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מבוא
המעבדות המרכזיות עוסקות באימות ובאפיון חיידקים ופרזיטים מחוללי מחלות ופרוקי רגליים מעבירי מחלות ומזיקים לאדם. 
תוצאות הבדיקות ומסדי הנתונים המתקבלים ונבנים במעבדות המרכזיות משמשים כלי תומך החלטה בקביעה של מדיניות מניעה, 
בחקירת התפרצויות ומענה במצבי חירום. דו”ח המעבדות המרכזיות מסכם את הפעילות המקצועית במעבדות בשנת 2017. הדו”ח 
מפורסם בדפוס ובאתר המשרד ומיועד להנהלת המשרד, לקהל המקצועי הרחב במערכת הבריאות, לאקדמיה ולמגזר העסקי וכן 

לשיקוף המידע לציבור אזרחי מדינת ישראל. 
במרכזים הארציים מקבלים את החיידקים החייבים בדיווח מכל המעבדות המיקרוביולוגיות הרפואיות וממעבדות סביבה ומעבדות 
מזון. מבצעים אפיון מינים ותת-מינים וקובעים עמידויות לאנטיביוטיקה, צברי תחלואה למטרות אפידמיולוגיות. בשנים האחרונות 
במרכזים הארציים נעשים אפיונים גנטיים למדגם מן החיידקים ומבצעים אנליזות ביואינפורמטיות מתקדמות. מדגם של תבדידי 

חיידקים ודגימות נשמר בבנק הגזע הלאומי. 
המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית מבצעת בדיקות מולקולאריות מתקדמות בשיתוף היחידות המקצועיות במעבדות וגורמי חוץ 
בארץ ובעולם. המידע הייחודי מסייע בזיהוי מגמות בתחלואה והגחת זנים חדשים, תורם לזיהוי וחקירת התפרצויות ומהווה בסיס 
לשיתופי פעולה וחילופי מידע בארץ ובעולם. המעבדה מעורבת ותומכת בפיתוח וביישום שיטות מולקולאריות וכן במחקר יישומי 

בשיתוף עם היחידות השונות במעבדות המרכזיות. 
במעבדה לאנטומולוגיה רפואית מזהים ומגדירים מיני חרקים ופרוקי רגל המעבירים מחלות לאדם ו/או גורמים נזק )פגיעה בגוף, 
במזון וברכוש(. מעבדה זו מהווה חלק חיוני מתוכניות ניטור לאומיות לחרקים מעבירי מחלות. שיטות מולקולאריות משמשות לזיהוי 
פתוגנים בחרקים מעבירי מחלות ולקביעת שיעורי ההדבקה בהם. במעבדה מפתחים אומדנים להערכת סיכונים ודרכים לבחון את 

האפקטיביות של פעולות התערבות שונות.
המעבדה המחוזית מבצעת בדיקות פיקוח על איכות מיקרוביאלית של מים ומזון במחוז ירושלים, בנפת רמלה וביהודה ושומרון, 
לרבות ירקות מן הפיקוח על החי והצומח )פיצו”ח(. המעבדה נותנת מענה לצורכי הפיקוח השגרתי ולאירועים חריגים בתחום המים 

והתפרצויות ממזון.
דגשים מיוחדים:

איכות: מיפוי ועדכון התיקוף של שיטות הבדיקה במעבדות וכן מיפוי ועדכון הנהלים של שיטות הבדיקה העיקריות של המעבדות.  ✦
✦ זיהוי התפרצויות וצברי תחלואה וחקירות מעבדתיות: חקירת תחלואה חריגה בסלמונלה ממקור ביצים, התפרצויות סלמונלה 

.)WGS( וסטרפטוקוקים תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות של ריצוף גנומי
שיפור המעקב אחר מקורות זיהום בשרשרת המזון: במיוחד החיידקים ליסטריה וסלמונלה; יישום שיטות מולקולאריות מתקדמות   ✦

לזיהוי מהיר של פתוגנים במזון.
תרומה לקהילה אנו פועלים בשיתוף פעולה עם האגף לתעסוקת אקדמאים בעיריית ירושלים, משרד הקליטה, משרד החינוך, מכללות 
ואוניברסיטאות ומאפשרים התמחות מקצועית לסטודנטים ירושלמים, סטודנטיות חרדיות, עולים חדשים ומתנדבים מחו”ל. כמו כן 

אנו עורכים סיורים והדרכה לילדי בית ספר ממגזרים שונים ומסייעים לתלמידי תיכון בעבודות גמר במדעים.
למידה ושיפור מתמידים מדי שנה נערכים קורסים מקצועיים לעובדי מעבדה ממחוז ירושלים ויום עיון מדעי שנתי לילדי עובדים. 
עובדי המעבדות משתתפים בימי עיון ובכינוסים מקצועיים בארץ ובחו”ל ומציגים את עבודתם בכרזות, בהרצאות ובמאמרים מדעיים 

המוצגים בדו”ח זה.
תודות לעובדי המעבדות על עבודתם המסורה ועל היכולת ללמוד ולהתחדש, לשנות ולשפר כל הזמן.

ד”ר ורד אגמון - מנהלת המעבדות המרכזיות
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איור 1. סיכום פעילות האיכות 

הדרכות חריגות מבדקים פנימיים מבחני מיומנות פעולות מתקנות ומונעות פניות/תלונות

סיכום פעילויות האיכות

הדרכות חריגות מבדקים פנימיים מבחני מיומנות פעולות מתקנות ומונעות פניות/תלונות

סיכום פעילויות האיכות

  מערכת אבטחת איכות
___   

MSc מנהלת איכות: דנה מזרחי-צמחי
MSc מ”מ: יוליה וינר

המעבדות המרכזיות הוסמכו לתקן IS0/IEC 17025 למעבדות בדיקה משנת 1999. במסגרת ההסמכה נכללו המעבדות למיקרוביולוגיה 
של מים ולמיקרוביולוגיה של מזון, המדור למצעים ואנטומולוגיה מזון. לצערנו )על פי החלטת מנכ”ל משרד הבריאות( הפסיקו 
המעבדות לבריאות הציבור  את התקשרותן עם הרשות הלאומית להסמכת מעבדות, וההסמכה טרם חודשה בשנת הדו”ח. הנהלת 
המעבדות ומנהלת הבטחת איכות מוודאות כי בדיקות המעבדה ימשיכו להתבצע ברמה מקצועית נאותה ויכללו את כל תהליכי 

בקרת האיכות הפנימית והחיצונית הדרושים להבטחת אמינות ואיכות של תוצאות הבדיקה. מקווים להחזרת ההסמכה בהקדם.

טבלה 1. סיכום פעילות האיכות 

הערותסה״כסוג הפעילות

אישיות-19, קבוצתיות-29.10הדרכות

58חריגות

6מבדקים פנימיים

8מבחני מיומנות

מבחנים חיצוניים -
 .1Microbiology פנאומוקוקים: מבחן סיווג

מחוזית מזון: מבחן של PHE  לזיהוי חיידקים. 2
מחוזית מים: מבחן של PHE  לזיהוי חיידקים. 3
פרזיטולוגיה: מבחנים לזיהוי פרזיטים בצואה ונוגדנים בסרום . 4

)CAP, QCMD, NEQAS(
מרכזים ארציים: מבחני EQAS לזיהוי חיידקים ומבחני רגישות.. 5
6 .The EURL Bilthoven ,המרכז הארצי לסלמונלה-מבחן של
מבחן פנימי - המעבדה לאנטומולוגיה. 7

16פעולות מתקנות ומונעות

16תלונות / פניות
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 טבלה 2. מעקב אחר הדרכות
מספר הדרכותנושא ההדרכההדרכה אישית / קבוצתית

3הכשרת עובד ותיקהדרכה אישית
9קריאת נהלים ממדריך האיכות

7קריאת נהלים מקצועיים
הדרכה קבוצתית

1ביטחון
1בטיחות

2השתלמוויות מקצועיות / ימי עיון / כנסים
2לימוד תפעול מכשיר

1מנהלה
2נהלים מקצועיים

1תוכנות
29סה״כ

 טבלה 3. מקור הפעולות שנעשו בעקבות אירועים מיוחדים
שנת 2017מקור הדיווח

2חריגה
6יוזמת עובד

4מבדקים 
3פעולה מתקנת

1תלונה
16סה״כ

 טבלה 4. סוג התלונה
שנת 2017סוג תלונה

1מבקשים לידע טלפונית את הדוגם במקרה של הימצאות פתוגנים.
7תעודות בדיקה אשר נשלחו ללקוחות אך לא התקבלו. 

2לא הייתה התאמה בין טופס הנטילה לבין תעודת הבדיקה.
2חוות הדעת בבדיקה אינה מספקת.

2חריגה מנוהל העבודה.
22סה״כ

פעולות ראויות לציון במסגרת שיפור מתמיד של המעבדות
מיפוי ועדכון של קובצי התיקוף של שיטות הבדיקה במעבדות. 1
מיפוי ועדכון הנהלים של שיטות הבדיקה העיקריות של המעבדות. 2
מחשוב:. 3

מרכזים ארציים: המשך יישום תוכנת e-Lab בכל המרכזים הארציים
מעבדה מחוזית: המשך יישום תוכנת LIMS לבדיקות מזון

תוכניות לעתיד
התארגנות להסמכת המעבדות, השלמה של כתיבת נהלים לשיטות ביצוע חדשניות, השלמת וולידציות לשיטות חדשות.
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  בטיחות 
___     

חברי הוועדה:  ד”ר יבגניה יאקונין - יו”ר, מגר’ נעה פלדמן, מגר’ שרית אוחיון, ד”ר פואד עקאד, מגר’ דנה מזרחי 
ממונה על בטיחות הבניין: מר ניסים משרקי. 
ייעוץ חיצוני: סקרי בטיחות - ד”ר יחיעם יפה

סמכויות ואחריות: ועדת הבטיחות מפקחת על יישום תוכנית הבטיחות של המעבדה על פי חוק.

תחומי הפעילות
• הכנת תוכנית שנתית לאיתור ולשיפור ליקויי בטיחות.

• קיום ישיבות תקופתיות, סיכום הישיבה בפרוטוקול ודיווח למפקח האזורי על העבודה.
• סיורי בטיחות פנימיים לבדיקה של ליקויי בטיחות.

• הדרכות בטיחות לעובדים חדשים וותיקים.
• טיפול בציוד בטיחות אישי ומעבדתי, לרבות רענון ועדכון ציוד בטיחות אישי ומעבדתי.

• טיפול בפניות עובדים בנושאי בטיחות וגהות.
• תחקור אירועי תאונת עבודה ואירועי “כמעט תאונה”.

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

סקר בטיחות וגהות שנתי
סקר הסיכונים  נערך על מנת לאתר סיכונים פוטנציאליים ומפגעי בטיחות, להציע פתרונות אפשריים ולקבוע דחיפות הטיפול לפי 

רמת הסיכון. השנה נערך הסקר על ידי ד”ר ימי יפה. 
סיכום:

1. מבחינה מערכתית אין ממונה בטיחות למעבדות המרכזיות, והן סובלות מליקויי תשתית של הבניין.
2. מערכת הבטיחות במעבדות המרכזיות טובה מאוד ומשתפרת.

3. מערכות הבטיחות, מנדפים כימיים / ביולוגיים, גילוי וכיבוי אש ואוטוקלבים נבדקים באופן תקופתי.

סיכום 
דגשים: הדרכת עובדים חדשים, ציוד מיגון אישי ורענון הנהלים. השנה ירד מספר התרחישים הבטיחותיים. בכחצי מהמקרים היו 
מעורבים סטאז’רים וברבע מהמקרים עובדים חדשים וותיקים. אירועי הבטיחות היו קשורים לכללי עבודה ושינוע בתוך שטח 
המעבדות. בעקבות התרחישים בוצעו פעולות מתקנות. המודעות לבטיחות אצל העובדים עלתה, והם פונים לחברי ועדת הבטיחות 

עם הערות והמלצות לשיפור. 

פעולות מתקנות ופעולות מונעות 
עודכן נוהל בטיחות שכלל דגש בנושא שינוע בתוך מבנה המעבדות.   .1

חודשו ונוספו תוויות זיהוי של קבוצות הסיכון )דליק, רעיל, קורוסיבי וכדומה( על דלתות הארונות של אחסון חומ”ס.  .2
רועננו כללים של קבלת משלוחים עם דגימות ביולוגיות במדור קבלת הדגימות.  .3

הוחלפו פחי ביו-הזארד עם פתיחה ידנית בפחים עם רגלית. מכסי הפחים נשארים סגורים במהלך יום העבודה.  .4
בעקבות אירועים של שבירת כלים מזכוכית חודדו נוהלי איסוף ופינוי פסולת חדה.  .5

הדרכות עובדים
נערכה הדרכה שנתית לכל העובדים בנושא הערכת סיכונים ומניעת זיהומים בשטחי המעבדות. הודגשה החשיבות של ניקוי   .1
תדיר של הידיים לאחר הורדת כפפות ובמהלך העבודה. העובדים למדו כיצד יש להוריד כפפות בצורה נכונה כדי למנוע העברת 

זיהום.
הדרכת אש והדרכה של פיקוד העורף לכלל העובדים – מתבצעות מדי שנה בשיתוף צוות חירום.   .2

ניתנה הדרכה לעובדים חדשים, לרבות עבודה במנדף ביולוגי / כימי ושימוש באמצעי מיגון אישי.  .3
בוצע תרגיל חירום לעובדי הבניין בשיתוף פעולה עם צוות החירום המשותף של המעבדות המרכזיות והמכון לביקורת התקנים.  .4

עובדי ניקיון – ניתנה הדרכה על ניקוי נכון ושמירת הבטיחות וההיגיינה בעבודה.  .5
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איור 1. בדיקות )תבדידים ודגימות( שבוצעו במרכזים הארציים 
Figure 1. Number of isolates and samples analysed at the Reference Laboratories

  המרכזים הארציים
___      

PhD מנהל: אסף רוקני
PhD פרזיטולוגיה, שעלת וסרולוגיה: אתי מרוא

המרכזים הארציים לתחלואה זיהומית מקבלים תבדידי חיידקים ופרזיטים ממעבדות מיקרוביולוגיות של בתי חולים וקופות חולים, 
וכן ממעבדות מזון, מים ווטרינריה. הפעילות מתמקדת באימות הזיהוי של זני החיידקים, באפיון מינים ותת-מינים ובניטור עמידויות 

לאנטיביוטיקה למטרות אפידמיולוגיות. מדגם של תבדידי חיידקים נשמר בבנק הגזע הלאומי. 

המרכזים הארציים כוללים: חיידקים אנטריים - סלמונלה, קמפילובקטר, ויבריו )כולרה, וולניפיקוס ועוד(, שיגלה, ליסטריה, קולי 
פתוגני;  חיידקי נשימה וסטרפטוקוקים אחרים - סטרפטוקוקים, פנאומוקוקים, לגיונלה, המופילוס אינפלואנזה; 

חיידקים נוספים - סטפילוקוק זהוב, שעלת, דיפטריה וטטנוס; מרכז ארצי לפרזיטולוגיה.

המרכזים הארציים נמצאים בקשר הדוק ורצוף עם המרכז הלאומי לבקרת מחלות )מלב”מ( והאגף לאפידמיולוגיה. נתונים מצטברים על 
שלושת החיידקים האנטריים העיקריים: סלמונלה, שיגלה וקמפילובקטר מועברים מדי חודש למלב”מ, והם משמשים לדיווח היארעות 
תחלואה בפתוגנים אלו במעבדות זקיף. כל מקרי הליסטריה מדווחים באופן רציף לאורך כל השנה לאגף לאפידמיולוגיה ולשירות המזון. 

באיור 1 מתוארת התפלגות 17,772 הדגימות בין כל המרכזים הארציים )להוציא בדיקות נדירות(.

Campylobacter spp., 2433

Shigella spp., 1667

Salmonella enterica, 7266

Parasites, 1663

Staphylococcus aureus, 
2311

Tetanus and Diphtheria, 
23

Streptococcus, 967

Streptococcus 
pneumoniae, 702

Listeria monocytogenes, 
453

Bordetella pertussis, 90 Haemophilus influenzae, 
163 Pathogenic E. coli , 34
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נקודות ראויות לציון
מחשוב המרכזים הארציים: בשנת 2017 הושלם יישום תוכנת הניהול המעבדתית eL@b, שיושמה בכל המרכזים הארציים לאחר 
התאמתה לפעילותם. מערכת זו מחליפה מערכות קודמות ומשמשת לתיעוד כלל הפעילות במרכזים ולתקשורת עם גורמים שונים 

במערכת הבריאות. 

ריצוף גנומי מלא )WGS(: טכנולוגיות ה-WGS משמשות בשנים האחרונות כלי מרכזי באפיון פתוגנים ובחקירת התפרצויות. הריצוף 
הגנומי של חיידקים מאפשר השוואה ברזולוציה מרבית לבסיסי נתונים עולמיים במטרה לאתר מקורות של התפרצויות תחלואה 
ולסייע בחקירות. נוסף על כך, הריצוף הגנומי מאפיין היטב מגוון תכונות של פתוגנים ומהווה תחליף ראוי לשיטות מעבדה קודמות. 
בשנה זו יושמו במעבדות שיטות לריצוף גנומי מלא ואנליזה ביואינפורמטית של מגוון חיידקים ובמיוחד קמפילובקטר, סלמונלה, 

פנאומוקוקים, ליסטריה וסטאפילוקוקוס אאורוס.

שינוי שיטה לקביעת עמידויות חיידקים לאנטיביוטיקה: בשנה זו הורחב יישום שיטת Broth Microdilution לקביעת עמידות לתכשירים 
אנטימיקרוביאליים במרכזים הארציים. שיטה זו הינה Gold standard במעבדות רפרנס בעולם ומספקת מידע אפידמיולוגי רב ערך 
על שינויים בעמידות לאנטיביוטיקה בחיידקים פתוגנים. בשנה זו השיטה יושמה במרכזים הארציים לשיגלה, א. קולי, סלמונלה, 
קמפילובקטר, סטרפטוקוקוס פנאומוניה וסטאפילוקוקוס אאורוס והחליפה את שיטת disk diffusion. ממצאי האנליזה מובאים 

בדו”ח זה.

הרחבת בנק הגזע הלאומי: במעבדות המרכזיות קיים בנק הגזע הלאומי, ובו נשמרים זני חיידקים ודגימות בעלות חשיבות משנות 
השישים של המאה שעברה. המידע האפידמיולוגי על כל תבדיד ממוחשב וניתן לאחזור. בנק הגזע מהווה נקודת ייחוס משמעותית 

במחקרים עדכניים.

אופק חדש בבדיקות פרזיטים: במרכז הארצי לפרזיטולוגיה הוכנסו שיטות בדיקה מתקדמות ורגישות, רובן מולקולאריות, לפרזיטים 
החייבים בדיווח )פלסמודיום הגורם למלריה, קריפטוספורידיום, ג’יארדיה, אכינוקוקוס( ולפרזיטים נדירים שאין להם מענה מעבדתי. 
החשיפה של הנושא ויכולות המעבדה הובילו לעלייה במודעות הרופאים הן לתחלואה הפרזיטית והן למגוון הבדיקות החדשניות 

המתבצעות במרכז. 
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המרכז הארצי לסלמונלה
___

PhD מנהלת: מאיה דוידוביץ-כהן
עובדים: שמחה שמחוני MSc, יוסי שור BSc, נתנאל טל

רקע
חיידקי Salmonella גורמים לתחלואת מעיים בבני אדם. התחלואה בסלמונלוזיס מהווה נטל על בריאות הציבור ברחבי העולם. הסוג 
Salmonella כולל שני מינים:  S. enterica ו- S. bongori, המתמיינים ליותר מ- 2,500 סרוטיפים, שרובם אינם פתוגניים לאדם. כ-200 

מן הסרוטיפים המוכרים יכולים להדביק בני אדם. 
מרבית מקרי התחלואה מתבטאים בדלקת מעי. ב-5% מהמקרים נגרם אלח דם. מקורות החיידק רבים ומגוונים: בעל חיים )חיות 
משק ובר(, עופות, זוחלים ומזונות בשלבי עיבוד שונים. החיידק יכול לשרוד כמה שבועות ועד כמה חודשים בסביבה קרירה ולחה, 

וניתן לבודדו מתערובות שונות: דשנים, אסמים, אבק, אדמה ועוד. 
סלמונלוזיס הינה מחלה זואונוטית המועברת מבעלי חיים לבני אדם במסלול ה-fecal-oral, בעיקר באמצעות מזון מן החי. חשוב 
לציין כי עופות, המהווים מאגר חשוב לחיידק, הינם נשאים אך אינם חולים. ביסוס קשר מולקולארי בין מזון ו/או בעלי חיים לתחלואה 

באדם מאפשר לתכנן ולבצע פעולות התערבות ומניעה בכל שלב “מן החווה עד הצלחת”. 
דוגמה לכך הינה התחלואה ב-S. Infantis, אשר הפך לסרובר הנפוץ בתבדידים מבני אדם בשנים האחרונות. מידע זה הביא להתערבות 

מניעתית ברמת ענף הלול: פיתוח חיסון נגד החיידק הניתן לעופות.
שיעורי התחלואה בסלמונלוזיס בישראל נמצאים בירידה החל משנת 1995 ועד שנת 2014. משנת 2015 חלה עלייה בשיעורי 
התחלואה. בד בבד נצפה כי הסרוברים העיקריים הנפוצים משתנים אחת לכמה שנים. החל משנת 2015 הסרובר השכיח ביותר 
)כ-30%( הינו S. Enteritidis. בעשרים השנים האחרונות נצפתה עלייה בשיעורי העמידויות לאנטיביוטיקה בחיידקי סלמונלה ממינים 

.)Multi-Drug-resistance - MDR( רבים. חלקם הפכו עמידים למספר רב של תכשירים

נושאי פעילות 
המרכז הארצי לסלמונלה מקבל מדי שנה אלפי תבדידים ממקורות שונים: מעבדות קופות חולים בקהילה ובתי חולים, וכן מעבדות 

וטרינריות, מעבדות מזון, מעבדות ענף הלול ואף משחטות. הפעילות כוללת:
מעקב אחר מגמות בתפוצת זני סלמונלה.  .1

זיהוי מגמות בעמידות לתכשירים אנטימיקרוביאליים ואיתור עמידויות חדשות.   .2
זיהוי התפרצויות חד-פעמיות ונמשכות במטרה לסייע בזיהוי מקור הזיהום ולאפשר הכלה ומניעה.  .3

מעקב אחר הגחת זנים חדשים והיעלמות זנים ותיקים.  .4
תחזוקת בנק גזעים לאומי. מדגם מן הזנים מהפעילות השוטפת נשמרים בהקפאה עמוקה עם נתוניהם.  .5

אפיון מולקולארי בעת התפרצויות ובמקרים של תחלואה חריגה וכמענה לשאלות אפידמיולוגיות.  .6
.)ICDC( דיווח חודשי למרכז הלאומי לבקרת מחלות  .7

מחקר שימושי.  .8

רשימת הבדיקות
זיהוי, הגדרה ואפיון של חיידקי Salmonella הכוללים תת-סיווג סרולוגי וביוכימי.   .1

 .CLSI -בהתאם להנחיות ה  disk diffusion קביעת רגישות לאנטיביוטיקה בשיטת  .2
 .Broth Microdilution-קביעת עמידות לאנטיביוטיקה בשיטת ה  .3

.)Mininal Inhibatory Concentration) MIC לקביעת  
.PFGE )Pulsed Field Gel Electrophoresis( אפיון וקביעת קרבה גנטית בשיטת  .4

.WGS (Whole Genome Sequencing( ,אנליזה ביואינפורמטית על ידי ריצוף גנומי  .5
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תוצאות
חיידקי סלמונלה ותפוצתם. 7,266 תבדידים התקבלו מתוכם: 5,072 מבני אדם )המייצגים 4,762 מקרים(, 1,672 מבעלי חיים שונים 

ומענף הלול, 473 מתעשיית המזון )הרוב ממשחטות לעופות וממוצרי מזון מוכנים למאכל )RTE- ready to eat( )טבלה 1(.  

טבלה 1. מקור דגימות הסלמונלה 
Table 1. Source of Salmonella samples

Not Salmonella 
or contaminated

Total SalmonellaTotal samplesSource of sample

255072*5097Human

816721680Animal and poultry

16473489Food Industry and RTE

4972177266Total

                  *לרבות מקרים כפולים

מקור התבדידים. חיידק הסלמונלה נפוץ בסביבה, באדם, במזון ובבעלי חיים. רק חלק קטן מן הזנים הנפוצים גורם למחלה בבני 
אדם. קיימים סרוטיפים המופיעים רק בבני אדם, רק בסביבה, רק במזון או רק בבעלי חיים . בטבלה 2 ניתן לראות כי הסרוטיפים
 S. Infantis , S. Typhimurium, S. Kentucky, S. Hadar ו-S. Muenchen שכיחים מאוד בכל מקורות התבדידים, בעוד S. Java שכיח 
רק במזון ובבעלי חיים. S. Enteritidis נפוץ מאוד בבני אדם. חשוב לציין כי הוא קיים גם במזון ובבעלי חיים, אך שכיחותו נמוכה יותר. 
הצגת הנתונים של ענף הלול והמזון באחוזים / במספר תבדידים הינה מוטה, מכיוון שלעיתים אותו לול או מוצר נדגמים כמה פעמים.

טבלה 2. עשרת הסרוטיפים המובילים לפי מקור התבדיד
Table 2. Top 10 prevalent serotypes by source 

% of 
total

Food Industry and RTE% of 
total

Animal and Poultry% of totalHuman

31.5%S.Infantis11.8%S.Infantis 53.8%S.Enteritidis 

9.1%S.Liverpool8.8%S.Kentucky 14.4%S.Infantis 

7.4%S.Typhimurium7.9%S.Montevideo 5.5%S.Typhimurium 

4.9%S.Muenchen7.6%S.Hadar 2.0%S.Muenchen 

4.4%S.Java5.8%S.Orion 1.9%S.Afula 

3.8%S.Hadar5.7%S.Enteritidis 1.4%S.Hadar 

3.0%S.Senftenberg5.3%S.Typhimurium 1.4%S.Kentucky 

3.0%S.Kentucky5.2%S.Bredeney 1.4%S.Montevideo 

2.5%S.Enteritidis3.8%S.Muenchen 1.0%S.Rissen 

2.1%S.Newport2.8%S.Java 1.0%S.Bredeney 
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התפלגות התחלואה לפי קבוצות גיל. איור 1 מתאר את התפלגות תבדידי הסלמונלה מבני אדם לפי קבוצות גיל. פעוטות מתחת לגיל 
ארבע מהווים כ-50% מהתחלואה. בטווח הגילאים 14-10 יש תחלואה גבוהה יותר בקרב זכרים, בעוד בגילאי 45 ומעלה התחלואה 

נפוצה יותר בקרב נקבות )קו כתום(.
מגמות בתחלואה. זוהו 143 סרוטיפים שונים של סלמונלה בבני אדם. 10 סרוטיפים עיקריים גרמו לכ-84% מהתחלואה. ניתוח 
הממצאים המעבדתיים התמקד בזנים אלו. התפוצה היחסית של תשעת הסרוטיפים העיקריים בשני ם 2017-1999  מתוארת באיור 2. 

 איור 2. סרוטיפים מובילים של תבדידי Salmonella  ממקור הומני, 1999–2017
 Figure 2. Salmonella leading serotypes isolated from human source, 1999-2017
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איור 1. תבדידי סלמונלה ממקור הומני לפי קבוצות גיל 
Figure 1. Human Salmonella isolates by age group
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Salmonella, 2017-2010-איור 3. עונתיות בתחלואה ב
Figure 3. Salmonellosis seasonality, 2010-2017
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  S.Typhimurium,S.Enteritidis לאורך השנים ניתן לראות שינוי בזני הסלמונלה הנפוצים: בשנים 2002-1999 הסרוטיפים הנפוצים היו
ו-S.Virchow. בתחילת שנות האלפיים עלה מספר תבדידי S.Virchow עד שנת 2007, ומאז נצפית ירידה בשכיחותו. בשנת 2007 
הגיח S.Infantis, אשר עלה בחדות עד 2009 והגיע לשיא ב-2012. משנת 2013 נצפית ירידה בשיעור תבדידי S. Infantis. משנת 2015 

יש עלייה בשיעור תבדידי S.Enteritidis, ובשלוש השנים האחרנות סרובר זה הוא הנפוץ ביותר.

עונתיות. סלמונלוזיס היא מחלה עם שיא עונתי בחודשים החמים בישראל ובעולם. מאיור 3 ניתן לראות עלייה בתחלואה מחודש 
מאי עם שיאים בחודשים אוגוסט עד נובמבר. לאחר מכן מתחילה ירידה במספר התבדידים, וכמותם נמוכה ביותר היא בחודשים 
ינואר-פברואר )איור 3(. בשנת 2017 חלה עלייה משמעותית בתחלואה במהלך החודשים מאי-נובמבר ביחס לשנים הקודמות. 

 .S.Enteritidis העלייה בתחלואה ספציפית לסרובר

 Pulse-ניטור שגרתי וחקירה מולקולארית של צברי חיידקים עקב חשד להתפרצות. אנו מאפיינים את תבדידי הסלמונלה בשיטת ה
Field Gel Electrophoresis PFGE, חיתוך DNA- הכרומוזומלי באנזים XbaI ולפי הצורך גם עם BlnI כדי לבדוק אם קיים מקור משותף 

ואם ניתן לאתר צברי תחלואה.

בשנת 2017 היו כמה מקרים של התפרצויות, ולקחנו חלק בחקירה האפידמיולוגית שלהם. בכל המקרים בוצעה אנליזת  PFGE על 
.WGS מנת לבדוק אם יש קשר בין מקרי התחלואה ואם יש מקור מזון משותף לתחלואה )אם נמצא(. בחלק מהמקרים בוצעה אנליזת

S. Enteritidis .1 – מחודש מאי ועד סוף השנה בכמה מוקדים ברחבי הארץ. חקירה אפידמיולוגית משותפת של משרד הבריאות 
PFGE והחקלאות הובילה לחשד כי המקור הוא ביצים של המשווק “יש מעוף” ולולי הטלה ביישוב גורן באופן ספציפי. אנליזות

ו-WGS הוכיחו באופן חד-משמעי כי המקור לרוב מקרי התחלואה הינם אכן הביצים של המשווק “יש מעוף”. בוצעו שלושה 
ריקולים לביצים של משווק זה )ספטמבר, אוקטובר 2017 ופברואר 2018(.

   

S. Ealing - תחלואה ברחבי הארץ מפברואר עד מאי. סרובר זה נמצא בקרב חמישה אנשים מבוגרים ברחבי הארץ. היה חשד  .2
להתפרצות. לא נמצא קשר בין החולים או קשר למקור מזון כלשהו.
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 PFGE תחלואה בצפון הארץ: אוגוסט-נובמבר. סרובר נדיר מאוד שזוהה בקרב עשרה חולים. באנליזת – S. Bovismorbificans .3
נמצאה התאמה לתבדידים מלולי הטלה. לא בוצעה חקירה אפידמיולוגית.

 

אנליזה מולקולארית של S. Typhi - חיידקים אלו מועברים מאדם לאדם בתנאי היגיינה לא ראויים. בישראל הם מבודדים בעיקר   .4
ממטיילים, מעובדים זרים ומתיירים. בשנים 2016-1998 התקבלו במרכז הארצי 234 תבדידים, שהם כעשרה מקרים בשנה 
בממוצע. בשנת 2017 התקבלו במרכז 11 תבדידים. חלק מהתבדידים היו בעלי דגם חיתוך זהה באנליזת PFGE. לא בוצעה 

חקירה אפידמיולוגית. ההנחה הייתה כי כנראה החולים טיילו במקומות חופפים בחו”ל. 

Broth Microdilution-ניטור עמידות של חיידקי סלמונלה לתכשירים אנטימיקרוביאליים בשיטת ה
 Minimal המקובלת במרכזים ארציים בעולם, יושמה במרכז בשנה זו. השיטה מאפשרת לקבוע Broth Microdilution-שיטת ה
Inhibitory Concentration (MIC) למגוון תכשירים, שלחלקם אין חלופה בשיטת ה-disk diffusion. בדקנו מדגם )N=275( של חמשת 

הסרוברים הקליניים הנפוצים )טבלה 3( ומדגם )N=201( של חמשת הסרוברים הנפוצים בענף הלול והמזון )טבלה 4(. המבחן כלל 
13 תכשירים אנטיבקטריאליים שונים. 

טבלה 3. ריכוז האנטיביוטיקה המינימלי המעכב צמיחה, בתבדידים הומניים
Table 3. Minimum inhibitory concentrations (MIC) of human isolates to antibiotics

טבלה 4. ריכוז האנטיביוטיקה המינימלי המעכב צמיחה, תבדידים לא הומניים
Table 4. Minimum inhibitory concentrations (MIC) of non human isolates to antibiotics

S.Enteritidis (N=57) S.Infantis (N=42) S.Kentucky (N=28) S.Typhimurium (N=48) S.Java (N=26)

Antimicrobial class Antimicrobial agent R% I% S% R% I% S% R% I% S% R% I% S% R% I% S%

Aminoglycosides Gentamicin 100 100 82 18 6 94 100

Carbapenems Meropenem 100 100 100 100 100

 b lactam/b lactamase
inhibitor combination Amoxicillin/ clavulanic acid 100 5 95 89 11 10 90 73 27

Cephems
Ceftriaxone 100 100 100 2 98 100

Cefoxitin 100 5 95 4 96 100 15 85

Penicillins Ampicillin 2 98 5 95 89 11 10 90 81 19

Quinolones
Ciprofloxacin 9 91 2 76 21 93 7 6 94 62 34 4

Nalidixic acid 5 95 76 24 93 7 6 94 96 4

Folate pathway inhibitors Sulfixosazole 100 76 24 82 18 23 77 46 54

Phenicols
 Trimethoprim/

sulfamethoxazole 100 67 33 100 6 94 62 38

Chloramphenicol 100 2 19 79 100 8 6 85 8 46 46

Tretracycline Tretacycline 4 96 76 24 86 14 19 81 85 15

S.Enteritidis (N=169) S.Infantis (N=30) S.Kentucky (N=23) S.Typhimurium (N=35) S.Java (N=18)

Antimicrobial class Antimicrobial agent R% I% S% R% I% S% R% I% S% R% I% S% R% I% S%

Aminoglycosides Gentamicin 100 100 87 13 23 77 100

Carbapenems Meropenem 100 100 100 100 100

 b lactam/b lactamase
inhibitor combination Amoxicillin/ clavulanic acid 100 100 87 13 29 71 28 72

Cephems
Ceftriaxone 100 100 100 100 100

Cefoxitin 100 27 73 4 96 100 11 89

Penicillins Ampicillin 100 100 96 4 31 69 33 67

Quinolones
Ciprofloxacin 4 96 97 3 96 4 9 91 22 61 17

Nalidixic acid 2 98 97 3 96 4 9 91 83 17

Folate pathway inhibitors Sulfixosazole 1 99 93 7 91 9 31 69 39 61

Phenicols
 Trimethoprim/

sulfamethoxazole 100 87 13 4 96 3 97 56 44

Chloramphenicol 100 27 73 4 96 20 80 6 11 83

Tretracycline Tretacycline 1 1 98 83 17 91 9 49 51 91 9
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ניתן לראות כי יש חפיפה בדגם העמידות של S. Enteritidis בין הזנים ההומניים והלא הומניים. בשניהם ישנה עמידות חלקית רק לשתי 
קבוצות אנטיביוטיות. בסרובר S.Infantis דגם העמידות דומה בין התבדידים ההומניים ללא הומניים למעט עמידות לכלורמפניקול 
בקרב 2% מהזנים הלא הומניים. סרובר S. Kentucky ידוע בספרות כסרובר עמיד מאוד למגוון רחב של אנטיביוטיקות. ישנו דמיון 
רב בדגם העמידות בין המקורות השונים של הזן. חשוב לציין כי רק בקרב הזנים ממקור הומני נצפית עמידות לאנטיביוטיקות 
Chloramphenicol ו-Trimethoprim / Sulfamethoxazole. בסרובר S.Typhimurium דגם העמידות בין מקורות הבידודים די זהה. 

הבידודים ההומניים מתאפיינים באחוזי עמידות גבוהים יותר לקבוצות שונות של אנטיביוטיקות. חשוב לציין כי נמצא זן אחד ממקור 
לא הומני בעל עמידות ל-Ceftriaxone. סרובר S.Java אשר נפוץ מאוד בקרב ענף הלול, מראה דגם עמידות זהה בבידודים ההומניים 

והלא הומניים. בקרב הזנים ההומניים אחוז הבידודים העמידים לאנטיביוטיקות השונות נמוך יותר.

טבלה 5. מספרים ואחוזים של דגמי עמידות מיוחדים בקרב חמשת הסרוברים השכיחים
Table 5. Precentage and number of the Top 5 Salmonella serotypes with selected resistance patterns

ACssuT: resistance to ampicillin, chloramphenicol, streptomycin, sulfisoxazole and tetracycline.
ACT/S: resistance to ampicillin, chloramphenicol, trimethoprim-sulfamethoxazole.
DSC: decreased susceptibility to ciprofloxacin (MIC ≥0.12µg/mL); Includes MICs categorized as intermediate or 
resistance.

רשתות ניטור לאומיות ובין-לאומיות 
רשת מעבדות זקיף )Sentinel( לאומית לניטור תחלואה אנטרית )משנת 1997( שמרכזה במרכז לאומי לבקרת מחלות;   •

PulseNet International. במקרים של התפרצות או חשד לצבר אנו משווים את טיפוסי החיידקים שנמצאו בארץ לטיפוסים    •
שהנתונים לגביהם קיימים ברשת; 

•   EPIS Europe (ECDC) - The Epidemic Intelligence Information System, רשת ניטור והעברת מידע באירופה ובארצות שכנות 
לגבי תחלואה וחשד להתפרצויות.

Human N
At least ACSSuT At least ACT/S At least DSC

n (%) n (%) n (%)

S.Enteritidis 169 6 3.6%

S.Infantis 30 29 96.7%

S.Kentuckey 23 1 4.3% 1 4.3% 22 95.7%

S.Typhimurium 35 5 14.3% 7 20.0% 3 8.6%

S.Java 18 15 83.3%

Poultry &  food N
At least ACSSuT At least ACT/S At least DSC

n (%) n (%) n (%)

S.Enteritidis 57 5 8.8%

S.Infantis 42 33 78.6%

S.Kentuckey 28 26 92.9%

S.Typhimurium 48 4 8.3% 4 8.3% 3 6.3%

S.Java 26 1 3.8% 1 3.8% 25 96.2%
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מבחני מיומנות
מבחני מיומנות מסוג Ring test המאורגנים על ידי המעבדות לסלמונלה של השירותים הווטרינריים בהולנד: דגימות לבדיקה    •
מתקבלות במעבדות לבריאות העוף במכון קמרון, אשר מבודדות מהן סלמונלה. במרכז הארצי לסלמונלה ממשיכים ומבצעים 

את הזיהוי והאפיון הסרולוגי ואת העמידויות.
מבחני מיומנות של ארגון הבריאות העולמי EQAS. במסגרת המבחן מתקבלות דגימות של זני סלמונלה להגדרה ולבדיקת רגישות    •
לתכשירים אנטימיקרוביאליים. בשנת 2017 זיהה המרכז נכון את כל שמונה התבדידים שנשלחו ועמד בהצלחה גם בבדיקות 

העמידויות.
מבחני מיומנות של EURL, הארגון האירופי של מעבדות הרפרנס לסלמונלה. במסגרת המבחן מתקבלות דגימות של זני סלמונלה    •
להגדרה ולהשוואת אנליזת PFGE. בשנת 2017 זיהה המרכז נכון את כל 21 התבדידים שנשלחו ועמד בהצלחה גם באנליזת 

.PFGE

שיתוף פעולה מחקרי
מיזם הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקטר שמקורם בענף הלול: הבנה של מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה בסלמונלה, 

התפשטותם בקרב שלוחות ענף הלול בישראל ומציאת דרכים למניעתם, עם ד”ר אוהד גל מור מבית החולים שיבא תל השומר.
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March, 2017.Oral presentation. 

2. Maya Davidovich-Cohen, Yosef Ilan Schorr, Simcha Shimhoni, Lea Valinsky, Assaf Rokney, Vered Agmon. 
  ,Table eggs layers workshop, Ministry of Agriculture and Rural Development ,”סלמונלה: תחלואה הומנית בישראל”
November, 2017. Oral presentation.

3. Maya Davidovich-Cohen, Yosef Ilan Schorr, Simcha Shimhoni, Lea Valinsky, Assaf Rokney, Vered Agmon. 
Salmonella: Morbidity and outbreaks in Israel, Advanced School for environmental studies seminar, Hebrew 
University, November, 2017. Oral presentation.

4. Assaf Rokney, Maya Davidovich-Cohen, Yosef Ilan Schorr, Lea Valinsky.
 “Paratyphoid Mary of Delhi”, פורום רפואת מטיילים, ביה”ח תל השומר.
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מרכז ארצי לקמפילובקטר 
___

 PhD מנהלת: איריס נשיא
 MSc עובדת: נעה פלדמן

רקע 
קמפילובקטר הינו חיידק גרם שלילי סלילוני המהווה גורם שכיח לתחלואת מעי באדם. זהו הפתוגן החיידקי האנטרי הנפוץ ביותר 
במדינות מפותחות רבות, והיארעות המחלה בעולם עלתה באופן משמעותי בעשור האחרון. בישראל ההיארעות כיום היא מעל 
100 מקרים ל-100,000, ועומס התחלואה העיקרי הוא בילדים בדומה למגמה במדינות מתפתחות. החיידק נפוץ במגוון בעלי חיים. 
התחלואה בבני אדם היא זואונוטית ונגרמת בעיקר על ידי צריכה או עיבוד של עופות. זיהום צולב מהווה ככל הנראה דרך הדבקה 
משמעותית, ולכן אופן המניעה היעיל ביותר הוא בישול והימנעות מזיהום צולב בעת הכנת מזון מבעלי חיים. לא קיים כיום חיסון 
אפקטיבי נגד קמפילובקטר. המין C. jejuni הוא הנפוץ ביותר בתחלואה בבני אדם והשני בשכיחותו הוא C. coli. התחלואה מופיעה 
לרוב 4-2 ימים לאחר החשיפה וגורמת באופן טיפוסי לשלשול, לעיתים דמי, מלווה לרוב בחום ובכאבי בטן. המחלה נמשכת כ-7-1 
ימים, והטיפול המקובל הוא תומך - השבת נוזלים ואלקטרוליטים. סיבוכים משמעותיים כוללים זיהומים סיסטמיים ובקטרמיה, לרוב 
במדוכאי חיסון, ותסמונות עצביות אוטואימוניות, כגון Guillain Barré, Miller Fisher. התחלואה בקמפילובקטריוזיס נחשבת בעיקר 

ספורדית, והתפרצויות הן נדירות בהשוואה לחיידקים אחרים הנישאים במזון.
הטיפול האנטיביוטי העיקרי הוא אריתרומיצין ומקרולידים נוספים. החיידק מאופיין בפלסטיות גנומית ועשוי לרכוש ממינים אחרים 
מנגנוני עמידות מגוונים הנישאים על הכרומוזום, פלסמידים וטרנספוזונים. בעשור האחרון קיימים דיווחים רבים בעולם על עלייה 
משמעותית בעמידות לפלואורוקווינולונים )Ciprofloxacin המקובל כטיפול אמפירי בגסטרואנטריטיס( עם קשר אפשרי לשימוש 
בתכשירים מקבוצה זו )Enrofloxacin( כזרזי גדילה בתעשיית העופות. נוסף על כך, קיימים דיווחים על עלייה משמעותית בעמידות 

למקרולידים וטטרציקלין.
עדיין לא מיושמת בעולם שיטת אפיון אחידה ויעילה עם רזולוציה מתאימה לזיהוי וחקירת התפרצויות. לאחרונה פותחו בעולם מגוון 

של שיטות אפיון המבוססות על ריצוף גנומי המאפשרות זיהוי של התפרצויות ואיתור של מקורות תחלואה.
חובת הדיווח על תחלואה בקמפילובקטריוזיס קיימת בישראל משנת 1982. רוב מיני קמפילובקטר דורשים סביבה מיקרואירובית 
)5% חמצן( וטמפרטורה של 42°C לגידולם )fastidious orgamisms(. אבחון החיידק מתבצע על ידי בידודו מצואה או מדם או על ידי 
בדיקה מולקולארית. במרכז הארצי לקמפילובקטר מתבצע אפיון של החיידקים במגוון שיטות קלאסיות ומולקולאריות, וכן מתבצע 

ניטור מגמות של עמידות לתכשירים שונים.

רשימת הבדיקות
Indoxyl acetate, Hippurate, Oxidase, Catalase  :אפיון ביוכימי  .1

אפיון מורפולוגי ופנוטיפי  .2
 C. jejuni, C. coli, C. fetus, C. lari, C. upsaliensis  :לאבחנה בין המינים multiplex PCR  .3

WGS ,4.  אפידמיולוגיה מולקולארית לפי הצורך באמצעות ריצוף גנומי מלא
 Broth microdilution: Erythromycin, Ciprofloxacin, Tetracycline, Gentamycin, קביעת רגישות לתכשירים אנטיביוטיים בשיטת  .5

Streptomycin-ו Nalidixic Acid
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תוצאות
בעקבות העלייה החדה בתחלואה בקמפילובקטר במהלך העשור האחרון )כיום כ-8,000 מקרים מדווחים מעבדתית בשנה( נעשה 
שינוי בהוראות של משלוח התבדידים, והחל מאוגוסט 2014 מעבדות הקהילה הגדולות שולחות רק את 15 התבדידים הראשונים 
בכל חודש, ושאר המעבדות ממשיכות לשלוח את כל התבדידים. התקבלו במרכז הארצי 2,433 תבדידים ממקור הומני לאפיון. 

.C. fetus נוסף על כך, אופיינו מקרים בודדים של .C. coli-וכ-25% זוהו כ ,C. jejuni-בדומה לשנים קודמות כ-75% זוהו במרכז כ

באיור 1 מוצגים מספרי התבדידים שאופיינו כ-C. jejuni  ו- C. coli במרכז הארצי, וכן מספרי התבדידים שדווחו על ידי מעבדות 
הסנטינל למרכז הלאומי לבקרת מחלות )נתונים באדיבות ד”ר רווית בסל( בשנים 2017-2000 . כמו כן מוצג אחוז התבדידים של 
C. coli. רשת מעבדות הסנטינל מייצגת מדגמית את הקהילה ואת בתי החולים בארץ ומשרתת כמחצית מהאוכלוסייה. שינוי שיטת 

הדיווח בשנים 2017-2014 מצוין בעמודות ריקות. 

איור 1. התפלגות מיני קמפילובקטר שהתקבלו במרכז הארצי ומספר התבדידים שדווחו על ידי מעבדות הסנטינל 
בשנים 2017-2000

Figure 1. Distribution of Campylobacter species characterized at the national reference
center and number of isolates reported by the sentinel laboratories 2000-2017
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 איור 2. התפלגות המקרים של קמפילובקטר לפי קבוצות גיל, מין החיידק ומין החולה
Figure 2. Distribution of Campylobacter cases by age groups, species and gender 
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קבוצות הגיל עם עומס התחלואה המשמעותי ביותר בשנה זו ובדומה לשנים קודמות הן ילדים צעירים )איור 2(. ההבדל המשמעותי 
ביותר הוא ב-C. jejuni. נוסף על כך, בקרב הילדים הצעירים יש יותר בנים חולים מבנות.

איור 3. מספר הזנים שבודדו מדם ומספר הזנים שהתקבלו מבתי חולים, 2017-2005
Figure 3. Number of isolates from hospitals and from blood, 2005-2017

בשנת 2017 זוהו 77 מקרי בקטרמיה מקמפילובקטר בהמשך למגמת העלייה שנצפתה החל משנת 2014 )איור 3( במקביל 
לעלייה שנצפית במספר הזנים המתקבלים מבתי חולים.
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עמידות תבדידי קמפילובקטר לתכשירים אנטיביוטיים
החל משנת 2014 יושמה במרכז הארצי שיטת ה-Broth microdilution המהווה gold standard לקביעת עמידות קמפילובקטר 
 .)Minimum inhibitory concentration( לתכשירים אנטימיקרוביאליים. בשיטה זו נקבע הריכוז המינימלי הנדרש לעיכוב גדילת החיידק
נבדקים שישה תכשירים אנטיביוטיים מארבע קבוצות שונות בהתאם להנחיות CLSI M-045. הקריטריונים לקביעת העמידות הם 

לפי סטנדרטים בין-לאומיים של הארגונים EUCAST ו- NARMS )טבלה 1(.
בשנת 2017 נבדקו 379 תבדידים ונמצאה עמידות כמעט מוחלטת של שני המינים C. jejuni / C. coli לתכשירים ממשפחת 
הקווינולונים )Ciprofloxacin, Nalidixic acid( וממשפחת הטטרציקלינים )Tetracycline(. נוסף על כך, נמצאה עמידות משמעותית 
לאמינוגליקוזידים מסוג Streptomycin. ממצאים אלה ממשיכים את המגמה שנצפתה בשנים 2016-2014. העמידות למקרולידים 
)Erythromycin(, ולאמינוגליקוזידים מסוג Gentamicin עדיין נדירה, אולם בשנה זאת חלה עלייה משמעותית במספר הזנים העמידים 

ממין C. coli )טבלה 2(.

טבלה 1. שיעורי עמידות תבדידי C. jejuni / C. coli בשנת 2017 לתכשירים אנטיביוטיים
 Table 1. Antimicrobial resistance of C. jejuni / C. coli during 2017

 
Antimicrobial agent C. jejuni (N=224) C. coli (N=155)

%R %S %R %S

Gentamicina 0.4 99.6 5.8 94.2

Streptomycinb 42.4 57.6 73.5 26.5

Ciprofloxacinc 95.1 4.9 94.2 5.8

Nalidixic acida 94.6 5.4 94.2 5.8

Tretacyclinec 96.0 4.0 94.2 5.8

Erythromycinc 1.3 98.7 13.5 86.5
 

*NARMS 2015 breakpoint, b EUCAST 2018  ECOFF, c EUCAST 2018 breakpoint  ;R=resistant, S=sensitive

טבלה 2. מגמות באחוזי עמידות C. jejuni / C. coli בשנים 2017-2014 לתכשירים אנטיביוטיים 
Table 2. Trends in resistance rates of C. jejuni / C. coli during 2014-2017

 
Antimicrobial agent C. jejuni C. coli

2014 
(N=94)

2015 
(N=87)

2016 
(N=231)

2017 
(N=224)

2014 
(N=51)

2015 
(N=57)

2016 
(N=148)

2017 
(N=155)

Gentamicina 0.0 1.0 2.2 0.4 2.0 2.0 2.0 5.8

Streptomycinb 38.0 36.0 42.4 42.4 55.0 72.0 64.9 73.5

Ciprofloxacinc 93.0 94.0 97.0 95.1 98.0 91.0 99.3 94.2

Nalidixic acida 94.0 93.0 96.1 94.6 98.0 91.0 98.6 94.2

Tretacyclinec 89.0 93.0 97.0 96.0 94.0 86.0 93.9 94.2

Erythromycinc 1.0 0.0 2.6 1.3 8.0 0.0 3.4 13.5

The numbers represent percentage of Resistance - %R

* NARMS 2015 breakpoint, b EUCAST 2018  ECOFF, c EUCAST 2018 breakpoint

 C. coli-תחלואה בקמפילובקטר מטופלת בעיקר על ידי מתן אנטיביוטיקות מקבוצת מקרולידים. העלייה בעמידות לאריתרומיצין ב
מעוררת דאגה, שכן אם מגמת העלייה תימשך, יעילות הטיפול עלולה להיפגע. אנחנו רואים חשיבות רבה במעקב ובניטור העלייה 

במקרי העמידות לאריתרומיצין. 



- 24 -

מרכז ארצי לויבריו 
___

 PhD מנהלת: איריס נשיא
 MSc עובדת: נעה פלדמן

רקע 
החיידק ויבריו הינו גרם שלילי בצורת מתג כפוף היכול לגרום למגוון מחלות בבני אדם, לרבות מחלות מעיים, צלוליטיס, דלקות בעין 
ובאוזן, ספטיסמיה ובמקרים נדירים necrotizing fasciitis. סוג זה כולל למעלה ממאה מינים המצויים בסביבות מימיות )מים מלוחים 

או מתוקים(. מתוכם מוכרים 12 מיני ויבריו המסוגלים לגרום לתחלואה בבני אדם.
המין V. vulnificus  עלול לגרום למחלה זיהומית קשה, לרוב בעקבות חשיפה למי ים או למוצרי מזון שמקורם מהים. ידועים שלושה 
biogroups של החיידק; biogroup-3 זוהה לראשונה בישראל במרכז הארצי על ידי ד”ר לרנר בשנת 1996 בחולים שנדקרו מסנפירים 

של דגי אמנון. 
למין V. cholerae יש מעל serogroups 200  שונים, מתוכם רק O1 ו-O139 גורמים למגפות כולרה הקשורות לרוב למים מזוהמים 
עקב היעדר סניטציה במדינות מתפתחות. התפרצות הכולרה האחרונה בישראל התרחשה בשנת 1974, ובשנת 1994 הייתה 

התפרצות בעזה.
המין V. alginolyticus נפוץ מאוד בסביבות ימיות. הוא גורם לזיהומים בעיניים, באוזניים ובפצעים. רוב התבדידים הקליניים שלו 

מקורם מפצעים שהזדהמו לאחר חשיפה למי הים.

רשימת הבדיקות
אפיון ביוכימי.  .1

.(O1/O139) סיווג סרולוגי לתבדידי ויבריו כולרה  .2
 V. cholerae, V. vulnificus, V. alginolyticus, V. parahemolyticus,  המינים העיקריים הם .multiplex PCR זיהוי המין של זני ויבריו בעזרת  .3

.V. mimicus

.biogroup-3-ל biogroup-1 לצורך אבחנה בין V. vulnificus -ל PCR-RFLP  .4
PCR  וריצוף הגן rpoB לזיהוי המינים.  .5

  ,O139 מאפיין את סרוגרופ wbf  ,O1 מאפיין את סרוגרופ wbe :בגנים V. cholerae לִאפיון multiplex PCR  .6
      ו-ctxA  מקודד לתת-היחידה A של טוקסין הכולרה.

תוצאות
אופיינו במרכז הארצי חמישה תבדידים משני מינים: שלושה תבדידים זוהו כ-V. cholerae non-O1 non-O139,  ושני תבדידים זוהו 

 .V. vulnificus לא זוהו כלל תבדידי V. alginolyticus -כ
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איור 1. תבדידי Vibrio שאופיינו במרכז הארצי בשנים 2017-2000
Figure1. Vibrio isolates characterized at the national reference center, 2000-2017

 

החל משנת 2006 נצפתה ירידה בתחלואה מחיידקי V. vulnificus )איור 1(, ככל הנראה כתוצאה של שיפור הרגולציה על שיווק 
 V. cholerae הדגים למאכל ושינוי בדרך הטיפול לפני השיווק. בשנים האחרונות מסתמנת עלייה בדיווחים על תחלואה מחיידקי
non-O1 non-O139, המבודדים ברובם מתרביות דם או מזיהומים באוזניים, כמו גם עלייה בדיווחים על תחלואה מחיידקי

V. alginolyticus, המבודדים מזיהומים באוזניים.



- 26 -

מרכז ארצי לשיגלה 
___

 PhD מנהלת: אנליה ו’ אסרניטצ’י
 BSc עובדת: אליזבטה סירוטקין

רקע
הסוג Shigella שייך למשפחת ה-Enterobacteriaceae ומתחלק לארבעה מינים )קבוצות(:

 ,S. flexneri 13 סרוטיפים של ,S. dysenteriae ידועים 12 סרוטיפים של .A- S. dysenteriae, B - S. flexneri, C - S. boydii, D - S. sonnei

18 סרוטיפים של  S. boydii,  וסרוטיפ יחיד של S. sonnei. המאכסנים הטבעיים הינם בני אדם וקופי אדם. המחלה מועברת מאדם 
לאדם (fecal-oral route). תיתכן גם הדבקה ממזון וממים מזוהמים.

מחלת ה- Shigellosis גורמת לשלשול מימי או דמי, כאבי בטן, התכווצויות וחום. המנה המידבקת קטנה: בין 10 ל-200 חיידקים. 
זמן הדגירה 12 שעות עד 7 ימים. המחלה נמשכת כ-7-5 ימים. קיים מתאם בין המצב הסוציואקונומי של המדינה ו/או קבוצת 
האוכלוסייה למין השכיח: S. flexneri נפוץ במדינות מתפתחות ובקבוצות אוכלוסייה במצב סוציואקונומי נמוך ומהווה כ-60% 
מכלל הדיווחים בעולם, בעוד S. sonnei מהווה רק כ-15% מהמקרים המדווחים במדינות מתפתחות. במדינות מפותחות שיעור 
התחלואה ב-Shigellosis נמוך, והסרוטיפ השכיח הינו S. sonnei. גם בישראל הזן הנפוץ הוא )S. sonnei )80%, אך היקף התחלואה 

גבוה בהשוואה למדינות המפותחות.

נושאי פעילות  
.S. dysenteriae-ו ,S. sonnei, S. flexneri, S. boydii 1.   זיהוי ואפיון זנים ומינים של חיידקי שיגלה, לרבות

קביעת עמידות לתכשירים אנטימיקרוביאליים נבחרים ומעקב אחר תפוצת העמידויות.  .2
שימור מדגם חיידקי Shigella  בבנק הגזע הלאומי.  .3

זיהוי, ניטור ואפיון התפרצויות שיגלה.  .4
מעקב אחר מגמות ותפוצה של הזנים השונים בישראל.  .5

.)ICDC( דיווח למרכז הלאומי לבקרת מחלות  .6

רשימת הבדיקות
זיהוי והגדרה סרולוגית )אגלוטינאציה(.   .1

.)Vitek2( אפיון ביוכימי ידני ואוטומטי  .2
 .(ipaH) Shigella sp לנוכחות גן לאלימות המאפיין PCR  .3

.CLSI-לפי סטנדרטים של ה Disk diffusion -קביעת עמידות לאנטיביוטיקה בשיטת ה  .4
.)MIC( Minimal Inhibitory Concentration לקביעת Broth microdilution 5. קביעת עמידות לאנטיביוטיקה בשיטת

.(Pulsed Field Gel Electrophoresis) PFGE אפיון וקביעת קרבה גנטית בשיטת  .6

תוצאות
13 תבדידים S. boydii ו-2 תבדידים ,S. flexneri )10%( 163 S. sonnei )89%( 1,489 במרכז התקבלו 1,667 תבדידים. מהם
S. dysenteriae. רוב התבדידים )S. sonnei ו- S. flexneri)  התקבלו מילדים בקבוצת גיל 4-0 )איור 2(. תחלואה גבוהה בגיל הצעיר 

קשורה להרגלי היגיינה, שטרם נרכשו ולגורמים נוספים, כגון מצב חיסוני ותנאי תברואה.
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איור 1. התפלגות מיני שיגלה בתבדידים שהתקבלו במרכז הארצי בשנים 2017-2005
Figure 1. Shigella isolates received at the reference center, 2005-2017
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מחודש יולי 2014 חל שינוי במדיניות השליחה של תבדידי שיגלה סוני. מהמעבדות הגדולות של קופות החולים נשלח מדגם מייצג 
של 15 תבדידים ראשונים בכל חודש. מעקב אחר המגמות הרב-שנתיות נעשה לפי מספר התבדידים במעבדות הסנטינליות )קו 

רציף באיור 1(.

 S. flexneri 3a-ו S. flexneri 2a, S. flexneri 1b :השאר התפלגו .S. flexneri 6 -65% הוגדרו כ .S. flexneri אופיינו 163 תבדידי שיגלה
היוו 15%, 7% ו-2%, בהתאמה )איור 3(.
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Figure 2. Distribution of S. sonnei and S. flexneri isolates by age group
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(BMD( עמידות לאנטיביוטיקה. נבדק מדגם של 714 חיידקי שיגלה מכל ארבע הקבוצות. קביעת עמידות מתבצעת בשיטת
 Broth Microdilution. ה-MIC( minimal inhibitory concentration( נקבע בהתאם לסטנדרטים של CLSI. המבחן כלל 14 תכשירים 
 Ciprofloxacin ,Azithromycin אנטיבקטריאליים שונים )עשרה סוגים שונים(, בהם תכשירים המשמשים לטיפול במחלה, כגון
ו-Multi Drug Resistance .Ceftriaxone -(MDR) - עמידות מרובה, מוגדר כעמידות תבדיד לארבע ויותר קבוצות של תכשירים 

אנטימיקרוביאליים שונות. העמידות של  S. sonnei ו- S. flexneri לתכשירים שונים מוצגות בטבלה 1.

S. sonnei - נמצא כי 97% מתבדידי טיפוס זה עמידים לתכשיר אחד לפחות, 10% עמידים ל-AMP ו-5% עמידים ל-SXT. שיעור 

ה-MDR היה 2.7%.  העמידות ל-TET1  )3%( ירדה. 3% מהתבדידים הראו עמידות ל-NAL בשילוב עם תכשירים אנטימיקרטביאליים 
 azithromycin-טבלה 2(. עמידות ל( NAL-ו AMP,SXT אם כי רק 0.5% הראו עמידות לשילוב של ,TE-ו SXT ,FIS ,STR אחרים, בעיקר

נמצאה ב-5% )28 תבדידים(. 
S. flexneri – 99% עמידים לתכשיר אחד לפחות. 72% עמידים לכמה תכשירים - MDR )טבלה 2(. 19.6% הראו עמידות לשילוב של 

AMP ו-SXT. כ- 87% עמידים ל-TET ו-36% ל-AMP. נמשכה מגמת עלייה בעמידות ל-NAL )66%(. בקרב התבדידים העמידים 

.TET-ו SXT ,FIS ,STR  ,NAL הפרופיל הנפוץ היה NAL-ל

1TET (tetracycline), NAL (nalidixic acid), SXT (trimethoprim/sulfamethoxazole), FIS (sulfixosazole), STR (streptomcycin), AMP (ampicillin) 

2017-2005 ,S. flexneri איור 3. סרוטיפים שכיחים של תבדידי
Figure 3. Common serotypes of S. flexneri isolates, 2005-2017
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S. flexneri-ו S. sonnei טבלה 1. שיעור העמידות לפי אנטיביוטיקה בקרב
 Table 1. Percentage of resistance of S. sonnei and S. flexneri isolates

Antimicrobial class Antimicrobial agent % of resistance

S. sonnei 
(N=551)

S. flexneri 
(N=163)

Aminoglycosides
Gentamicin 0 1

Streptomycin* 97 94

β lactam/β lactamase inhibitor combination Amoxicillin/ clavulanic acid 2 4

Cephems
Ceftriaxone 0.4 4

Cefoxitin 0 4

Penems Meropenem 0 0

Macrolides Azithromycin** 5 7

Penicillins Ampicillin 10 36

Quinolones
Ciprofloxacin 1 6

Nalidixic acid 3 66

Folate pathway inhibitors
Sulfixosazole 4 73

Trimethoprim/ sulfamethoxazole 5 73

Phenicols Chloramphenicol 0 26

Tretracycline Tretacycline 3 87

Sensitive to all tested antibiotics 3 0.6

NARMS 2014 לפי breakpoints-קביעת ה*
CLSI  2017, epidemiological breakpoint-לפי ה breakpoints-קביעת ה**

 )MDR( טבלה 2. אחוז התבדידים בעלי עמידות נרחבת לאנטיביוטיקה
Table 2. Percentage of multidrug resistant (MDR) isolates

 
MDR pattern S. sonnei (N=551) S. flexneri (N=163)

At least AT/S 0.54% 19.6%

At least ANT/S 0.1% 11%

At least ANT/S and azithromycin 0 % 1.8%

At least AT/S and azithromycin 0% 1.8%

At least 4 different antimicrobial classes 2.7% 72.3

AT/S= resistance to ampicillin, trimethoprim-sulfamethoxazole
ANT/S= resistance to AT/S and nalidixic acid

סיכום ומסקנות 
הממצאים בעלי חשיבות אפידמיולוגית וקלינית: נמשכת מגמת העלייה בעמידות של   S. flexneri לקווינולונים והופעת עמידות

ב-S. sonnei. יש עלייה בעמידות של S. flexneri ו-S. sonnei ל-azithromycin )7% ו-5%, בהתאמה(. 
שיעור הESBL- בקרב קבוצות שונות של Shigella היה נמוך )1%(. 

תקצירים
Behar A, Baker KS, Bassal R, Valinsky L, Analia V. Ezernitchi, Thomson NR, Cohen D. (2017). Microevolution 
and patterns of Shigella sonnei transmission within cyclic outbreaks of shigellosis in Israel. ISM. April.
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איור 1. מספר מקרי ליסטריוזיס לפי שנים, 2017-2008
Figure 1. Number of listeriosis cases per year, 2008-2017
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מרכז ארצי לליסטריה
___

PhD,  מנהלת: אנליה ו’ אסרניטצ’י
BSc עובדת: אליזבטה סירוטקין

רקע 
הסוג Listeria הינו חיידק סביבתי, גרם חיובי ובעל יכולת תנועה. ההדבקה נעשית דרך המזון שמקורו מן החי ומן הצומח. מוכרים 
שישה מינים: L. welshimeri, L. ivanovi, L. grayi, L. innocua, L. seeligeri ו-L. monocytogenes. תת-המין L. monocytogenes, הגורם 
למחלת הליסטריוזיס, כולל 13 סרוטיפים שונים )7,4e, 4d ,4c ,4b ,4ab ,4a ,3c ,3b ,3a ,1/2c ,1/2b ,1/2a). הוא יכול לשרוד בתנאי 
קיצון: pH4.1-9.6, טווח טמפרטורות 4OC עד 45OC ועמיד לריכוזי מלח גבוהים. תכונות אלו מקנות לחיידק שרידות גבוהה בסביבה 
ובתהליכים לייצור מזון. היארעות המחלה במדינות מפותחות נמוכה )1/1,000,000(, אך המחלה קשה, ושיעור התמותה גבוה )20%-
50%(. אוכלוסייה בסיכון: נשים הרות, קשישים ומדוכאי חיסון. תקופת הדגירה נמשכת עד שישה שבועות, ולכן קשה לעיתים לקשר 

בין המחלה למקור ההדבקה.

נושאי פעילות 
1. אימות ואפיון ביוכימי, סרולוגי ומולקולארי, לתבדידים מבני אדם וממזון. 

2. שמירת התבדידים בבנק הגזע הלאומי.
3. יצירת בסיס נתונים ארצי לחיידקי ליסטריה שבודדו ממזון וחיידקים שבודדו מבני אדם; זיהוי, אימות ומעקב אחר התפרצויות 

ומקורות תחלואה .

רשימת הבדיקות
Listeria monocytogenes לזיהוי ואימות המין  PCR .1

2. קביעת המין ואפיון ביוכימי באמצעות Microgen Listeria ID כולל מבחן המוליזה
serotype לקביעת H-ו  O 3. אגלוטינאציה לזיהוי של

PCR-serogroup 4. סיווג לפי
 )Pulse field gel electrophoresis( PFGE  .5

)WGS( ריצוף גנומי מלא  .6

תוצאות
דגימות קליניות: אופיינו 93 תבדידים מ-76 מקרים קליניים, מספר המקרים הגבוה ביותר בעשור האחרון )איור 1(. מתוך 76 מקרים 
32 מקרים )42%( היו קשורים לנשים הרות וליילודים. זהו מספר המקרים הגבוה ביותר בשמונה שנים האחרונות. העלייה במספר 

מקרים נובעת מהתפרצות בקרב אוכלוסייה הבדואית במחוז דרום.
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איור 2. התפלגות PCR-serogroups לפי קשר להיריון
Figure 2. PCR-serogroup distribution and association with pregnancy

טבלה 1. תבדידי L. monocytogenes לפי מקור הדגימה הקלינית
Table 1. Human L. monocytogenes according to specimen source

Number of isolatesSource 

62Blood

5CSF

2Eye Fluid

1Peritoneal fluid

17Placenta

3Uterus

3Others

.)PCR-serogroup( לשיטה מולקולארית )אגלוטינאציה( serotype השנה הוחלפה שיטת הסיווג לפי

PCR serogroup IVb IVa IIc IIb IIa

serotype 4b, 4d, 4e 4a, 4c 1/2c, 3c 1/2b, 3b, 7 1/2a, 3a

76 תבדידים אופיינו על פי PCR-serogroup. הקבוצות השכיחות בשנת הדו”ח היו 50%( IIb(, IVb )31%( ו- IIa )18.4%(. בקרב מקרים 
.IIb הקשורים להיריון, 20 מקרים מתוך 32 נכללו בקבוצת

דגימות ממקור מזון 

 PFGE ,PCR-serogroup :ממזון. מדגם מהתבדידים אופיינו בשיטות מולקולאריות Listeria monocytogenes-אומתו 360 תבדידי כ
ו-WGS. בסיס הנתונים הקיים משנת 2007 מאפשר לאפיין סוגי מזון רגישים )סלטים, דגים ומוצרי בשר( וטיפוסי ליסטריה הנפוצים 

.)ready to eat food( באדם ובמזון. כ-60% מהתבדידים מקורם במזון מוכן לאכילה
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באיור 4 ניתן לראות את מגוון פרופילי החיתוך )pulsotypes( שהתקבלו ב-PFGE  בשנת 2017. ב- 29 תבדידים קליניים )מתוך 76( 
נמצאה זהות גנטית ברמת ה-PFGE לתבדידים מסוגי מזון שונים. מכאן נובע כי לגבי שליש מהחולים ניתן לקבוע מה היה המזון 

החשוד כמקור לזיהום. 

)N=222( ומקור PCR-serogroup ממזון, לפי L. monocytogenes איור 3. תבדידי
Figure 3. L. monocytogenes from food by PCR serogroup and source N=222
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Figure 4. AscI and ApaI restriction profile distribution among clinical and food isolates
according to source (clinical or food) and PCR serogroups
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בטבלה 2 מוצגים המתאם הגנטי בין תבדידים מבני אדם לתבדידים ממזון וסוגי המזון השונים שנמצאו קשורים לתחלואה. הנתונים 
המעבדתיים תמכו בממצאי חלק מן החקירות האפידמיולוגיות. בשלושה פרופילים שזוהו בשלוש התפרצויות טרם נמצא מקור הזיהום:

pt190x156: פרופיל זה נמצא בשבעה מקרים באזור הצפון בקרב אוכלוסייה מעל גיל 65.

pt25x12: פרופיל זה מאפיין התפרצות שזוהתה בקרב אוכלוסייה בדואית באזור הדרום. מתוך 19 מקרים 14 היו מקרים קשורים 

להיריון )70%>(, וזו ההתפרצות הגדולה ביותר שזוהתה עד כה בישראל.
pt60x13: צבר זה זוהה בשלושה מקרים בעיקר באזור המרכז במקרים הקשורים להיריון. עדיין ממשיכים להופיע מקרים עם פרופיל 

.)WGS( זה. התפרצויות אלה אומתו בשיטה של ריצוף גנומי מלא

)PFGE( טבלה 2. קישור בין מקרים קליניים למקורות מזון לפי פרופיל גנטי
 Table 2. Clinical cases linked to food sources according to PFGE profiles

Food type/sourceFood isolates (N)Clinical cases (N)PFGE profile

poultry, fish22pt1x33

ice cream (3 different importers)51pt1x145

avocado11pt17x3

vegetable salad, poultry21pt18x4

lettuce11pt19x5

frozen vegetables, corn, vegan shwarma, salmon181pt23x9

poultry11pt26x11

corn snack, shnitzel, meat and hummus salad31pt28x5

cabbage salad12pt28x167

pastrami12pt29x04

Bulgarian cheese11pt41x2

fresh salmon, lettuce, hummus31pt82x5

falafel11pt82x89

fish (salmon)11pt83x176

fish (herring and trout)23pt85x125

vegetables (beet salad, tahini with eggplant)21pt123x166

vegetables (corn and garden peas)21pt139x189

vegetables (quinoa salad)17pt149x147

4829Total

סיכום ומסקנות
ב-20 מקרים ניתן היה למצוא קשר לתבדידים ממזון באמצעות ניתוח מולקולארי רטרואקטיבי. ממצאי המעבדה סייעו בהכוונת 
חקירות אפידמיולוגיות כדי לאמת שלילת קשר של מקור זיהום לתחלואה. הגברת חקירות אפידמיולוגיות בזמן אמת תביא לשיפור 
הסיכוי לאתר קשר בין המזון הבעייתי לחולה. הגדלה של בסיס הנתונים והכנסת טכנולוגיות מתקדמות יאפשרו איתור של מקורות 

זיהום פוטנציאלי נוספים.
המרכז פועל בשיתוף פעולה מתמיד עם גורמים נוספים ממשרד הבריאות )שירות המזון והאגף לאפידמיולוגיה( במטרה לאתר 

מקורות זיהום ולסייע בחקירות אפידמיולוגיות.

השתתפות בימי עיון, קורסים וכנסים
 Analia Ezernitchi: Surveillance of Listeria monocytogenes and the food connection. ISCLS (ILMAR), :הרצאות
annual conference, Tel-Aviv 2017

 Lea Valinsky, Joseph Jaffe, Elizabeta Sirotkin, Riva Ben-Ezra, Vered Agmon, Jacob Moran-Gilad, :תקצירים
 Assaf Rokney and Analia Ezernitchi. (2017). A Decade of Source Tracking Invasive Listeria monocytogenes
.Infections in Israel. ISM. April
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מרכז ארצי ל- E.coli פתוגני 
___

 PhD מנהל: מוטי באום
MSc עובדת: עינב אנוקה

E. coli( Escherichia coli( הינו חיידק גרם שלילי המהווה חלק מן הפלורה הטבעית במערכת העיכול של בני אדם, יונקים ועופות. 

קיימים כ-180 סרוטיפים של E. coli. רובם אינם פתוגניים וחיים בשיתוף פעולה עם המאכסן, אך חלקם ידועים כפתוגניים לאדם. 
מדובר בסרוטיפים אשר “רכשו” אלמנטים גנטיים )פלסמידים, בקטריופאג’ים( המקנים להם יכולת לחולל מחלה בבני אדם. קיימות 

:E. coli כמה שיטות למיון פנוטיפי, אפיון ותת-סיווג של חיידקי
סרולוגית: התגובה האימונית לאנטיגנים somatic antigen( O( ו-H (flagellar antigen) הנמצאים על פני השטח של החיידק. בעזרתם 

הוגדרו כ-180 סרוטיפים.

פתוגנית: לפי אופי התחלואה וגורמי אלימות: 
Intestinal Pathogenic E. coli – IPEC - גורמים למחלה במערכת העיכול.

Extraintestinal Pathogenic E. coli  - ExPEC גורמים למחלה מחוץ למערכת העיכול, בעיקר במערכת השתן.

מיון קבוצת IPEC )הגורם לתחלואת מעיים( לתת-קבוצות על בסיס מנגנון המחלה והיכולת ליצור גורמי אלימות שונים:
Enterohemorrhagic –EHEC - גורמים ל-hemolytic uremic syndrom( HUS( ולשלשול דמי. מייצרים רעלן מסוג shiga toxin, בקבוצה 

 .STEC זו נכללים חיידקי
Shiga toxin-producing E. coli – STEC - הסיבה לרוב מקרי ה-HUS. גורמים לאי-ספיקת כליות חדה, המוליזה וטרומבוציטופניה.

Enterotoxigenic – ETEC גורם לשלשול מימי )לא דמי(. נפוץ אצל מטיילים.

Enteroinvasive – EIEC  גורם למחלה דמוית דיזנטריה.

Enteropathogenic  – EPEC  שכיח בקרב ילדים.

 Diffusely adherent – DAEC

 O111, O26, O45, הנפוצים שבהם .non O157 האחרים מכונים STEC זני .E.coli O157:H7 הינו STEC-הסרוטיפ הבולט בקבוצת ה
 .E. coli O157:H7 חייבים בדיווח במדינות מפותחות )ארצות הברית, דנמרק ועוד(. בישראל קיימת חובת דיווח של O145, O103, O121

חשוב להוסיף זני non O157 לחקיקה המחייבת דיווח.

רשימת הבדיקות
.O, H זיהוי סרולוגי לפי אנטיגנים  .1

.)MacConkey, MacConkey Sorbitol, BCIG, TSI( אפיון ביוכימי  .2
.)STEC מאפיינים זני( Stx1, Stx2 לזיהוי הגנים לטוקסינים real time  PCR  .3

.)uidA(O157:H7  המאפיינת.b-glucuronidase-זיהוי מוטציה בגן ל  .4
.EHEC ,EIEC, ETEC, EAEC, EPEC לזיהוי גנים לאלימות המאפיינים קולי פתוגני מהקבוצות PCR .5 

.ExPEC המאפיינים זני hlyA, fimH, cnf1 לזיהוי הגנים PCR .6 
.Broth microdolution בשיטת MIC ב( קביעת ,VITEK2 )קביעת רגישות לתכשירים אנטימיקרוביאליים בשתי טכנולוגיות: א  .7

 .CTX-M מטיפוס )Extended spectrum lactamase( ESBL סיווג גנים לעמידות מסוג  .8
הפקת DNA  מדגימות צואה.  .9

.E. coli 10. ריצוף גנומי מלא של תבדידי
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תוצאות
התקבלו 34 תבדידים החשודים כ-STEC. התבדידים נבדקו ב-PCR  ו/או real time PCR לאיתור נוכחות הגנים המקודדים לטוקסינים 
shiga toxin 1-מבין 34 התבדידים שמונה נמצאו נושאי גנים המקודדים לטוקסינים, מהם 7 חיוביות ל .shiga toxin 2-ו shiga toxin 1
ול-shiga toxin 2 ו-1 חיובית ל-shiga toxin 1 בלבד. כבשנים קודמות גם השנה תבדידים חיוביים לטוקסינים בודדו בחודשי הקיץ. 

  

STEC-ו O157-שהתקבלו במרכז הארצי בין השנים 2017-2011 וזוהו כ E. coli איור 1. תבדידי
Fig 1. E. coli strains received at the reference center during 2011-2017, O157 and STEC isolates indicated.
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 )n=7( צואה ,)n=12( מרבית התבדידים מקורם בתרבית צואה .)מקורות הבידוד של 34 התבדידים מתפלגים לשש קטגוריות )איור 2
וכיח  )n=8(, ומיעוטם מדם )n=4(, שתן )n=2( ומזון )n=2(. מבין שמונה הדגימות שנמצאו חיוביות לטוקסינים, חמש – מקורן בתרבית 

צואה ושלוש מקורן בצואה. דגימות צואה חיוביות נזרעו לקבלת מושבות, אולם לא בודדו חיידקים חיוביים לטוקסינים.

איור 2.  מקורות הבידוד של תבדידי E. coli שהתקבלו במרכז הארצי
Fig 2. Source type of E. coli strains analyzed at the reference center
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אפיון ביוכימי. מבין 34 התבדידים חמישה הם סרוטיפ -O157:H, אינם מתסיסים סורביטול ומכילים מוטציה בגן uidA. מהם ארבעה 
מכילים את הגנים לטוקסינים shiga toxin 1 ו-shiga toxin 2 ואחד מכיל את הגן המקודד ל-shiga toxin 1 וחסר הגן המקודד 
ל-shiga toxin 2. מבין 14 התבדידים מסרוטיפ +Non O157:H, שניים אינם מתסיסים סורביטול ואחד מתוך השניים מכיל מוטציה בגן 

.uidA ארבעה מתסיסים סורביטול ומכילים מוטציה בגן , Non O157:H- מבין שמונת התבדידים מסרוטיפ .uidA

טבלה 1. אפיון סרולוגי וביוכימי ופרופיל טוקסינים של זני E. coli שהתקבלו במרכז 
Table.1 Serology, biochemistry and PCR profile for E. coli isolates

  
Serotype Biochemistry  stx1+

stx2+
stx1+ 
stx2-

β-glucoronidase 
mutation (uidA)

Total

O157:H- sorbitol- 4 1 5 5

Non O157:H+ sorbitol- 0 0 1 14

Non O157:H- sorbitol+ 0 0 4 8

Total     27

לא כולל דגימות צואה

אנליזה מולקולארית לאפיון קרבה בין מקרי תחלואה
באיור 3 מוצגת אנליזת PFGE לתבדידי ה-STEC. תבדידים EC845-1  ו-EC845 2  בודדו מאותו החולה, אך תבנית החיתוך שלהם 
 .stx1-חיובי רק ל EC845-2 בעוד stx2-ו stx1-חיובי ל EC845-1 - מציגה רק 95% דמיון. נוסף על כך, פרופיל הטוקסינים שלהם שונה

שאר התבדידים רחוקים גנטית.

 STEC של תבדידי  PFGE איור 3. אנליזת
Fig 3. PFGE analysis of STEC isolates Whole genome sequencing

שלושה מבין חמשת תבדידי ה STEC - נשלחו לאנליזת WGS. טבלה 2 מסכמת את עיקרי הממצאים. שלושת התבדידים הם מסרוטיפ 
O157:H7 , והם משתייכים ל clonal complex 11 / MLST11 בתבדידים חיוביים ל-shiga toxin 1 ו/או shiga toxin 2 הטוקסינים 

.intimin-בהתאמה. התבדידים חיוביים ל stx2c -ו subtypes stx1a-משתייכים ל
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STEC טבלה 2. המאפיינים הגנומיים של תבדידי
Table 2. Genomic Charachterization of STEC isolates

Key Serotype Shiga toxin variants MLST  Clonal Complex Selected virulence factors

EC841 O157:H7 2c 11 ST11 • intimin  

• type III secretion system 

• Enterohaemolysin  

• Increased serum survival 

• Glutamate decarboxylase

EC849 O157:H7 1a, 2c 11 ST11 

EC850 O157:H7 1a, 2c 11 ST11 

עמידות לאנטיביוטיקה
 ,gentamicin, meropenemשנמצאו רגישים ל:צ ,STEC-בוצעה לתבדידי ה Broth Micro dilution עמידות לאנטיביוטיקה בשיטת
 .chloramphenicol-טבלה 3(. אחד מבין חמשת התבדידים שנבדקו נמצא עמיד ל( nalidixic acid ו ciprofloxacin ,cefoxitin ,ceftriaxone

 EC849 טבלה 3(. לעומת זאת, התבדידים( sulfonamide-ולתכשירים ממשפחת ה tetracycline-ארבעה תבדידים נמצאו עמידים ל
ו -EC850 רגישים לאנטיביוטיקות ממשפחת ה-β-lactam. תבדיד ,EC849 רגיש גם לתכשירים ממשפחת ה-tetracyclines וה-

.PFGE -לשני תבדידים יש גם דפוס חיתוך שונה ב .sulfonamides

STEC טבלה 3. פרופיל עמידות של תבדידי
Table 3. Antibiotic resistance profile of STEC strains

Antimicrobial class Antimicrobial agent Resistant isolates 

Tretracycline Tetracycline 4

Sulfonamide
Sulfisoxazole 4

Trimethoprim/ sulfamethoxazole 4

β-lactams
Ampicillin 3

Amoxicillin / clavulanic acid 2:1 0

Phenicols Chloramphenicol 1

Quinolones
Nalidixic acid 0

Ciprofloxacin 0

Cephalosporin
Cefoxitin 0

Ceftriaxon 0

Carbapenem Meropenem 0

Aminoglycosides Gentamicin 0

סיכום
השנה אופיינו 34 תבדידי E.coli פתוגני, מהם שמונה )24%( נושאים  גנים לטוקסינים ממשפחת ה-shiga toxin. בשנת 2015 20% 
מהתבדידים שהתקבלו במרכז היו חיוביים לגנים לטוקסינים. בשנת 2016 המרכז התמודד עם התפרצות STEC, שבמהלכה 
נשלחו למרכז מאות דגימות וחלק ניכר מהן נמצאו חיוביות לטוקסינים. השיעור הגבוה של תבדידי STEC עשוי להעיד שמספר 
מקרי התחלואה ב-STEC באוכלוסייה עלול להיות גבוה יותר, וכי קיים תת-דיווח בנושא. לאחרונה החל המרכז לשלב טכנולוגית 

מתקדמות של WGS, תהליך שמאפשר אנליזה ברזולוציות גבוהות מאוד.
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מרכז ארצי לסטאפילוקוק זהוב 
___

 PhD מנהל: מוטי באום
MSc עובדת: עינב אנוקה

רקע
Staphylococcus aureus הינו חיידק גרם חיובי המהווה חלק מן הפלורה הטבעית באוכלוסיה בריאה. הוא נמצא באופן קבוע בנחיריים 

)אצל כ-20% מהאוכלוסייה( ובאזורי גוף נוספים )עור, פריניאום, בית שחי, נרתיק, רקטום(. זהו פתוגן אופורטוניסטי שעלול לגרום 
למחלה בתנאי סיכון, כגון פציעה )כוויות, ניתוח, אקזמה(, גופים זרים )קטטר, עירוי, פרוטזות(, כשל חיסוני ועוד. 

 folliculitis, furuncles,:עלול לגרום למגוון זיהומים במערכות גוף רבות ובדרגות חומרה שונות ובהם זיהומי עור S. aureus במקרים אלה
impetigo, scalded skin syndrome mastitis, דלקת עצם osteomyelits, דלקת ריאות, דלקת קרום המוח, דלקת קרום הלב.

S. aureus גורם לזיהומים סיסטמיים המתפתחים לאחר תהליך זיהום מקומי )אבצס, דלקת ריאות( או עקב כניסה של החיידק לזרם 

הדם דרך מכשירי עזר חודרניים המשמשים לטיפול בבית החולים. רעלנים המיוצרים על ידי החיידק גורמים למגוון סימפטומים ובהם 
Staphylococcal toxic shock syndrome. זנים המייצרים heat-stable enterotoxins הינם גורמים נפוצים להרעלות מזון. 

החיידק S. aureus מצטיין ביכולת לפתח עמידות למגוון תכשירים אנטימיקרוביאליים. הוא רכש עמידות לפניצילין עוד בשנות הארבעים 
של המאה ה-20. ב-1961 תואר S. aureus העמיד למתיצילין )MRSA(. מעל 80% מתבדידי Staphylococcus aureus עמידים כיום 
לפניצילין. תבדידים שמקורם בזיהומים בבתי חולים )HA-MRSA( מתאפיינים בטווח עמידות רחב, ואילו תבדידים הנפוצים בקהילה 
)CA-MRSA( לרוב רגישים יותר לאנטיביוטיקה. הטוקסין )Panton-Valentine Leukocidin )PVL מאפיין CA-MRSA ומשמש כמרקר 
מולקולארי לשם זיהויים. המרכז הארצי הוקם בשנת 2010. אל המרכז נשלחים תבדידי MRSA/MSSA מדם ותבדידי MRSA מפצעים.

נושאי פעילות 
אנליזה של תבדידי MRSA/MSSA מדם ותבדידי MRSA מפצעים.  .1
אפיון וסיווג של כלל אוכלוסיית התבדידים בשיטות מולקולאריות.  .2

מעקב אחר מגמות בתחלואה בקהילה ובבתי החולים וזיהוי של זנים חדשים.  .3
זיהוי מולקולארי של תבדידים החשודים כ-CA-MRSA, אפיונם ודיווח ליחידה הארצית למניעת זיהומים לחקירה אפידמיולוגית.  .4

שמירה של כלל הזנים בבנק הגזע הלאומי.  .5

רשימת הבדיקות 
אימות הסיווג באמצעות זריעה על מצע לבדיקת פעילות Dnase ובקיט סרולוגי.  .1

.mecA לנוכחות הגן PCR  .2
.Panton-Valentine leukocidin PVL לטוקסין lukPV לנוכחות הגן PCR  .3

.MRSA-של תבדידי ה SCCmec של קסטת העמידות multiplex PCR-אפיון ב  .4
.protein A-לפי רצף הגן המקודד ל MSSA -ו MRSA סיווג תבדידי - spa typing  .5

.Toxic Shock Syndrome Toxin 1 TSST1-המקודד ל tst לנוכחות הגן PCR  .6
 .MLST-ו PFGE אפידמיולוגיה מולקולארית באמצעות  .7

.Etest-ו Broth Microdilution בדיקת עמידות לאנטיביוטיקה באמצעות  .8
.A-E לנוכחות הגנים לאנטרוטוקסינים  PCR  .9

.arcA לגן PCR 10. בדיקת
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תוצאות
התקבלו 2311 תבדידים. כל התבדידים נבדקים לנוכחות הגן mecA  המקנה לחיידקים עמידות כנגד חומרים אנטיביוטיים ממשפחת 

.MSSA-ו-47% כ MRSA-על בסיס אנליזה זו 53% מהתבדידים אומתו כ .penicillinase resistant beta lactams-ה

מקור התבדידים הוא בעיקר מדם ופצעים )Skin & Soft Tissue )SSTI, 755 ו-199 תבדידי MSSA בהתאמה, ו-380 ו-550 תבדידי 
MRSA בהתאמה )איור 1(. 

MRSA בתבדידי pvl והימצאות S. aureus  איור 1. מקור תבדידי
Figure 1. Source distribution and PVL toxin gene in S. aureus strains
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MRSA ו-MSSA מבקטרמיה
-MRSA שבודדו מחולי בקטרמייה מתפלגים בין גילאי החולים בצורה דומה )איור 2(. 78%  מתבדידי ה MSSA-ו MRSA תבדידי

בודדו מחולים מעל גיל 60 לעומת 62% מתבדידי MSSA שבודדו מחולים מעל גיל 60. מרבית מקרי הבקטרמייה בודדו מחולים 
בגילאים צעירים מאוד, גילאי 5-0, או מבוגרים בני 55 ומעלה. בטווח הגילאים 88-55 ישנה מגמה של עלייה במספר המקרים. תבדידי 
MRSA וMSSA- מתפלגים בין החולים באופן דומה, אך עם העלייה בגיל )95-85( ישנה עלייה מובהקת במספר מקרי הבקטרמייה 
60 הוא הגיל החציוני של החולים שמהם  .MSSA בהשוואה למספר המקרים שמהם בודדו חיידקי MRSA שמהם בודדו חיידקי

.pvl-19 נמצאו חיוביים ל ,MRSA-מבין 380 תבדידי ה .MSSA-ו MRSA בודד

איור 2. התפלגות בידודי MRSA / MSSA מדם לפי גיל המטופל
Figure 2. Age distribution of MRSA and MSSA strains isolated from bacteremia
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pvl עיקריים של תבדידים חיוביים  ל  spa type איור 3. טיפוסי
Figure 3. Distribution of spa types of pvl positive isolates
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 .CA-MRSA-נוכחות הטוקסין מצביעה על וירולנטיות מוגברת, והוא מהווה סמן ל .pvl כל התבדידים נבדקים לנוכחות הגן .pvl
מבין 2311 התבדידים שנבדקו, 317 )14%( נמצאו חיוביים לטוקסין, 287 )13%( תבדידי MRSA ו-30 )1%( תבדידי MSSA. מרבית 
תבדידי ה-MRSA החיוביים ל-pvl הם מעור ורקמות רכות, והנתון המתאים לכך כי CA-MRSA הוא מן הגורמים העיקריים לזיהומי 

עור ורקמות רכות. 
תבדידי MRSA ו-MSSA שנמצאו חיוביים ל-pvl עברו אנליזת spa type , והם מתפלגים ל-38 ו-17 טיפוסי spa type שונים, 
בהתאמה. הטיפוסים העיקריים מופיעים באיור 3. ה-spa type הנפוץ הוא t002, והוא כולל 78 תבדידים )27%(, בניגוד לשנים קודמות 
שבהן ה type spa השכיח בתבדידי MRSA היה t008. ה-spa type השני בשכיחותו הוא t008, והוא כולל 67 תבדידים )23%( 
ואחריו בסדר יורד t019 - 34 תבדידים )10%( 30 - Not typeable ,)12%(, t044 - 17 תבדידים )6%(. זנים נבחרים עברו אנליזת, 
PFGE והתוצאות מוצגות באיור 5.  תבדידים המשתייכים ל-spa type t008 ו- t019 מציגים דפוס חיתוך זהה לדפוס החיתוך של 

הזן הפאנדמי  USA300 ו -USA1100, בהתאמה. 

 Staphylococcus protein השיטה מתבססת על ריצוף הגן .S. aureus מאפשרת הבחנה מדויקת בין תבדידי  spa type אנליזת Spa typing

A, קביעת החזרות בו וה-type. כיום ידועים spa types 17,897  שונים. כלל תבדידי  ה-MRSA( 1217( עוברים אנליזת spa type, והם 
 ,t019 ,Not typeable ,t032 ,t991 ,t008 ,t002 :הנפוצים, בסדר יורד, הם types-מתפלגים ל-133 טיפוסים שונים )איור 5(. עשרת ה
types 79-והם מתפלגים ל ,spa type עברו אנליזת MSSA 234 תבדידי .spa types-והם מהווים 73% מכלל ה ,t065 ,t044 ,t088 ,t001

שונים. שני הטיפוסים הנפוצים, t6605 ו-t659, מהווים 28% מכלל תבדידי ה- MSSA שנבדקו. התפלגות ה-spa-types בקבוצה זו 
.MRSA-הטרוגנית יותר בהשוואה לקבוצת תבדידי ה

  

איור 4. אנליזת spa typing של תבדידי מ-MRSA מדם לפי רבעון  
Figure 4. spa type distribution of MRSA from bacteremia by year quarter
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המעבדות המרכזיות ירושלים

 pvl המכילים את הטוקסין MRSA של זני PFGE איור 5. אנליזת
 Figure 5. PFGE analysis of PVL positive MRSA

תבניות החיתוך 
של זני הרפרנס 

 USA300,
USA1100

 Pulsenet -מ
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מסומנות
בירוק ואדום 
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אנליזת spa typing  של תבדידי MRSA ו-MSSA ממקור דם 
רצפי ה-spa type של 395 תבדידי S. aureus ממקור דם )MRSA +MSSA( הושוו ונקבע ביניהם מרחק גנטי לפי אלגוריתם היוצר 
minimum spanning tree )איור 6 (. תבדידים נחשבים דומים אם המעבר מאחד לאחר דורש מעט אירועים גנטיים, כגון מוטציה, 
חסר או הוספה של רצף. באיור 6 תבדידי הMRSA- מסומנים באדום  ותבדידי ה-MSSA בכחול. ניתן לראות מהאיור כי תבדידי 
ה-MRSA מגוונים פחות מתבדידי MSSA. לכל אחד מטיפוסי ה-MRSA הנפוצים בבקטרמיות קיימים טיפוסים קרובים גנטית, 

שהופיעו כנראה במהלך האבולוציה המקומית של זנים אלו.

spa type מדם לפי S. aureus איור 6. התפלגות תבדידי
Figure 6. A minimum spanning tree of spa types of MSSA and MRSA from bacteremia
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עמידות לאנטיביוטיקה
נבדקה בשיטת broth microdilution למדגם תבדידי  HA-MSSA (pvl-) ,MRSA ו- )+CA-MRSA (pvl תבדידי MSSA  רגישים 
למרבית התכשירים שנבדקו )טבלה 1(. בתבדידי MSSA  שבודדו מפצעים ישנם אחוזי עמידות גבוהים יחסית לפניצילין  ואריתרומיצין, 
53% ו-33%, בהתאמה, ובתבדידי MSSA  שבודדו מדם ישנם אחוזי עמידות גבוהים לאריתרומיצין ופניצילין, 58% ו-29%, בהתאמה. 

.Daptomycin , Linezolid, Nitrofurantoin, Vancomycin-לא נמצאו תבדידים עמידים ל

 MSSA-ו MRSA טבלה 1. עמידות לאנטיביוטיקה של תבדידי
Table 1. Antibiotic resistance profile of MRSA and MSSA isolates

 Antimicrobial 
class

Antimicrobial 
agent 

of resistant isolates %

 MSSA MRSA / pvl+ MRSA / pvl-

Blood n=119 Wound n= 30 Total n=149 Wound n=141 Blood n=137 Wound n=135 Total  n=272

Beta lactam Penicillin 29 53 34 100 100 100 100

Macrolide Erythromycin 58 33 53 29 72 49 61

Quinolones

Ciprofloxacin 8 3 7 21 99 60 79

Levofloxacin 8 3 7 21 99 59 79

Moxifloxacin 8 3 7 18 97 59 78

Phenicol Chloramphenicol 5 10 6 19 48 47 48

Tetracycline Tetracycline 0 0 0 6 4 0 2

lincosamide Clindamycin 2 0 1 4 57 33 45

Aminoglycoside Gentamicin 3 0 3 4 33 27 30

Ansamycin Rifampin 1 0 1 0 1 1 1

Sulfonamide  Trimethoprim /
sulfamethoxazole 0 0 0 1 0 0 0

תבדידי ה-MRSA שנבדקו, עמידים לאנטיביוטיקה ממשפחת ה-β lactam )טבלה 2(. מבין תבדידי הCA-MRSA שנבדקו, תבדידים 
 .CA-MRSA עמידים יותר מתבדידי HA-MRSA  מציגים את אחוזי העמידות הגבוהים ביותר. תבדידי spa type t008-שמשתייכים ל

 .Non typeable NT-מקבוצת ה CA MRSA בתבדידי erythromycin-ישנה עלייה בעמידות ל

spa type לפי HA-MRSA-ו  CA-MRSA טבלה 2. עמידות לאנטיביוטיקה של תבדיד
 Table 2. Antibiotic resistance profile of CA-MRSA and HA-MRSA isolates by spa type

 Antimicrobial 
class

Antimicrobial 
agent 

of resistant isolates %

CA MRSA  (pvl+) HA MRSA  (pvl-)

Wound Blood Wound

t008 
n=36 

t002 
n=61

t019 
n=23

NT 
n=21

t008 
n=23

t002 
n=82

t032 
n=19

t001 
n=13

t032 
n=23

t002 
n=55

t001 
n=5

t991 
n=52

Beta lactam Penicillin 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Quinolones

Ciprofloxacin 78 2 0 0 100 99 95 100 100 95 80 4

Levofloxacin 78 2 0 0 100 99 95 100 100 95 80 0

Moxifloxacin 69 2 0 0 91 99 95 100 100 95 80 0

Macrolide Erythromycin 66 8 4 52 26 91 26 100 35 85 40 17

Phenicol Chloramphenicol 3 3 61 48 78 44 42 31 74 53 60 29

Tetracycline Tetracycline 2 0 0 0 4 1 0 31 0 0 0 0

lincosamide Clindamycin 5 2 4 10 17 68 26 100 30 60 40 6

Aminoglycoside Gentamicin 3 0 0 14 22 34 0 92 4 40 80 19

Sulfonamide Trimethoprim/
sulfamethoxazole 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ansamycin Rifampin 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0 0 0

השתתפות בכנסים: כנס האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה – הרצאה:
Dissemination of the CA-MRSA pediatric clone (ST5-IV-t002-pvl+) in southern Israel
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מרכז ארצי לסטרפטוקוקים 
___

  PhD מנהלת מרכז: מירב רון
MSc מנהלת תחום: זינה קורנמן

 MSc עובדת: נטעלי בניסטי

סטרפטוקוקים )Streptococcus(, קוקים גרם-חיוביים, מסודרים בשרשראות או בזוגות. המיון נעשה היסטורית על פי סרולוגיה 
Lancefield, היצמדות נוגדנים אל מרכיבים סוכריים בדופן החיידק. המוליזה - יכולת לגרום הרס של תאי דם אדומים. סטרפטוקוקים 

 .V עד A המוליטיים מחולקים ל-22 קבוצות המסומנות γ-ו β
הידועות בהם הן קבוצות A, B, C, G  GAS, GBS, GCS, GGS, בהתאמה .

Beta-hemolytic Streptococci - גורמים להרס מוחלט של תאי דם אדומים. 

GAS - S. pyogenes. גורם למחלות בדרכי הנשימה העליונות, דלקת הלוע )פרינגיטיס( ומחלות עור )כגון אימפטיגו ושנית(. 

עלול לגרום לקדחת שגרונית )Rheumatic fever(, אם נוגדנים כנגד החיידק פוגעים באתרי גוף )מסתמי הלב, כליות, מפרקים ומערכת 
.necrotizing fasciitis-העצבים(. החיידק יכול לחדור לאתרים סטריליים )בקטרמיות(  ובמקרים נדירים לגרום ל

GAS - S. pyogenes. גורם לדלקת קרום המוח, דלקת ריאות ואלח דם ביילודים ולעיתים בקשישים. החיידק יכול להימצא בביוטה 

הטבעית של מערכת המין הנקבית ולעבור ליילוד בעת הלידה. 
GGS  GCS-ו- S. anginosus, S. dysgalactiae  וגם S. canis, S. constellatus. בשנים האחרונות עלתה מעורבותם של חיידקים אלו 

בתחלואה לרבות מחלות חודרניות )בקטרמיות, מנינגיטיס ואנדוקרדיטיס(. 

 Non-Beta-hemolytic Streptococci

S. pneumoniae )פנאומוקוק( הינו חיידק של דרכי הנשימה, המועבר מאדם לאדם. חיידק זה גורם לדלקת אוזן תיכונה, לדלקת 

ראות ולעיתים אף מנינגיטיס. מוכרים כיום יותר מ-90 טיפוסים סרולוגיים שונים. לחיידק זה קיים חיסון הניתן לקבוצות אוכלוסייה 
בסיכון )ילדים, קשישים ומדוכאי חיסון(.

חיידקי ה Viridans מאכלסים באופן טבעי את חלל הלוע ויכולים להפוך לפתוגניים. 
Enterococcus- בעבר נכללו חיידקים אלו בקבוצת הסטרפטוקוקים. כיום הקבוצה הינה סוג נפרד. הם מהווים חלק מהביוטה הטבעית 

של מערכת העיכול ונמצאים גם בסביבה. הם חיידקים אופורטוניסטיים העלולים להדביק בעיקר אנשים מקבוצות סיכון )מבוגרים 
ומדוכאי חיסון(. המינים החשובים הם E. fecalis ו- E. faecium המהווים כ-90% וכ-10%, בהתאמה, מכלל תבדידי האנטרוקוקים. 

Haemophilus influenzae - חיידק גרם שלילי השוכן בדרכי הנשימה העליונות. הוא גורם לדלקות אוזניים, דלקת קרום המוח 

ופרכוסי חום. משנת 1994 ניתן חיסון כנגד חיידקי H. influenzae type b Hib לכל התינוקות עד גיל שנה. שיעור ההיארעות שלו ירד 
מ-2 ל-0.1 ל-100,000. במרכז הארצי מנטרים את התבדידים המבודדים בבתי חולים על מנת לבחון את יעילות החיסון ואת הופעת 

טיפוסים חדשים שאינם נכללים בחיסון.

חובת דיווח פרטני ומשלוח למרכז הארצי על פי חוק חלה על:
חיידקי GBS אשר בודדו מיילודים.  .1

חיידקי סטרפטוקוקוס פנאומוניה חודרניים.  .2
חיידקי המופילוס אינפלואנזה טיפוס b חודרניים.   .3

סטרפטוקוקים מקבוצה A – חודרניים.  .4
חשד להתפרצויות.  .5

רשימת הבדיקות 
.Precipitation-בשיטת ה Streptococci הגדרה סרולוגית של קבוצות חיידקי  .1

.M protein-המקודד ל emm-לגן ה sequencing -ו PCR באמצעות GGS/GCS-ו GAS אפיון  .2
.S. anginosus-ל  S. dysgalactiae sp. equisimilis המוליטים של-β בין PCR אבחנה באמצעות  .3

הגדרת טיפוסי  GBS בשיטת Multiplex PCR של הגנים המקודדים לפוליסכרידים של הקפסולה.   .4
.Quelling test-ו wzh לגן PCR+ sequencing באמצעות S. pneumoniae הגדרת טיפוסי  .5

הגדרת טיפוסי H. influenzae באמצעות Multiplex PCR של הגנים של הפוליסכרידים של הקפסולה.  .6
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H. influenzae הגדרה ביוכימית של חיידקי  .7
 PFGE, במקרה הצורך )חשד להתפרצויות ומקרים מיוחדים אחרים( בודקים את הקרבה הגנטית של החיידקים באמצעות  .8

WGS ו-ריצוף גנומי MLST
VITEK2 הגדרת הסטרפטוקוקים, שלא ניתן להגדיר בהם קבוצה סרולוגית, במכשיר  .9

   minimal inhibitory concentration לקביעת Broth microdilution  קביעת עמידות של פנאומוקוקים לאנטיביוטיקה בשיטת  .10
 MIC

תוצאות 
בשנת 2017 התקבלו במרכז 1873 תבדידים )לרבות סקרים ומחקרים(. מהם 967 גזעי סטרפטוקוקים, 702 גזעי פנאומוקוקים ו-187 
גזעי המופילוס אינפלואנזה )איור 1(. תחלואה מפנאומוקוקים היא תחלואה עונתית. העלייה שלה מתחילה בסוף הסתיו )אוקטובר-
נובמבר( ויורדת באפריל. ייתכנו כמה סיבות לכך: א. שהייה במתחמים סגורים ובצפיפות המגבירה העברה טיפתית; ב. מחלה משנית 
לתחלואה העונתית בשפעת ומחלות ויראליות אחרות. לתחלואה מסטרפטוקוקים חודרניים אין תבנית עונתית ברורה. לתחלואה 

מ-H. influenzae יש תבנית דומה לזו הנצפית בפנאומוקוקים, והיא מושפעת כנראה מאותם גורמים. 

איור 1. התפלגות מיני החיידקים שהגיעו למרכז הארצי לסטרפטוקוקים
 Figure 1. Distribution of the isolates tested at the Streptococci Reference Laboratory

 1Other-S. anginosus,S. gallolyticus, S. oralis and

group F

GAS
653

GBS
247

GC/GS
67

Other1
17

H.influenzae
187

S.pneumoniae
702

H. influenzae

S. pneumoniae

1

סטרפטוקוקים
טבלה 1. תבדידי סטרפטוקוקים )ללא פנאומוקוקים( לפי טיפוס ומקור התבדיד

Table 1. Streptococci by group and source (without S. pneumoniae)

Serology group Blood, CSF Urogenital Respiratory Wounds Otherb Total of Total %

A a 270 118 29 177 13 607 66.8

B a 181 38  6 2 227 25

C/G 62   3 1 66 7.3

Other species c 4 1 4 9 1

 Total 517 156 30 186 20 909 100

a Excluding doubles (Blood&CSF). b other sources. C S. anginosus S. gallolyticus, group F
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emm typing משמש לאפיון תבדידי  GAS ו-GGS/GCS.  מקור רוב התבדידים מדם ו-CSF. בטבלה 2 מוצגת התפלגות של טיפוסי 

emm בקרב תבדידי GAS לפי מקור הבידוד. 

טבלה 2. התפלגות טיפוסי emm בקרב תבדידי GAS לפי מקור הבידוד
Table 2. emm type distribution of S. pyogenes (GAS) by source

emm Blood,
CSF

Respi
ratory

Uro
genital

wounds Other Total %

1 33 12 8 13 1 67 11.0

89 15 9 4 14 1 43 7.1

106 19 1 1 17 38 6.3

75 12 8 1 7 3 31 5.1

9 8 9 2 6 1 26 4.3

12 15 5 2 3 25 4.1

93 13 12 25 4.1

6.4 6 9 3 5 23 3.8

53.3 1 1 19 21 3.5

4 7 3 6 3 19 3.1

5.3 11 4 4 19 3.1

3.1 11 5 1 17 2.8

22 11 2 2 1 16 2.6

4.5 15 1 16 2.6

44 2 10 4 16 2.6

28 6 4 3 2 15 2.5

STG652 7 1 1 3 12 2.0

29.2 4 3 4 11 1.8

33 2 9 11 1.8

94 5 2 3 10 1.6

87 1 2 1 5 9 1.5

11 2 5 1 8 1.3

emm Blood,
CSF

Respi
ratory

Uro
genital

wounds Other Total %

18 3 3 1 1 8 1.3

2 4 1 2 1 8 1.3

112.2 3 4 7 1.2

4.19 2 1 1 3 7 1.2

77 2 3 2 7 1.2

36.7 5 1 6 1.0

26.4 3 2 5 0.8

6 2 2 1 5 0.8

STG840 5 5 0.8

118 3 1 4 0.7

14.3 3 1 4 0.7

3.5 2 1 1 4 0.7

STG485 2 2 4 0.7

1.6 2 1 3 0.5

48.1 1 2 3 0.5

1.29 2 2 0.3

1.64 2 2 0.3

63.3 1 1 2 0.3

81 1 1 2 0.3

Others 18 7 1 14 41 6.8

Total 270 117 29 177 13 607 100

בטבלה מספר 2 מוצגת התפלגות טיפוסי emm בקרב תבדידי GAS על פי מקור הבידוד. ניתן לראות שהטיפוס הדומיננטי הוא 
emm1.0 אשר בודד בעיקר מדם ו-CSF. לעומתו הטיפוס emm 53.3 בודד במעל 90% מהמקרים מפצעים. בטבלה 3 מוצגים 
 emm1.0 המובילים בישראל בין השנים 2017-2013. מהתפלגות זו רואים כי בדומה לשנים קודמות, טיפוס GAS עשרת טיפוסי
הוא הטיפוס השכיח ביותר. טיפוס emm 93.0 נכנס השנה לראשונה לרשימת עשרת הטיפוסים המובילים. בשנת 2016 זוהה מקרה 
בודד של טיפוס זה, ואילו בשנת 2017 זוהו 25 מקרים. טיפוס 112.2 יצא השנה מרשימת הטיפוסים המובילים לאחר שהשנה זוהו 

שבעה מקרים בלבד לעומת 31 מקרים בשנה שעברה.

טבלה 3. עשרת טיפוסי GAS המובילים 2013-2017
Table 3. Top 10 emm types, 2013-2017

2013 2014 2015 2016 2017

emm type % emm type % emm type % emm type % emm type %

1 10.5 1 12.5 106 13.0 1 10.2 1 11.0

112.2 9.9 106 10.0 1 11.4 89 8.2 89 7.1

87 6.6 89 7.0 89 6.9 106 7.8 106 6.3

106 6.1 87 5.5 12 4.8 112.2 6.2 75 5.1

22 5.5 12 5.3 112.2 4.5 9 5.2 9 4.3

118 5.5 112.2 4.5 22 3.7 5.3 5.0 12 4.1

6 5.0 22 4.3 4 3.4 22 4.4 93 4.1

12 4.4 4 4.3 5.3 3.4 12 3.6 6.4 3.8

89 3.9 6.4 3.3 3.1 3.2 87 3.6 53.3 3.5

28 3.3 75 2.8 6.4 3.2 3.1 3.4 4 3.1

60.8 59.4 57.5 57.4 52.4
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קביעת תת-טיפוס  emm-subtype תורמת מידע חשוב לחקירות אפידמיולוגיות ולהבנת מגמות ואירועים חריגים. עשרת הטיפוסים 
המובילים מהווים השנה כ-% 52 מכלל טיפוסי ה-emm. לרוב בארצות מפותחות עשרת הטיפוסים המובילים מהווים כ-60% מכלל 
הטיפוסים. בשנה זו הוגדרו 607 תבדידי GAS, שהתמיינו ל- subtypes 81, מתוכם חמישה emm types חדשים. תת-טיפוס חדש נקבע, 
כאשר רצף הבסיסים שונה ב5-1 בסיסים מטיפוס ידוע. כאשר תת-טיפוס שאינו מצוי במאגר הרצפים העולמי מזוהה, הרצף נשלח 
.emm-ובו מוסיפים את תת-הטיפוס למאגר, והוא מקבל שם על פי רצף ה ,)CDC( למרכז לבקרת מחלות באטלנטה, ארצות הברית

GG/CS Group G/C Streptococcus. תבדידי  GG/CS המגיעים למרכז הארצי מבודדים בעיקר מדם או CSF,  אך גם ממקורות נוספים. 

בחיידקי  GGS/GCS מקבוצת ה- S. dysgalactiae ssp. equisimilis זוהה הגן emm, שאופיין עד כה רק ב-GAS. לפיכך אנו מאפיינים כיום 
גם קבוצות אלו בשיטת ה-emm typing. בטבלה 4 מוצגת התפלגות של טיפוסי emm type בקרב תבדידי GG/CS לפי מקור הבידוד.  
בשנה זו התקבלו 67 חיידקי GG/CS מבתי חולים ומקופות חולים. 63 מהם בודדו מדם ו-CSF. מבין emm type שהתקבלו, בדומה 

לשנה שעברה, הטיפוס המוביל היה stG62647.0 )מעל-22%( ואחריוstC74A.0  ו-stG245.0 עם% 10.4 כל אחד.

טבלה 4. התפלגות של טיפוסי emm type  בקרב תבדידי GG/CS לפי מקור הבידוד
Table 4. Distribution of emm type of GC/GS by source

Group emm Blood, CSF Other Total %

G,C stG62647.0 13 2 15 22.4

G 0.stC74A 6 1 7 10.4

G,G/C stG245.0 7 0 7 10.4

G stG485.0 6 0 6 9.0

G stG6,1 6 0 6 9.0

G stG2078,0 2 1 3 4.5

G stG652,1 3 0 3 4.5

G stG4222,0 2 0 2 3.0

G stG5420,0 2 0 2 3.0

G stG652,0 2 0 2 3.0

G stG840,0 2 0 2 3.0

G,C Others 12 0 12 17.9

Total 63 4 67 100.0

Group B Streptococcus (GBS) S. agalactiae גורם לתחלואה ותמותה ביילודים ובחולים עם כשל חיסוני. זיהומים סב-לידתיים 

)Perinatal streptococcal infection( מחולקים לשתי קבוצות לפי גיל היילוד: התחלה מוקדמת )Early onset( גיל 0 עד שישה ימים; 
התחלה מאוחרת )Late onset( - גיל 7 עד 89 ימים )טבלה  6(.

טבלה 5. התפלגות של טיפוסי GBS שהתקבלו במרכז על פי מקור הבידוד
Table 5.  Distribution of GBS types by source

GBS-type Blood CSF Urogenitaly Wounds Total %

Ia 43 8 2 53 23.3

Ib 11 1 12 5.3

II 14 5 1 20 8.8

III 71 12 1 84 37.0

IV 13 1 14 6.2

V 21 5 1 27 11.9

VI 10 5 1 16 7.0

VII 1 1 0.4

Total 183 38 6 227 100.0

בטבלה 5 ניתן לראות כי טיפוס GBS הנפוץ בשנת 2017 היה ׀׀׀ )37%( ואחריו la )23.3%) טיפוס III  ידוע כאלים במיוחד בקרב יילודים. 
 .)GBS-שיעורו מכלל התבדידים נמצא במגמת עלייה )בשנת 2010 15.6%, בשנת 2013 29.3% ובשנים 2016 ו-2017 37% מכלל מקרי ה
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טבלה 6. התפלגות של תת-הקבוצות של GBS לפי גיל היילוד
Table 6. Distribution of GBS serotypes from neonatals by disease onset

 Onset Serotype  Early onset Late onset

No. % No. %

 Ia 10 22.2 4 16

 Ib 0 1 4

 II 2 4.4   

 III 25 55.6 20 80

 IV 2 4.4   

 V 5 11.1   

 VI 1 2.2   

 Total 45 100 25 100

פנאומוקוקים 
בטבלה 7 מפורטת התפלגות של טיפוסי פנאומוקוקים. הטיפוסים הכלולים בחיסון Prevnar13 )משנת 2013( מסומנים באדום.

הטיפוס הנפוץ ביותר הינו 12F, שאינו נכלל בחיסון והגיח בשנים האחרונות, בעיקר בקרב ילדים צעירים. בו- זמנית נמשכת עלייה 
בטיפוס 8 )שאינו נכלל בחיסון( וטיפוס 3 )שנמצא בחיסון(. השנה זוהתה גם עלייה נוספת במספר המקרים שזוהה בהם טיפוס 2. 
52 מקרים השנה לעומת 31 מקרים בשנה החולפת ו-14 מקרים ב-2015. יש לציין כי בשנים הקודמות זוהו מקרים בודדים מטיפוס 

זה, ויש להמשיך ולעקוב אחריו. 

טבלה 7. התפלגות של טיפוסי פנואומוקוקים לפי מקור התבדיד 
Table 7. Distribution of S. pneumoniae serotypes by source

Type Blood CSF others Total  %of total

12F 81 1 1 83 12.9

8 66 1 2 69 10.7

2 47  5 52 8.1

3 41 5 3 49 7.6

16F 32  32 5

9N 28 1 2 31 4.8

19A 23  1 24 3.7

33F 21 2 23 3.6

11A 21  1 22 3.4

22F 18 2 1 21 3.3

14 19 19 3

10A 19 19 3

15A 16 16 2.5

15B 16 16 2.5

24F 15 1 16 2.5

7B 14 1 15 2.3

38 10 10 1.6

31 8 1 9 1.4

35B 8 1 9 1.4

10B 8 8 1.2

17F 8 8 1.2

18C 8 8 1.2

23B 6 1 1 8 1.2

23A 7 7 1.1

Type Blood CSF others Total of total% 

6C 7 7 1.1

1 6 1 6 0.9

13 6 6 0.9

19F 4 1 5 0.8

9V 4 1 5 0.8

4 4 4 0.6

20 4 4 0.6

35F 3 1 4 0.6

21 3 3 0.5

27 2 1 3 0.5

23F 3 3 0.5

6A 3 3 0.5

34 2 2 0.3

15C 1 1 2 0.3

7F 2 2 0.3

NT 1 1 2 0.3

29 1 1 0.2

11B 1 1 0.2

18A 1 1 0.2

24B 1 1 0.2

25F 1 1 0.2

28A 1 1 0.2

6B 1 1 0.2

Total 602 16 24 642 100



- 49 -

באיור  2 ניתן לראות שהמגמה הכללית של תחלואה כתוצאה של טיפוסי פנאומוקוקים הכלולים בחיסון היא ירידה )קו ירוק מקווקו(. 
ואולם עדיין כ-21% מהמקרים בשנה זו נגרמו מטיפוסי פנאומוקוקים הכלולים בחיסון. נצפית ירידה בשיעור של טיפוסי הפנאומוקוקים 

 .)Replacement( השייכים לחיסון, אך עלייה של טיפוסים אחרים

איור 2. התפלגות של טיפוסי פנאומוקוקים הנכללים בחיסון Prevenar 13 בשנים 2017-2011
Figure 2. Disrtibution of pneumococcal serotypes included in vaccine Prevenar 13, 2011-2017
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איור 3. התפלגות של טיפוסי פנאומוקוקים הנכללים בחיסון Prevenar 13 על פי קבוצות גיל 
Figure 3. Disrtibution of pneumococcal serotypes included in vaccine Prevenar 13  by age groups
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באיור 3 ניתן לראות כי טיפוסי פנאומוקוקים השייכים לזני החיסון זוהו בעיקר בקבוצת הגיל של בני 64 ומעלה. בקבוצת גיל זו זוהו 
209 מקרים, ב-67 מתוכם )32%(, זוהו טיפוסי פנאומוקוקים הנכללים בחיסון. ב-31 מהמקרים )46%( הטיפוס שזוהה הוא טיפוס 3. 

לעומת זאת, בקבוצות הגיל 2-0, 5-2, 17-5 ו-39-17 מספר המקרים שבהם זוהו טיפוסים הכלולים בחיסון נמוך.

עמידות לאנטיביוטיקה
נבדק מדגם של 445 תבדידי S. pneumoniae, כ-70% מכלל תבדידי הפנאומוקוקים שהתקבלו. קביעת העמידות התבצעה בשיטת 
Broth microdilution לקבלת ) Minimal Inhibitory Concentration )MIC. אינטרפטציה של הערכים המתקבלים התבצעה על פי 

הקריטריונים של Clinical and laboratory standarts CLSI 2017. באמצעות שיטת הבדיקה החדשה שהוכנסה לשימוש השנה 
 Ertapenem,Vancomycin , -במעבדה, נבדקו 18 תכשירי אנטיביוטיקה המשתייכים ל-11 קבוצות. לא נמצאו תבדידים עמידים ל

Moxifloxacin ו-Linezolid. תוצאות הבדיקה מובאות בטבלה 8.

טבלה 8. אחוז התבדידים העמידים מבין תבדידי S. pneumoniae שנבדקו
Table 8. Percentage of resistante S. pneumoniae strains tested

Antimicrobial class Antimicrobial agent R (%)

(N=445) 12F (N=58) 16F (N=23) 14 (N=13) 19A (N=19) 33F (N=18)

 β lactam/β lactamase
inhibitor combination Penicillin 27.6 82.75 21.7 92.3 57.9 0

 Amoxicillin/ calvulanic
acid 0.9 0 0 0 21 0

Cephems Cefepime 1.1 0 0 7.7 21 0

Ceftriaxone 2 0 0 7.7 31.6 0

Cefotaxime 2 0 0 15.4 31.6 0

Cefuroxime 10.1 0 21.7 92.3 57.9 0

Carbapenems Meropenem 1.1 0 0 0 21 0

Macrolides Erythromycin 13 0 0 92.3 47.3 27.8

Azitromycin 12.8 3.4 0 92.3 47.3 27.8

 Fluroquinolones Levofloxacin 0.2 0 0 0 0 0

Tetracyclines Tetracycline 7.6 3.4 0 0 36.8 0

 Folate pathway
inhibitors

 Trimethoprim/
sulfamethoxazole 6 0 0 69.2 31.6 0

Phenicols Chloramphenicol 0.2 0 0 7.7 0 0

Lincosamides Clindamycin 7 3.4 0 15.4 26.3 11.1

בטבלה 8 ניתן לראות את אחוזי העמידות %R במדגם התבדידים, שהתקבלו עבור כל אחד מתכשירי האנטיביוטיקה שנבדקו, וכן את 
אחוז התבדידים העמידים בטיפוסי פנאומוקוקים נבחרים. בסוגריים מצוין מספר התבדידים שנבדקו בכל קבוצה )N(. כמו כן ניתן 
לראות שמרבית תבדידי 12F, הנפוץ בעיקר בקרב פעוטות, עמידים לפניצילין. הטיפוסים 19A ו-14 עמידים לתכשירי אנטיביוטיקה 

מקבוצות שונות. לעומתם, הטיפוסים 8  ו-2 הנמצאים בעלייה, רגישים לכל סוגי האנטיביוטיקה שנבדקו )המידע אינו מוצג(. 
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על פי הקריטריונים של CLSI למנינגיטיס, תבדידים עם ערכי MIC שווים או קטנים מ-mg/L 0.06 )כחול( רגישים לפניצילין. 
תבדידים שהראו ערכי MIC גדולים או שווים ל-mg/L 0.12 )כתום( עמידים לפניצילין. מאיור 4 ניתן ללמוד כי כ-68% אחוז ממדגם 
הפנאומוקוקים, שבודדו מדם ו-CSF רגישים לפניצילין. יש לציין שאחוז פנאומוקוקים רגישים דומה מאוד נמצא גם בשנה שעברה, 

מה שמעיד על יציבות של התפלגות התבדידים הכוללת. 

 Haemophilus influenzae
החיסון נגד חיידק H. influenzae b (Hib) הוביל לירידה של יותר מ-90% בתחלואה מחיידק זה. בשנים האחרונות נמצאה עלייה 
במספר התבדידים )מכ-20 תבדידים בשנה בתחילת המילניום עד 135- ב-2012 ו-171 ב-2017( ובמקביל נצפה שינוי בשיעור היחסי 
של הטיפוסים הסרולוגיים השונים. השנה אחוז התבדידים שזוהו כ-non-capsulated היה דומה לשיעור שנמצא בשנים קודמות 

)כ-80%(. טיפוס b  נמצא  בשיעור נמוך )טבלה 9(. 

טבלה 9. התפלגות של תבדידי המופילוס אינפלואנזה על פי סוג וביוטייפ
Table 9. Distribution of H. influenzae serotypes by biotype

Serotype I II III IV V VI Total

a 5 12 17

b 9 1 10

e 1 1

f 5 5

Non capsulated 12 70 30 8 7 3 130

Total 31 83 30 9 7 3 163

    S. pneumoniae איור  4. התפלגות הריכוזים המינימליים של פניצילין המעכבים צמיחה של
 Figure 4. Distribution of Penicillin MIC values, S. pneumoniae, N=445
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מרבית התחלואה מתרחשת בשתי קבוצות הגיל בקצוות - ילדים צעירים וקשישים, ומרבית מקרי ה-Hib אירעו בפעוטות מתחת 
לגיל שנתיים )איור 5(.

מבחני מיומנות בין-לאומיים
בשנה זו לקחנו חלק בשני מבחני מיומנות חיצוניים בין-לאומיים )EQA(. המבחנים כללו סיווג פנאומוקוקים בשיטות הנהוגות במעבדה 

)PCR ו-Quellung(. המרכז עבר את המבחנים בהצלחה.
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סיכום 
אפיון הזנים המגיעים למרכז מאפשר לעקוב אחר הגחת זנים חדשים ושינויים החלים בהרכב האוכלוסייה. בשנים האחרונות הורחב 
המעקב אחר שיעור העמידות לאנטיביוטיקה של הפנאומוקוקים, הקשורים לשינויים אפידמיולוגיים וקלינים. נוסף על כך, חקירת 

אוכלוסיות מבוצעת גם באמצעות אנליזת ריצוף גנומית.
בסטרפטוקוקים קיימת יציבות יחסית בטיפוסי התבדידים המובילים. עם זאת, מגיחים גם טיפוסי emm שלא היו בין הטיפוסים 

המובילים.
בפנאומוקוקים נמשכת העלייה בטיפוסים  12F, 8, 2ו-3. יש לבחון אפשרות לאפיון אוכלוסיות אלה לאיתור תת- זנים דומיננטיים. יש 

.12F-11 וA 22F, 33F, 10A, 15B ,8:לציין כי חיסונים הנמצאים כעת בפיתוח כבר כוללים את הטיפוסים
 ,12F- ST3774 12. אנליזת הגנום הוכיחה כי תת-סוג שלF של טיפוסי הפנאומוקוקים מסוג )WGS( בשנה זו בוצעה אנליזת ריצוף גנומי

האנדמי לישראל, הוא הטיפוס הדומיננטי בארץ. העבודה הוצגה בכנס האגודה הישראלית למיקרוביולוגיה.
נמשכת מגמת העלייה במספר של תבדידי המופילוס האינפלואנזה חסרי הקפסולה )NTHi( ממקורות חודרניים המגיעים למרכז. 

יש לבחון את האפשרויות לאפיון אוכלוסיה זו לאיתור תת-זנים דומיננטיים.

איור 5. התפלגות של טיפוסי המופילוס אינפלואנזה על פי קבוצות גיל 
 Figure 5. H. influenzae serotypes by age groups
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מרכז ארצי לשעלת ודיפטריה
___

 PhD מנהלת: אתי מרוא
  MSc בתיה שניידמן ,BSc עובדות: ליזה גרינברג

שעלת
שעלת הינה מחלה קשה של דרכי הנשימה הנגרמת על ידי החיידק Bordetella pertussis. אף שיש חיסון כבר משנות החמישים, 
המחלה ממשיכה להוות בעיה עולמית גם במדינות שבהן שיעורי הכיסוי החיסוני גבוהים. המחלה חייבת בדיווח פרטני בישראל משנת 
 Global-1957. משנת 1999 נצפית עלייה במספר מקרי התחלואה המדווחים בכל העולם וגם בישראל. בהתאם להמלצות ארגון ה
 dTap-IPV הוספו שתי מנות חיסון א-צלולרי ללוח החיסונים השגרתי: בשנת 2005 הוסף חיסון חמישי Pertussis Initiative GPI

לגילאי 8-7 )כיתה ב( וב-2008 חיסון שישי לגילאי 14-13 )כיתה ח(. 
זיהוי מעבדתי להדבקה ב-B. pertussis הינו משימה מורכבת: קשה לקבל תרבית, ואילו שיטות סרולוגיות המזהות נוגדנים בדם, אינן 
רגישות דיין. משנת 2009 אנו מיישמים שיטתRT-PCR  לזיהוי של חיידקי השעלת בדגימות מחולים. על פי הגדרות ה-CDC מקרה 
RT- החשיבות גבוהה במיוחד בתינוקות. בידוד החיידק בתרבית ו/או קבלת .PCR שעלת מאובחן מעבדתית רק על סמך תרבית או

PCR חיובי מותנה בפרק הזמן שעבר מתחילת המחלה ועד לקיחת המטוש ובאופן לקיחת הדגימה. בשיטת ה RT-PCR נבדקים שני 
גנים של החיידק B. pertussis. התשובה חיובית אם זוהו שני הגנים. זיהוי גן אחד מן השנים יכול להיחשב כ”חשד להדבקה בשעלת”.

בדיקות
אימות תוצאות חיוביות של DNA  נעשה מדגימות קליניות )מטושים נאזופארינגיליים, אספירציות( שנשלחו ממעבדות קליניות של 

 .IS481-ו ptx -לשני רצפים: גן ה RT-PCR בתי חולים וקופות חולים באמצעות

תוצאות
בבדיקה מדגמית של מעבדות קליניות נמצא כי כמעט שאין מבודדים את החיידק. רוב המעבדות משתמשות בשיטות מולקולאריות 

ללא תרבית. 
בדיקות אימות נעשו ל-90 דגימות DNA חיוביות במעבדות השולחות. 84 )93.3%( אומתו כחיוביות לשני הרצפים, בשש דגימות 
)6.7%( המקטע IS481  נמצא חיובי והגן ל-ptx  נמצא שלילי. דגימות אלו חשודות כחיוביות ל B. pertussis. רוב הדגימות שנשלחו 
)68 ,75%( היו מילדים מתחת לגיל 14. מספר בדיקות האימות שנשלחו השנה קטן מהמספר שהתקבל בשנה שעברה )143( ובשנת 

2015 )228( בהתאם לירידה במספר מקרי שעלת שדווחו למשרד הבריאות בכל שנה.

טבלה 1. אימות האבחון של B. pertussis מ-DNA של דגימות קליניות
Table 1: Verification of B. pertussis DNA by RT-PCR in samples from clinical laboratories

Age group RT-PCR Total

  ptx +   ptx - ptx -

IS481+ IS481+ IS481-

<1 10 1  11

1-4 9 1  10

5-9 31 1  32

10-14 18 1  19

15-19 2   2

19-44 8 1  9

45-64 6   6

>64 0 1  1

Total 84 6  90
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דיפטריה וטטנוס
 ,)DTP בשנות השישים הוכנס לשימוש חיסון )תרכיב המשולש .Corynebacterium diphtheria דיפטריה נגרמת על ידי החיידק
ומספר מקרי התחלואה מועט ביותר כיום. בשנות התשעים הייתה התפרצות גדולה של מחלת הדיפטריה במדינות הגוש הסובייטי 
לשעבר. לפיכך תוגבר מערך החיסונים לדיפטריה גם בישראל. במרכז הארצי לדיפטריה מתקבלות דגימות של משטחי גרון, אף, 

bronchoalveolar( BAL lavage(, תבדידים מפצעים ופסאודוממברנה לבדיקת נוכחות של החיידק. 

כאשר מזוהה החיידק  C. diphtheria, נבדקת גם נוכחות הגן המקדד לטוקסין הדיפטריה. בדיקת סרום לזיהוי רמת הנוגדנים לטוקסין 
הדיפטריה משמשת לבדיקה של רמת חיסוניות. דגימות דם המגיעות למרכז הארצי מקורן לרוב מנבדקים שלגביהם ישנו חשד 

למערכת חיסונית בעייתית.

נושאי פעילות 
1. אימות הזיהוי של החיידק במעבדה הקלינית ובדיקה מולקולארית לנוכחות הגן המקדד לטוקסין הדיפטריה. 

2. סרולוגיה לבדיקה של נוגדני טטנוס ודיפתריה לצורך בדיקת חסינות. הופסקה בסוף שנה זו.

רשימת הבדיקות
 .)API( באמצעות ביוכימיה Corynebacterium diphtheria -אימות וזיהוי חיידק ה

בדיקה לנוכחות הגן המקדד לטוקסין הדיפטריה. 
סרולוגיה בשיטת ה-ELISA להימצאות של נוגדני דיפטריה וטטנוס בדם. הופסקה בסוף שנה זו.

תוצאות 
התקבלו 13 תבדידים, וכולם  אומתו כ-Corynebacterium diphtheria )טבלה 1(. בכל התבדידים הנזכרים לעיל לא נמצא הגן המקדד 
לטוקסין הדיפטריה. עקב הכנסה של שיטות בדיקה חדשות במעבדות הקליניות כמו MALDI-TOF Mass Spectrometry נשלחו יותר 

תבדידים חשודים. בשנה זאת נשלחו 13 דגימות לעומת חמש בלבד בשנה שעברה.

טבלה 1. תוצאות אימות דיפטריה לפי גיל, מין ומקור הדגימה
Table 1. Verification of Corynebacterium diphtheria.

Source Corynebacterium diphtheria gravis Corynebacterium diphtheria mitis/belfanti Total

Patients Male Female Age Years Patients Male Female Age Years

Ear 5 4 1 2;4;8; 14;15 1 1  15 6

Abcess 3 3  12;41;53 1  1 6 4

Nose     2 1 1 7;52 2

Throat 1 1  12     1

Total 9 8 1  4 2 2  13

טבלה 2. בדיקות נוגדנים לדיפטריה וטטנוס בשנים 2017-2008
Table 2. Number of Diphtheria and Tetanus serum antibodies tests, 2008-2017

 Tetanus No. of
samples

Year 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Total 154 168 236 269 336 445 545 729 948 1205

Unprotective 30 50 63 70 77 93 82 104 136 107

(%) Unprotective 19 30 27 26 23 21 15 14 14 9

 Diphtheria No.
of samples

Total 76 79 80 98 150 214 249 396 584 764

Unprotective 40 43 33 40 55 77 80 113 163 168

(%) Unprotective 53 54 41 41 37 36 32 29 28 22

שיעור הדגימות שבהן רמת הנוגדנים הייתה נמוכה מהנדרש )בלתי מגינה( עלה עד שנת 2009 ומאז התמתן  )טבלה 2(. 
דגימות הדם הנשלחות למרכז הארצי מקורן לרוב מנבדקים שלגביהם ישנו חשד למערכת חיסונית בעייתית.
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מרכז ארצי לפרזיטולוגיה 
___

 PhD מנהלת: תמר גרוסמן
MSc עובדת: יוליה ויינר

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

מלריה, ג׳יארדיה, קריפטוספורידיום ואכינוקוקוס. 
קיימות שלוש קבוצות עיקריות של פרזיטים: 

פרוטוזואה )Protozoa( הינם מיקרואורגניזמים אאוקריוטים חד-תאיים, מיקרוסקופיים החיים בטבע בצורה חופשית או בתוך מאכסן. 
העברת פרוטוזואה החיים בתוך המעי מתרחשת בדרך כלל במסלול fecal-oral,  ואילו פרוטוזואה החיים בדם או ברקמות מועברים 

בדרך כלל מאדם לאדם באמצעות וקטורים )יתושים, זבובי חול ועוד(.
הלמינתים )Helminths( הן תולעים פרזיטיות. הן חיות בבני אדם או בבעלי חיים וחלקן גם בצורה חופשית שאינה בתוך מאכסן 

בשלבי חיים שונים. 
אקטופרזיטים )Ectoparasites( כוללים פרוקי רגל הזקוקים למנת דם כדי לשרוד, כגון יתושים, קרציות, כינים, פשפשים ועוד. 

אקטופרזיטים בדרך כלל אינם גורמי מחלה בעצמם אלא רק ״מעבירי מחלות״.
תחלואה זיהומית מפרזיטים. מכל המחלות הפרזיטיות מלריה היא גורם התחלואה והתמותה הראשון במעלה בעולם כולו. לפי 
נתוני WHO, בשנת 2016 מתו ממלריה מעל ארבע מאות אלף איש. תחלואה מפרזיטים משפיעה על המדינות המפותחות בשני 

״מסלולים״ שונים: הן כתחלואה אנדמית מטפילים מקומיים והן כתחלואה המיובאת על ידי מטיילים ומהגרים. 

אתגרים באבחון מעבדתי של פרזיטים. גורמים אחדים מקשים על אבחון מחלות פרזיטיות. חלקם קשורים במחזור החיים המורכב של 
טפילים. רבים מהם מופרשים מהגוף בכמויות קטנות ולסירוגין או רק בשלבים התפתחותיים מסוימים. אכינוקוקוס, לדוגמה, נמצא 
באדם ברקמות פנימיות בלבד. לכן לקיחת דגימה מתאימה הינה קריטית לאבחון המעבדתי במקרים אלו. עם זאת, חלק מהמחלות 

הפרזיטיות נדירות ואף נעלמו מהארץ. נדירותן היחסית הביאה לירידה בידע האבחוני והמעבדתי הקיים. 
במרכז הארצי לפרזיטולוגיה במעבדות בירושלים מתרכז ידע על אבחון מחלות פרזיטיות אנדמיות או מיובאות. שיטות מולקולאריות 
חדישות משפרות כיום את רגישות הבדיקות. חלקן הוכנסו למרכז הארצי, וחלקן מוכנסות בימים אלה גם למעבדות קופות החולים 

וביה״ח.

בדיקות ונושאי פעילות 
1. בדיקות סרולוגיות לנוכחות נוגדנים לטפילים.

2. אבחון והגדרה של טפילים בדוגמאות קליניות.
3. אימות תחלואה במלריה ואישור זיהוי של מין הטפיל.

4. אבחון תחלואה בקדחת חוזרת הנגרמת על ידי חיידקי בורליה.
5. שימור בנק גזע של דגימות דם חיוביות ודגימות צואה נבחרות.

תוצאות
בדיקות סרולוגיות לטפילים 

סיכום מספר הבדיקות שבוצעו במרכז והממצאים החיוביים מוצגים בטבלה 1 ובאיורים 5-1. חלק מדגימות הסרום נשלחות לאימות 
.CDC -ישנה התאמה בין התוצאות במעבדה לבין התוצאות ב .CDC-או לבדיקה חוזרת ב
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טבלה 1. בדיקות סרולוגיות לאבחון טפילים 
 Table 1. Serum antibodies tests for parasites

Parasite Tests Positive Positive (%)

Echinococcus 171 25 15%

Schistosoma 274 75 27%

Trichinella 20 1 5%

Toxocara 238 17 7%

Entamoeba histolytica 81 3 4%

Strongyloides 521 63 12%

Total 1305 184 14%

אחוז החיוביים הנמוך )14%( יכול לנבוע מנדבקים שאינם מיצרים נוגדנים ברמה שניתנת לאבחון. היווצרות נוגדנים מושפעת מסוג 
הטפיל, מקום הנגע, זמן שחלף מאז ההדבקה, שלב ההדבקה ואופן התבטאות המחלה. כל נבדק מבצע כמה בדיקות לבדיקת 

טפילים שונים מאחר שהסימנים הקליניים אינם ייחודיים לטפיל מסויים.  

איור 1. בדיקות סרולוגיות לאבחון אכינוקוקוס, 2017-2005
Figure 1. Serum antibodies tests for Echinococcus, 2005-2017
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אכינוקוקוס. הבדיקות מתבצעות בשיטת ELISA ובדיקות חיוביות מאומתות בשיטת ה- Western Blot WB שהינה בעלת ספציפיות 
גבוהה יותר. בדיקת נוגדנים לאכינוקוקוס משמשת לאבחנה מבדלת בעקבות ממצאים של ציסטות. בבדיקות אימות שנערכו במרכז 
לבקרת מחלות האמריקאי )CDC( באטלנטה למדגם של דגימות סרום שאובחנו אצלנו, נמצאה התאמה מלאה בין התוצאות בשיטת 

.CDC-לבין הממצאים שהתקבלו בבדיקה ב WB

אפיון גנטי. יישמנו שיטה מולקולארית לאפיון גנטי של אכינוקוקוס. הבדיקה מתבצעת על גבי ציסטות שהוצאו בניתוח. האפיון 
מתבסס על רצפים של הגן COX1. נבדקו דוגמאות אחדות, וכולם שייכים למין Echinococcus granulosus. במחקר משותף 
עם בית הספר לרפואה וטרינרית, המכון הוטרינרי וטרינרים מעיריית ירושלים וחוקרים ממכללת תל חי נסקרו מקרי איכינוקוקוס 
חיוביים בין השנים 2010 ו-2017 ונמצאו 330 חולים שמהם 166 חיוביים )confirmed( ו-164 חשודים )possible(. נעשה גם מיפוי 

חולים על פי מקום מגורים.
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.WB סכיסטוזומה. מתחילת 2016 הבדיקה מתבצעת בשיטת

איור 2. בדיקות סרולוגיות לסכיסטוזומה, 2017-2005
Figure 2. Serum antibodies tests for Schistosoma, 2005-2017
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טריכינלה. המחלה אנדמית. רוב מקרי התחלואה בישראל מתגלים בהתפרצויות. מדובר בקבוצות אוכלוסייה שנוהגות לאכול בשר 
נא, שהיה נגוע בתולעי טריכינלה. רוב המקרים שנחקרו נמצאו קשורים לאכילת בשר של חזירי בר שניצודו בצפון הארץ.

איור 3. בדיקות סרולוגיות לטריכינלה, 2017-2005
Figure 3. Serum antibodies tests for Trichinella, 2005-2017
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איור 4. בדיקות סרולוגיות לטוקסוקרה, 2017-2005
Figure 4. Serum antibodies tests for Toxocara, 2005-2017
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איור 5. בדיקות סרולוגיות לסטרונגילוידס, 2017-2009
Figure 5. Serum antibodies tests for Strongyloides, 2009-2017
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סטרונגילוידס. בדיקה של נוכחות נוגדנים לסטרונגילוידס מתבצעת כאשר יש חשד להדבקה וגם לצורך שלילה בחולים חשודים 
לפני טיפול מדכא חיסון. הבדיקה מתבצעת בשיטת ELISA בעלת רגישות של 90%. ייתכנו מצבים שבהם תהיה תגובה לא ספציפית 
בעת הבדיקה שתגרום לתוצאה חיובית שגוייה. בניגוד להדבקות בטפילים אחרים, רמת הנוגדנים לסטרונגילוידס יורדת  לאחר טיפול 
מוצלח והופכת לשלילית לכל היותר תוך שנה. בגלל הסיבות הללו מומלץ להשלים את הבדיקות הסרולוגיות בעזרת בדיקות צואה. 

העלייה במספר הבדיקות המתבצעות לסטרונגילוידס נובעת ממשלוח זמני של בדיקות מאחת מקופות החולים.  
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אבחון והגדרה של טפילים בדוגמאות קליניות
בדיקות שתן לסכיסטוזומה. הימצאות של ביצי Schistosoma haematobium נבדקה, בדגימות שתן שנאספות על ידי הנבדק 
במשך 24 שעות, בשתי שיטות: מיקרוסקופיה ו-RT-PCR. הבדיקות הן  בעלות רגישות נמוכה בגלל מיעוט ביצים, אבל ספציפיות 
גבוהה ומאפשרות זיהוי של מחלה פעילה ואבחון של מין הסכיסטוזומה. השנה נבדקו 14 דוגמאות, 13 מהן היו שליליות ואחת חיובית 
לביצי סכיסטוזומה. לתשעה מהנבדקים השליליים לביצים התקבלו גם דגימות סרום, מהם שמונה נמצאו שליליים ואחת חיובית. 

בדיקות צואה משלימות למיני סכיסטוזומה האחרים מתבצעות בקופות החולים וגם במרכז הארצי.

אבחון טפילים בדגימות צואה ובנוזלי גוף אחרים. בוצעו RT-PCR ל-376 דגימות )טבלה 2( 

 RT-PCR טבלה 2. זיהוי פרזיטים בדגימות קליניות בשיטת
Table 2. Detection of parasites in clincal samples by RT-PCR

Parasite Tests Positive

Giardia 90 4

Cryptosporidium 38 14

Entamoeba histolitica 118 5

Entamoeba dispar 116 21

Dientamoeba fragilis 115 46

Strongyloides stercoralis 58 3

Schistosoma spp 42 8

Total 577 101

 Hymenolepis בדגימות צואה התגלו ביצים של ,Enterobius vermicularis בדיקות אחרות. בבדיקות מיקרוסקופיות התגלתה תולעת
nana  ו-Taenia spp. שתי חוליות של Taenia saginata זוהו גם ב- PCR וריצוף.

אפיון של דגימות חיוביות לקריפטוספורידיום. המחלה אנדמית בישראל וחייבת בדיווח. אופיינו זנים מצואות של  13 חולים. הזן הנפוץ 
IeA11G3T3 fC. hominis ביותר היה

אימות תחלואה במלריה
דם חיובי לפלסמודיום )Plasmodium) נשלח למרכז הארצי לאימות ותת-סיווג כחוק. בשיטת Real time PCR נבדקים ארבעה מיני 
הפלסמודיום: P. falciparum, P. vivax, P. malariae, P. ovale ו-Plasmodium Spp, המכסה את כל המינים לרבות P. knowlesi )לא 
התגלו עד עתה חולים חיוביים במין זה בארץ(. בשנה זו התקבלו 74 דגימות מ-54 חולים. מהם 32 נמצאו חיוביים )טבלה 3( ושני 
חולים עם הדבקה מעורבת במינים  P. falciparum + P. ovale. אבחון מין הפלסמודיום חשוב לצורך מתן טיפול תרופתי מתאים. השנה 

בדיקת ה RT-PCR תרמה לאבחון הראשוני ב-44% מהחולים.

טבלה 3. אימות וזיהוי מין הפלסמודיום בחולים, 2017-2006
Table 3. Verification and Plasmodium species classification, 2006-2017

Plasmodium spp. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

P. falciparum 15 14 10 16 19 23 21 32 35 31 25 20

P. vivax 18 6 8 7 36 23 26 9 3 1 2 5

P. ovale 3 2 0 4 6 1 3 1 6 4 4 5

P. malariae 1 0 2 1 0 2 1 1 4 2 5 4

Total positive 37 22 20 28 61 49 51 43 50 42 40 32

Not plasmodium 18 26 21 18 15 7 11 19 12 21 24 22

Total patients 55 48 41 44 75 75 59 62 62 63 64 54
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קדחת חוזרת
בשנת הדו״ח נבדקו 15 דגימות מחולים לאיתור נוכחות של חיידקי Borrelia persica  ב-PCR. מהן עשר דגימות נמצאו חיוביות. שלושה 

מקרים היו בני משפחה אחת. בשישה מקרים מקור ההדבקה היה מערות בהרי יהודה וירושלים. 

שימור דגימות סרה וצואה חיוביות. דגימות דם של חולים שנבדקו למלריה ובורליה, דגימות סרום שנמצאו חיוביות לנוכחות נוגדנים 
ודגימות צואה שנמצאו חיוביות לנוכחות פרזיטים נשמרות בהקפאה ומהוות בסיס להקמת בנק גזעים לטפילים השונים.

תוכניות להמשך
המרכז הארצי נמצא בתהליך עדכון, שדרוג וולידציה של כל הבדיקות לטפילים. 

1. המשך ביסוס שיטות מולקולאריות לאפיון מולקולארי של קריפטוספורידיום, ג׳יארדיה ואכינוקוקוס.
2. יצירת שיתופי פעולה עם מעבדות נוספות, רופאים ווטרינרים לטובת מעקב אחר תחלואה בטפילים והבנת הצרכים בשטח. 
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  מעבדה לביולוגיה מולקולארית 
___     

PhD מנהלת: לאה ולינסקי 
MSc רותי ישר ,MSc עובדים: יוסף יפה

PhD מנהלת תחום אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה: יבגניה יאקונין 
ביחידה המולקולארית עובדים מיחידות שונות במעבדות המרכזיות בהתאם לצורך המקצועי. 

נושאי פעילות 
תחום אפידמיולוגיה מולקולארית

 .Pulse-Field Gel Electophoresis (PFGE( קביעת קרבה גנטית של חיידקים שונים באמצעות  .1
.Multi-Locus Sequence Typing (MLST( אפיון גנוטיפי של חיידקים שונים באמצעות  .2

ריצוף גנומי מלא )Whole Genome Sequencing (WGS של חיידקים פתוגניים בהתאם לצורך.  .3
זיהוי ואפיון גנים בפתוגנים שונים )פירוט בדו”חות של המרכזים הארציים המתאימים(.  .4

.Neisseria meningitidis אפיון מולקולארי של חיידקי  .5
.Mycobacterium leprae אבחון מולקולארי של  .6

אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה
אפיון מולקולארי של תבדידי ליגיונלה קליניים וסביבתיים ברמה הארצית.  .1

אבחון וסיווג מהיר של ליגיונלה בדגימות קליניות.  .2
מעקב אחר מגמות תחלואה וחקירת התפרצויות תחלואה.  .3

הקמת בנק גזעים לאומי.  .4
שיתוף פעולה מחקרי ארצי ובין-לאומי.  .5

פיתוח ויישום שיטות חדשות פרויקטים מחקריים שונים וסקרים בתחום של אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות

רשתות ניטור מולקולאריות בין-לאומיות

פרויקטים ייחודיים על פי  צורכי המעבדות ומשרד הבריאות

פירוט הבדיקות 
תחום אפידמיולוגיה מולקולרית

קביעת קרבה גנטית למגוון של מיני חיידקים בטכנולוגיית )Pulse Field Gel Electrophoresis (PFGE . שיטה אוניברסלית לחקר   .1
התפרצויות וזיהוי קלונליות, סטנדרטית ומצטיינת בהדירות )reproducibility(  גבוהה. באמצעות שיטת ה- PFGE מסווגים ומאפיינים 

ביחידה המולקולארית מספר רב של מיני חיידקים.
קביעת פרופיל גנטי של מגוון חיידקים בטכנולוגיית )Multi Locus Sequence Typing (MLST . קביעת רצף ה- DNA של שבעה   .2
גנים שמורים, ״house-keeping genes״ , והשוואתם למאגר נתוני DNA בין-לאומי. לכל אלל ניתן מספר על פי הרצף, צירוף שבעת 
המספרים הללו נותן את ה-)Sequence Type (ST  של אותו החיידק. ה-STs מקובצים ל-Clonal Complex  על פי דמיון בארבעה 
 N. meningitidis, S. aureus, S.pyogenes :לחיידקים  MLST או יותר אללים לגנוטיפ מרכזי אחד. ביחידה המולקולארית מבצעים

.C. coli-ו ,S. pneumoniae ,C. jejuni

 DNA וקביעת רצף PCR.  PCR ואפיון מולקולארי של מגוון חיידקים בטכנולוגיות מבוססות )typing and subtyping( תת-סיווג  .3
במגוון חיידקים, PCR ,PCR-RFLP ,Multiplex PCR והרצה בג׳ל לבדיקת הימצאות גנים, Real-Time PCR - לאבחון ואפיון של 

פתוגנים שונים, חיידקים ופרזיטים כמפורט בדו״חות של כל מרכז ארצי.
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אבחון מולקולארי של חיידקים נדירים או קשים לאבחנה
 ,PCR-מיקרוסקופיה ו , Ziehl-Neelsen וביופסיות באמצעות צביעת slit skin smears-אבחון של החיידק מ .Mycobacterium leprae .4

מדגימות הנלקחות במרפאה למחלת הנסן.
 

אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה
SBT Sequenced Based Typing . סיווג מולקולארי של L. pneumophila מבוססת PCR וריצוף שבעה גנים לפי סכמה בין-לאומית.  .5

 .Sequence Type  ST התוצאה המתקבלת היא
 

Direct SBT or Nested SBT. סיווג מולקולארי של L. pneumophila ישירות מדגימות קליניות. .6 
.mip קביעת מיני לגיונלה המבוססת על ריצוף הגן  .mip-sequencing .7 

 L. pneumophila sg1 בדגימות קליניות )כיח( המאפשר אבחנה בין Legionella 3. זיהוי כמותי של דנ״א מחיידקיplex qPCR .8
.L. pneumophila non-sg1.-ל

 
 

.Legionella sp-ו serogroup 1 serogroups 2-15, :של חיידקי לגיונלה. רמת החלוקה היא לקבוצות serogroup מבחן אגלוטינציה לזיהוי .9 

פיתוח ויישום שיטות חדשות
)WGS( ריצוף גנומי מלא של חיידקים שונים  .10

Bionumerics באמצעות תוכנות שונות והעיקרית בהן WGS-אנליזה ביואינפורמטית ל  .11

תוצאות
סיווג גנטי של Neisseria meningitidis. דלקת קרום המוח מנינגוקוקאלית הנגרמת על ידי חיידק זה היא מחלה קשה מאוד ובמקרים 
מסוימים עלולה לגרום למוות. לסוג הנפוץ בישראל, קבוצה B, עדיין אין חיסון מאושר. תת-סיווג של התבדידים לצורך קביעת תת-

הזנים הנפוצים בישראל מאפשר בירור של תפוצת החיידק, מעקב אחרי מגמות תחלואה ויצירת בסיס מידע לקראת הכנסת חיסון 
עתידי. החיידקים מתקבלים דרך קבע מן המרכז הארצי לניטור מנינגוקוקים בתל השומר. תוצאות של ניטור החיידקים שבודדו 
בישראל מפורטות בטבלה 1. שלוש דגימות התקבלו כ-DNA שהופק במעבדה השולחת שלא הצליחה לבודד חיידק, ובדגימה אחת 
התקבל CSF שהופק ממנו ה-DNA ברובוט ה- Easy Mag. במקרה אחד התקבל האפיון המלא ובשני מקרים אפיון חלקי. מטבלה 
1A ניתן לראות כי השנה הסרוגרופ העיקרי היה סרוגרופ B, אך סרוגרופ Y היה בתפוצה כמעט שווה לו. תפוצה זו שונה מן התפוצה 

בשנים קודמות )איור 2(. הטיפוס העיקרי שגרם לתחלואה חודרנית הוא ST23, ובשאר הטיפוסים היו מעט תבדידים )טבלה1(.
הוגדרו חמישה טיפוסים חדשים של N. meningitidis  בבידודים מדם ו-CSF נוסף על 40 טיפוסים חדשים שהוגדרו בשנים -2015

2007. בסך הכול הוגדרו בישראל 40 טיפוסים חדשים ב-11 שנות טיפיזציה מולקולארית, כ-10% מתוך כלל תבדידי מנינגוקוקים. 
תבדידים שאינם חודרניים )טבלה 1B(, יעברו טיפיזציה על פי שיקול דעת. ה-ST השונים מקובצים ב-Clonal Complex CC. תפוצת 

ה-CC במשך 2017-2007 בישראל מוצגת באיור מספר 1. הקבוצות העיקריות של ה-CC מסומנות.

יור 1. תפוצת ה- Clonal Complex של תבדידי N. meningitidis  חודרניים, 2017-2007
Figure 1. Clonal Complex (CC) distribution of invasive N. meningitidis,  2007-2017
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A. Invasive (Blood & CSF)                                                             B. Others

 N. meningitidis טבלה 1. אפיון מולקולארי וקבוצה סרולוגית של תבדידי
 Table 1. Sequence Type (ST) and serogroup distribution of N. meningitidis

a New ST, b NG- Not groupable.

ST  Clonal
Complex

Sero Group Total

A B C W135 Y NG

11 11 3 3

23 23 8 8

32 32 3 1 4

35 35 1 1

162b 162 1 1 2

207 44/41 2 2

1157 1157 1 1

1655 23 1 1 2

4983 103 1 1

6150 23 1 1

7152 not assigned 2 2

10466 23 1 1

10651 11 1 1

12831 44/41 1 1

12898a 167 1 1

12899a 18 1 1

13077a 44/41 1 1

13186a not assigned 1 1

13591a 1 1

Total 0 13 1 5 12 4 35

ST Clonal 
Complex

Group Sero 

B

162 162 1

12069 not assigned 1

Total  2

בשנה זו בודדו 13 חיידקי מנינגוקוקים מקבוצה Serogroup B) B( המהווים כ-35% מכלל התבדידים. תפוצת ה- Serogroup של 
החיידקים השונים מפורטת באיור 2.
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איור 2. תפוצת הקבוצות  Serogroup של תבדידי N. meningitidis בישראל,  2017-2007
Figure 2. Serogroup distribution of N. meningitidis in Israel, 2007-2017
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אפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה
המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולארית של ליגיונלה הוקמה ב-2012 במסגרת התוכנית הלאומית למניעת תחלואה בליגיונלוזיס 
בהובלת פרופ׳ קובי מורן-גלעד. המעבדה עובדת בשיתוף פעולה עם לשכות הבריאות, מעבדות בתי חולים, המרכז הארצי לתבדידים 
קליניים של ליגיונלה, מעבדות בריאות הציבור ומעבדות מים לפי סטנדרטים בין-לאומיים ופרוטוקולים של מעבדות מובילות בתחום. 

אחראית התחום במעבדה היא ד”ר יבגניה יאקונין.
בשנת הדו”ח התקבלו במעבדה 450 תבדידים מהסביבה ו-33 תבדידים ודגימות קליניות לפי הפירוט בטבלה 2. כל התבדידים 

נשמרו בבנק הגזעים הלאומי של המעבדות המרכזיות.

טבלה 2. מספר תבדידי ליגיונלה מהסביבה )A( ומדגימות קליניות )B( שהתקבלו בשנת 2017
Table 2. Environmental (A) and clinical (B) Legionella samples received during 2017. 

A. Enviromental isolates

Sending laboratory No.of isolates

2017 2017-2013

Abu Kabir Water Microbiology 121 910

Assaf Harofeh MC - Microbiology 2 87

Bio-Lab 226 1063

Central Labs Water Microbiology 32 56

Haifa Water Microbiology 24 156

Inst Food Microbiology 33 93

Milouda Labs 12 21

Total isolates 450 2386
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B. Clinical isolates

Clinical laboratory 2017 2017-2013 Total

Patients Samples1 Patients Samples1

Asaf-Harofeh MC 3 5 11 15

Beilinson MC 1 2 14 21

Bnei-Zion MC 0 0 5 8

 Hadassah MC 4 6 14 22

Haemek MC 2 3 13 27

Hillel Yaffe MC 0 0 1 2

Meir MC 4 4 12 14

Poria MC 0 0 1 1

Rambam MC 3 3 17 20

Shaare Zedek MC 1 1 4 7

Sheba MC 1 1 4 4

Soroka MC 1 2 4 14

Sourasky (Ichilov) MC 2 2 4 5

Wolfson 2 2 3 4

Yoseftal MC 0 0 1 2

Ziv MC 1 1 1 1

Legionella Mol. Lab* 0 1 1 12

Total samples 25 33 110 179

1 Samples - isolates and / or DNA extracts, sputum and BAL samples 

*חיידקים בודדו במעבדה מולקולארית מדגימות מדרכי נשימה שנשלחו על ידי מעבדות קליניות.

אפיון מולקולארי באמצעות SBT נעשה למדגם של 132 זנים מן הסביבה, במסגרת בדיקות שגרתיות וחקירות אפידמיולוגיות. 
התפלגות ה-ST מתוארת באיור 3. כשליש )45 זנים, 34%( השתייכו לסרוגרופ 1 )sg1 , מסומן בגרף בגווני צבע כחול(. נמצאו גם 

(L.spp( L. pneumophila זנים שאינם מהמין )שלושה )2%
ST1 )סרוגרופ 1( היווה את הזן השכיח ביותר )33, 25%( מכלל הדגימות הסביבתיות. זנים נוספים של סרוגרופ 1 שבודדו מן הסביבה 

ב-2017 היו ST48, ST284, ST59,ST1119 ,ST856  ST2284 , ST2048 ו-ST2464. שלושה ST חדשים אופיינו במעבדה ומהווים 2% 
מכלל הזנים שאופיינו. רצפי הגנים של הזנים החדשים הופקדו במסד הנתונים הבין-לאומי.

תבדידי ליגיונלה סביבתיים בודדו מבדיקות של מערכות המים של מוסדות בריאות )בתי חולים, מרפאות ומוסדות אשפוז שונים(, 
אתרי נופש )בתי מלון, מרחצאות ועוד( ומוסדות ציבור. התפלגות של תבדידי L. pneumophila לפי אתר הבידוד מוצגת בטבלה 3. 

בטבלה מוצגים גם מספר תבדידי ליגיונלה שנעשה להם SBT מתוך כלל התבדידים, כמחציתם )49.8%( ממוסדות רפואה.
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טבלה 3. התפלגות תבדידי ליגיונלה סביבתיים על פי אתר התבדיד
Table 3. Distribution of environmental Legionella isolates according to setting

Settings 2017   Total 2013-2017

 Legionella
isolates

 (%)  SBT  Legionella
isolates

 (%)  SBT

Medical Centers 224 49.8% 52 1236 51.8% 393

Hotels 105 23.3% 48 640 26.8% 302

Nursing Homes 88 19.6% 6 329 13.8% 58

Private houses 0 0.0% 0 35 1.5% 29

Dental Clinics 0 0.0% 0 20 0.8% 13

Industry 1 0.2% 1 15 0.6% 5

Public places 23 5.1% 16 46 1.9% 28

Mikveh 0 0.0% 0 7 0.3% 3

Spa/swimming pool 4 0.9% 3 28 1.2% 12

Special inst.for children 1 0.2% 0 22 0.9% 4

 Community Health Center 4 0.9% 3 8 0.3% 3

Total 450 129 2386 851

איור Sequence Types  ST .3 של תבדידי L. pneumophila מן הסביבה
 *Figure 3. Sequence Types (ST) of environmental L. pneumophila strains
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* Major STs are indicated. STs of serogroup1 are shown in blue shades.
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בשנת הדו”ח התקבלו למעבדה המולקולארית 33 דגימות קליניות )תבדידי חיידקים, מיצויי דנ״א או/ו כיח או/ו BAL( של 25 חולים. 
הזן העיקרי אשר גרם לתחלואה בשנת הדו”ח היה ST1 בדומה לשנים קודמות )41% השנה, 53% - במצטבר במהלך חמש שנים 

2017-2013(. התפלגות כל תת-הזנים של L. pneumophila  קליניים שהתקבלו במעבדה במשך 2017-2013 מפורטת באיור 4.

יור 4. התפלגות תת-הזנים של L. pneumophila  בדגימות קליניות, 2017-2013 
 Figure 4. Distribution of L. pneumophila subtypes in clinical samples, 2013-2017
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התאמה בין דגימות קליניות לסביבה. למעבדה המולקולארית של ליגיונלה דווח ב-2017 על 50 חקירות. רוב המקרים אובחנו בבתי 
חולים באמצעות זיהוי אנטיגן של לגיונלה בשתן החולה, ולא נלקחו דגימות מדרכי הנשימה, המתאימות לאפיון תת-זן לגיונלה אשר 
גרם למחלה. רק בשבעה מקרים התקבלו דגימות קליניות ודגימות סביבתיות ממקום חשיפה חשוד, ולפיכך ניתן היה לבצע אנליזה 
מולקולארית מקיפה: בחמישה מקרים נמצאה התאמה בין זן קליני לסביבתי. בתשעה מקרים התקבלו דגימות סביבתיות בלבד. 
ב-18 מקרים התקבלו דגימות קליניות בלבד וב-16 מקרי חקירה לא התקבלו דגימות כלל. תוצאות של אפיון זני ליגיונלה הועברו 
לגורמי חקירה בלשכה הרלוונטית ולאגף אפידמיולוגיה של שירותי בריאות הציבור. המספר הנמוך של מקרי חקירה מולקולארית 
נובע מכמה גורמים: אבחנה מעבדתית באמצעות אנטיגן בשתן בלבד ללא דגימות עוקבות ממערכת הנשימה, אי-הימצאות מקום 

חשיפה חשוד, אי-דיגום במערכות מים של בתים פרטיים.

מחקר. המעבדה המולקולארית לליגיונלה לקחה חלק בסקר מחקרי להערכת סיכונים להידבקות בחיידק הליגיונלה בצה״ל, שנערך 
במסגרת התוכנית הלאומית למניעת לגיונלוזיס. הפרויקט הוא שיתוף הפעולה של המחלקה לרפואה צבאית באוניברסיטה העברית 
והמעבדות המרכזיות בירושלים )מעבדת המים והמעבדה המולקולארית(. במהלך הסקר אשר הסתיים בשנת הדו״ח, התקבלו 
למעבדה המולקולארית 367 תבדידי ליגיונלה מ-191 דגימות מים ו-199 מטושים. נעשה אפיון מולקולארי ל-88 זנים. הדנ״א של 34 
זנים סביבתיים נשלח לריצוף גנומי מלא לצורך חקר סימנים אפידמיולוגיים שונים. 199 דגימות ממטושים נלקחו לבדיקת היתכנות 

של זיהוי ישיר )ללא תרבית( של חיידקי ליגיונלה.
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 Mycobacterium leprae (M. leprae ( אבחון מעבדתי של
גורם למחלה זיהומית כרונית הפוגעת בעור ובעצבים הפריפריים. החיידק הוא טפיל תוך-תאי שאינו ניתן לגידול בתנאי מעבדה. 
כ-95% מהאוכלוסייה שנחשפה לחיידק מפתחת תגובה חיסונית מתאימה ואינה מפתחת סימנים קליניים. לאנשים המפתחים מחלה, 
יש חסר אימונולוגי ספציפי. דרך ההעברה היא טיפתית, קצב התרבות החיידק איטי וזמן הדגירה באדם בין שלוש שנים ל-20 שנה. 
מחלת הנסן ניתנת לריפוי, אם היא מאובחנת בשלב מוקדם, באמצעות טיפול תרופתי משולב. חולה מטופל אינו מדבק ויכול לחיות 
בקהילה ללא הגבלה. יש כמה צורות קליניות של המחלה: Tuberculoid Leprosy - מספר חיידקים במשטח העור קטן ולכן קשה 
לאבחן במיקרוסקופ. Lepromatous Leprosy  - כמות רבה של חיידקים במשטח העור. קצב היעלמותם לאחר טיפול ממושך, ממצב 
של חיידקים שלמים לחיידקים שבורים עד להיעלמות החיידקים אורך עד כשנה. בישראל משנת 2005 אבחון המחלה מתבסס על 
אבחנה קלינית, מיקרוסקופית ובדיקה מולקולארית רגישה )הפקת DNA ו-PCR(. דגימות הומניות, slit skin smears וביופסיות מתקבלות 
מן המרכז הארצי למחלת הנסן. הבדיקות נעשות לחולים חדשים וחשודים, לחולים ידועים אשר נמצאים בטיפול )חולים כרוניים(, 
למגעים של חולים ולחולים שסיימו טיפול למטרת מעקב. נעשות שתי בדיקות: צביעת Ziehl-Neelsen והסתכלות מיקרוסקופית 
ו-PCR שבה מגבירים גן ייחודי של החיידק )RLEP( וגן הומני לבקרה פנימית)beta-globin(. משנת 2014 הפקת ה-DNA לדגימות 

נעשית באמצעות רובוט הפקה, NucliSENS easyMAG של חברת BioMẻrieux, ורגישות השיטה עלתה עקב כך. 
השנה נבדקו 84 דגימות מ-18 נבדקים: חולים, חשודים ומעקב. תוצאות הבדיקה במיקרוסקופ וב- PCR מוצגות בטבלה 4 ו-5. רגישות 
האבחון ב-PCR גבוהה מהאבחון הנעשה במיקרוסקופ: 26 דגימות נמצאו חיוביות ב-PCR לעומת 24 שנעשו במיקרוסקופ. לא היו 
כלל דגימות חיוביות במיקרוסקופ ושליליות ב- PCR. סך הכול היה נבדק אחד עם מיקרוסקופיה שלילית ו-PCR חיובי. בדגימות של 
חולים מטופלים נצפו חיידקים שבורים, ורק לחולה החדש היו חיידקים שלמים. יש לציין כי חשוב לאבחן את החיידק בשתי השיטות 
בו-זמנית; לבקרה, למקרה של כשל באחת מהן, ולקבלת תוצאות משלימות )לדוגמה, במיקרוסקופיה ניתן לראות אם החיידקים 

שלמים או שבורים כתוצאה של הטיפול(.

טבלה 4. תוצאות  זיהוי של חיידקי M. leprae  ב-PCR ובמיקרוסקופ לפי נבדק
Table 4. Identification of M. leprae by PCR and microscope according to patient

 Total   PCR Microscope

Positive Negative Not clear Positive Negative ND

ill 5 4 1  3 2  

Suspected 11 weak band 3 5 3  10 1

follow up 1 1    1  

contact 1  1   1  

Total 18 8 7 3 3 14 1

ND - not detectable, bad samples

All samples except 1 (new patient) were fragmented bacteria
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טבלה 5. זיהוי חיידקי M. leprae, השוואה בין האבחנה ב-PCR לאבחנה במיקרוסקופ לפי דגימה
 Table 5. Identification of M. leprae by PCR and microscope by sample

 Total PCR Microscope

Positive Negative Not clear/ND Positive Negative ND

ill 27 20 5 2 13 14  

Suspected 43 weak band 4 31 8 0 40 2

follow up 7 6 1 0 0 7 0

contact 7 0 7 0 0 7 0

Total 84 30 44 10 13 68 2

רשתות ניטור בין-לאומיות 
 .PulseNet ,המעבדה המולקולארית מייצגת את ישראל באירופה ובעולם בתחום של רשת הניטור הבין-לאומית לחיידקים פתוגנים
השתתפות זו מאפשרת לעקוב בזמן אמת אחר מגמות השינוי והתפוצה של טיפוסי החיידקים המנוטרים. בכל מקרה של התפרצות 

או חשד לצבר אנו משווים את טיפוסי החיידקים שנמצאו בארץ לטיפוסים שהנתונים לגביהם קיימים ברשת. 

יישום שיטות חדשות 
 ST32, נפוצים )כגון ST במדינת ישראל וכן במדינות אחרות ישנם .Fine typing-ב  N. meningitidis הרחבת הסיווג של תבדידי
ST35 ועוד(, שלא ניתן להבדיל ביניהם רק באמצעות MLST. לפיכך הרחבנו את הסיווג המולקולארי. זהו סיווג המתבסס על רצף בגן 
fetA ועל שני מקטעי רצפים )1 ו-2( בגן porA. השיטה יושמה השנה לכל תבדידי המנינגוקוקים שהתקבלו במעבדה המולקולארית. 
באמצעות Fine typing הצלחנו להפריד זני מנינגוקוקים הנמנים עם 29 טיפוסי ST ל-150 טיפוסי  ST+Fine typing. ההבדלים בגן 
fetA תורמים לרזולוציה גבוהה יותר מ-porA1 )תוצאות לא מוצגות(. עם זאת, נמצא שאין תלות בין שינויים בשלושת המקטעים, 

והיו ST שבהם דווקא porA1 הוא שאפשר את ההפרדה. ל- 22 תבדידים בעלי ST ייחודי היה וריאנט אחד בלבד.

מחקר 
אפיון התכונות האפידמיולוגיות והמולקולאריות ביסוד העלייה החדה וההתפשטות של קמפילובקטר כגורם המוביל בזיהומים    .1
נרכשים ממזון בישראל. חוקר ראשי: פרופ’ מירי וינברגר, שותפי מחקר: ד”ר לאה ולינסקי, ד”ר קובי מורן גלעד, ד”ר אסף רוקני, 
ד”ר ורד אגמון. מטרת המחקר לאפיין את חיידקי קמפילובקטר שבודדו בישראל מבחינה אפידמיולוגית ומבחינה גנטית. בשנת 
הדו”ח סיכמנו את אנליזות ריצוף הגנומי מלא )WGS(  כדי לבדוק קרבה בין התבדידים ולמצוא גנים לאלימות וגנים ייחודיים. 

חלק זה סוכם במאמר אשר נמצא בתהליכי פרסום סופיים.
מיזם סל”ק. הפחתת הזיהומים בסלמונלה ובקמפילובקטר שמקורם בענף הלול. מיזם משותף עם משרד החקלאות וארבע קבוצות  .2
חוקרים ממוסדי מחקר שונים. חוקר ראשי: פרופ’ שלמה סלע ממכון וולקני. קבוצת המחקר שלנו היא בנושא: השוואה גנטית 
בין תבדידי קמפילובקטר משלבים שונים של שרשרת הייצור של עופות וכן ממקורות הומניים על ידי שימוש בריצוף גנומי לזיהוי 
מקור ההדבקה באדם. חוקר ראשי: ד”ר לאה ולינסקי. חוקרים שותפים: פרופ׳ מירים וינברגר, פרופ’ קובי מורן-גלעד, ד”ר אסף 
רוקני. בשנת הדו”ח בחרנו מדגם של תבדידי קמפילובקטר ג’ג’וני מסקר של ענף הלול וביצענו להם אנליזת WGS כדי לבדוק 

את השונות בין התבדידים והקרבה שלהם לתבדידים של בני אדם ממחקר קודם.

 

הערכת הסיכון לתחלואה במחלת הליגיונרים )Legionnaries Disease-LD( בבסיסי צה”ל. חוקר ראשי: פרופ’ קובי מורן-גלעד.  .3 
במסגרת המחקר נדגמו בסיסי צה”ל שונים ונאספו דגימות מים ומטושים. הדגימות נמסרו ונבדקו במעבדת המים של המעבדה 
המחוזית. תבדידים חיוביים וכל המטושים הועברו למעבדה לאפידמילוגיה מולקולארית של ליגיונלה להמשך אפיון. לתבדידים 

 .RT-PCR-ו  DNA של ליגיונלה באמצעות הפקת  DNA והמטושים נבדקו לנוכחות MLST נעשה אפיון באמצעות
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  מעבדה מחוזית ירושלים
   

___   
PhD מנהלת: אתי מרוא    

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור במעבדות המרכזיות הינה מעבדה מוכרת על ידי משרד הבריאות. המעבדה עוסקת בבדיקות 
בקטריולוגיות של מזון מפיקוח וחקירות של לשכת בריאות מחוזית ירושלים ובבדיקות בקטריולוגיות של מים מהפיקוח של לשכת 

בריאות מחוזית ירושלים ונפת רמלה. כמו כן היא עוסקת בהכנה ובקרת מצעים. 

היחידה להכנה ובקרת מצעים
___

 BSc מנהל: איליה שאיקין
BSc בקרה של איכות מצעים: ליזה גרינברג

איכות של מצעי הגידול לחיידקים הינה גורם מפתח בבדיקות המתבצעות במעבדה. הכנה של מצעי המזון מחייבת עבודה מבוקרת 
ובקרת איכות מתמדת. המדור למצעים עובד על פי תקן ISO 17025 למעבדות בדיקה, ופעולות ההכנה ובקרת האיכות נגזרות מן התקן. 

נושאי פעילות
הכנה של מצעי גידול ותמיסות העשרה והרחפה לגידול חיידקים עבור כל היחידות.  .1

הכנת מבחנות להקפאה של זני חיידקים שונים.  .2
טיפול באוסף חיידקי ייחוס של בקרת מצעים.  .3

בקרה של איכות המצעים כוללת בדיקת:  .4
4.1 התכונות הפיסיקליות של המצעים והתמיסות )pH, צבע, מרקם(, סטריליות.  

4.2 תמיכה בגידול החיידקים )על ידי זריעה של חיידקי ייחוס ומעקב אחר התפתחותם(.  
בקרה של סביבת העבודה )טיב המים, בדיקת האוויר במנדפים(.  .5

בקרה של יעילות העיקור באוטוקלב ובאוטופרפרטור.  .6

משנת 2012 צומצם מספר סוגי המצעים ומספר האצוות, ונעשתה ולידציה למצעים מסחריים. השנה הוכנו 375 אצוות בהשוואה 
ל-420 אצוות ב-2016 )איור 1(. 

איור 1. התפלגות חודשית של מספר אצוות מצעים שהוכנו במהלך השנים 2010–2017
Figure 1. Monthly Distribution of Media Preparation, 2010-2017

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Feb Mar Apr May Jun Aug Sep Oct Nov Dec

N
o.

 o
f B

at
ch

es
 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

0

20

40

60

80

100

120

140

Jan Feb Mar Apr May Jun Aug Sep Oct Nov Dec

N
o.

 o
f B

at
ch

es
 



- 72 -

בדיקות מזון 
___

 BSc אחראית תחום: סמדר אולי-בטאט

רקע
מעבדת המזון מהווה חלק ממערכת הפיקוח על הייצור, הטיפול והשיווק של המזון במחוז ירושלים. הדגימות מתקבלות מארבעה 
מקורות עיקריים: 1. פיקוח שגרה  -מהווה את עיקר הבדיקות; 2. בדיקות בעקבות הרעלות מזון; 3. בדיקות של תלונות הציבור; 4. 
דיגום חוזר בעקבות חריגות. המעבדה משרתת גם לקוחות פרטיים. שיטות הבדיקה מבוססות על תקנים ישראליים )ת״י 885( או 
שיטות בין-לאומיות סטנדרטיות )FDA, ותקני ISO(. הדגימות נבדקות לפי התקן ו/או לפי דרישות מיוחדות של הלקוח. במקרים 
מסוימים, כגון תלונות אזרח או הרעלת מזון, ייבחר סוג הבדיקות בהתאם לסיבה ולאופי התלונה או ההרעלה ובהתאם לדרישת 

מהנדס/ת המחוז.

הגדרות
חיידקים אנדיקטוריים: הימצאותם במזון משמשת אינדיקציה לאיכות המיקרוביאלית והתברואית של המזון הנבדק - ספירה כללית 

.(Lactobacillus( לקטובצילים )Coliform(; קוליפורמים Yeast and molds שמרים ועובשים ;Total count

 .Enterococcus faecails-ו Escherichia coli )E. coli( אינדיקציה לזיהום צואתי: נבדקים חיידקי
 Salmonella; Listeria monocytogenes; :חיידקים פתוגניים: הימצאותם במזון עלולה לגרום לתחלואה. הפתוגנים הנבדקים הינם

.Bacillus cereus; Staphylococcus aureus; Clostridium perfringens

חריגה )exceedence(: תוצאת הבדיקה תוגדר כ״חריגה״, אם נמצאו בדגימה מספר חיידקים אינדיקטוריים או פתוגניים מעל המותר 
בתקן המתאים. 

הרעלת מזון: אירוע שבו התגלתה תחלואה עקב צריכת מזון מזוהם.
התפרצות: אירוע שבו חלה יותר מאדם אחד, ויש חשד למקור הדבקה משותף. 

תלונות אזרח: מזון המגיע לבדיקה עקב תלונה של אזרח/ית.

תוצאות 
בשנת הדו״ח התקבלו למעבדה 800 דגימות מזון, ונבדקו להן 4098 פרמטרים. פעילות פיקוח שגרה מסוכמת בטבלאות 1 ו-2. 

תלונות ציבור והרעלות מזון מוצגות בטבלאות 3 ו-4.

תוצאות הבדיקות לדגימות שהתקבלו במסגרת הפיקוח השגרתי מסוכמות בטבלה 2. נבדקו 347 דגימות, ונבדקו להן 1545 פרמטרים. 
מספר הדגימות שבהן היו תוצאות חריגות מסומן באדום. מוצרי מזון שכמותם השנתית קטנה קובצו לשונות )ד( והם: רטבים, 
ממרחים, חטיפים, קורנפלקס, גרנולה, וופלים, ביצי דגים, פירות, תרכיזים, סושי, בצקים ממולאים, בשר גולמי ומוצרי חלב. נמצאו 
139 חריגות )9%(, עיקרן בסלטי ירקות, חומוס וטחינה )11%(, נקניקים ועוגות קרם )6%(, דגים מעושנים )3%(. חריגות נמוכות נמצאו 
במוצרי מזון מבושל 0.2%. נוסף על כך ב-4% מדגימות מזון נמצא החיידק Listeria monocytogens, ונמצא כי המוצרים המזוהמים 
ביותר בחיידק זה הינם דגים מעושנים, נקניקים, סלטים ועוגות קרם. הממצאים המיקרוביאליים הבולטים בבדיקות השגרה הינם

.molds& yeast 7.6% ,coliforms 11%, Total count 13%, Enterococcus faecails 20%

טבלה 1. מספר דגימות המזון לפי סוג הדיגום 
Table1. Tests by sampling type.

Sampling type  No. of
samples

No. of tests  No. of
exceedences

exceeded %

Routine 347 1545 139 9%

Resampling after exceedences 172 1230 44 3.6%

Investigations (poisining & complants) 281 1323 35 2.6%

Total 800 4098 218 5%
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 Food
type

 No. of
Samples

Microorganism tested

Total count Coliform yeast   molds E. coli E.  faecalis L. monocytogens Salmonella spp. S. aureus B.  cereus C.  perfringens Lactobacilli Total tests

 Salads &
  Hummus

tahini

85
 exceedences

85

25

29%

85

25

29%

85

8

9%

85

14

16%

85

 

 

60

15

25%

85

4

5%

85

1

1%

85

 

 

20

 

 

85

 

 

 

 

 

845

92

11%  % exceeded

 Cream cakes
 & baking
products

41
 exceedences

41

6

15%

41

2

5%

41

5

12%

20

1

5%

41

1

2%

3

3

100%

41

2

5%

41

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

20

6%  % exceeded

 Smoked
fish

31
 exceedences

20

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

31

4

13%

20

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

4

3%  % exceeded

 Cooked
food

60
 exceedences

18

 

 

18

 

 

 

 

 

60

 

 

60

 

 

14

 

 

60

 

 

60

1

2%

60

 

 

24

 

 

60

 

 

 

 

 

434

1

0.2%  % exceeded

Sausages

30
 exceedences

30

4

13%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

2

7%

30

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

30

3

10%

150

9

6%  % exceeded

Oatmeal

25
 exceedences

25

 

 

25

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

25

 

 

25

1

4%

 

 

 

 

 

 

175

1

0.57%  % exceeded

Others

75
 exceedences

53

1

2%

62

1

2%

46

 

 

58

4

7%

75

 

 

10

 

 

75

 

 

75

5

7%

64

 

 

64

1

2%

10

 

 

 

 

 

592

12

2%  % exceeded

 Total
samples

347
 exceedences

272

36

13%

251

28

11%

172

13

8%

248

19

8%

296

1

0%

87

18

21%

322

12

4%

336

7

2%

304

0

0%

133

2

2%

155

0

0%

30

3

10%

1545

139

9%  % exceeded

טבלה 2. תוצאות מיקרוביאליות של בדיקות מזון מפיקוח שגרתי  
Table 2. Microbial results of food tested in the framework of routine inspection

טבלה 3 מסכמת את תוצאות הבדיקות לאחר דיגום חוזר המבוצעות על ידי לשכת הבריאות לאחר קבלת ממצאים חריגים וטיפול 
במקור החריגה.  172 דגימות חוזרות נבדקו ל-1230 פרמטרים. 44 פרמטרים נמצאו שוב בחריגה. בשלוש מתוך ארבע אצוות 
הדגים שהובאו )75%(, נמצא  הפתוגן - Listeria monocytogenes. ב- 15 מתוך 46 )33%( דגימות הדייסות )דייסת דגנים( נמצא 
שוב הפתוגן - B. cereus. יש לציין שכל החריגות התקבלו מאותה אצוות מוצר. שאר הממצאים הבולטים נמצאו בדיגום החוזר של 

.molds & yeast -וב E.  faecalis-ב ,coliforms–סלטי ירקות, חומוס וטחינה שבהם נמצאה חריגה של  17% ב

טבלה 4 מסכמת את ממצאי דגימות שהגיעו בעקבות תלונות ציבור וחקירות של הרעלות מזון. מספר החריגות לכל פרמטר נבדק 
מסומנים בצבע אדום. 281 דגימות התקבלו למעבדה בעקבות הרעלות מזון ותלונות ציבור להן נבדקו 1323 פרמטרים ונמצאו 

.Salmonella וב-3.6% מדגימות המזון נמצא החיידק Listeria monocytogens 35 חריגים. ב- 12% מדגימות מזון נמצא החיידק
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Food type No. of Samples Microorganism tested

Total count Coliform yeast   molds E. coli E.  faecalis L. monocytogens Salmonella spp. S. aureus B.  cereus C.  perfringens Total tests

 Salads &
  Hummus

tahini

46
 exceedences

46 46

8

17%

46

8

17%

46

8

17%

46

 

 

46 46

2

4%

46 46

 

 

 

 

46

 

 

845

26

6%  % exceeded

 Cream cakes
 & baking
products

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8   72

Smoked fish

4
 exceedences

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

4

3

75%

4

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

24

3

13%  % exceeded

 Cooked
food

11

  

 

 

11

 

11

 

11

 

11

 

11 11

 

  66

Oatmeal

46
 exceedences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

15

33%

 

 

 

46

15

33%  % exceeded

Others
57

 exceedences
55 55 55 55 55 45 55 57 55 45 30 562

Total samples

172
 exceedences

113

0

0.0%

113

8

7.1%

109

8

7.3%

120

8

6.7%

124

0

0.0%

110

0

0.0%

124

2

1.6%

126

0

0.0%

124

0

0.0%

91

15

16.5%

76

0

0.0%

1230

44

3.6%  % exceeded

טבלה 3. תוצאות מיקרוביאליות במסגרת דיגום חוזר 
Table 3. Microbial results following exceeded  

טבלה 4. ממצאים בקטריאליים בבדיקות הרעלות מזון ותלונות ציבור 
Table 4. Microbial results of food poisoning and complaints 

Food type No. of Samples Microorganism tested

E. coli E.  faecalis L. monocytogens Salmonella spp. S. aureus B.  cereus C.  perfringens Total tests

 Salads &
  Hummus

tahini

60
 exceedences

60

 

 

60

2

3%

60

1

2%

60

2

3%

60

 

 

60

 

 

60

 

 

420

4

1%  % exceeded

Cooked food

40
 exceedences

40

 

40 40 

3

8%

40

1

3%

40  40  40 280

4

1% % exceeded

Others

134
 exceedences

 134

 

 100

 

 

 100

 20

20%

 134

  1

1%

 134

 

134  134

 

 

636

21

3%  % exceeded

fresh
egges

36
 exceedences

 

 

 

 

 

 

36

3

8%

 

 

 

 

 

 

36

3

8%  % exceeded

Cooked
egges

11
 exceedences

 

 

 

 

 

 

11

3

27%

 

 

 

 

 

 

11

3

27%  % exceeded

Total

172
 exceedences

124

0

0.0%

110

0

0.0%

124

2

1.6%

126

0

0.0%

124

0

0.0%

91

15

16.5%

76

0

0.0%

1230

44

3.6%  % exceeded



- 75 -

טבלה 5. אחוזי חריגות בדגימות המזון לפי סוג המזון 
Table 5. Samples exceedences by food type

טבלה 5 מבטאת את רמת הזיהום היחסית בסוגי מזון שנבדקו. דגים מעושנים וסלטים לא מבושלים הם הבעייתיים ביותר. סלטי 
חומוס, טחינה וכן סלטי הירקות הם בין המובילים באחוזי החריגה הגבוהים. מוצרים מזוהמים עלולים להיות מקור לזיהום ישיר ואף 

מקור לזיהום צולב של מוצר אחר )לדוגמה, כריכים( או כלי אוכל והסביבה של הכנת המזון.

Food type  Samples  Contaminated
Samples

% Contaminated 

Smoked Fish 35 7 20%

Oatmeal 71 16 23%

Salads &Hummus-tahini 191 35 18%

Cream cakes & baking products 49 6 12%

Others 266 25 9%

Cooked food 111 4 4%

Sausages 30 4 13%

 fresh egges 36 3 8%

Cooked egges 11 3 27%

טבלה 6. סלמונלה בדגימות המזון
Table 6 .Food contamination by Salmonella

Food type No. of exceedences %

Raw chicken 5 29%

Raw eggs 3 18%

Coocked eggs 3 18%

Cooked food 3 18%

Salads 3 18%

Total 17

טבלה 7. ממצאי ליסטריה מונוציטוגינס בדגימות מזון 
Table 7. Food contamination by Listeria monocytogens 

Food type No. of exceedences %

Frozen vegetables 20 49%

Salads 9 22%

 Smoked salmon 6 15%

Sausages 3 7%

Cakes 2 5%

Others 1 2.5%

Total 41
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איור 1: שכיחות של מיני מיקרואורגניזמים בדגימות מזון 
Figure 1: Prevalence of microorganism isolated from food samples 

E. faecalis, 34%

Yeast and molds, 23%

Total count, 22%

Coliform, 15%

L. monocytogenes, 9.3%

E. coli, 1.0%

S. aureus, 1.2%
lactobacilli, 12%

Salmonella spp., 3%

B. cereus, 12.5%

C. perfringens, 0.3%

Microorganism species in food samples (%)

הימצאות Enterococcus faecails 34% ו-E. coli 1% מצביעה על זיהום ממקור צואתי. Molds & yeast  23% מעידים על זמן אחסון 
ממושך. Coliform 15% וTotal count 22% מצביעים על מצב תברואי לקוי. Lactobacilus 12% גורמים לקלקול המזון. 

 .Salmonella וב-3% מדגימות המזון נמצאו חיידקי Listeria monocytogenes  ב-9% מן הדגימות נמצא הפתוגן

סך כל הדגימות החריגות בבדיקות השגרה הינו 9%, בדיגום החוזר 3.6%, בהרעלות המזון ובתלונות הציבור 2.6%. שיעור הממצאים 
החריגים בדיגום השגרתי והתפלגות סוגי החיידקים בדגימות המזון דומים לנתונים שהתקבלו בשנים האחרונות. 

חריגות בולטות נמצאו במוצרים האלה: דגים מעושנים 21%, סלטי ירקות, חומוס וטחינה 19% ועוגות קרם 12%. חריגות נמוכות 
נמצאו במוצרי מזון מבושל - כ-1%. בדיקות מזון מחקירה בעקבות תחלואה ב- Salmonella מצביעות בעיקר על ביצים טריות 
 Enterococcus faecails ומוצרים המכילים ביצים לא מבושלות לגמרי. ברוב הדגימות שהתקבלו עקב הרעלות מזון נמצאו חיידקי

נתון המצביע על זיהום ממקור צואתי שמקורו בהיגיינה לקויה של העוסקים במזון. 
41 דגימות מזון נמצאו מזוהמות ב-L. monocytogenes. הזיהום הגבוה נמצא בדגים מעושנים, ירקות קפואים )20(, סלטים )9(, 
סלמון )6(, נקניקים )3(, עוגות קרם )2(, שווארמה עוף )1(. 17 דגימות מזון נמצאו מזוהמות בחיידקי Salmonella. זו עלייה משמעותית 

לעומת השנים הקודמות. 

חידושים: הכנסת בדיקה אלטרנטיבית מהירה  למזון - מכשיר ANSR  לבדיקות סלמונלה וליסטריה. 
  .Health Protection Agency )HPA( -מבחני מיומנות בין-לאומיים: המעבדה השתתפה במבחן מיומנות בין-לאומי של ארגון ה

השנה נבדקו כל החיידקים האנדיקטוריים, ובכל המבחנים המעבדה קיבלה את הציונים המרביים. 
תוכניות להמשך: 1. המשך שיפור יישום של מערכת סטארלימס במזון;  2. ביצוע מבחני מיומנות בין-לאומיים לחיידקים פתוגניים;  

3. כתיבת נוהל חדש לחיידקי Enterobacteriaceae במזון.  
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מיקרוביולוגיה של מים
___

 MSc אחראית: בתיה שניידמן
 MSc עובדת: שרית אוחיון

במעבדת המים נבדקים חיידקים אינדיקטוריים בשיטות )Membrane Filter  (MF ויציקת המצע )Pour Plate(. על פי התקנות נבדקים: 
מי שתייה, מים מבתי חולים, בריכות שחיה, בריכות זרמים ומי קולחין להשקיה. מי מעיינות ומים צלולים אחרים נבדקים לפי דרישת 
הלקוח )אין תקנות מתאימות(. העיר ירושלים מקבלת שירותי בדיקה מחברת הגיחון. יישובים אחרים במחוז ירושלים )14 רשויות( 

ונפת רמלה )שלוש רשויות( מקבלים שירותי בדיקה במעבדה המחוזית. 
מי שתייה נבדקים לפי “תקנות בריאות העם, איכותם התברואתית של מי שתייה תשל״ד, הנוסח המשולב התשע”ג 2013” אשר אוסרת 
על הימצאות קוליפורמים במי שתייה. מים מבתי חולים נבדקים בהתאם לנוהל טיפול אחזקה ובדיקת טיב המים בבתי חולים )נוהל 
שירותי אשפוז 18.09.1989(. מי בריכות שחייה ומקוואות נבדקים בהתאם לתקנות לרישוי עסקים )תנאי תברואה נאותים לבריכות 
שחייה, “תנאי תברואה נאותים למקוואות טהרה התש”ט–1999(. מי בריכות זרמים נבדקים בהתאם להנחיות המהנדס הראשי 
מדצמבר 2008 “תנאי תברואה נאותים לבריכות זרמים )בריכות זרמי אוויר ומים(”. מי קולחין נבדקים בהתאם לתקנות בריאות העם 
“תקני איכות מי קולחין וכללים  לטיהור שפכים, תש”ע–2010”. חיידקי ליגיונלה במים נבדקים בהתאם להנחיות לבדיקת מחלקות 

רגישות בבית חולים “הנחיות למניעת התרבות חיידקי ליגיונלה במערכות מים – פברואר 2011”.

תוצאות 
מי שתייה: ממחוז ירושלים ונפת רמלה התקבלו 6360 דגימות, מתוכן 37 נמצאו חריגות )0.58%(; ממחוז ירושלים נבדקו 5118 
דגימות, מתוכן 36 נמצאו חריגות )0.70%(, ומנפת רמלה נבדקו 1242 דגימות, מתוכן נמצאה  חריגה אחת )0.08%(  )טבלה 1(. 
החריגות במחוז ירושלים נמצאו בשישה יישובים מתוך 13. במחוז רמלה נשמרה מגמת הירידה בשנים האחרונות באחוזי חריגה, 

מ-0.16% ב-2016 ל-0.08% ב-2017.

טבלה 1. מספר דגימות ואחוזי חריגות במי שתייה בשנים 2017-2016 במחוזות ירושלים ורמלה 
Table 1. Samples and Exceedences of Drinking water in Jerusalem and Ramle Districts, 2016 and 2017

District Municipality 2016 2017
 No. of

samples
 Exceedences  No. of

samples
 Exceedences

No. % No. %

 Jerusalem

 Mateh Yehuda 1929 4 0.21 1937 18 0.93

 Jordan Valley 545 3 0.55 546 3 0.55

Gush Etzion 737 8 1.09 708 5 0.71

 Beit Shemesh 648 5 0.77 684 8 1.17

Megillot 192 0 0.00 208 0 0.00

Ma'ale Adumim 247 0 0.00 243 0 0.00

Givat Ze'ev 195 2 1.03 195 1 0.51

Kiryat Arba 102 2 1.96 96 0 0.00

Beitar Illit 252 2 0.79 258 1 0.39

Efrat 78 0 0.00 78 0 0.00

Kiryat Ye'arim 52 2 3.85 52 0 0.00

 Ma'ale Efraim 78 0 0.00 78 0 0.00

Hebron 39 0 0.00 35 0 0.00

  Total 5094 28 0.55 5118 36 0.70

Ramla

Mateh Binyamin 1111 1 0.09 1088 0 0.00

Har Hadar 65 0 0.00 50 1 2.00

Beith El 86 1 1.16 104 0 0.00

  Total 1262 2 0.16 1242 1 0.08

 Total 6356 30 0.47 6360 37 0.58
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באיור 1 מוצגים מספר הדגימות ואחוזי החריגה בבדיקות איכות של מי שתייה ביישובים במחוזות ירושלים ורמלה בשנים 2017-2007. 

במי שתייה מבתי חולים ומוסדות אשפוז נבדקו 416 דגימות מים ממחוז ירושלים. בתשע דגימות )2.16%( נמצאו תוצאות חריגות. 
החריגה נצפתה בספירה כללית )1.6%( ו-Pseudomonas aeroginosa (0.24%). מי בריכות שחייה: התקבלו סך הכול 89 דגימות. 
מסך הדגימות שנבדקו רק דגימה אחת )1.1%( נמצאה חריגה ב-Coliform וגם ב-Pseudomonas aeroginosa. מי בריכות זרמים 
(10%)  Pseudomonas aeroginosa ג’קוזי(: נבדקו 20 דגימות של מי בריכות זרמים, מתוכן נמצאו שלוש )15%( דגימות חריגות עקב(

ובספירה כללית )5%(. מי קולחין: נבדקו 49 דגימות ללא חריגות. ליגיונלה: דגימה בחריגה מכילה ≤250cfu/L חיידקי ליגיונלה. בבדיקה 
סרולוגית נקבע הסרוטיפ:  )Legionella pneumophila (Lp) (Serogroup 1,  Serogroup 2-14 או )Legionella species )spp, והם 
נשלחו למרכז הארצי לליגיונלה להמשך אפיון מולקולארי.  חקירות אפידימיולוגיות לליגיונלה: המעבדה טיפלה בשמונה אירועי 
חקירה אפידימיולוגית לליגיונלה. מתוך 63 דגימות, 16)25%( נמצאו חריגות )מספר חיידקי לגיונלה ≤250cfu/L(. אפיון סרולוגי מצא 
שבעשר )63%( מהדגימות החריגות התקבלו Serogroups 14-2  וב-5 )31%( התקבל Serogroup 1  ובדגימה אחת )6%( התקבלה 
נוכחות מעורבת של Serogroup 1 ו-Serogroups 2-14.  בדיקות שגרתיות: התקבלו במעבדה 41 דגימות לבדיקה שגרתית ללגיונלה, 
מתוכן– שש )15%( דגימות חריגות. בכולן האפיון הסרולוגי היה Serogroups 14-2. מי נחלים: המשרד לאיכות הסביבה דוגם מי 
נחלים מאתרי תיירות הסמוכים למעין עין גדי ומעיינות עין פשחה. נקודות הדיגום נמצאות בסמוך למיקום של נביעות המים. באיור 
 Thermotolerant )Fecal( 1000-2 מוצגים הממצאים מדגימות חודשיות. מאחר שאין תקן למים אלו, נקבע כי ממצא של יותר מ
Coliforms ל-100 מ”ל מים מהווה חריגה. מתוך מעיינות עין גדי )איור A2( שנבדקו בנחל ערוגות א ו- ב נמצאה כמות קוליפורמים 

צואתיים נמוכה ברוב חודשי השנה. באתר דוד א נמצאו חריגות בחודשי אוגוסט וספטמבר ובאתר דוד ב נצפו כמה חריגות בחודשי 
סתיו-חורף-אביב. במעיינות עין פשחה )איור B2( לא נצפו חריגות כל חודשי השנה. ייתכן שרמת המליחות הגבוהה יחסית של המים 
בעין פשחה )עקב הקרבה לים המלח( מונעת התפתחות חיידקים. עם זאת, ייתכן שאוכלוסיית בעלי החיים ובעלי הכנף הנמצאת 
במספרים גדולים יותר בעין גדי משפיעה אף היא על רמת החיידק האינדיקטור )Thermotolerant [Fecal] Coliform(, שמקורו יכול 

להיות גם בעלי חיים ובעיקר עופות. 

יור 1. מספר דגימות ואחוזי חריגות במי שתייה, 2017-2007    
Figure 1.  No. of samples and % exceedences in drinking water, 2007-2017
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  )B( ועין פשחה )A( בבדיקות של מי מעיינות עין גדי )איור 2.  מספר חיידקי תרמוטולרנט קוליפורמים )צואתי
Figure 2. No. of Thermotolerant (Fecal) Coliforms in spring water Ein Gedi (A) and Ein Feshkha (B)
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רקע 
המעבדה לאנטומולוגיה רפואית עוסקת במיני החרקים ופרוקי הרגלים הגורמים נזק לאדם ובכלל זה העברת מחלות, פגיעה בגוף, 

נוכחות מטרידה ופגיעה במזון וברכוש. 

נושאי פעילות  
טיפול בדגימות שדה של חרקים ופרוקי רגליים מזיקים הכולל זיהוי והגדרה על פי סימנים מורפולוגיים.. 1
בירור רמות ההדבקה של וקטורים בפתוגנים מחוללי מחלות.. 2
העדפות פונדקאים של וקטורים מעבירי מחלות.. 3
עמידות לחומרי הדברה.. 4
יעילות של שיטות וחומרי הדברה במעבדה ובשדה.. 5
נגיעות מזון בחרקים, מזיקי מחסן וחרקים אחרים במזון.. 6
מזיקי רכוש.. 7
גידול אוכלוסיות רפרנס הרגישות לחומרי הדברה של חרקים מזיקים לאדם.. 8
אוסף מקוטלג של המזיקים החשובים לאדם ולמזון.. 9

בירור, תיעוד ושימור מידע של הביולוגיה והתפוצה של המזיקים החשובים לאדם ולרכושו בישראל.. 10

רשימת הבדיקות 
הגדרה לרמת מין של פרוקי רגליים מעבירי מחלות )כגון יתושים, פרעושים, קרציות וזבובי חול( ומזיקי מחסן ורכוש.. 1
הגדרה לרמת מין, סוג או משפחה של פרוקי רגליים אחרים.. 2
הכנת אצוות של יתושים לבדיקת נגיעותם בנגיף קדחת מערב הנילוס לפי מין, מקום ומועד איסוף.. 3
זיהוי מולקולארי של טפילי לישמניה בזבובי חול בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.. 4
זיהוי מולקולארי של מקור ארוחות דם בשיתוף עם המעבדה המולקולארית.. 5
בדיקת עמידות לחומרי הדברה באוכלוסיות שדה של יתושים.. 6
בדיקת היעילות הבסיסית והשיורית של חומרי הדברה בפיתיון סוכרי.. 7
בדיקות מזון לנוכחות חרקים.. 8
דיגום אוכלוסיות של זבובי חול בשדה.. 9

מחקר ופיתוח 
בירור הפיזור העונתי והמרחבי של זבובי חול והדבקות בלישמניה בעמק בית שאן.. 1
סקר ארצי של זבובי חול לצורך פיתוח מודל תפוצה אקולוגי למינים החשובים. . 2
ניתוח ממצאי ארוחות הדם של זבובי החול והקשר לשיעורי ההדבקה בלישמניה.. 3
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תוצאות

ניטור יתושים ונגיף קדחת מערב הנילוס
בשנת הדו״ח מוינו במעבדה לאנטומולוגיה 1,273 זחלי יתושים שנאספו ב-64 אתרים ו-88,577 יתושים בוגרים מ-125 אתרים, שנאספו 
באמצעות 1,271 מלכודות. מתוך היתושים הבוגרים 72,226 נאספו בהצבות שמטרתן הייתה לכידת יתושים בוגרים מ-125 אתרים 
באמצעות 331 מלכודות, ו-16,351 נאספו בהצבות שמטרתן הייתה לכידת זבובי חול מ-332 אתרים נוספים באמצעות 940 מלכודות.  
המגמות הרב-שנתיות במספר הדגימות של היתושים הבוגרים, מספר המלכודות שהוצבו ללכידת יתושים והצפיפות )מספר ממוצע 
למלכודת( מוצגים באיור 1. ניתן לראות שבשנת הדו”ח מספר המלכודות בהצבות ייעודיות ליתושים היה הקטן ביותר מאז החל 

בשנת 2002 ניטור היתושים הבוגרים במתכונתו הנוכחית.   

נתוני היתושים ותוצאות הבדיקות לנוכחות נגיף קדחת מערב הנילוס )West Nile virus – WNV( מוצגים בטבלה 1. חישוב שיעור 

יור 1. מגמות רב-שנתיות בנתוני הדיגום הכלליים של היתושים 
 Figure 1. Trends in mosquito general collection data
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ההדבקה המינימלי של כל אחד ממיני היתושים בנגיף קדחת מערב הנילוס minimal infection rate – MIR מתבסס על מספר 
האצוות החיוביות מחולק במספר הנקבות שנבדקו מחושב ל- 1000 נקבות. בשנת הדו״ח נגיף קדחת מערב הנילוס זוהה בחמישה 
מיני יתושים. הממצא במינים An. sergenti ו-Cx. laticinctus הוא ראשון, וסביר שהוא מייצג הדבקה מקרית. באיור 2 ניתן לראות את 

המגמות השנתיות של שיעורי ההדבקה של שלושת המינים הנפוצים בנגיף קדחת מערב הנילוס. 
בכל השנים MIR של  Cx. perexiguus היו הגבוהים ביותר. נקבות Cx. pipiens נמצאו מודבקות בכל השנים למעט בשנת 2004, 
 MIR-מודבקים, ערכי ה Ae. caspius נמצאו רק בחלק מהשנים. בשנים שבהן נמצאו דגימות של יתושי Ae. caspius והדבקות במין

.Cx. pipiens של המין היו דומים או גבוהים מהערכים שנמצאו באותה השנה ביתושי
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טבלה 1. סיכום נתונים על היתושים וזיהוי נגיף קדחת מערב הנילוס 
Table 1. 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
 abundance

%

 No.
adults

 No. of
sites

Relative 
abundance 

%

 No.
 female
 tested

for WNV

 No. of
 pools
 tested

for WNV

 No. of
 positive

pools

*MIR

Ae. albopictus 97 22 >1 57 21

Ae. caspius 81 5 5 %6 3266 157 4% 590 36 1 1.69

Ae. detritus 9 3 >1 5 1

Ae. phoeniciae 2 1 >1

Ae. pulchritarsis 7 4 >1

An. algeriensis 9 1 1 %1 95 22 0% 10 1

An. claviger 23 2 2 %2 14 3 >1

An. multicolor 3 2 >1

An. sacharovi 3 1 1 1< 4 1 >1

An. sergentii 2 1 1 1< 1308 98 1% 272 8 1

An. superpictus 1 1 1 1< 16 6 >1

 An. tenebrosus 850 16 1% 184 5

Cul. longiareolata 220 21 20 %17 73 24 >1 5 1

Cul. subochrea 1 1 >1

Cx. judaicus 1 1 1 1< 0 >1

Cx. laticinctus 14 3 3 %1 244 38 >1 45 6 1

Cx. martinii 47 2 2 %4 0 >1

Cx. mimeticus 2 1 1 1< 0 >1

 Cx. perexiguus 261 23 23 %21 35579 371 40% 6188 212 14 2.26

Cx. pipiens 599 36 31 %47 46458 307 52% 8705 268 10 1.15

Cx. poicilipes 36 1 >1

Cx. pusillus 50 1 >1

Cx. theileri 361 16 >1 11 3

Ur. unguiculata 10 3 3 %1 104 1 >1 26 1

Grand Total 1273 101 64 88577 462** 16098 563 27

*   MIR – minimal infection rate

** some sites had more than one species 

גם השנה לא התבצע כמעט ניטור במלכודות BG  המתאימות לניטור המין הפולש Ae. albopictus ומינים קרובים, ומלכודות כמעט 
שלא הוצבו בשטחים בנויים. אין ספק שמספר הפרטים הקטן שנאסף ממין זה, אינו מייצג את הפיזור הנרחב של המין ברוב אזורי 
הארץ ואת הדומיננטיות שלו בחלק גדול ממקומות היישוב. המדגם הקטן של הפרטים אינו מספיק כדי לקבל תוצאות משמעותיות 
על הדבקות של המין הנחשב לווקטור של מחוללי מחלה חשובים, כגון הזיקה וקדחת מערב הנילוס. היעדר ניטור מכוון במקומות 
ההתפתחות של יתושי אדס ובאמצעים מתאימים לאיסוף פרטים של הסוג עלול לפגוע באיתור מוקדם של חדירת מינים פולשים 

 .Ae. aegypti נוספים, למשל
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Cx. pipiens עמידות לחומרי הדברה באוכלוסיות שדה של
בשנת הדו״ח התקבלה רק אוכלוסייה אחת של זחלי יתושים חיים מהמין Cx. pipiens שנאספו על ידי צוות השדה של המשרד להגנת 

הסביבה. התוצאות ייכללו בסיכום של 2018.

זבובי חול
היקף הפעילות של המעבדה בתחום זבובי החול בשנת הדו״ח בהשוואה לשנים קודמות מוצג בטבלה 2. בשנת הדו״ח הפעילות 
עסקה במיוחד  בניטורי מחקר וסקר ייעודיים באזור עמק בית שאן ורמת הגולן במטרה להמשיך ולמפות את תפוצת זבובי החול 
ולאסוף נתונים שיסייעו להבין את הגורמים להתפרצות תחלואה בלישמניאזיס או לדעיכתה. בהתאם לכך מספר האתרים שנדגמו 
היה הגדול משמעותית ממספר האתרים שנדגמו בשנים קודמות, בעוד היקף הדיגום המתבטא במספר מלכודות היה גדול במקצת 

בהשוואה ל-2016, וכך גם מספר הפרטים שהוגדרו ומספר הנקבות שנבדקו ללישמניה.
בטבלה 3 מסוכמים הממצאים העיקריים לפי אזורי הדיגום. לכל אזור מוצגים שכיחות באחוזים מכלל הזכרים שהוגדרו של מיני 
זבובי החול החשובים, מספר האצוות החיוביות ללישמניה מכלל מספר הנקבות שנבדקו ושיעור ההדבקה של זבובי החול בלישמניה 
במקומות שבהם נמצאו אצוות חיוביות. האומדן )Minimal Infection Rate  )MIR  נקבע כיחס בין מספר האצוות החיוביות לבין מספר 
הנקבות הכללי שנבדקו במדגם. אומדן זה מתבסס על ההנחה כי בכל אצווה חיובית יש נקבה נגועה אחת. יחס זה מוצג באחוזים, 
ומשמעותו האחוז המינימלי של נקבות שצפויות להימצא מודבקות בשדה. מההיבט של הדבקות בלישמניה מעניין להתייחס 
לתוצאות מעמק בית שאן, מדבר יהודה והשומרון. בעמק בית שאן דווחה לראשונה העברה אנדמית של לישמניאזיס הנגרמת על 
ידי הטפיל לישמניה מיג׳ור בשנת 2006, שהגיעה לממדי התפרצות בשנים שלאחר מכן. בעמק בית שאן נעדרות או נדירות חיות 
המאגר הידועות ללישמניה מיג׳ור מהדרום - המכרסמים פסמון המדבר או מריון. תפוצה נרחבת של נברנים בשדות החקלאיים 
סמוך ליישובים ונברנים שנמצאו חיוביים ב-PCR, הובילו לחשד כי הנברן הוא חיית מאגר משמעותית באזור אנדמי חדש זה. ואולם 
לא הייתה לכך הוכחה חותכת. באופן מפתיע למרות השכיחות הגבוהה של זבובי החול והמדגם הגדול שנבדק, כל האצוות נמצאו 
שליליות, בעוד שיעורי ההדבקה בלישמניה בזבובי חול שנדגמו מאותו אזור בשנים 2010-2008 היו גבוהים. תוצאות אלה מצביעות 
בסבירות גבוהה על היעלמות הטפיל מהאזור. נקבות של זבובי חול מודבקות בלישמניה )L. tropica( נמצאו רק בלכידות מהשומרון 
וממדבר יהודה. במקומות אלה הווקטור P. sergenti הוא המין הדומיננטי, ושיעורי ההדבקה בשנת 2017 היו דומים לשיעורי ההדבקה 
שנמצאו בשנים הקודמות. בשנת 2018 מתוכננות במקומות שנדגמו עבודות שמטרתן הפחתה של אוכלוסיות שפן הסלעים חיית 
המאגר. הניטור שיימשך בשנים הבאות יאפשר לברר עד כמה הפעולות שבוצעו הצליחו להוריד את שיעורי ההדבקה של זבובי 

החול בלישמניה ועד כמה פעולות אלה אפקטיביות  ותורמים להפחתת הסיכון לתחלואה.

)WNV( של היתושים בנגיף קדחת מערב נילוס )MIR( איור 2. מגמות בשיעורי ההדבקה
 Figure 2. Trends in WNV infection rates of mosquitoes
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בשנת הדו״ח התבצע בפעם הראשונה ניטור של זבובי חול בראש הנקרה. הנוכחות המשמעותית של הווקטור ללישמניה טרופיקה 
יחד עם אוכלוסיית שפנים גדולה שנמצאת במקום מהוות פוטנציאל להתבססות העברה מקומית של הטפיל גם בנקודה צפונית זו.  

מבחינת הרכב המינים של זבובי חול ניתן לראות הבדלים ברורים בין חבלי הארץ השונים. המין P. papatasi הווקטור של לישמניה 
מיג׳ור שולט במישורים החוליים בצפון-מערב הנגב ובעמק בית שאן. המין P. sergenti הווקטור של לישמניה טרופיקה שולט במורדות 
המזרחיים של הרי יהודה בשומרון ובראש הנקרה, בעוד במורדות המערביים של הרי יהודה, בירושלים וצפונה לכינרת שולטים 
המינים P. syriacus ו-P. tobbi שנחשבים למעבירים של לישמניה אינפנטום. מין נוסף P. perfiliewi שהוא כנראה בעל חשיבות מרכזית 

בהעברת נגיפים הגורמים למחלות באדם, וידוע עליו מעט מאוד בישראל, נמצא בשכיחות גבוהה ברמת הגולן ובעמק יזרעאל.

טבלה 2. היקף העבודה בתחום המיון, ההגדרה ובדיקות לישמניה בזבובי חול
Table 2. 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

2014 53 2,031 203,963 3,192 52,409

2015 48 2,681 237,147 3,929 62,459

2016 131 966 50,850 1,216 16,208

2017 539 1,108 178,633 1,736 28,815

Total 14,111 1,482,962 20,817 356,074
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טבלה 3. סיכום נתונים על זבובי החול והבדיקות לזיהוי לישמניה
Table 3. Summary of the sand fly data and Leishmania detection

זיהוי ארוחות דם. זיהוי בעל החיים שממנו נלקחה מנת הדם שנמצאת במעי של זבובי החול מאפשר להצביע על קשר אפשרי בין 
פונדקאים שונים לבין פתוגן ועל תדירות המפגש בין הווקטור לבין האדם. בשנת הדו״ח הצלחנו לאחר תהליך ארוך ומאמצים להעמיד 
את המערכת בתנאים סטריליים ככל האפשר ולמנוע זיהום של הדוגמאות ב-DNA הומני. בשנת הדו״ח בדקנו 899 נקבות עם דם 
שנאספו בשנים 2017-2016. נעשתה הערכה ויזואלית לרוב הפרטים לקביעת גודל וטריות של ארוחת הדם לפני הפקת הדנ״א. על 
הדנ״א שהופק מכל נקבה נערכו שלוש ריאקציות PCR נפרדות לזיהוי מקור הדם, בדיקת הדבקות בלישמניה וזיהוי של מין זבובי 
החול. זיהוי ארוחות הדם התבסס על הגברה של המקטע המיטוכונדריאלי N12-16s באורך של כ-500bp. זיהוי מין זבוב החול 
התבסס על הגברת מקטע ה-cytb-ND1 באורך של כ-250bp. זיהוי לישמניה התבצע באמצעות הגברה של מקטע ה-ITS1 באורך 
של כ-215bp. פרופיל עקומות ההתכה )melt curve( של מקטעי הדנ״א המוגברים משקף את רצף הבסיסים במקטע ומאפשר בכל 
ריאקציה להפריד בין הפרופילים השונים, וכך הוא מאפשר לחסוך בריצופים ולרצף רק דוגמאות מייצגות מכל טיפוס של פרופיל 
ולהחיל את התוצאה על שאר הדוגמאות שהיו בעלות אותו פרופיל באותה ריאקציה. בזיהוי של מין זבובי החול בנוסף לעקומת 
ההתכה הטיפוסית לכל מין, טמפרטורת ההתכה )TM = melting temperature( הייתה אופיינית וייחודית )איור 3(. שני פרטים מכל 
צורה של עקומת התכה וטמפרטורת התכה נשלחו לריצוף. הדמיון בין כל הרצפים של פרטים שהעקומות שלהם היו מאותו טיפוס 

היה 100%-99%. 

Site No. of Relative abundance (%)   No. of positive
 Leishmania
 pools/No.

females tested

MIR

trap nights specimens  Blood fed
females

P.sergenti P. papatasi P. syriacus P. tobbi P. perfiliewi P. alexandri Others

Northwestern Negev 26 1220 100% <0.1 0/863

Dead Sea area 35 234 8 17 39 <0.1 43 0/34

 North of Lake Tiberias 18 3736 22 6 20 1 59 11 3 0/646

Hebron Mountains 27 1415 11 82 <0.1 7 8 2 <0.1 0/613

 Western slopes of the
Judean Mountains 113 1285 16 26 2 52 4 4 <0.1 12 0/196

Judean Desert 57 11346 282 95 1 3 1 <0.1 <0.1 <0.1 14/4470 0.31

Samaria 99 11908 81 91 1 5 3 <0.1 <0.1 36/3498 1.03

Jerusalem, Neve Yaakov 40 360 10 44 40 7 9 0/204

Rosh Hanikra 32 595 4 96 4 0/356

 Jezreel Valley and upper
Jordan Valley 100 2696 12 2 11 1 31 54 1 0/81

 Beit She'an Valley 439 138,848 2645 1 93 <0.1 2 3 1 0/17840

Golan Hights 111 6390 59 12 11 2 19 55 <0.1 1

 Costal Plains 12 4 1

Total 1109 180037 3151 50/28801
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מכלל 899 הנקבות שהכילו דם, ל-893 נערכה הערכה של מצב ארוחת הדם. זיהוי מוצלח התקבל ב-698 נקבות )78%(. בטבלה 
4 מוצגים אחוזי ההצלחה של זיהוי ארוחת הדם בהתאם לגודל ארוחת הדם ולטריותה. אחוז הדוגמאות בהן הושג זיהוי מוצלח של 
הפונדקאים היה דומה בנקבות שהכילו ארוחת דם גדולה ובינונית. בנקבות אלה התקבל זיהוי ב-98% מארוחות הדם הטרי וב-84% 
מארוחות הדם היבש. כאשר כמות הדם הייתה קטנה, אחוזי הזיהוי היו 86% בארוחת דם טרייה ורק 57% בנקבות שהכילו דם יבש. 

סביר להניח שגם גודל טיפת הדם הנמצאת במעי הנקבה וגם מצב טריותה משפיעים על כמות החומר הגנטי הזמין לבדיקה. 

טבלה 4. אחוזי ההצלחה של זיהוי ארוחות דם בהתאם לגודל ולטריות
Table 4. The succes rates of blood meals identification, in relation to size and freshness

  
Blood meal size  Total number

analyzed*
 Analyzed

successfully (%)
 Blood-meal

freshness
No analyzed  Analyzed

successfully (%)

Big 339 85
fresh 43 95

old 296 84

Medium 257 86
fresh 44 98

old 213 84

Small 297 61
fresh 42 86

old 255 57

Total 893 78
fresh 129 93

old 764 75

יור 3. עקומות HRM של ארוחות דם מבעלי חיים שונים
Figure 3. HRM melt curves of blood meals from different animals
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טבלה 5. התפלגות המקור לארוחות דם לפי אזורים ומינים של זבובי חול
Table 5. The distribution of blood meal source, by region and species of sand flies
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Samaria

P. papatasi 3 2     1        

P. sergenti 227 39 1 123   18 1 21 7 1 10 4 2

P. syriacus 10 7 1      1   1   

Other species 24 11 1 3 2 2 2 3

Total 264 59 3 126 0 0 21 1 22 7 3 13 4 5

 Judean
Desert

P. papatasi 5 2  2          1

P. sergenti 151 11 1 71   27  7 2 2 10 3 17

P. syriacus 7 1 1    2   2    1

Other species 5 3  2           

Total 168 17 2 75 0 0 29 0 7 4 2 10 3 19

Kedar

P. papatasi 7 1 3 1   2        

P. sergenti 49 4 1 6   22  1 5 3 7   

P. syriacus 3  1        1 1   

Other species 1  1            

Total 60 5 6 7 0 0 24 0 1 5 4 8 0 0

 Beit
 She'an
Valley

P. papatasi 280 101 6  47 2 10 4 1 3 17 50 2 37

P. sergenti 2      2        

P. syriacus 0              

Other species 8 3         3 1  1

Total 290 104 6 0 47 2 12 4 1 3 20 51 2 38

 Other
locations

P. papatasi 19 4 3 1 4  1    5   1

P.sergenti 51 3  35   3   1 1 5 2 1

P. syriacus 17 3 9       1 3   1

Other species 30 8 2 1 2      6 4  7

Total 117 18 14 37 6 0 4 0 0 2 15 9 2 10

Grand total 899 203 31 245 53 2 90 5 31 21 44 91 11 72

בסך הכול זוהה בזבובי החול דם של 30 בעלי חיים שונים, ובכל אחד ממקומות האיסוף זוהו בין 1 ל-19 סוגי מאכסנים. בטבלה 5 
מוצגות תוצאות זיהוי ארוחות הדם במקובץ לקבוצות בעלי חיים העיקריות ולאזור הדיגום. בכל אזור מוצג פירוט לשלושת המינים 
החשובים והנפוצים. ניתן לראות כי באזורי השומרון מדבר יהודה וקידר מין זבוב החול הנפוץ היה P. sergenti הווקטור ללישמניה 
טרופיקה. בכל האזורים שבהם המין היה נפוץ, למעט בקידר, היוו ארוחות דם משפן הסלעים, חיית המאגר לטפיל לישמניה טרופיקה, 

כמחצית עד 70% מכלל ארוחות הדם שזוהו, דבר המצביע על אסוציאציה בין הווקטור לבין חיית המאגר. 
בקידר שכיחות ארוחות הדם משפנים הייתה רק 13% בעוד כמחצית מהארוחות היו מחתולים. מגוון בעלי החיים שמהם ניזון 
הווקטור P. papatasi בעמק בית שאן היה הגדול ביותר, דבר המצביע על היעדר ספציפיות בהעדפות הפונדקאים של המין. באזור 
זה כ-30% מהארוחות היו ממריון הידוע כחיית מאגר ללישמניה באזורים אחרים בארץ, ורק שתי ארוחות היו מנברנים, שיוחס להם 
תפקיד מרכזי במעגל ההעברה של לישמניה מיגור באזור עמק בית שאן. כפי שצוין, בשנת הדו״ח לא נמצאו בעמק בית שאן זבובי 

חול מודבקים בלישמניה למרות המדגם הגדול שנבדק. 
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טבלה 6. המקור לארוחות דם לפי מינים של זבובי חול
Table 6. Blood meal source by species of sand flies

Sand fly species
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 P. papatasi 204 6 2 25 1 7 2 0 1 11 25 1 19

P. sergenti 423 1 56 0 0 17 0 7 4 2 8 2 5

P. syriacus 26 46 0 0 0 8 0 4 12 15 8 0 8

Other species 43 9 14 5 0 5 0 0 0 26 16 0 26

Total 696 4 35 8 0 13 1 4 3 6 13 2 10

בטבלה 6 מסוכם מקור ארוחת הדם לפי מינים של זבובי החול. ניתן לראות כי למרות המספר הגדול של זיהוי המקור לארוחות דם 
בנקבות של המין P. sergenti, רק 1% מכלל הארוחות שזוהו היה ממקור הומני. תוצאה זו מחזקת התרשמויות קודמות שמין זבובי 
חול זה בארץ אינו אנתרופופילי. 6% מארוחות הדם של P. papatasi היו הומניות. אחוז זה קטן ביחס לאינדיקציות קודמות המצביעות 
על היות המין אנדופילי ואנתרופופילי. מעט מאוד ידוע על העדפות הפונדקאים של המין P. syriacus המעורב בהעברת הטפיל 
לישמניה אינפנטום הגורמת למחלה הוויסצראלית. הממצא הנוכחי אף שהוא מתבסס על מספר לא גדול של פרטים, מצביע על 

שיעור אכילת דם גבוה מבני אדם. ממצא זה הוא חדש ומפתיע.  
מתוך כל הנקבות עם הדם שנבדקו 19 נמצאו חיוביות ללישמניה. נקבה אחת מהמין P. papatasi שנאספה בעין גדי במסגרת סקר 
 P. sergenti נמצאה מודבקת בטפילי לישמניה מיג’ור, אך בנקבה זו לא צלח זיהוי ארוחת הדם. שאר 18 הנקבות החיוביות היו מהמין
מאיסופים שהתבצעו בסביבת היישוב צופים שבשומרון. הדבקות בלישמניה נמצאו ב-13 נקבות שהכילו דם של שפן סלעים, שלוש 

הכילו דם של חוגלות, אחת הכילה דם אדם, ובנקבה אחת לא התקבל זיהוי של ארוחת דם. 
זיהוי מולקולארי של מין זבוב החול. הגדרת זבובי החול כמין מתבססת על סימנים מורפולוגיים. זיהוי של מרבית מיני הזכרים 
אפשרי בהסתכלות על הגניטליה תחת מיקרוסקופ סטריאוסקופי. לעומת זאת הגדרה מורפולוגית של הנקבות מחייבת הכנת 
פרפרט מיקרוסקופי לכל פרט. כדי ליעל את העבודה ולאפשר הגדרה של מספר גדול יותר של פרטים בזמן קצר, וכהכנה לבדיקת 
האפשרות להשתמש בטכנולוגיות גנומיות מתקדמות לזיהוי בו-זמני של הרכב המינים בדגימה גדולה מעורבת, שכללנו בשנת 
הדו״ח את תהליך הבדיקה המולקולארי לזיהוי המינים של זבובי החול. כדי לחסוך בעלויות ההפקה ולבצע הפקה ללא כתישה של 
זבובי החול, דבר שיכול לאפשר לחזור ולבצע גם זיהוי מורפולוגי של פרטים נבחרים, נבדקה שיטת הפקה שהתבססה על הרתחת 
הפרטים לזמן קצר ללא כתישה ופירוק. היתרונות של שיטה זו הם זמן הפקה קצר ומחיר נמוך. השיטה נבדקה בהשוואה להפקה 
המקובלת ב-QiaSymphony, על פרטים טריים ועל פרטים שנשמרו תקופה ממושכת בהקפאה. נמצא כי מדידות ה-CT שהתקבלו 
מריאקציית ה-PCR של DNA שהופק ב-QiaSymphony היו נמוכות ב-2 עד 5 מחזורים בהשוואה לבדיקות שהופקו בשיטה המהירה, 
דבר שמצביע על איכות ו/או כמות נחותה של DNA בהפקה המהירה. הגדרת המין מתבססת על הצורה של עקומת ההתכה של 
HRM של המקטע המיטוכנודריאלי Cytb-ND1 568bp. בנינו ספרייה של עקומות ההתכה של כל מיני זבובי החול הידועים בארץ 

אשר רוצפו במקביל )איור 4(. עקומות ההתכה מאפשרות זיהוי של רוב הפרטים, דבר שמצמצם מאוד את הצורך בהכנת פרפרטים 
ו/או בשליחת דוגמאות לריצוף. הכנת פרפרטים ו/או ריצוף מתבצעת על מדגם קטן לצורך ולידציה ולכל הפרטים שבהם העקומה 

אינה זהה לאחת מעקומות הספרייה. 
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המעבדות המרכזיות ירושלים

יור 4. צורת עקומות ההתכה ב-HRM של זבובי החול הידועים מישראל
Figure 4. Melt curve patterns of the sand fly species known from Israel

א

בשנת הדו״ח הגדרנו בשיטה המולקולארית 321 פרטים, מתוכם 78% היו נקבות והשאר זכרים. מתוך כל הפרטים שנבדקו היה 
צורך בהכנת פרפרטים מיקרוסקופיים או בריצוף רק ל-22% . נוסף על זיהוי מיקרוסקופי וריצוף המקטע של Cytb-ND1 אנו מבצעים 

לפרטים נבחרים הגברה של מקטעים נוספים. 
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קרציות
הגדרת המין בהסתמך על סימנים מורפולוגיים היא קשה, וכאשר מדובר בדרגות הצעירות בחלק מהמקרים היא בלתי אפשרית. לכן 
בשנת הדו״ח התחלנו להעמיד מערכת לזיהוי מולקולארי של קרציות, והאתגר היה להפיק DNA מבלי לפגוע בקוטיקולה החיצונית 
ובסימנים המשמשים להגדרה מורפולוגית. העמדת המערכת כללה בדיקה של שיטות ליזיס והפקה ובדיקה של ארבעה זוגות 
פריימרים. בשנת הדו״ח ביצענו 72 הפקות DNA מ- 63 פרטים של קרציות מאוסף המעבדה. הצלחנו להפיק DNA בשיטה מהירה 
שכוללת שלב הרתחה ללא כתישה או כתישה עדינה בתהליך המאפשר לשמור על כסות הגוף הקשה ועל הטקסטורות המשמשות 
להגדרה מורפולוגית. בחלק מהמקרים ביצענו הפקה של תוצר ההפקה המהירה בקיטים מסחריים ייעודיים להפקה של דוגמאות 
בודדות. חלק מהפרטים שנבדקו היו טריים, וחלק אחר היו פרטים שנשמרו שנים ארוכות באוסף המעבדה. תוצרי PCR וריצוף טוב 
למקטעים של כל זוגות הפריימרים התקבלו עד כה רק בכ-40% מהדוגמאות. בשאר הפרטים לא הצלחנו להגיע לתוצאה טובה. 
בחלק לא היה ניתן לקבל תוצר PCR באף אחד מהפריימרים שנבדקו, בחלק נוסף התקבל תוצר רק לחלק מהפריימרים, ובחלק 
אחר התקבל רצף לא רלוונטי. היעדר תוצר PCR התקבל בעיקר בדוגמאות ישנות ששומרו באתנול 70%, והוא מצביע כנראה על 
פירוק ה-DNA במהלך השימור. נוסף על כך נראה שחלק מהפריימרים אינם מספיק ספציפיים ו/או אינם מעלים טוב את כל המינים, 

  .PCR-ולכן נדרשת עבודה נוספת לשיפור הפריימרים או תכנון פריימרים נוספים ולאופטימיזציה של תהליכי ההפקה וה

בדיקות חרקים בדגימות מזון
בשנת הדו״ח הגיעו למעבדה 454 דגימות מזון, מהן 360 )77.5%( נדגמו במסגרת פיקוח שגרה ובקרה, ו-83 )19.5%( הגיעו לבדיקה 
בעקבות תלונות ציבור. 11 נאספו כהשוואה לתלונות. היקף הבדיקות והחלוקה בין דגימות שגרה לתלונות היו דומים לנתוני השנה 
הקודמת )איור 5(. מספר הדגימות לפי חודשים ושיעורי הנגיעות מסוכמים בטבלה 7. נגיעות בחרקים נמצאו בכ- 4% מדגימות 

השגרה, 47% מדגימות התלונה ו-40% מדגימות ההשוואה לתלונה. 

איור 5. מספר דגימות המזון שהגיעו לבדיקה לפי שנים
Figure 5. Number of referrals according to year
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מניתוח של התפלגות הבדיקות בין הלקוחות )איור 6( ניתן לראות כי שירות המזון במחוז תל אביב העביר כמחצית מכלל דגימות 
השגרה. מספר גדול של דגימות שגרה הועברו גם על ידי נפות רמלה ובאר שבע. 
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Month Routine Complaints Comparison to complaint Total

 No. of
referrals

 No. of
samples

 Contaminated
samples

 No. of
referrals

 No. of
samples

 Contaminated
samples

No. of 
referrals

 No. of
samples

 Contaminated
samples

 No. of
referrals

 No. of
samples

No. % No. % No. %

Jan 43 43 3 7% 6 6 3 50% 2 3 1 40% 51 52

Feb 24 24   7 7 1 14%     31 31

Mar 24 24   4 4 2 50%     28 28

Apr 20 20 3 15% 4 4 2 50%     24 24

May 42 42 3 7% 5 5 3 60% 1 2   48 49

Jun 48 67   3 3 2 67%     51 70

Jul 35 35   13 14 5 37%     48 49

Aug 20 20   8 11 1 11% 2 3 3 100% 30 34

Sep 9 9 2 22% 3 4 2 57% 1 1 1 100% 13 14

Oct 28 28   9 10 6 63% 2 2   39 40

Nov 34 34 1 3% 12 14 9 69%     46 48

Dec 33 33 3 9% 9 14 6 52% 3 3   45 50

Total 360 379 15 4% 83 96 42 47% 11 14 5 40% 454 489

טבלה 7. סיכום הבדיקות לנוכחות חרקים במוצרי מזון
 Table 7. Summary of tests for the presence of insects in food products

יור 6. מספר הבדיקות לפי לקוח
Figure 6. Number of referrals per customer
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טבלה 8. משך הזמן בימים למתן מענה
Table 8. Duration of response in days

Referral type 2013 2014 2015 2016 2017

Routine 2.6±1.14 3.12±1.18 3.29±1.2 3.76±1.15 4.01±1.24

Complaint 3.42±1.23 2.63±1.32 2.77±1.17 3.4±1.32 3.64±1.22

Comparison 4.09±1.37

All 3.4±1.19 2.83±1.28 3.17±1.21 3.7±1.19 3.94±1.25

בטבלה 8 מוצגים משכי זמן הממוצעים להוצאת תשובות לבדיקות שגרה ולבדיקות תלונה בחמש השנים האחרונות. ניתן לראות כי 
בשנה האחרונה משך הטיפול בדגימות תלונה היה מהיר יותר בהשוואה לבדיקות שגרה אף שבדרך כלל הטיפול בדגימות תלונה 
מורכב יותר. סביר להניח שהדבר נובע ממקרים שבהם לקוחות ביקשו טיפול דחוף בדגימות תלונה. אף-על-פי שגם השנה כל 
התשובות הוצאו בזמן בהתאם לנוהל, נראית בשנתיים האחרונות מגמה של הארכה במשך זמן הטיפול של המעבדה בדוגמאות. 

הסיבות לכך ייבדקו.  
באיורים 7 ו-8 מוצגים לפי סוג מוצר המזון מספר הדגימות ושיעור הדוגמאות הנגועות בדגימות שגרה )איור 7( ובדגימות תלונה 
)איור 8(. בטבלה 9 מוצג לפי המוצר אופי הנגיעות. ניתן לראות כי בשגרה נדגמו בעיקר מוצרי מזון יבש שבהם צפויים להימצא חרקי 
מחסן טיפוסיים, בעוד מגוון של סוגי המזון בבדיקות התלונה היה גדול יותר. מספר הדגימות הגדול ביותר היה של דגנים ולאחר מכן 
של קטניות. הנגיעות בדגנים הייתה רק של חרקי מחסן טיפוסיים. מעניינת הנגיעות הגבוהה של מוצרי שוקולד גם בבדיקות השגרה 
וגם בתלונות. במזון מבושל, בשימורים, במוצרי בשר דגים וכדומה הנגיעות הייתה בעיקר של חרקים ובעלי חיים שאינם חרקי מחסן 

והגיעו למוצרי המזון במהלך איסוף של חומרי הגלם בשדה או באקראי.

איור 7. התפלגות בדיקת השגרה לפי סוג מזון ונגיעות
Figure 7. The distribution of routine food samples according to matrix and contamination
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איור 8. התפלגות בדיקת תלונה והשוואה לתלונה לפי סוג מזון ונגיעות
Figure 8. The distribution of complaints food samples according to matrix and infestation
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טבלה 9. אופי הנגיעות שנמצא בדגימות שגרה ובדגימות תלונה
 Table 9. Type of infestation in routine and complaint referrals

Referral type  Stored
 products pest

insects

 Sanitary
 indicative

Insects

  Other Insects
 animales

 Foreign bodies
 that are not

animals

Total 

grains 15    15

legumes 2   1 3

wheat flour 1    1

other flour      

 spices      

sweets 4  1  5

dried fruit 1  1  2

choclate 11    11

nuts 1    1

pastries 3 1 1  5

dried vegetables      

coocked food 1  2  3

soup powders      

frozen vegetables      

pasta products      

baby food 4  1  5

liquids   2  2

canned food   5  5

meat products  2   2

fish products   1  1

other types  1  2 3

Grand Total 43 4 14 3 64
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פניות הציבור
למעבדה מגיעות בקשות לזיהוי ולהגדרה של ממצאים בדגימות שנאספות בהקשר של מזיקים לאדם ולרכושו או חשש לנוכחות 
מזיקים כאלה. דגימות אלו מתקבלות מלשכות הבריאות, מהמערכת הרפואית, מהרשויות המקומיות, מהצבא, מאנשי מקצוע 
העוסקים בהדברה ובתברואה ומהקהל הרחב. בשנת הדו״ח התקבלו וטופלו במעבדה 65 דגימות מסוג זה, מהן שמונה הגיעו 
ממעבדות רפואיות, 28 ממדבירים ואנשי מקצוע והשאר מהקהל הרחב. ב-16 דגימות ובכלל זה דגימה אחת ממעבדה רפואית לא 
היה ממצא אנטומולוגי, ב-16 דגימות נמצא מזיק לאדם, ב-14 דגימות נמצא מזיק למזון או לרכוש ובשאר הדגימות נמצאו חרקים 

ופרוקי רגליים הגורמים למטרדים. 

ועדות וצוותי היגוי בין-משרדיים
ד”ר לאור אורשן חברה בוועדות ובצוותי ההיגוי האלה:

סיו”ר הועדה המקצועית לרישום תכשירים תברואיים ועדות:  
יו”ר הועדה המייעצת לאישור תכשירים אישיים להדברת מזיקים לאדם  

צוות היגוי בין-משרדי לנושא הלישמניאזיס צוותי היגוי:  
צוות היגוי בין-משרדי לנושא ניטור יתושים  

ד”ר פואד עקאד חבר בוועדה לניסויים בבעלי חיים

תקצירים והרצאות בימי עיון וכנסים
כנס החברה האנטומולוגיה, הוועידה ה-36, 18 אוקטובר 2016, מרכז וולקני. סקירת השיטות להדברת זבובי החול

)Diptera: Psychodidae: Phlebotominae( . לאור אורשן
הכנס השנתי של האגודה הישראלית לפרזיטולוגיה, פרוטוזואולוגיה ומחלות טרופיות, 12 דצמבר 2017, מרכז הכנסים, כפר המכביה, 

 .Leishmaniasis in Israel – an update. Laor Orshan רמת גן
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