium diphtheria. אבחון מהיר של הגן המקודד לטוקסין של החיידק באמצעותPCR 

 2 -מ תבדידים 3 נבדקו .אבחון הקלאסי של החיידקהבשיתוף עם המעבדה המחוזית אשר מבצעת את 

 WHO Collaborating -מבחן מיומנות בינלאומי של ה כל המקרים לא נמצא הגן לטוקסין.בתי חולים, ב

Centre for Diphtheria & Streptococcal Infections בוצע לשיטות הביוכימיות והמולקולאריות.  

  רשתות ניטור בינלאומיות
המעבדה המולקולארית מייצגת את ישראל בענף האירופאי של רשת הניטור הבין לאומית לחיידקים 

והתפוצה של השתתפות זו מאפשרת לעקוב בזמן אמת אחר מגמות השינוי . PulseNet Euro, פתוגנים

בכל מקרה של התפרצות או חשד לצבר אנו משווים את טיפוסי החיידקים  .טיפוסי החיידקים המנוטרים

  PulseNet-את הנתונים ל אנו שולחיםבנוסף . שנמצאו בארץ לאלה שהנתונים לגביהם קיימים ברשת

International .ואלו בודקים האם קיימים הקלונים במדינות אחרות 

  חדשות  יישום שיטות

1. Multiplex PCR :לזיהוי המין 

1.1.  Campylobacter.  הקמפילובקטר הנפוצים קלינית הם שני מיניC. jejuni ו- C. coli . השיטה

תוצאות שליליות  5%הביוכימית לזיהוי המין הוא מבחן ההיפורט. לפי דיווחים בספרות למבחן זה יש 

גנים  4לפיכך הוחלט להוסיף שיטה נוספת מולקולארית. בשיטה זו מגבירים  (false negative)כוזבות 

hipOוגן פריפלסמטי (ספציפיים ל ,- (C. jejuni ו- ask ,glyA ספציפיים ל)- (C. coli  במבחןPCR  .אחד

 390 ולידציה של השיטה נעשתה על ).8Aעל ג'ל (איור   PCR -התוצאה מתקבלת מהרצת תוצרי ה

 366. נתקבלה תוצאה עבור C. jejuniשזוהו ביוכימית (במבחן היפוראט) כ  Campylobacter תבדידי 

) נמצאו 1.1%זנים ( 4ו  C. coli) נמצאו כ 7.4%( C. jejuni ,27) נמצאו כ 91.5%( 335זנים, מהם 

. תוצאה זו יכולה לנבוע מבעיות PCRזנים לא התקבלה הגברה ב  24עבור . jejuni + coliכמעורבים 

. C. coliאו   C. jejuniאו לחלופין משום שהחיידק אינו  DNA)ת שונות (למשל איכות תרחיף ה טכניו

. שבעה מהזנים 16SrRNAהזנים לריצוף  24בכדי להבדיל בין שתי האפשרויות נלקחו מדגמית תשעה מ 

ו  Staphilococcus pasteuri, בעוד ששני זנים זוהו כחיידקים אחרים (C. coliאו   C. jejuniנמצאו כ 

Lactobacillus rhamnosus.(  
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 יישומי מחקר

חודרניים, בעשור האחרון,  19A סרוטייפ Streptococcus pneumoniaeאפיון מולקולארי של זני  .1

היחידה למחלות זיהומיות בילדים, בי"ח בשיתוף עם  עינב אנוקה,של   .M.Scעבודתהמשך  בישראל.

 S. pneumonia 19A,  את הקלונים של MLST -וב PFGE -סורוקה. במסגרת המחקר איפיינו גנטית, ב

לפניצילין  העמידות של קלונים אלו שבודדו מחולים: ילדים, מבוגרים, קב' אתניות שונות. בנוסף נבדקה

 .ואריתרומיצין

. שת"פ עם פרופ' דני כהן Pennerמישראל לפי סכמת  Campylobacter jejuniאיפיון מולקולארי של  .2

מהמרכז הלאומי לבקרת  מבית הספר לבריאות הציבור והפקולטה לרפואה באונ' ת"א, גב' רווית בסל 

שמשה  C. jejuniפרדריק פולי ממעבדות הצבא האמריקאי. סכמת פנר לאיפיון תבדידי  מחלות וד"ר

שנה לאיפיון החיידק; בשל מורכבותה וחוסר היציבות הגנטית של החיידק, השיטה שימשה רק  30במשך 

בודדות בעולם. הסכמה התבססה על איפיון סרולוגי של הקפסולה וספציפית על במספר מעבדות 

של  Multiplex PCR. לפיכך פותחה שיטה של Heat Stable  (HS) -עמידות לחום דטרמיננטות של

 - זוגות פריימרים המקובצים ב 31 -אותם הגנים ויושמה במספר מעבדות בעולם. בשיטה זו משתמשים ב

 4 -ב ,הסרוטייפים הנפוצים 32קבוצות הכוללות גם בקרה פנימית לחיידק. השיטה מבדילה בין  4

 ). 2008) ומעופות (2013ממקור קליני (  C. jejuniדיתבדי 156 נבדקו סה"כ .PCRריאקציות 

  

  המולקולארי. Capsular Type -עפ"י ה C. jejuniות חיידקי ג. התפל8טבלה 

Table 8. Distribution of C. jejuni isolates according to source and molecular Capsule Type 

 Capsule 
Type 

clinical poultry 
 

Total 
HS4 26 1 27 
HS2 21 4 25 
HS1 14 3 17 
HS3 14   14 

HS45/HS11 9   9 
HS18 8   8 
HS37 7 1 8 
HS42 4 3 7 
HS6 4 1 5 
HS10 4   4 
HS41 4   4 
HS15 3   3 
HS19 3   3 

HS21/HS15   2 2 

Capsule 
Type 

clinical poultry 
 

Total 
HS21/HS45 2   2 

HS23 2   2 
HS29 2   2 
HS11 1   1 

HS15/HS21 1   1 
HS2/HS45   1 1 

HS21 1   1 
HS3/HS15   1 1 

HS45 1   1 
HS53 1   1 
HS63 1   1 

HS8/17 1   1 
untypable 4   4 

Total 147 17 156 

 

איפיון התכונות האפידמיולוגיות והמולקולאריות ביסוד העליה החדה וההתפשטות של קמפילובקטר  .3

פרופ' מירי וינברגר, שותפי מחקר: ד"ר  -חוקר ראשיכגורם המוביל בזיהומים נרכשים ממזון בישראל. 

קר לאפיין יעל ענתבי. מטרת המח -עובדת המחקר לאה ולינסקי, ד"ר קובי מורן גלעד, ד"ר לריסה לרנר.

את חיידקי קמפילובקטר שבודדו בישראל מבחינה אפידמיולוגית ומבחינה גנטית. בשנת המחקר הראשונה 

בהצלבה עם הבנק גזעים הלאומי.   2003-2012נבנה מסד נתונים המכיל את נתוני החיידקים בין השנים 

 .2014בשנת  . המחקר ממשיךMLST -זנים הופשרו, אומתו ואופיינו מולקולארית ב 250מעל 



 

95 

 

 

 השתתפות בימי עיון ובכנסים

 פקולטה למדעי  – יישומים בבריאות הציבור" -עיון בנושא: "טכנולוגיות גנומיות במיקרוביולוגיה  יום

 .  ד"ר לאה ולינסקי בועד המארגן. 2013גוריון בנגב, באר שבע פברואר -הבריאות, אונ' בן

  יום עיון בנושאGIS   2013בענן. ע"י חברת סיסטמטיקס. בית המועצה לא"י יפה, ת"א. פברואר 

  ד"ר לאה ולינסקי ביחד 2013אילן, אפריל -, אונ' ברהאגודה הישראלית למיקרוביולוגיההכנס השנתי של .

 .Epidemiology of Infectious Diseasesעם פרופ' אלה מנדלסון, ראשי ישיבה 

 10מולקולארית:  כנס בינלאומי של אפידמיולוגיהth International Meeting on Microbial 

Epidemiological Markers (IMMEM10)   2013. פריז, צרפת אוקטובר. 

  הצגה בימי עיון וכנסים

 יישומים בבריאות הציבור. הרצאה: "חקירת צבר תחלואה  -כנס אפידמיולוגיה מולקולארית

Streptococcus pyogenes emm81 ד"ר לאה ולינסקי ".ור?האם סוף הסיפ. 

  האגודה הישראלית למיקרוביולוגיההכנס השנתי של ISM :הרצאה .NGS of Infectious Diseases-

Implications for Public Health .ד"ר לאה ולינסקי .  
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  מעבדה מחוזית ירושלים
  PhD אתי מרואמנהלת: 

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור במעבדות המרכזיות, הינה מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות 

במעבדה  גיות של מזון ומים.ומוסמכת על ידי הרשות להסמכת מעבדות. המעבדה עוסקת בבדיקות בקטריולו

   המחוזית נמצאת היחידה להכנה ובקרת מצעים.

. 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.  

 

בקרת מצעיםלהיחידה להכנת ו  
  BScאיליה שאיקין , BScאנה וילנסקי עובדים: 

  רקע
הכנת מצעי . ות הבקטריולוגיות המתבצעות במעבדהגורם מפתח לכל הבדיק נהאיכות מצעי הגידול לחיידקים ה

  המזון מחייבת עבודה מבוקרת ובקרת איכות מתמדת. 

  נושאי פעילות
  הכנת מצעי גידול עבור כל היחידות. .1

 הכנת מבחנות להקפאת זני חיידקים שונים. .2

 טיפול באוסף חיידקי ייחוס .3

 :איכות המצעיםבקרות  .4

 מרקם). , צבע,pHתכונות הפיסיקליות של המצעים ( .4.1

 סטריליות של המצעים והתמיסות. .4.2

 חיידקי ייחוס ומעקב אחרי התפתחותם). תתמיכה בגידול החיידקים (זריע .4.3

 בקרת סביבת העבודה (טיב המים, בדיקת האוויר במנדפים). .4.4

 בקרת יעילות העיקור באוטוקלב ובאוטופרפרטור. .4.5

  עיקרי הפעילות

 . )1(איור  2012-אצוות שהוכנו ב 868-בהשוואה לסוגי מצעים  70של אצוות  607הוכנו  .1

 בעקבותיה בוצעו השינויים הבאים:למצעים מסחריים, ולידציה  נמשכה  .2

 סוגי מצעים מספקים חיצוניים 30נרכשו  .2.1

 הוגדלו האצוות והוגדל מרווח הזמן בין האצוות. .2.2

   .בחצי עובד כ"א במדור הוקטן .2.3

  שיפוריםהכנסת  .3

 עודכן נוהל לבקרת מצעים. .3.1

 מחברות העבודה.נפתח ארכיב עבור  .3.2
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 2013 - 2010. מספרי אצוות של מצעים שהוכנו במהלך השנים 1 איור

Figure 1. Monthly distribution of media preparation 2010-2013 

  

  בדיקות מזון
  בטאט-סמדר אולי אחראית תחום:

  רקע

במחוז ירושלים. המעבדה  מעבדת המזון מהווה חלק ממערכת הפיקוח על הייצור, הטיפול והשיווק של המזון,

מבצעת בדיקות שרובן מובאות על ידי לשכת הבריאות המחוזית. בדיקות מיקרוביאליות שגרתיות וכן בדיקות 

שיטות  הקשורות להרעלות מזון ולתלונות ציבור. מעבדה משרתת גם לקוחות פרטיים בעיקר מפעלי מזון.

 ).ISO, ותקני FDAשיטות בינלאומיות סטנדרטיות ( או) 885תקנים ישראליים ( עלהבדיקה מבוססות לרוב 

הדגימות נבדקות לפי התקן ו/או לפי דרישות מיוחדות של הלקוח. במקרים מסוימים כדוגמת תלונות אזרח או 

  בחירת סוג הבדיקות תעשה לפי אופי התלונה או ההרעלה. -הרעלת מזון 

  הגדרות
ן יכולה להעיד על האיכות המיקרוביולוגית והתברואתית חיידקים אשר הימצאותם במזו .חיידקים אנדיקטורים

שמרים ; Total count)(ספירה כללית  הינם:של המזון הנבדק. החיידקים האנדיקטורים הנבדקים במעבדה 

  .)Lactobacillus(לקטובצילים  );Coliform(קוליפורמים  Yeast and molds);( ועובשים

מהווים ה )faecails Enterococcus(אנטרוקוקים ו )Escherichia coli( אשיריכיה קוליכמו כן נבדקים חיידקי 

  . אינדיקציה לזיהום צואתי

 .אכילת המזוןבעקבות חיידקים אשר הימצאותם במזון עלולה לגרום לתחלואה  .חיידקים פתוגניים

 :הינם הנבדקיםהחיידקים הפתוגניים  .כאבי בטן, שלשולים, הקאות ובחילות הסימפטומים הנפוצים הינם

Salmonella ;monocytogenesListeria ; Bacillus cereus ;Staphylococcus aureus ;Clostridium 

perfringens.  

או אינדיקטורים מספר חיידקים בדגימה  נמצאחריגה אם ת הבדיקה נחשבת תוצא .(exceedence) חריגה

התקן הישראלי קובע שכל ממצא אפילו של מושבה אחת  מעל התקן המותר לסוג המזון הנבדק.פתוגנים 

  .zero tolerance -, מהווה חריגה C. perifringers -ו .L. monocytogenes, Salmonella spp מהחיידקים

  .ממקור משותף אירוע בו התגלתה תחלואה עקב צריכת מזון מזוהם .הרעלות מזון
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ללשכת הבריאות מדווח מקרה של הרעלת מזון והנחשד כאירוע בו חלה יותר מאדם אחד . התפרצות

דיגום של מזון. של נסיבות האירוע ונערכת חקירה אפידמיולוגית הכוללת בירור . במקרים כאלה המחוזית

ממצאי החקירה והתוצאות מבדיקות המעבדה משמשים את המחלקה לאפידמיולוגיה להסקת מסקנות 

  והחלטה על דרך הטיפול.

  ע לבדיקה עקב תלונה בודדת של אזרח.מזון המגי .תלונות אזרח

  תוצאות 

פרמטרים. פירוט הדגימות שהובאו  5539להן נבדקו  ,דגימות מזון 842מעבדה התקבלו ב הדוחבשנת 

נאספו במסגרת  ) מכלל הבדיקות84%( 706 .2 -ו 1למעבדה ומספר הבדיקות שבוצעו מסוכמים בטבלאות 

להן  ,תלונות אזרחהתקבלו במסגרת דגימות ) 9%( 74). 1 (טבלה פרמטרים 4729 נבדקולהן  דיגום שגרתי

בדיקות  380להן נעשו  ,הרעלות מזוןהתקבלו במסגרת דגימות   )7%( 62 ;)2(טבלה  פרמטרים 430 נבדקו

  ).2(טבלה 

  שגרתי.  . תוצאות מיקרוביאליות של בדיקות מזון במסגרת פיקוח1טבלה 

 Table 1. Microbial results of food tested in the framework of routine inspection  

ועיזים, גבינות רכות וקשות.  , כבשים:  יוגורט מבקר)Dairy products( מוצרי חלבט קבוצות מוצרי המזון. ופיר

, משקאות קלים : רטבים)Others( שונות. : ירקות, דגנים שונים מוצרי בשר ודגים)Cooked food( מזון מבושל

  וטבעיים, פירות וירקות ארוזים, סנדויצ'ים שונים. שמנים, חליטות, ממרחים ,טופו וסושי.

   

 
Food 
types 

 
No. of 

Samples 

Microbial Tests  
No. of exceedences  

Total 
count 

Coliform Yeast and 
molds 

E. coli E.  
faecails

L. 
monocy
togens

Salmonella 
spp. 

S. 
aureus 

B.  
cereus 

C.  
perfrin
gens 

Total 

Hummus 
and tahini 

20 20 20 20 20 
4 

12 20 
3 

20 20 
9 

7 
1 

0 159 
10 

Salads 
144 100 

9 
100 
4 

100 
12 

124 
6 

50 
20 

124 
3 

134 124 
3 

40 120 
1 

1016
34 

Cream 
cakes 

47 40 
4 

40 
4 

40 
2 

40  47 
4 

40 40 2 7 296 
7 

Dairy 
products 

44 13 
9 

40 
5 

25 30 
1 

8 
5 

21 34 34 15 12 232 
18 

Fish 
64 64 64 64 64 10 

4 
64 
11 

64 64 26 64 548 
11 

Cooked 
food 

155 9 
1 

9 140 
2 

150 
2 

38 
3 

125 145 145 120 
3 

155 
2 

1036
7 

Sausages 
26 8 

3 
  16  26 26 26 20 20 142 

3 
Oatmeal 66 66 66 66 66   66 66 66  462 

Raw Meat 
28 28 28 4 28  6 

3 
28 28 4 28 182 

3 

Others 
112 57 

2 
57 
2 

90 
4 

90 30 
1 

82 
11 

90 90 30 40 656 
10 

Total 
706 405

28 
424 
15 

549
30 

628
13 

148
33 

515
31 

647 637 
12 

330 
4 

446 
4 

4729
103 
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  סיכום חקירות עקב תלונות אזרח. 4טבלה 

Table 4. Investigations of public complaints 

Date Setting Findings No. of
Samples

Food samples Symptoms Population 

7.4.14 Restaurant 
C. perfringens, B. 

cereus, E. faecalis, 
E. coli 

5 

Shakshuka with 
meat, Yogurt 

dressing, Risotto, 
cream 

Vomiting, 
Diarrhea, 

Fever  
Adults 

26.6.13 Restaurant E. coli, E. faecalis 5 Vegetables  Vomiting  Adults 

20.8.13 Restaurant E. coli, E. faecalis 5 
Hummus and tahini 

Vegetables 
Diarrhea Children 

1.9.13 Coffee shop E. coli, E. faecalis 2 Salads   
Vomiting, 
Diarrhea, 

Fever 
Adults 

4.8.13 Restaurant E. coli, E. faecalis, 
B. cereus 5 

Hummus and 
tahini, cooked 

semolina  

Vomiting, 
Diarrhea, 

Fever 
Adults 

8.12.13 Coffee shop L. monocytogenes 3 Cookies  Adults 

22.12.13 Restaurant L. monocytogenes, 
E. faecalis 4 Hummus, tahini Stomach pain Adults 

8.4.14 Restaurant E. faecalis 3 
Hummus, tahini 

Vegetable 
Diarrhea Adults 

29.8.13 
Banquet 

hall 
E. faecalis 6 

Roasted eggplant, 
meatballs 

Vomiting, 
Diarrhea, 

Fever 
Elderly 

13.2.13 Food store Total Count 1 Milk  Bad taste Adults 

31.7.13 Food store Total Count, 
Lactobacillus 8 Chocolate milk  

Bad taste 
foregn body  

Children 

29.4.13 Food store 
Total Count, 

Coliform,     
E. faecails 

2 Pecan brie cheese Smells bad Adults 

7.5.13 Dairy 
Total 

Count,Coliform,    
E. faecails

3 Pecan brie cheese Smells bad Adults 

6.11.13 Bakery 
Total 

Count,Coliform, 
Yeast 

3 
Creamy cheese 

cake 
Salmonla in 

blood 
Elderly 

7.1.13 Factory Yeast and molds 1 Cheese  Bad taste Adults 
7.8.13 Bakery Yeast and molds 1 Rye bread Mold Adults 

Various 
11 Food 

stores and 
Resturants 

No findings 17 Different  Different Adults 

Total 27   74   

  

  סיכום ממצאים

 ,Coliformהם:  )1שגרתי (טבלה  מזון בדיגוםשזוהו העיקריים המיקרוביאלים  המזהמים .דיגום שיגרתי

Yeast and molds, E. coli, E. faecails, L. monocytogens, Salmonella spp., S. aureus,  

B.  cereus,  הימצאות )2(איור .E. coli ו-  E. faecailsוכן המצאות  זון מעידה על זיהום ממקור צואתיבמ

שמרים המצאות  י בטיפול והכנת המזון.כשל תברוא, מצביעים על הידים עורמ שמקורו  S. aureusחיידקי

בהם נמצאה חריגה גבוהה  סוגי המזון  תברואתית של המזון.ם וספירה כללית גבוהה מעידים על איכות עובשי

חומוס, טחינה, סלטי ירקות, עוגות קצפת, מוצרי חלב ודגים. הממצאים דומים  סלטי :)1יור א 1 (טבלה יחסית

ממצא התואם  סלמונלה, השנה לא נמצאו חיידקי .חיידקים פתוגנים לאלה שהתקבלו בשנים הקודמות.

  למגמת הירידה בסלמונלה שנצפתה בשנים האחרונות בדגימות המזון שנבדקו.
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  מוצרי חלב , 50% : חומוס וטחינהחריגות ב הממצאים הבולטים הם .1בטבלה מסוכמים  חריגיםממצאים 

 חשוב להדגיש שעיקר הממצאים .5% מזון מבושלו 15%עוגות קרם , 17% דגים, 24% סלטים, 41%

דגימות  31 ממצאים אלה יש להביא בחשבון בדיגום המוצרים בעתיד. .החריגים נמצאו במזונות לא מבושלים

. המזונות בהם נפוץ  64b -ו 1/2a ,9 1/2bסרוטיפ  היו L. monocytogens ,16 בחיידקמזוהמות נמצאו מזון 

  עוגות קרם, סלטי ירקות, סלט חומוס וטחינה. , החיידק: דגים מעושנים

מספר כפול משנה קודמת. האירועים היו  הרעלות מזוןל אירועים של חשד 12התקבלו במעבדה  .הרעלות מזון

שיוצר לאחר האירוע (יש פער זמנים בין ממזון במהלך כל השנה ללא שיא בעונה החמה. רוב הדגימות היו 

סוגי ברוב סוג המזון המעורב היה סלט ירקות.  12 -אירועים מתוך ה 10 -ב צריכת המזון לדיווח על התחלואה).

 ההיגיינהמלמד על , דבר מצביע על זיהום ממקור צואתי. ממצא זה E. faecailsנמצאו חיידקי  נבדקוהמזון ש

  .שוניםחיידקים פתוגניים מהמקרים בודדו  8 -ב. פל במזוןהקשורה לצוות המט כושלת

תלונות הציבור  זו עלייה משמעותית לעומת שנה קודמת.. )2 (טבלהתלונות  27התקבלו  הציבור.תלונות 

   מחלה.חיידקים גורמי  ונמצא מהמקרים 16 -ב.  התקבלו במהלך השנה ללא מיקוד לעונה מסוימת

. 15% -כ והוא עומד על קודמותדומה לשנים  ,השגרתיאחוז החריגה בבדיקות המזון מהפיקוח . סיכום

  40% -לעומת כ חריגים נמצאו ממצאים 76% -ב ,המזון שהתקבלו בעקבות הרעלות ותלונות אזרח דגימותב

 הדיגום,רוע ועד יהאבין שהזמן פרק : כגון להשפיע על תוצאות הבדיקהמספר גורמים יכולים  .בשנים קודמות

  סלט חי לעומת מזון מבושל. למשל חימוםמוכן לאכילה שלא עבר מזון , נדגםסוג המזון ה

ות. מספר קטגוריות שוננבדקו נשלח משוב ללקוחות המעבדה.  השנהבסוף  .סקר שביעות רצון לקוחות

  . זמן מתן תשובותהמעבדה ב תהשנה צוין במיוחד התייעלו

 Health Protection -ה לאומי של ארגוןנהמעבדה השתתפה במבחן מיומנות בי מבחני מיומנות בין לאומיים.

Agency (HPA) ,.בכל המבחנים המעבדה קיבלה את הציון המרבי  

כתיבת נהלים חדשים לבדיקות המזון,  ,שיטות מולקולאריותבהוספת בדיקות מהירות  .תוכניות להמשך

   ISOבעקבות מהלכים לשינוי בתקנים הישראלים והכנסת תקני

   שונות

  .מיקרוביולוגיה של מזון - 545טכנולוגית של מכון התקנים הישראלים בוועדה  חברהד"ר אתי מרוא  .1

 לקראת תואר ראשון במדעי המעבדה הרפואיתבטאט משלימה לימודיה -גב' סמדר אולי .2
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 בדיקות פיצו"ח
  M.Scשרית אוחיון : אחראית

  רקע

על  פיקוחהבאמצעות יחידת  לישראלרשות הפלשתינית העל מעבר תוצרת חקלאית בין  דינת ישראל מפקחתמ

. הפיקוח כולל בדיקות של ירקות, שגידולם חייב לעמוד בסטנדרטים של משרד החקלאות )(פיצו"ח והחי הצומח

 למאכל המיועדים מהשדה טריים ירקות על מתבצעת המיקרוביאלית הבדיקהשקבעו שירותי הגנת הצומח. 

חריגה חוזרת  במידה וקיימת. ביתוניאבירושלים מגיעות דגימות מאזור יריחו דרך מחסום  למעבדה. בישול ללא

  ארץ. ים, הוא אינו מורשה לשווק ירקות למסו מגדלונשנית אצל 

  :אינדיקטורים חיידקים וזיהוי לגילוי MF( Membrane Filter( -ה נבדקים בשיטת הירקות. תיאור הפעילות

,Fecal coliformו ,- E. coli ,חריגה נחשבת אם מספר חיידקימצביעים על אפשרות לזיהום ממקור צואתי. ה 

Coliform<104 ,Fecal Coliform<103 ו- E. coli<1. 1לפי סוגים: (הירקות נרחב, אך ניתן לחלקו  מגוון( 

 הגדלים ירקות) 3( ;שעועיתו לוביה כגון: תירס, קיטניותו דגנים) 2( ;ונענע , כרובחסהתרד, כגון:  עליים ירקות

, לפת ותפו"א. התוצאות מדווחות צנוןכגון: שורש  ירקות) 4( ;מלפפון ועגבניה ,כרובכגון:  קרקעה על פני

  . החקלאות במשרד"ח הפיצו וליחידת הארצי המזון שירותל ישירות

  תוצאות  

דוגמאות  886( האחרונות השנתיים לעומת משמעותית הפחתה זודוגמאות לבדיקה,  305 התקבלו זו הבשנ

 E. coli) דגימות מזוהמות בחיידק 11.5%( 35 נמצאו הדגימות סך מתוך). 2012-ב דוגמאות 437-ו 2011-ב

 16 -ונמצאו בחריגה סוגים  11 ,סוגי ירקות 27"כ נבדקו סה). 7%( החולפת השנה לעומת היעלי), 1 טבלה(

  ). 1 טבלהסוגים נמצאו נקיים (

  מספר דגימות פיצו"ח שהתקבלו ואחוז דגימות חריגות .1טבלה  

Table 1. Number of vegetable samples and bacterial contamination 

Vegetables 
No. of 

samples 

Bacterial Contamination 

Fecal 
Coliform 

E. coli  % E. coli 

Mint  8 6 6 75% 
Parsley  21 3 9 43% 
Lettuce  10 3 4 40% 
Radish  5 0 1 20% 
Cabbage  13 1 2 15% 
Eggplant  44 7 5 11% 
Zucchini  20 5 2 10% 
Fava bean 10 0 1 10% 
Cucumber  43 5 3 7% 
Potato  16 2 1 6% 
Cauliflower  35 5 1 3% 
Pepper  32 3 0  
Hot Pepper  5 2 0  
Beans  8 1 0  
Corn  1 1 0  
Total 305 44 35   

 לפת, )1לוביה (, )3( כוסברה ,)11( דלעת ,)1( חומוס, )2( קישואדגימות שלא היה בהם חריגות (מס' הדגימות):   
 )6( תרד, )2( עלי בייבי, )1( מלפפון, )1( גפןעלי , )4( עגבניות, )1( מלוכיה, )1(
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  הירק טיפוסלפי .  אחוזי החריגה 1איור 

Figure 1.  Bacterial contamination (%) by vegetable category 

 

  אחוזי החריגה לפי חודשי השנה. 2איור 

Figure 2.  Bacterial contamination (%) by month 

. ביתוניא ממעברשהתקבלו  הדגימות מסך שהתגלו החריגות באחוז מועטה עלייההשנה חלה . ממצאים

. נענע, פטרוזיליה, חסה, כרוב )63%(עליים  עיקר החריגות, נראו בגידולינמצא כי  תמיקרוביולוגיוהבדיקות ב

בהתאמה)  3%- , ו6% 29%מים (והקיטניות נמצאו פחות מזו ניםדגוכן  האדמהאו בתוך  מעלירקות הגדלים 

שונות ומגוונות ונדרש מחקר משלים בנושא  ,םיעלי בצמחים מיוחדב הגבוהה הזיהום לרמת ותסיב). 1 איור(

התחלואה ת ועונתיות ברמ. ספטמבר)-ת זיהום הירקות בעונת הקיץ (יוליעליה ברמממחיש את ה 2איור זה. 

ים בבני אדם, הינה תופעה מוכרת (דוח המרכזים הארציים סלמונלה, שיגלה וקמפילובקטר)  בפתוגנים אנטרי

עונתיות בזיהום הסביבתי המועבר באמצעות צמחים לא זכתה ונקשרה עד כה בעיקר לצריכת מזון מן החי. 

  בחודשי הקיץ. על הצומח להגביר את הפיקוח  יתכן שישתופעה הראויה לציון ו. זוהי מספקת לתשומת לב
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 מיקרוביולוגיה של מים
  MScשרית אוחיון  עובדת: MScבתיה שניידמן  אחראית:

 Pour) ויציקת המצע (MF )Membrane Filterבשיטות  אינדיקאטורים חיידקיםבמעבדת המים נבדקים 

Plate .(חיה. שלא עפ"י התקנות הם: מי שתייה, מים מבתי חולים, מחנות נוער, בריכות ש נבדקים המים סוגי

 16מחוז ירושלים ( :הבדיקות מקור .עפ"י תקנות נבדקים מעיינות וכל מים צלולים אחרים לפי דרישת הלקוח

במי שתייה מטופלות על ידי לשכות  (Exceedences) חריגותרשויות).  3נפת רמלה (-רשויות) ומחוז מרכז

   הבריאות המחוזיות, ירושלים או רמלה בהתאם למקום בו נמצאה החריגה.

. "תשל"ד , איכותם התברואתית של מי שתייהתקנות בריאות העם"נבדקים לפי  מי שתיה. תקנות ונהלים

 3מצאות של עד הותרה הי לפי נוסח זה .2013", היה בתוקף עד יולי 2000התש"ס  משולבה נוסחה"

תוקנו התקנות השנה בתנאי שאינם קוליפורמים צואתיים. בחודש אוגוסט  ,מ"ל של מים 100 -קוליפורמים ב

 מבצעת את הבדיקות. המעבדה אסורה הימצאות קוליפורמים במי שתייהבתיקון נקבע כי  .)2013–התשע"ג(

חזקה ובדיקת טיב המים לטיפול א הוראות נוהלנבדקים בהתאם ל מי בית חולים בהתאם לתקנות החדשות.

נבדקים בהתאם  ומקוואותבריכות שחייה מי ). 18.09.1989רותי אשפוז מתאריך (נוהל שי בבתי חולים

 תים למקוואות טהרהתנאי תברואה נאו" ,ייהחתקנות לרישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לבריכות של

 2008יות המהנדס הראשי לבריה"ס מדצמבר בהתאם להנח נבדקים מי בריכות זרמים .")1999 –התש"ט 

  ."ומים) אווירתנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים (בריכות זרמי "

   תוצאות

לא  . יש לציין שהשנה)1(טבלה  )0.3%( חריגות דגימות נמצאו 24, מתוכן דגימות 6809נבדקו . הימי שתי

מי שתייה ממחוז ירושלים. ניתן לראות שרק מוצגות החריגות בדגימות  2בטבלה במחוז רמלה. חריגות  נמצאו

נמצאו חריגות. מהמועצה האזורית מטה יהודה המספקת כשליש מן דגימות מי שתייה  14מקומות מתוך  6 -ב

). אחוז גבוה של חריגות התקבל מדגימות מים 0.2%ביותר ( םבמחוז ירושלים, מצטיינת באחוזי חריגה הנמוכי

  הירדן, ירושלים ובית שמש.ממעלה אפרים, גוש עציון, בקעת 

  היבדיקות מי שתי .1טבלה  

Table 1. Tests of drinking water  

County Samples
Exceedences 

No. % 

Jerusalem 5419 24 0.40 

Ramla 1390 0.0 0.00 

Total 6809 24.0 0.35 
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  במחוז ירושלים היבדיקות מי שתי .2 טבלה

Table 2.  Tests of drinking water in Jerusalem district 

Municipality No. of 
samples

% 
Exceedences

Mateh Yehuda  1962 0.2 
Jordan Valley  818 1.0 
Gush Etzion 745 1.1 
Beit Shemesh  371 0.8 
Megillot 250   
Ma'ale Adumim 235   
Givat Ze'ev 169   
Jerusalem  163 0.6 
Kiryat Arba 156   
Beitar Illit 156   
Efrat 133   
Kiryat Ye'arim 117   
Ma'ale Efraim  79 1.3 
Hebron 65   

-2004בשנים  .במקובץ למחוזות ירושלים ורמלהריגות במי שתייה החאחוז ים מספר הדגימות ומוצג 1באיור 

 0.3% -ו 0.2% -אחוזי החריגה ירדו ל 2013 -ו 2012. בשנים 0.8% -ל 0.5%אחוז החריגה היה בין  2011

  .בהתאמה

  .2004-2013במי שתייה,  (%) חריגותו. מספר דגימות 1איור 

Figure 1. No of samples and exceedences (%) in drinking water, 2004-2013. 

 

 )7%( 12 -בממחוז ירושלים. מים דגימות  172נבדקו . מוסדות אשפוזמבתי חולים ו הימי שתיבדיקות 

 )Coliforms )0.6%( ,Pseudomonas aeroginosa )0.6% -ב החריגה נצפתהדגימות היו תוצאות חריגות. 

  ).5.8%( וספירה כללית

בחודשי הקיץ מובאות דגימות מי שתייה ממחנות נוער באזור ירושלים, . ממחנות נוער הימי שתיבדיקות 

ם זמניים המספקים מי שתייה ורחצה לשטח הנלקחות לפני אכלוס המחנה. בד"כ מדובר בצנרת ומתקני
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מי מחנות נוער נבדקו  דגימות ממחנות נוער. לא נמצאו חריגות בבדיקות. 4נבדקו  הדוח. בשנת המחנה

  .Enterococcus/Streptococcus group - ו Coliforms, Fecal coliformesספירה כללית, ל

דגימות נמצאו חריגות  6מתוכם בריכות ממחוז ירושלים.  40 -דגימות מכ 313התקבלו  מי בריכות שחיה.

 2 באיור ).0.6%(P. aeroginosa  -) ו0.3% ,(S. aureus )1%( Coliforms -). החריגה נצפתה ב1.9%(

  כללית לחיידקים שנבדקו. ניתן לראות מגמת ירידה .מוצג אחוזי החריגות לפי סוג חיידק במי בריכות שחייה

  חריגות בבדיקות מי בריכות שחיה. 2איור 

Figure 2. Exceedences in swimming pools tests 

  

דגימות נמצאו חריגות. החריגה  2דגימות מי בריכות זרמים ומתוכם  14. נבדקו ומקוואות בריכות זרמים מי

 .P - ריגות, שתיים בדגימות נמצאו ח 4דגימות מי מקוואות ומתוכם  18הייתה בספירה כללית בלבד. נבדקו 

aeroginosa ושתיים ב- S. aureus.  

הסמוכים  תיירותיים אתריםנחלים מ המשרד לאיכות הסביבה, דגימות מימדי חודש מובאות ע"י . מי נחלים

שנמצאו כל חודש, בנקודות דיגום  םמספר קוליפורמים צואתיי מוצג 3למעין עין גדי ומעיינות עין פשחה. באיור 

מים מהווה  מ"ל100 -קוליפורמים ל 1000 -יותר מנקבע כי ממצא של ת. ושונות הנמצאות בסמוך לנביע

צואתיים נמוכה ברוב חודשי השנה ובחודשי הקיץ  לא נצפו נמצאה כמות קוליפורמים ב'  -. בערוגות א' וחריגה

אתרים בלעומת זאת נמצא מספר נכר של חריגות . בערוגות א . בחודש מאי נרשמה חריגהחיידקים אלו כלל

. במעיינות עין פשחה, בנקודות דיגום שונות כמות החיידקים שנצפתה חודשי החורףבעיקר ב, דוד א' ודוד ב'

 יתכן ורמת המליחות הגבוהה יחסית של. ברוב חודשי השנה הייתה נמוכה מזאת שנצפתה במעיינות עין גדי

   .Enterobacteriaceae לים המלח) מונעת התפתחות חיידקי המים (עקב הקרבה

).  75%סבירה ( ההיענות למשוב היית לקוחות המעבדה. 32 -משוב נשלח ל. סקר שביעות רצון של לקוחות

, 4.9(מצוין). ממוצע הציון היה: זמינות ואדיבות  5(לא מספיק) עד  1 -לכל אחת מהקטגוריות נקבע ניקוד מ

, 4.9, מתן תוצאות בדיקה בהתאם להתחייבות בחוזה 4.9, תעודות בדיקה ברורות 4.8ות אופן קבלת הדגימ

  .4.9, הענות למתן פתרונות למקרים דחופים או חריגים 4.8מתן תשובות בזמן 
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  בדיקות מי מעיינות. מספר חיידקי קוליפורמים צואתיים ב3איור 

Figure 3. No of Fecal Coliforms in spring water   
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  רפואית מעבדה לאנטומולוגיה

אירנה , PhDפואד עקאד  ,MSc ליאורה סטודנטסקי, MSc: מריה קלברט עובדים. PhDלאור אורשן מנהלת: 

  , MSc: דבורה דיאס עובדי קרן מחקרים, PhD, אהד אפיק BScאירה בן אבי  ,PhDזונשטיין 

   PhDהדר שנור  MScעמוס וילמובסקי : גימלאים פעילים MScשירלי אלבז 

   רקע

רפואית עוסקת במיני החרקים ופרוקי הרגלים הגורמים נזק לאדם ובכלל זה העברת  המעבדה לאנטומולוגיה

  מחלות, פגיעה בגוף, נוכחות מטרידה ופגיעה במזון וברכוש. 

    נושאי פעילות

 מורפולוגיים.טיפול בדגימות שדה, של חרקים ופרוקי רגליים מזיקים, כולל זיהוי והגדרה על פי סימנים 

 בירור רמות ההדבקה של וקטורים בפתוגנים מחוללי מחלות.

 העדפות פונדקאים של וקטורים מעבירי מחלות.

 עמידות לחומרי הדברה.

 יעילות של שיטות וחומרי הדברה במעבדה ובשדה.

 נגיעות מזון בחרקים, מזיקי מחסן וחרקים אחרים במזון.

 מזיקי רכוש.

 רגישות לחומרי הדברה של חרקים מזיקים לאדם.גידול אוכלוסיות רפרנס 

 אוסף מקוטלג של המזיקים החשובים לאדם ולמזון.

 בירור, תיעוד ושימור מידע, לגבי הביולוגיה והתפוצה של המזיקים החשובים לאדם ולרכושו בישראל.

  רשימת הבדיקות 

, קרציות וזבובי חול) הגדרה לרמת מין, של פרוקי רגליים מעבירי מחלות (כגון יתושים, פרעושים

 ומזיקי מחסן ורכוש.

 הגדרה לרמת מין סוג או משפחה של פרוקי רגליים אחרים.

 הכנת אצוות של יתושים, לפי מין, מקום ומועד איסוף, לבדיקות נגיעותם בנגיף קדחת מערב הנילוס.

 זיהוי מולקולארי של טפילי ליישמניה בזבובי חול, בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.

 זיהוי מולקולארי של מקור ארוחות דם, בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.

 בדיקת עמידות לחומרי הדברה, באוכלוסיות שדה של יתושים.

 בדיקת היעילות הבסיסית והשיורית, של חומרי הדברה בפיתיון סוכרי.

 בדיקות מזון לנוכחות חרקים.

 דיגום אוכלוסיות זבובי חול בשדה.

  מחקר ופיתוח 

  י מורפולוגי ומולקולארי של מיני זבובי החול, בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.זיהו

  בירור האקולוגיה וההתנהגות של זבובי חול בשדה.

  אופטימיזציה של הדברת זבובי חול באמצעות פיתיון סוכרי מורעל.
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  תוצאות

  יתושים

 - יתושים מ זחלי 4,600 -בשנת הדוח מוינו במעבדה לאנטומולוגיה כ ,במסגרת מערך ניטור היתושים הארצי

מבחינת מלכודות.  2,293באמצעות שנאספו  אתרים 195 -מ אלף יתושים בוגרים 135 -כאתרים, ו 137

אתרים, במטרה ללכוד  139הוצבו ב  587הדיגום ראוי לציון כי מכלל המלכודות שנאספו בהן דגימות יתושים, 

אתרים במטרה ללכוד זבובי חול. לשתי המטרות אנו משתמשים במלכודות  51 -הוצבו ב 1706 -יתושים ו

זהות, בעוד שאסטרטגית הדיגום ואופן ההצבה של המלכודות שונים. בנוסף התבצע מספר קטן של לכידות רק 

מין השליט באזור זה קיימות אוכלוסיות יתושים חריגות בגודלן, וה מחודשי השנה באזור אילות בערבה.בחלק 

. ההבדלים בנתונים שנאספו במלכודות זבובי החול, במלכודות היתושים מרחבי Culex perexiguus הוא

  . 1הארץ ובמלכודות שהוצבו בערבה מוצגים בטבלה 

  . השפעות אסטרטגית הדיגום על נתוני היתושים1טבלה 

Table 1. Effects of sampling strategy on the mosquito data 

  

Sand fly 
trapping 

Mosquito 
trapping  

Mosquito 
trapping in 
the Arava 

Total 

No. of traps 1706 563 24 2293 
No. of trapping locations 51 139 5 195 

Mean no. of traps per trapping site 33 4 5 
Total no. collected 24996 55734 54295 135024 

Mean no. of mosquitoes per trap 15 99 2262 
Relative contribution (%) 19 41 40 

Mosquito 
species 

Ae. albopictus 48 593 641 
Ae. caspius 1099 930 100 2129 
Ae. detritus 314 3 317 
Ae. pulchritarsis 4 4 
An. algeriensis 11 324 335 
An. claviger 1 8 9 
An. sacharovi 1 26 27 
An. sergentii 1563 37 1,600 
An. superpictus 78 78 
An. Tenebrosus 10 684 694 
Cul. longiareolata 405 40 3 447 
Cul. subochrea 4 22 2 28 
Cx. antennatus 8 1890 1898 
Cx. laticinctus 1127 93 1220 
Cx. mimeticus 1 1 
Cx. perexiguus 11202 9390 43073 63665 
Cx. pipiens 9399 40833 11109 61341 
Cx. poicilipes 412 412 
Cx. theileri 33 92 5 130 
Ur. unguiculata 3 45 48 

עשרים וארבע המלכודות שהוצבו בחמישה אתרים בערבה, לכדו יתושים במספר דומה לזה שנלכד בכלל 

 Culex -ו Cx. perexiguusאתרים שונים. המינים  139 -ו בבצמלכודות שהו 563באמצעות  ים בארץהאיסופ

pipines  היו המינים הדומיננטיים הן בלכידות בערבה והן בשאר הלכידות. אם מנתחים את הנתונים מהלכידות

לעומת  Cx. perexiguus )73%נפוץ יותר מהמין  Cx. pipiensשנעשו בכל הארץ ללא הערבה, עולה כי המין 
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). לעומת זאת אם כוללים בניתוח את כל הנתונים כולל אלה שנאספו בערבה, עולה כי שני המינים נמצאו 17%

שהיה אחד מהוקטורים למלריה בארץ,  Anophles superpictusבמספרים דומים. מעניין גם הממצא למין 

לזבובי חול. דוגמאות אלה מדגישות את  וכיום נחשב למין נדיר. במהלך שנת הדוח מין זה נאסף רק במלכודות

ההשפעה של אסטרטגית הניטור על הממצאים ועל תמונת המצב שאנו מקבלים ומדגיש את חשיבות השימוש 

  המבוקר במגוון אמצעי ניטור ובחינה מבוקרת של אסטרטגיית הניטור, אמצעי הניטור והממצאים המתקבלים.

ניטור של זבובי חול, תורמים למידע על פיזור המינים כפי האיסוף של יתושים במלכודות שהוצבו למטרת 

שיפורט בהמשך ולכן מצאנו לנכון לכלול נתונים אלה. עם זאת ההצבה של מלכודות זבובי החול בגובה נמוך 

כאשר פתחן פונה כלפי הקרקע, וכן הצבה של מספר גדול של מלכודות במספר קטן יחסית של אתרים והצבות 

ם, משפיעים על המספרים של היתושים במלכודות. לכן להערכת גודל האוכלוסיות, תדירות באותם אתרי

לשנים קודמות  2013המתבססת על המספר הממוצע של היתושים במלכודות, ולהשוואת הנתונים משנת 

המגמות הרב שנתיות התבססנו אך ורק על הנתונים שנאספו במלכודות שהוצבו במטרה לנטר יתושים. 

והצפיפות (מס' ממוצע שהוצבו ללכידת יתושים של היתושים הבוגרים, מספר המלכודות במספר הדגימות 

 West Nile)מערב הנילוס נתוני היתושים ותוצאות הבדיקות לנוכחות נגיף קדחת  .1איור ב מוצגיםלמלכודת) 

virus – WNV) , דחת בנגיף קכל אחד מהמינים חישוב שיעור ההדבקה המינימאלי של . 2טבלה מוצגים ב

על מספר האצוות החיוביות מחולק במספר הנקבות מתבסס  (minimal infection rate – MIR) מערב הנילוס

  נקבות. 1000 -שנבדקו ומנורמל ל

  מגמות רב שנתיות בנתוני הדיגום הכללים של היתושים . 1איור 

Figure 1. Trends in mosquito general collection data  

  

 - ו Cx. perexiguusמיני יתושים. בנוסף למינים  מארבעהזוהה בנקבות  מערב הנילוסבשנת הדוח נגיף קדחת 

Cx. pipiens  ןנגיף בישראל, הנגיף זוהה פעם נוספת השנה במיההנחשבים למעבירים העיקריים של Aedes 

caspius .  של הנגיף ביתוש השנה הממצאAedes albopictus מחזק את ממצא זה . רץהוא ממצא שני מהא
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מעורבות שעלולה  .מעורב בהעברה של הנגיף לבני אדם בעיקר באזורים עירוניים ,זהיתוש פולש ההנחה שמין 

  להתבטא בשיעורי התחלואה.  

  גיף קדחת מערב הנילוס וזיהוי נ. סכום נתוני היתושים 2טבלה 

Table 2. Summary of the mosquito data and the detection of West Nile virus in 
mosquito pools 

Mosquito species No. 
larvae

No. 
larvae 

samples

No. 
of 

sites 

Relative 
abunda
nce % 

No. 
adults 

No. 
of 

sites

Relati
ve 

abund
ance 

% 

No. 
female 
testes 

for 
WNV 

No. of 
pools 
tested 

for 
WNV 

No. of 
positi

ve 
pools

MIR*

Ae. albopictus 55 7 7 3 641 39 <1 191 33 1 5.23
Ae. caspius 55 7 7 3 2129 66 2 849 40 1 1.18
Ae. detritus 8 1 1 <1 317 18 <1 223 13 
Ae. mariae 2 1 1 <1  
Ae. pulchritarsis 4 4 <1 
An. algeriensis 335 21 <1 180 9 
An. claviger 12 4 3 2 9 6 <1 
An. sacharovi 13 5 5 2 27 9 <1 
An. sergentii 22 4 4 2 1600 27 1 355 10 
An. superpictus 6 1 1 78 10 <1  
An. tenebrosus 5 4 4 2 694 41 <1 357 17 
Cs. Annulata            
Cs. Longiareolata 889 23 21 9 447 40 <1 
Cs. Subochrea 1 1 1 <1 28 16 <1 
Cx. antennatus 1898 22 1 606 14 
Cx. hortensis 8 2 2 1  
Cx. judaicus 26 2 5 1  
Cx. laticinctus 138 11 11 4 1220 47 1 60 5 
Cx. martinii 1 1 1 <1  
Cx. mimeticus 1 1 <1 
Cx. perexiguus 819 62 52 24 63665 150 47 6925 229 11 1.59
Cx. pipiens 2501 106 77 41 61341 190 45 12734 354 8 0.63
Cx. poicilipes 412 3 304 9 
Cx. pusillus 10 1 1 <1        
Cx. theileri 6 3 3 1 130 29 <1 14 3 
Ur. Unguiculata 39 14 13 5 48 14 <1 

Total 4626 264 137 135024  22798 737 21 

*MIR – minimal infection rate 

  Cx. pipiens היתושעמידות לחומרי הדברה באוכלוסיות 

 Cx. pipiensצוות השדה של המשרד להגנת הסביב הביא מאזורים שונים בארץ זחלי יתושים חיים מהמין 

לבדיקות עמידות לחומרי הדברה. אוכלוסיית היתושים נקראו על שם מקום האיסוף כפי שנמסר על ידי אוסף 

הדגימה. בשנה זו בדקנו את רמת הרגישות של היתושים, מכל אחת מהאוכלוסיות לארבעה חומרי הדברה. 
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), ושני חומרים Cypermethrin) וסיפרמתרין (Permethrinפרמתרין ( –שני חומרים מקבוצת הפריתרואידים 

). זחלים בדרגה השלישית Chlorpyrifos) וכלורפריפוס (Temephosטמפוס ( –מקבוצה הזרחנים האורגנים 

(L3)  3בטבלה מיתושי אוכלוסיית המעבדה הרגישה.  100%מכל אחת מהאוכלוסיות נחשפו למנה הקוטלת 

 100% -הפעילים, בריכוז שהביא למוצגים לכל אחת מהאוכלוסיות אחוזי התמותה לכל אחד מהחומרים 

  תמותה באוכלוסייה הרגישה.  

 - מידת הרגישות / עמידות לחומרי ההדברה נקבעה בהתאם למקובל בספרות כדלקמן: אוכלוסייה רגישה 

אחוזי  -, אוכלוסיה עמידה 80-97%אחוזי תמותה בין  -, אפשרות לעמידות 98-100%אחוזי תמותה בין 

  . 80% -תמותה נמוכים מ

 באקהו נחל מודעיןעמידות מסויימת נמצאה בכל האוכלוסיות לכל חומרי ההדברה שנבדקו. שתי אוכלוסיות 

היו עמידות לכל חומרי ההדברה שנבדקו. עמידות גבוהה במיוחד נמצאה לטמפוס שחשיפה לריכוז של 

0.01ppm  עמידות מהזחלים של אוכלוסיית הרפרנס הרגישה) לא גרם כלל לתמותה 100%(ריכוז שקטל .

עין ), ועמידות משמעותית לחומר זה נמצאה באוכלוסיית כנרתגבוהה לטמפוס נמצאה גם באוכלוסייה נוספת (

, שתי אוכלוסיות שהיו, יחסית לאוכלוסיות השדה האחרות, רק בעלות פוטנציאל לעמידות לכל שלושת מוצא

רים שנבדקו למעט סיפרמתרין, הייתה עמידה לכל החומ תעלת חולדהחומרי ההדברה האחרים. אוכלוסית 

הייתה עמידה לשני הפריתרואידים  נחל הבשורכשהעמידות החזקה ביותר הייתה לפרמתרין. אוכלוסית 

  ). כלורפריפוסו טמפוס) ובעלת פוטנציאל לעמידות לשני הזחרנים האורגניים (סיפרמתריןו פרמתרין(

זו השנה הראשונה שאנו מוצאים עמידות כה גבוהה לטמפוס הרשום להדברת זחלי יתושים, בחלק נכר 

מהאוכלוסיות שנבדקו. ארבע אוכלוסיות נמצאו עמידות לפרמתרין שהוצא לפני כעשר שנים מהשימוש 

רת זחלי להדברת זחלי יתושים עקב עמידות גבוהה. שלוש אוכלוסיות היו עמידות לסיפרמתרין הרשום להדב

עקב עמידות גבוהה, ומאוחר יותר נאסר  2000יתושים ולכלורפיריפוס שהוצא מהשימוש לזחלי יתושים בשנת 

  כלל לשימוש בתברואה משיקולי רעילות כרונית. 

חשוב לברר האם העמידות לטמפוס נובעת מהמשימוש בחומר לזחלי יתושים או שמדובר בזליגה מהחקלאות. 

גם באופן שיאפשר לבחון את המגמות הרב שנתיות של העמידויות לכלורפיריפוס בהמשך ננתח את הנתונים 

  ולפרמתרין. 

  Cx. pipiensמהשדה של  . עמידות יחסית לחומרי הדברה באוכלוסיות3טבלה 

Table 3. Relative resistance to insecticides in field Cx. pipiens populations  

Population 
Permethrin 

0.0005%=5ppm

Cypermethrin 

0.00001%=0.1ppm

Temephos 

0.000001%=0.01ppm 

Chlorpyrifos 

0.0001%=1ppm

Ein Moza 90% 58% 95% 90% עין מוצא 

Kineret 90% 0% 96% 84% כנרת 

Nahal Modiin 74% 0% 59% 56% נחל מודיעין 

Baka באקה    49% 69% 0% 73% 

Tealat Hulda תעלת חולדה    46% 93% 61% 67% 

Nahal Bsor 85% 86% 65% 73% נחל הבשור 
           

Sensitive populations mortality of 98%-100%;         Potential of resistance in the mosquito 
populations  mortality between 80%-97%;          Resistant population mortality rates lower than 80%.   

  



 

116 

 

 

  זבובי חול

 2012בהשוואה לשנת  3.5בשנת הדוח היקף העבודה בתחום זבובי החול ובדיקות הליישמניה, היה גדול פי 

בי חול עבודה על זבו 2005). בשנת 4טבלה ( 2011 -ו 2010וגדול פי שניים בהשוואה להיקפי העבודה בשנים 

עבודה התבצעה במעלה אדומים ובכפר אדומים. במחצית  2006-2007התבצעה רק במעלה אדומים. בשנים 

החל ניטור יזום של זבובי חול בעשרה מוקדי ליישמניאזיס בצפון הארץ ובדרומה, המתבטא  2008השניה של 

זבובי החול במלכודות בעליה במספר האתרים שנוטרו ובמספר המלכודות שהוצבו. בשנה זו המספרים של 

הניטור, במקומות החדשים היו נמוכים יחסית ולכן הגידול בהיקף הניטור, מתבטא רק בעליה מתונה במספר 

ניטור זבובי החול במסגרת התוכנית נמשך  2010 -ו 2009הכללי של זבובי החול ובבדיקות הליישמניה. בשנים 

מות נוספים על ידי איגוד ערים יהודה ומחוז ירושלים של על פני כל השנה. בנוסף נערכו ניטורים יזומים במקו

המשרד להגנת הסביבה. הגידול בפעילות התבטא בגידול משמעותי במספר היישובים שנוטרו, במספר זבובי 

נפסק הניטור היזום של המשרד  2011החול שנאספו ובהיקף הבדיקות לזיהוי ליישמניה בזבובי חול. בשנת 

משך רק במוקדים שבצפון הארץ. ניטורי הסקר החד פעמיים נמשכו במדבר יהודה להגנת הסביבה בדרום ונ

ואזור ירושלים. הירידה בהיקף הניטור היזום בדרום התבטאה בירידה במספר המלכודות וכן במספר של זבובי 

נפסק הניטור היזום בצפון, דבר המתבטא בירידה חדה בהיקף הפעילות. כפי  2012החול שנאספו. בשנת 

תן לראות בטבלה, היקף הפעילות בשנת הדו"ח היה הגדול ביותר מאז החלה המעבדה לעסוק בזבובי שני

החול. גידול זה הוא תוצאה של פעילות ניטור זבובי החול במסגרת התוכנית הממשלתית להפחתת התחלואה 

  יישובים.   15 -בליישמניאזיס ולהערכת ההשפעות של פעולות ההתערבות הניסיוניות ב

  היקף העבודה בתחום המיון ההגדרה ובדיקות הליישמניה בזבובי חול .4 הבלט 

Table 4. The extent of work in screening sand fly samples and Leishmania detection   

Year No. of 
locations 

No. of 
trap 

nights 

No. of sand flies 
collected 

No. of pools 
for 

Leishmania 
detection 

No. of 
females 
analyzed 

2005 1 51 8,143 242 5,362 
2006 2 149 64,890 929 17,978 
2007 2 213 75,779 815 15,868 
2008 14 969 68,211 1,196 20,694 
2009 29 1,390 143,152 1,692 30,470 
2010 30 1,260 204,377 1,963 32,317 
2011 36 1,041 153,316 1,722 29,335 
2012 35 555 43,129 1,096 19,700 
2013 65 2,214 280,819 4,041 69,482 

 241,206 13,696 1,041,816 7,842   סה"כ

 

הנתונים על זבובי החול והאומדנים שניתן לחשב מהנתונים, יהוו בסיס להערכת ההשפעה של פעולות 

מחושבת כממוצע הפרטים שנלכדו   החולצפיפות זבובי ההתערבות על הסיכון להדבקה בליישמניאזיס עורי. 

צפיפות מהווה אומדן כללי לגודל האוכלוסיות.   (mean no. sand flies / trap)במלכודת לתקופה ולמקום

 calculated vector females)(כאשר במקום יותר ממין וקטור אחד)  הנקבות של מין או מיני הוקטור

densisites)כפול הפרופורציה של מין / מיני הוקטור מכלל זבובי החול  , מחושבת כממוצע הנקבות שנלכדו

נקבע בשלב זה על סמך ההגדרות של הזכרים.  (species composition) שנאספו במקום. הרכב המינים

מהווה אומדן לאחוז נקבות זבובי החול  (minimal infection rates MIR) שיעור ההדבקה בליישמניה
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וכלוסיות השדה. האומדן נקבע על פי היחס בין מספר האצוות החיוביות לבין המודבקות בטפילי ליישמניה בא

מספר הנקבות שנבדק ומתבסס על ההנחה כי בכל אצווה חיובית נקבה נגועה אחת. יחס זה מוצג באחוזים 

ומשמעותו האחוז המינימאלי של נקבות שצפויות להימצא מודבקות בשדה. אומדן גס וראשוני לרמת הסיכון 

, (estimated risk evaluation)יפה של בני אדם לנקבות זבובי חול מודבקות בטפילי ליישמניה של החש

הנתונים של זבובי החול שהגיעו למעבדה ממלכודות  .MIR -חושב כמכפלה של צפיפות נקבות הוקטור ב 

ים בהם לפי מקום האיסוף. שמות היישוב 5בטבלה שהוצבו על הקרקע במטרה לנטר זבובי חול, מסוכמים 

בוצע ניטור יזום, במסגרת התוכנית הממשלתית מודגשים בצבע (כחול למוקדים בהם קיימת העברה אנדמית 

). יישובים Leishmania tropicaואדום ליישובים בהם קיימת העברה אנדמית של  Leishmania majorשל 

ניסיוניות מסומנים בכתב  בהם נמצאו זבובי חול מודבקים ואשר לא קבלו תמיכה לביצוע פעולות התערבות

מודגש. הנתון של ממוצע זבובי החול למלכודת המהווה אומדן לצפיפות האוכלוסיות, מתבסס על מספר זבובי 

החול בכל המלכודות שפעלו בחודשי שיא העונה (מאי ועד אוקטובר). ניתן לראות כי צפיפויות גבוהות במיוחד 

ן מערב הנגב (אורים, אופקים, פטיש ומסלול). סטיות התקן ) נמצאו ביישובי צפו524-1540של זבובי חול (

הגבוהות מעידות על הבדלים גדולים במספרים של זבובי החול שנלכדים. הבדלים גדולים כאלה קיימים הן 

באיסופים מאותו מקום בלילות שונים והן באיסופים ממלכודות שמוצבות בנקודות שונות מאותו ליל לכידה. 

נקבות שנאספו באותו מועד ומקום. שיעורי ההדבקה של  20שמניה בוצעו על אצוות של עד בדיקות לזיהוי ליי

חושבו לכל יישוב כאחוז של האצוות החיוביות מכלל  minimal infection rates (MIR)זבובי החול בליישמניה 

הנקבות שנבדק. נקבות זבובי חול מודבקות בליישמניה נמצאו בכל היישובים שנכללו במסגרת התוכנית. זבובי 

מאדרת, בית אריה חול מודבקים נמצאו גם ביישובים אחרים שרובם ידועים כמוקדים אנדמיים. מעניין הממצא 

  הגורם לליישמניאזיס של האברים הפנימיים.  L. infantum -ה מודבקים בטפילשל זבובי חול וכחל 

  סיכום נתוני האיסוף של זבובי החול ובדיקות ליישמניה .5טבלה 

Table 5. The general sand fly collections data and Leishmania detection  

Location No trap 
nights 

Total 
catch 

Total 
females 

Mean no 
sand flies / 

trap 

No. of 
pools 

No of 
females 
analyzed

MIR L. 
tropica 

MIR L. 
major 

MIR L. 
infantum

אדרת 16 1172 794 73±86 41 729 0 0 0.27 
מטעים - אוג  8 164 132 21±31 4 63 0 3.17 0 

אופקים 83 31265 21931 386±590 273 5226 0 0.33 0 
אורים 216 129041 88002 657±767 823 16181 0 0.50 0 
אלון 33 3766 1644 114±141 90 1576 0.06 0 0 
אליאב 2 224 157 112±89           
אלמוג 4 8 7 2±4           
אלקנה 227 10845 3945 50±96 253 3498 1.11 0 0 
אמנון 44 3546 1435 84±116 79 1275 0.39 0 0 
אמציה 3 249 179 83±58 3 62 0 0 0 
אשלים 178 499 375 3±16 45 337 0 0.30 0 
בית אריה 67 1751 669 30±48 50 663 1.21 0 0.15 
בית גוברין 4 135 103 34±35           
בית הערבה 4 35 23 9±6           
בית יתיר 4 0 0             
בית ניר 2 203 145 102±125           
בן שמן 3 15 11 5±5           
גבעת ישעיהו 16 764 605 48±35 33 558 0 0 0 
גן נר 27 1083 566 40±37 30 514 0 0 0 
ורד יריחו 4 7 4 2±2           
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Location No trap 
nights 

Total 
catch 

Total 
females 

Mean no 
sand flies / 

trap 

No. of 
pools 

No of 
females 
analyzed

MIR L. 
tropica 

MIR L. 
major 

MIR L. 
infantum

טבריה 6 137 74 23±20 5 71 0 0 0 
טללים 175 3731 3058 25±51 188 2555 0 0.78 0 
טנא עומרים 4 369 214 92±34 12 207 0 0 0 
ירושלים 31 98 61 4±5 3 20 0 0 0 
כורזים 24 2186 616 91±86 40 566 2.30 0 0 
כחל 24 1934 859 81±74 42 676 1.04 0 0.15 
כפר אדומים 85 13045 6801 185±217 337 6253 0.13 0 0 
כפר אוריה 4 46 33 12±12 2 28 0 0 0 
כפר סבא 1 45 36 45 2 32 0 0 0 
כפר רופין 77 3466 2945 72±87 136 2265 0 0.40 0 
כרכום 45 3366 1229 81±79 75 1153 0.09 0 0 
כרמי קטיף 4 605 433 151±53 18 366 0 0 0 
כרמיאל 14 355 149 22±26           
כרמל 6 7 5 1±1           
לוד 1 245 126 245 6 122 0 0 0 
מסלול 8 3120 2068 390±524 32 628 0 0.32 0 
מעלה אדומים 100 18259 9201 293±248 394 7462 0.29 0 0 
מצוקי דרגות 8 92 81 12±13           
מצפה יריחו 5 54 36 11±12 4 36 0 0 0 
מצפה שלם 7 18 13 3±2 1 12 0 0 0 
נוקדים 6 129 67 26±39 4 65 0 0 0 
נחל גלבוע 2 51 47 26±16 1 20 0 0 0 
נחל פרת 3 455 251 152±64 11 213 0 0 0 
נחל רימונים 1 110 86 110           
נחל שורק 24 281 245 14±18 10 138 0 0 0 
נטע 3 70 55 23±18 2 23 0 0 0 
נטף 8 174 118 22±24 9 110 0 0 0 
נצרת עילית 3 73 46 24±14 1 7 0 0 0 
סוסיא 6 32 24 5±3 3 24 0 0 0 
עין החורש 2 70 34 35±49           
ענתות 48 1412 795 29±42 50 771 0.91 0 0 
פדואל 51 1250 595 31±54 37 460 1.52 0 0 
פטיש 20 22337 16281 1117±1540 99 1941 0 0.26 0 
קדומים 4 18 9 5±3 3 9 0 0 0 
קדרים 24 1460 581 63±76 35 502 0.20 0 0 
קליה 8 8 4 1±1           
ראש העין 1 1 1 1           
רמלה 3 74 39 25±43           
רתמים 418 13121 11224 37±74 574 9001 0 0.99 0 
שאנטי 8 35 26 4±3 1 12 0 0 0 
שדה אליהו 59 3221 2573 85±125 159 2494 0 0.04 0 
שדמות דבורה 3 48 38 16±17           
שני לבנה 4 37 31 9±4           
תל גודד 2 71 58 36±1 2 40 0 0 0 
תקוע 6 331 176 55±89 9 175 0 0 0 
Total 2291 280819 182169   4041 69482 0.17 0.33 0 
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 .Lהוקטור של  Phlebotomus papatasi.  2איור הרכב המינים של זבובי החול לפי מקום איסוף מוצג ב

major  (מסומן בצבע צהוב), ידוע גם כמין שנוטה להכנס לבתים וגורם למטרדי עקיצות קשים. מין זה היה

במישורי צפון הנגב: אורים,  L. majorהיחיד שנמצא במוקדים בהם קיימת העברה אנדמית של הטפיל 

, מין L. majorאופקים, פטיש, מסלול ורתמים. גם בשאר המוקדים בהם קיימת העברה אנדמית של הטפיל 

מכלל זבובי החול שנאספו באזורים  10-40% -מהפרטים שנאספו. המין היווה כ 90%וקטור זה היווה מעל 

נמצאו  P. papatasiשמצפון וממזרח לקרית גת (יישובי מרשם, גבעת ישעיהו נחל שורק). פרטים בודדים של 

הוא וקטור לנגיפים  L. majorקטור של גם ברוב המקומות האחרים בארץ. חשוב לזכור שמין זה בנוסף להיותו ו

 - (מסומן בצבע אדום), הוקטור המרכזי בארץ ל Phlebotomus sergentiוגורם למטרדי עקיצות קשים. המין 

L. tropica , היה המין הדומיננטי אך לא היחיד ברוב המוקדים האנדמיים למחלה זו בארץ. חשוב לציין שהמין

בודדים שלו נמצאו גם בשפלה הפנימית. הוקטור הנוסף לליישמניאזיס  שכיח למדי גם בישובי מרשם ופרטים

(מסומן בכחול כהה). מין זה נמצא  Phlebotomus arabicusהוא  L. tropicaעורי הנגרם על ידי הטפיל 

במספרים קטנים בכל המוקדים האנדמיים שבצפון הכנרת ובמספרים קטנים יותר בנחל פרת שבמדבר יהודה 

 Phlebotomus - ו Phlebotomus syriacusלון ובכפר אדומים. מינים חשובים נוספים הם וכן בענתות בא

tobbi  שאחד מהם או שניהם, מעורבים בהעברה של ליישמניאזיס של האברים הפנימיים, הנגרם על ידי

עמק . מינים אלה נפוצים בכל אזורי הארץ למעט אזור הנגב ונמצאים במספרים קטנים גם L. infantumהטפיל 

, ובאירופה הוא נחשב לוקטור של נגיף L. infantumבית שאן. מין נוסף שיתכן ויש לו חשיבות בהעברה של 

מין זה היה דומיננטי ברוב האיסופים . Phlebotomus perfiliewiטוסקנה הגורם לתחלואה קשה באנשים הוא 

החול בארץ ולנתח את התפוצת מיישובים במרכז הארץ. אנו מתכננים לבצע מיפוי של תפוצת מיני זבובי 

המינים ביחס לאזורים הגיאוגרפיים, טופוגרפיה ואקלים, כבסיס למעקב רב שנתי ותחזית סיכונים לפוטנציאל 

  ההעברה של מחלות.   

הנתונים של הצפיפות המחושבת של נקבות הוקטור, שיעורי ההדבקה שלהן בליישמניה ואומדן הסיכון 

מוצגים הנתונים  3Aאיור היישובים שבתוכנית הממשלתית. ב 15 -ן השוואתי ל, באופ3איור להדבקה מוצגים ב

נקבות למלכודת  300. צפיפות ממוצעת מעל L. majorבהם קיימת העברה אנדמית של הטפיל מהמוקדים 

(עמודות באפור בהיר) נמצאה באיסופים מאורים שבתוכנית ומהיישובים הסמוכים, פטיש, אופקים ומסלול. 

במקומות אלה שיעורי ההדבקה של הנקבות בליישמניה (עמודות שחורות) עמדו על רבע עד מחצית האחוז. 

ת אלה נובע מהצפיפות הגבוהה של זבובי החול באזור. שיעורי האומדן הגבוה של הסיכון להדבקה במקומו

הדבקה גבוהים של קרוב לאחוז נמצאו ברתמים ובטללים. בשנת הדוח שיעור ההדבקה הגבוה ביותר של 

נמצאו ביישובי  1%). שיעורי ההדבקה של מעל 2%נראה בכורזים (מעל  L. tropica -נקבות זבובי חול ב

ל קרוב לאחוז בענתות ובכחל. שיעורי ההדבקה ביישובים, כרכום קדרים אמנון אלון השומרון, שיעורי הדבקה ש

וכפר אדומים, היו נמוכים יחסית. בהתאם לכך האומדן לסיכון, המתבסס גם על צפיפות נקבות הוקטור, היה 

  ). 3Bאיור בכחל ( 30בכורזים ובסביבות  50מעל 

ות הוקטור, שיעורי ההדבקה בליישמניה ואומדן הסיכון צפיפות נקב ם השנתיים שלנתוניהמוצגים  4איור ב

לחלק מהמקומות קיימים נתונים חלקיים. באיור . במקומות בהם נערך ניטור זבובי חול לאורך שנים להדבקה

הימני המייצג את שיעור ההדבקה בליישמניה, נשמרה קבועה. בעוד שהסקלה של   Y-זה הסקלה של ציר ה

ת ערכי צפיפות זבובי החול והאומדן לסיכון, שונה מממקום למקום. בכרכום קיימים השמאלי המייצג אY  -ציר ה

, הן צפיפות 2013לא התקיים במקום ניטור. ניתן לראות כי בשנת  2012, כאשר בשנת 2008נתונים משנת 

עולות זבובי החול והן שיעורי ההדבקה שלהם בליישמניה היו נמוכים בהשוואה לשנים קודמות. במקום תוכננו פ

. בטבריה 2013 -לחיסול בתי הגידול לשפנים.  הפעולות החלו לאחר סיום עונת הפעילות של זבובי החול ב

מגמת ירידה בשיעורי ההדבקה של זבובי החול  2008. ניתן לראות משנת 2011קיימים נתונים רק עד סוף 

שוב ומניעת חזרתם באמצעות בליישמניה. בפדואל בשנת הדוח נמשכה הפעילות לסילוק השפנים מתחומי היי
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גידור. הנתונים מהשנים הקודמות יהוו בסיס להערכת ההשפעה של הגידור וסילוק השפנים מתחומי היישוב. 

זבובי החול נלכדו בעיקר בתוך השטח המגודר. שיעורי ההדבקה של נקבות זבובי החול בליישמניה היו גבוהים 

מעלה אדומים מצביעים על שונות בצפיפות זבובי החול יחסית לשנים קודמות. הנתונים מכפר אדומים ומ

ושיעורי ההדבקה. הגורמים לשונות זו יכולים להיות טבעיים וכתוצאה מהשפעות של האדם, אולם בכל מקרה 

לא מדובר בפעולות התערבות מכוונות ומבוקרות. תנודות כאלה ניתן לראות גם בענתות כפר רופין ורתמים. 

מחייבות  ,הן בצפיפויות זבובי החול והן בשיעורי ההדבקה בליישמניה ,הההתנודתיות הטבעית הגבו

כדי שניתן יהיה להעריך את ההשפעה של פעולות רבות, חזרות ולאורך זמן  ,ביצוע ניטור סדיר ועקבי

  ההתערבות על הסיכון לחשיפה של אנשים להדבקה בליישמניה.

  

  יסוףהרכב המינים של זבובי החול לפי מקומות הא. 2איור 

Figure 2. Sand fly species composition according to location of collection 
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ביישובי  2013צפיפות נקבות הוקטור, שיעורי ההדבקה בליישמניה ואומדן סיכון להדבקה בשנת . 3איור 
  התוכנית הממשלתית

Figure 3. Calculated vector female densities, Leishmnia infection rates (MIR) and 
estimated risk evaluation   
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מגמות רב שנתיות של צפיפות נקבות הוקטור, שיעורי ההדבקה בליישמניה ואומדן הסיכון . 4 איור
  .2013ועד  2005להדבקה. נתונים לפי מקומות משנת 

Figure 4. Year trends of calculated vector female densities, Leishmnia infection rates 
(MIR) and estimated risk evaluation. Data according to location from 2005 until 2013  
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דה . פעילות משמעותית של זבובי חול מתחילה במדבר יהו5איור דוגמא לפיזור העונתי של זבובי החול מוצג ב

במהלך חודש אפריל. עליה חדה במספרים חלה בחודש מאי. המספרים של זבובי החול נשארים גבוהים עד 

חודש אוקטובר, כאשר הירידה המשמעותית היא בחודש נובמבר. ברוב השנים זבובי חול במספרים נמוכים 

נראה שדגם הפעילות  נלכדים גם במהלך חודש דצמבר. למרות השוני בין השנים ובין שני המקומות שנבדקו,

שיא בתחילת העונה בחודש מאי ושיא לקראת סוף העונה  –העונתי של זבובי החול הוא בעל שני שיאים 

  בחודש ספטמבר. 

מוצג לכפר אדומים ולמעלה אדומים הדגם העונתי של צפיפות נקבות הוקטור, שיעורי ההדבקה שלהן  6איור ב

בקים נמצאו במהלך כל עונת הפעילות של זבובי החול בין אפריל בליישמניה והאומדן לסיכון. זבובי חול מוד

לדצמבר. שיעורי הדבקה גבוהים נמצאו בתחילת העונה ובסוף העונה כאשר המספרים של זבובי החול נמוכים. 

עליה בשיעור ההדבקה של זבובי החול ניתן לראות בסתו. בסתו גם צפיפות זבובי החול גבוהה והסיכון 

ל ביותר. חשוב לזכור שבחודשים אלה חלים חגי ישראל ובעיקר חג הסוכות. החגים בשילוב להדבקה הוא הגדו

עם מזג האוויר מעודדים שהות בחוץ בערבים, הפסקת ההפעלה של מזגנים והשארה של חלונות ודלתות 

  פתוחים. 
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  בכפר אדומים ובמעלה אדומיםהחול הדגם העונתי של צפיפות זבובי . 5איור 

Figure 5. The seasonal distribution of sand fly densities in Kfar Adumim and in Ma'ale 
Adumim.   
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צפיפות נקבות הוקטור, שיעורי ההדבקה בליישמניה ואומדן סיכון להדבקה הפיזור העונתי של . 6איור 
  ובכפר אדומים  במעלה אדומים

Figure 6. Seasonal distribution of sand fly vector densities, Leishmania infection rates 
and estimated risk index  

 

  

 
 
 

  בדיקות חרקים במזון

במסגרת פיקוח שגרה ובקרה והשאר תלונות. מספר  51 בדיקות מזון מהן 115הגיעו למעבדה  2013בשנת 

מספר הבדיקות בשנת הדוח היה דומה וגדול במקצת ממספרן בשנה . 6טבלה הבדיקות לפי חודשים מסוכם ב
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  מזוןמוצרי חרקים בלנוכחות . סיכום הבדיקות 6טבלה 

Table 6. Summary of tests for the  presence of insects in food products  

Month 

Routine  Complaints Total 

No. of 
referrals 

No. of 
samples 

No. of 
contami

nated 
samples 

% 
contami

nated 
samples

No. of 
referrals 

No. of 
samples

No. of 
contamina

ted 
samples 

% 
contam
inated 

samples 

No. of 
referrals

No. of 
samples

Jan 1 1 7 9 7 8 10 

Feb 5 5 7 7 7 12 12 

Mar 4 4 2 3 6 7 

Apr 7 7 1 6 6 1 13 13 

May 3 3 2 2 2 5 5 

Jun 6 6 2 3 2 8 9 

Jul 1 1 6 10 7 7 11 

Aug 1 1 4 4 2 5 5 

Sep 1 1 1 4 4 2 5 5 

Oct 7 7 2 15 15 13 22 22 

Nov 1 1 4 8 7 5 9 

Dec 14 14 1 5 5 5 19 19 

Total 51 51 5 10% 64 76 55 72% 115 127 

 

  לפי שניםמספר הדגימות שהגיעו לבדיקה  .7איור 

Figure 7. Number of referrals according to year 

  

ברמלה, ת"א ובאר שבע לראות כי שירות המזון  ניתן ),8(איור  הלקוחותהתפלגות הבדיקות בין מניתוח של 

העביר את המספר הגדול ביותר של  כ"א. שירות המזון ברמלה 13העבירו מספר דומה של בדיקות שגרה 
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  : מספר הבדיקות לפי לקוח8איור 
 Figure 8. No of referral by customer 

  . משך הזמן למתן מענה7טבלה 

Table 7. No of days to response  

  

  

  

ימי עבודה  7 -ימי עבודה לבדיקות שגרה ו 5ניתן לראות כי משך הזמן למתן מענה לא חרג מהנוהל ( 7טבלה ב

לתלונות). הזמן הממוצע היה מעל שלושה ימים. יש מקום לבדוק האם נתן לקצר את משך הזמן עד להעברת 

  התשובות ללקוחות.

  . אופי הנגיעות שנמצא בדגימות שגרה ובדגימות תלונה8טבלה 

Table 8. Type of infestation in routine and complaint referrals.  

 

ניתן לראות כי בבדיקות שגרה נמצאו אך ורק חרקים האופיינים למוצרי מזון יבש. למרות שגם  8טבלה ב

היו חרקים האופיינים למוצרי מזון יבש, נמצאה גם נגיעות משמעותית בחרקים  (67%)בתלונות רוב הממצאים 

  ).16%) המהווים אינדיקציה לבעיה סניטרית וחרקים או בעלי חיים אחרים (16%כגון תיקנים (

Referral 
type 

Minimal 
duration 

Maximal 
duration  

Average 
duration 

Routine 1 5 3.06±1.03 

Complaint 1 7 3.42±1.23 

Referral 
type 

Stored 
products 

pest 
insects 

Sanitary 
indicative 

Insects 

Other 
Insects 

Other 
animals 

Total 

Routine 5 5 

Complaint 37 9 5 4 55 

Total 42 9 5 4 60 
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  פניות ציבור 

לשכות הבריאות, שהתקבלו מדגימות חרקים  170 -שכללו כציבור פניות  150 -במעבדה כטופלו  הדוחבשנת 

פניות מסוג זה, מעבר  והקהל הרחב. עוסקים בהדברה ובתברואה, מאנשי מקצוע ההצבאהמקומיות,  רשויותה

למתן שירות לגורמים השונים, מסייעות במעקב רב שנתי אחר מיני המזיקים שאינם מנוטרים במסגרת 

הפעילות השוטפת של המשרד להגנת הסביבה והמעבדה.הפניות כוללות בקשות לזיהוי ולהגדרה של מזיקים 

הנוכחית לעומת השנה אלקטרוני. בשנת  בדוגמאות המגיעות בדואר ולעיתים מצילומים המגיעים בעיקר בדואר

  הקודמת לא התקבלו במעבדה דגימות של דבורים או עלוקות. 

  הציבורהממצאים בדגימות שהתקבלו מ סיכום .9טבלה 
 Table 9. Summary of the findings in samples received from the public  

  

Comments  Scientific naments  Common name  No of 
samples 

Type of 
Public 
Inquiry  

Myiasis – infestation 
with fly larvae 

Calliphoridae:Lucilia 
larvae (cuprina or 

sericata), 
Oestridae:Dermatobia 

hominis larvae 

Flies, fly larvae 
  זבובים

2 12 Medical, 
removed 

from human 
body or 

suspected 
parasitism 

  
Tunga – removed from 

the foot of a traveler 
returning from Uganda 

Siphonaptera:Hectopsyllid
ae:Tunga sp. 

Fleas 
  פרעושים

1 

Free living segmented 
worms, found in the 

toilet. Sent due to fear of 
intestinal parasites.  

Oligochaeta Freshwater Bristle 
Worms 
  תולעים

1 

Ticks removed from 
people, or found in 

houses.   

Hyalomma scupense, 
Rhipicephalus 
sanguineus, 

Rhipicephalus sp., 
Hyalomma turanicum, 
Argas latus, Argasidae  

gen. sp. 

Ticks 
  קרציות

8 

Collected in houses Phlebotomus sp. Sand flies   
  זבובי חול 

2 60 Bites & stings

Aedes albopictus, Culex 
pipiens, Culiseta 

longiareolata. 

Mosquitoes, Mosquito 
larvae  
  יתושים

3 

 Mites, Mesostigmata gen. 
sp. 

Mites 
  אקריות

8   

The intruder little fire antWasmannia auropunctata Ants    
  נמלים

32   
Found carrying winged 

Reticulitermes clypeatus
termites 

Dorylus fulvus   

 Dorylus fulvus, 
Monomorium sahlbergi, 
Monomorium destructor, 

Monomorium 
pharaonis,Tapinoma sp. 

  

 Ctenocephalides felis Fleas  1  פרעושים   
 Vespula germanica Wasps 1  צרעות   
 Cimex lectularius  Bed bugs 3 פשפש מיטה   
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Comments  Scientific naments  Common name  No of 
samples 

Type of 
Public 
Inquiry 

Termite species 
known to cause in 
Israel damage to 
wood in buildings 

Microcerotermes palestinensis, 
Kalotermes sinaicus, Kalotermes 

flavicollis, Reticulitermes 
clypeatus, Amitermes wahrmani 

Termites  
  טרמיטים

31 37 Damage to 
wood  cloth 

& 

 Tinea pellionella Moths,  moth larvae  
  עשים

2 

 Dermestidae: Anthrenus verbasci 
larvae, Lyctus sp. 

Beetles 4  חיפושיות 

Applications arriving 
not through the 
Ministry of Health 
Food Services, or 
regular customers 

Tribolium castaneum, Tribolium 
confusum, Stegobium paniceum, 

Lasioderma serricorne, 
Cryptolestes sp., 

 Oryzaephilus surinamensis. 

Beetles 
 חיפושיות

7 9 Damage to 
food 

products   

 Plodia interpunctella Moths 2  עשים 
 Brachycera: Hermetia illucens, 

Simuliidae  gen. 
sp.,Hippoboscidae: Pseudolynchia 

canariensis 

Fly, flies larvae 
 זבובים

6 30 Nuisance  

 Psychodidae  gen. sp. Moth – flier 
 יתוש עשים

2 

Tiny insects, 
sometimes appearing 
in huge numbers in 

homes, causing 
nuisance 

Psocoptera  Booklice 
 פסוקאים

4 

 Chalcididae  gen. sp. Parasitic wasps 
 צרעות טפיליות

1 

 Diplopoda: Geophilus sp., 
Strongylosoma syriacum, 
Scutigerae: Scutigera sp. 

Millipedes 
רגלרבי   

4 

 Lepidoptera: Adelidae  gen. sp., 
Tineidae  gen. sp. 

Moths 
 עשים

12 

 Staphylinidae  gen. sp. 
Tenebrionidae: Alphitobius 

diaperinus,Tenebrionidae gen. sp. 

Beetles 
 חיפושיות

6 

 Araneae  gen. sp. Spider 
 עכבישים

1 

 Pentatomidae  gen. sp. Bugs 
 פשפשים

1 

 Collembola Springtail 
 קפצזנב

1 

 Porcellio scaber Rough woodlouse 
 טחביות

1 

 Blatella germanica Cockroach 
 תיקנים

1 

Suspected delusional 
parasitosis 

 With no findings of 
insects or other biting or 

parasitic arthropods 
 ללא ממצא

19 19 Suspected 
infestation 

with 
parasites 

   173 Total 
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  ועדות וצוותי היגוי בין משרדיים
  ד"ר לאור אורשן חברה בועדות ובצוותי ההיגוי שלהלן:

  סיו"ר הועדה המקצועית לרישום תכשירים תברואיים.  ועדות:

  אישיים להדברת מזיקים לאדם.יו"ר הועדה המייעצת לאישור תכשירים 

  תת הועדה לנושא מחלות זואונוטיות.

  צוות היגוי בין משרדי לנמלת האש.  צוותי היגוי:

  צוות היגוי בין משרדי לנושא הליישמניאזיס.

  צוות היגוי בין משרדי לנושא ניטור יתושים.

  לניסויים בבעלי חיים ד"ר פואד עקאד חבר בועדה

  הבטיחותד"ר אהד אפיק חבר בועדת 

  השתתפות והצגה בימי עיון וכנסים

Orshan L. Sureillance of leishmaniasis.CORDS Inaugural Conference 21-24 April, Les 

Pensières – Fondation Mérieux, Annecy, France.  

Afik O., Yeger T. and L. Orshan. Modifications to adult mosquito monitoring to. The 32nd 

Annual Meeting of The Entomological Society of Isarel. Oranim Seminar, Kiryat Tiv'on,  

Orshan L. and Botttelin A. Presentation of the leishmaniasis proposal and roadmap. CORDS 

Leishmaniasis and surveillance meeting, Tirana Novermber 5th.   

Israel Society for Parasitology, Protozoology and Tropica Diseases, Annual Meeting 2013. 

Hotel Yehuda, Jerusalem, 11 Dec. 2013 (Abstracts). 

Akad F., Zonstein I., Diaz D., Studentsky L., Ben-Avi I., Afik O., Schnure H., Valisky 

L. and L. Orshan. Barcoding sand flies: molecular identification of Phlebotomus species 

from Israel. (Abstract). 

Wilamowski A., Zalan A. and H. schnur. Forensic Entomology in Israel. 

Zonstein I., Akad F., Schnure H., Ben-Avi I., Diaz D., Studentsky L. Afik O. and L. 

Orshan. Challenges in morphological identification of sand flies (Diptera: Psychodidae: 

Phlebotomus) from Israel. (Abstract). 
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