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פרופ’ אלה מנדלסוןמנהלת המעבדה: 
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מנהלת המעבדה לוירולוגיה קלינית

ד”ר אורנה מורוהמרכז הארצי לאימות הדבקה באיידס :

 צוות המרכז:

 סטודנטים לתואר שני :

מתנדבת:

 מגר’ חגית רודיך ז”ל

 מגר’ פרננדו מילגיר

 מגר’ רות פבל

 גב’ ווקס מרינה

גב’ זהבה יוספי

 גב’ מיכל מיכאלי

מר איתי אופיר

גב׳ ציפורה מליק

מנהל המעבדה לוירולוגיה סביבתית

ומנהל מרכז ארצי לנגיפים גורמי שלשולים:  
ד”ר לסטר שולמן

צוות המרכז :

סטודנט לתואר שני:

מגר’ אילנה זילברשטיין 
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מגר’ רוברטו אזר

מר יורי פופליוטציקוב

ד”ר דנית סופר מנהלת המרכז הארצי לפוליו ונגיפי אנטרו

 גב’ לאה וייסצוות המרכז:

גב’ בתיה אברמוביץ 

ד”ר מרב ויילמרכזת תחום מחקר )מטעם המלב”ם(                                                                                    

מנהלת היחידה לנגיפי הרפס ומחלות מין וירליות 

ומנהלת מרכז ארצי לשלבקת:
ד”ר שרה  דברת

מגר’ מזל בוקצוות המרכז: 

גב’ צביה סופייב

חברי 
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מנהלת היחידה לנגיפים נשימתיים

ומנהלת מרכז ארצי לשפעת ונגיפי דרכי נשימה:

ד”ר מנדלבוים מיכל

 מג’ ליאורה רגבצוות המרכז :

 גב’ הילדה שהרבני

גב’ ליאת קולט

סטודנטית לתואר שני: 

סטודנטית לתואר שלישי:

גב’ טל סגמן

גב’ שירה הירש

מגר’ יוסף מנור מנהל היחידה לנגיפי הסביבה ותרביות רקמה :

 מגר’ ז’קלין אלפנדריצוות היחידה: 

 מגר’ אירנה אגובייב

 גב’ טובה הלמות

מר סעיד )צביקה( כהן

סגן מנהל המעבדה לוירולוגיה קלינית 

ומנהל מרכז ארצי לאדמת:

ד”ר יאיר עבודי 

מגר’ טל לויןצוות המרכז: 

גב’ תמר פרנק

סגנית מנהלת המעבדה לוירולוגיה סביבתית

ומנהלת מרכז ארצי לנגיפים זואונוטיים :

ד”ר חנה בין

מגר’ רוית קורןצוות המרכז: 

גב’ שרה שלזינגר 

:)CMV( מגר’ מיכל טפרברגמרכזת תחום לנגיף ציטומגלו

 גב’ גילה גולדפלדצוות התחום:                                                                                

 גב’ לילי בן יוסף

גב’ רובינוב ז’אנה

:Taqman ד"ר מוסא הינדייהמנהל מדור 

 ד"ר רם דניאלה )בחל"ת(צוות המדור:

 מגר’ וירג’יניה לוי

 מגר’ שרה אורזיצר

גב׳ אירנה ז’ורניסט

מגר’ נאוה צורימנהלת אבטחת איכות

מר מתי יצחקי מנהלן המעבדה:
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צוות המשרד:

 גב’ יהודית סגינרקבלה:

 גב’ שרונה חיימוב

גב’ נעמי שפירא )בת שרות(

גב’ לילך מורדקוביץמזכירות הנהלה:

גב’ זהבה יוספימזכירות:
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גב’ רינה בראון

גב’ נטע לויןהנהלת חשבונות:

מר מרקביצה אולגאחראי בית חיות:  

מר אליהו חבהצוות  עובדי בית החיות: 

מר עזרא עג’םמתנדב:
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הקדמה
המעבדה המרכזית לנגיפים היא מעבדת הרפרנס 
המרכזית לוירולוגיה בישראל וכוללת 7 מרכזים 
ארציים ויחידות קליניות, סביבתיות וטכניות 
נוספות.  המעבדה מסונפת לבית הספר לבריאות 
הציבור באוניברסיטת ת"א ובשנת 2012 הוכרה 
כמוסד מחקר על ידי נציבות שרות המדינה. 
המעבדה ממוקמת באגף המעבדות של בי"ח 

שיבא .

א. הפעילות השוטפת של המעבדה:

סקרים חקירות ומחקרים אפידמיולוגיים- . 1
בשרות בריאות הציבור.

בדיקות אבחון ראשוניות לחולים במחלות . 2
נגיפיות, בדגש על בדיקות ייחודיות.

בדיקות אימות ואפיון לנגיפים במרכזים . 3
ארציים המשמשים כמעבדות ייחוס לאומיות 

המדווחות לאב"ע.

בדיקות סביבתיות בהיבטים של בריאות . 4
הסביבה )מים, קרקע ובוצה( ואפידמיולוגיה 

של נגיפים )שפכים(.

הדרכה, לימוד, הנחיה והכשרה של רופאים, . 5
אחיות, עובדי מעבדות וסטודנטים.

פיתוח שיטות אבחון וזיהוי לנגיפים חדשים . 6
והתמודדות עם התפרצויות תחלואה חריגות.

מחקרים בסיסיים ושמושיים בשת"פ עם . 7
חברות הזנק וחוקרים בארץ ובכל העולם.

קידום נושאי בטיחות, איכות ומצוינות.. 8

פיתוח ושפור מתמידים של תכנת המחשוב . 9
המעבדתית על פלטפורמת מג'יק.

שדרוג תשתיות ופתוח טכנולוגיות חדשות.. 10

ב. הנושאים העיקריים שקודמו/השתנו 
בשנת 2012: 

שנת 2012 התאפיינה בפעילות שגרתית ללא 
היה  ניתן  זאת  בזכות  חריגות.  התפרצויות 
להשקיע זמן ומאמצים בפרויקטים של פיתוח: 
החל מפיתוח שיטות וקידום נושאי איכות בתחום 
המקצועי וכלה בפיתוח ארגוני ושפוצים במבנה. 

אנטרו ונגיפי  ו  לפולי הארצי   במרכז 
)מנהלת ד"ר דנית סופר(:

בהיבט האפידמיולוגי: בעקבות שלושה מקרים 
בהם אובחנה הפרשת פוליו ממקור תרכיבי 
בילדים פלשתינאיים שאושפזו בבתי חולים 
בארץ, יושם ניטור ילדים אלה בבי"ח שיבא, וכן 
הוחלט על ידי ועדת המעקב לפוליו לבצע ניטור 

דומה גם בבי"ח וולפסון ע"מ לאמוד את היקף 
ומשך זמן ההפרשה של הנגיף וכן את מידת 
הסיכון לחולים האחרים. בהיבט של שיטות 
המעבדה: יושם איפיון נגיפי אנטרו על בסיס 
קביעת רצף מולקולרי בנגיפים שבודדו בתרביות 
במקום האפיון הסרולוגי שהיה נהוג בעבר ולא 

ניתן להמשיכו. 

וחזרת חצבת  לאדמת  הארצי   במרכז 
)מנהל ד"ר יאיר עבודי(:

 real בהיבט האפידמיולוגי/קליני: יושמה שיטת
time PCR לאבחון מהיר של חצבת בחולים 
תסמיניים בנוסף לסרולוגיה. השיטה יושמה כבר 
בהתפרצות החצבת באזור ת"א. כמו כן הנגיף 
זוהה כשייך לזן אפריקאי. בהיבט האפידמיולוגי/
מחקרי: הסתיים מחקר שביקש לבדוק תגובה 
צולבת בנויטרליזציה של זן התרכיב של חזרת 
מול זני בר שגרמו להתפרצויות. מטרת המחקר 
הייתה לבחון סיבות אפשריות לתחלואה בקרב 

מחוסנים. המחקר בשלב סיכום הנתונים.

במרכז הארצי לשפעת ונגיפי דרכי הנשימה 
)מנהלת ד"ר מיכל מנדלבוים(:

בהיבט הקליני/אפידמיולוגי: בשת"פ עם יחידת 
הבדיקות המולקולריות במעבדה פותח מבחן 
לנגיף קורונה החדש שהתגלה לאחרונה במזרח 
התיכון, ונעשו אבחנות ל-10 חולים שהגיעו 
ממכה עם תסמינים תואמים. כל הנבדקים היו 
שליליים לקורונה וששה היו חיוביים לנגיפים 
אחרים. בהיבט האפידמיולוגי/מחקרי: הושלמה 
ונשלחה לפרסום עבודת מחקר בשת"פ עם 
המלב"ם ועם חוקרים מאונ' ת"א ואונ' חיפה 
שבחנה תגובת נוגדנים לנגיפי שפעת A מזנים 
שונים בנבדקים שלא נחשפו לנגיף עמו נמצאה 
התגובה הצולבׁת. בהיבט המחקרי: הסתיימה 
לדוקטורט,  סטודנטית  של  מחקר  עבודת 
סטודנטית נוספת ממשיכה במחקר, ונמשך 

.AVA מחקר יישומי משותף עם חברת

HIV  במרכז הארצי לאימות הדבקה בנגיף 
)B19 ופרבו   EBV נגיפי  לבדיקות   )ויחידה 

)מנהלת ד"ר אורנה מור(:

בהיבט שיטות מעבדה: הוכנסו ויושמו בדיקות 
 .HIV נגיף  כנגד  לתרופות חדשות  עמידות 
בנושא הפטיטיס  פעילות  כן התחילה  כמו 
ויראלי במטרה להקים מערך בדיקות חדשות 
שאינן מבוצעות במקומות אחרים ולרכז מידע 
אפידמיולוגי. פותחו שיטות למעקב אחר עמידות 
לתרופות בנגיף הפטיטיס C, והוכנסו בדיקות 
לאבחון מהיר בשיטת real time PCR של 

פרופ' אלה מנדלסון

 מנהלת המעבדה
המרכזית לנגיפים
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הדבקה בנגיפי הפטיטיס A ו E. בהיבט המחקרי/
אפידמיולוגי: סטודנטית השלימה עבודת מסטר 
שבדקה שינויים מולקולריים בגן אינטגרז בחולים 
שמקבלים רלטגרביר, וסטודנט נוסף למסטר 
 B19 חוקר את שכיחות הנוגדנים כנגד נגיף פרבו

באוכלוסיית ישראל.

 במרכז הארצי לנגיפים זואונוטיים
)מנהלת ד"ר חנה בין(:

בהיבט האפידמיולוגי/מערכתי: ניתן לציין שיפור-
מה בשיתוף הפעולה מול המשרד לאיכות 
הסביבה בעניין ניטור יתושים, וכן התקדמות 
בנושא הערכת הצורך בבדיקות NAT בתרומות 
דם על ידי ועדה מייעצת. השנה אובחנו בשיבא 
שני מושתלי מח עצם שחלו בקמ"ה כשהמקור 
החשוד ביותר הוא עירויי הדם הרבים שקיבלו. 

הנושא בבדיקה בשת"פ עם מד"א.

בהיבט הקליני: פותחו ויושמו בדיקות לנגיפים 
זואונוטיים נוספים, חלקם מקומיים וחלקם 
במטיילים. אובחנו במטיילים הנגיפים הבאים: 
דנגה )31 חיוביים(, צ'יקונגוניה )5 משוערים(, 
 CCHF ,)חיובי( קדחת יפנית )1 משוערת TBE )1
)לא אובחן חיובי( הנטה )2 חיוביים לנגיף של 
יוסמיטי, 2 משוערים לנגיף מהמזרח הרחוק, 1 
משוער לזן דרום אמריקאי(. בחולים מקומיים: 
אובחנו נגיפי זבוב החול ב 3 חולים עם תסמינים 
קשים )אנצפליטיס ו/או תסמינים המורגיים(. 
לציין עוד את השתלבות המרכז הארצי במערך 
EPISOUTH והשתתפות במפגש ברומא בדצמבר, 

.FP7 כמו המשך ההשתתפות במחקר

 במרכז הארצי לשלבקת
)מנהלת ד"ר שרה דברת(:

המרכז עוסק באבחון נגיפי הרפס מטיפוסים 
1,2,6,7 ונגיף וריצלה. נושא שקודם בהיבט שיטות 
 HHV8 מעבדה: פיתוח בדיקה מולקולרית לנגיף
. בהקשר זה מתוכנן מחקר משותף עם חוקרים 
בבי"ח העמק. בהיבטים קליניים/מחקריים: סוכמו 
ופורסמו 2 מחקרים עם חוקרים בשיבא ובאסף 
הרופא. סטודנטית סיימה עבודת מסטר ועבודתה 

בהכנה לפרסום. 

CMV ביחידה לבדיקות 
)מנהלת מגר' מיכל טפרברג(:

נמשכה פעילות שוטפת שעיקרה אבחון סרולוגי 
ותורמי  הרות  נשים  חולים מאושפזים,  של 
אברים, ואבחון מולקולרי/תרבית של מאושפזים, 
מושתלים וילודים ושל מי שפיר מנשים הרות. 
בתחום הקליני/אפידמיולוגי: הנושא העיקרי 
שקודם והופסק הוא פרויקט סיקור כל התינוקות 

 .2012 2011 למאי  יוני  בין  שנולדו בשיבא 
הפרויקט בשת"פ עם רופאים בשיבא )ילודים, 
ילדים ומכון שמיעה ודיבור(. נבדקו דגימות רוק 
בשיטת real time PCR כמותית כנגד שני 
גנים. סיכום וניתוח הנתונים נמשך. מתוכנן ניתוח 
אפידמיולוגי להערכת כדאיות סיקור ילודים כלל 

ארצי.

 במרכז הארצי לנגיפים בסביבה
)מנהל מגר' יוסי מנור(:

בתחום שיטות המעבדה: פותחו והוחל ביישום 
שיטות מולקולריות לזיהוי נגיפים בדגימות 
סביבה. במסגרת זו קודם גם פרויקט אפידמיולוגי 
מחקרי נסיוני של שימוש בשיטות NGS לאיתור 
נגיפים ממשפחות שונות בדגימות שפכים. 
בתחום בריאות הסביבה קודם פרויקט לניטור 
מים אפורים להערכת מידת הסיכון בהשבתם. 
קודם והובא לסיכום )בשת"פ עם חוקרים נוספים 
במעבדה( פרויקט  להערכת מספר המפרישים 
המשוער ברקע של ממצא חיובי לפוליו בדגימות 

שפכים במימון אב"ע.

במרכז הארצי לנגיפים גורמי שלשולים 
 וביולוגיה מולקולרית

)מנהל ד"ר לסטר שולמן(:

קודם נושא סקר נגיפי Noro באוכלוסיה בשת"פ 
עם חוקרים במלב"ם, אונ' ת"א ואחרים, וקודם 
פרויקט הפוליו בדגימות שפכים הנזכר לעיל 
בשת"פ עם המרכז הארצי לנגיפים בסביבה. 
חוקר  עם  ,בשיתוף  בפרויקט מחקרי  הוחל 
באוניברסיטת בר אילן , שמטרתו פתוח מערכת 
של תרבית תאי עצב ממקור של תאי גזע  לבחינת 

נוירו וירולנטיות של נגיף פוליו מזן חיסון. 

Real Time PCR ביחידה לבדיקות 
)מנהל ד"ר מוסה הינדיה(:

בתחום הבדיקות הקליניות- פותחו מבחנים 
חדשים מסוג multiplex לנגיפים נשימתיים 
ונגיפי הרפס, פותח מבחן מולקולרי לנגיף קורונה 
החדש, ובוצעו מחקרים בנושאים קליניים עם 
חוקרים בבתי החולים דנה ושניידר. ככלל, מספר 
הבדיקות ביחידה זו עלה בהתמדה מ 16755 
2011 )בדומה  62901 בשנת  2004 ל  בשנת 

לשנת הפנדמיה 2009(. 

נושאים כלל-מעבדתיים: הוחל בתהליך לקראת 
 ,ISO 15189  הסמכת המרכזים הארציים לתקן
נמשך תהליך של שיפור ארגוני בליווי חברת 
"שביט", מערכת המחשוב שודרגה לגירסת 
"יוניפס" של מג'יק, הוחל בתהליך של שיפוצי 
 5 מבנה לשיפור הבטיחות ושדרוג תשתיות, 

עובדים קודמו לדרגה אישית, 3 חוקרים העבירו 
קורות חיים לבחינת יישום דרוג מחקר, הוחל 
במיסוד נוהל סקרים אפידמיולוגיים מול המלב"ם 
והאגף לאפידמיולוגיה. במסגרת השת"פ עם 
המלב"ם בוצע סקר סרולוגי לנגיפי הפטיטיס A ו 
B.  בתחום קידום שיטות העבודה: הוחל בבחינת 
 NEXT GENERATION גישות ושיטות לביצוע
SEQUENCING ולקידום יכולות ביואינפורמטיות. 

נבחנים מכשירים, תהליכי עבודה ותוצרים. 

ג. נושאים עיקריים שהייתה כוונה לקדם אותם 
ולא קודמו: נושא יישום דרוג מחקר במעבדה 
קודם באופן ראשוני ביותר. הסיבות נעוצות 
בחידוש וחוסר הידע לגבי נושא זה במשרד 
הבריאות ובתלות בגורמי חוץ. פיתוח המרכז 
הארצי לנגיפים זואונוטיים מעוכב עקב מחסור 

בכוח אדם.

ד. נושאים על הפרק לקידום בעתיד: השלמת 
)קיים תקציב(, הסמכה  במבנה  השיפוצים 
חלקית של המעבדה בתקן ISO 15189 )קיימת 
תכנית(, רכש מכשיר NGS )בהתאם להמלצות, 
לזמינות ולתקציב( יישום דרוג מחקר )תלות 
בגורמי חוץ(, הקמת מרכז ארצי להפטיטיס, 
פיתוח מ"א לנגיפים זואונוטיים )דרושה משרה 
נוספת(, השלמת תהליך השיפור הארגוני )קיים 
תקציב(, ורה-ארגון )מכרזים- תלות בנציבות( 
שדרוג תכנת המחשב לגירסה אינטרנטית, קידום 
נושא מימון מלגות לסטודנטים, בתחום ההרצאות 
וההוראה תוכנן קורס בוירולוגיה לאחיות בריאות 
המטה  יחידת  עם  פעולה  בשיתוף  הציבור 
בשירותי בריאות הציבור הקורס יועבר במהלך 

המחצית הראשונה של שנת 2013. 

הקמת קורס מעבדתי בביה"ס לבריאות הציבור 
באוניברסיטת ת"א )קיימת תכנית ראשונית(, 
השתתפות בכנסים בינלאומיים )תלות בתקציבי 

המשרד(.

15 מאמרים  2012 פרסמה המעבדה  בשנת 
בעיתונות המקצועית וחברי הצוות השתתפו ב - 

34 כנסים והשתלמויות בארץ ובחו"ל.
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רשימת 
הבדיקות 

הוירולוגיות 
האבחנתיות 

2012

בדיקות סרולוגיות

חומר קליניתרביותנגיף

ChikungunyaIgG, IgMנסיוב

CMVIgG, IgMנסיוב

DengueIgG, IgMנסיוב

EBVIgG, IgM, EBNAנסיוב

HantaIgGנסיוב, שתן

HHV-6IgG, IgMנסיוב

HHV-7IgGנסיוב

HHV-8IgGנסיוב

HIVWestern-Blotנסיוב

HSV 1, 2IgG, IgM, typingCSF ,נסיוב

Japanese EncephalitisIgG, IgMנסיוב

MeaslesIgG, IgMCSF ,נסיוב

MumpsIgG, IgMנסיוב

Parvo B19IgG, IgMנסיוב

PoliovirusNeutralization Antibodiesנסיוב

RubellaIgG, IgM, AvidityCord blood ,נסיוב

Rift Valley FeverIgG, IgMנסיוב

Sand Fly VirusIgG, IgMCSF + נסיוב

SindbisIgG, IgMנסיוב

Tick Borne EncephalitisIgG, IgMCSF + נסיוב

VZVIgG, IgMנסיוב

WNVIgG, IgMCSF + נסיוב
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זיהוי אנטיגן נגיפי

חומר קליניתרביותנגיף

CMVדם מלא )לימפוציטים(אנטיגנמיה

CMVShell-Vialביופסיות ,BAL ,שתן, מי-שפיר

Rota צואהקיט מהיר

RSV קיט מהיר)NPS( שאיבות דרכי נשימה

בידוד וזיהוי נגיף

חומר קליניתרביותנגיף

CMVHEFBAL ,שתן, נוזל שפיר, ביופסיות

Polio, EnteroBGM, RD, L20B, HukiCSF ,צואה

 Flu, Para, Adeno, RSVHuki, MDCK, A549, MRC5
 ,(NPS) משטחי גרון ואף, שאיבות

ביופסיות

(RT/PCR, PCR) בדיקות מולקולריות

חומר קליניבדיקהנגיף

AdenoPCR
 ,(NPS) משטחי גרון ואף, שאיבות

ביופסיות

AstroRT-PCRצואה,כיח

Avian InfluenzaRT-PCR( NPS ) משטחי גרון ואף, שאיבות

CMVPCRביופסיות ,BAL ,נוזלי שפיר

CMVQuantative PCRדם מלא

DengueRT-PCRנסיוב

EBVQuantative PCRדם מלא

Entero, PolioRT- PCRצואה ,CSF

H1N1RT-PCR
 ,(NPS) משטחי גרון ואף, שאיבות

ביופסיות

HHV-6PCRנוזל אמניוטי ,CSF ,נסיוב

HIV(PCR, Viral load, (Eesy Qדם מלא  
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חומר קליניבדיקהנגיף

hMPVRT-PCR
 ,(NPS) משטחי גרון ואף, שאיבות

ביופסיות

HSV 12PCRCSF

Influenza A,BRT-PCR
 ,(NPS) משטחי גרון ואף, שאיבות

ביופסיות

JCVPCRביופסית מוח ,CSF

BKVPCRשתן, דם מלא

MeaslesRT-PCRביופסית מוח, שתן ,CSF

MumpsRT-PCRנוזל מבלוטות רוק ,CSF ,ביופסיה, שתן

NoroRT-PCRצואה, כיח

ParainfluenzaRT-PCR
 ,(NPS) משטחי אף ולוע, שאיבות

ביופסיות

Parvo B19PCRמח-עצם

RSVRT-PCR
 ,(NPS) משטחי אף ולוע, שאיבות

ביופסיות

RubellaRT-PCR
משטח אף ולוע, ביופסיה, מי שפיר,  

נוזל סינוביאלי

Rift Valley FeverRT-PCRנסיוב

SindbisRT-PCRCSF ,נסיוב

VZVPCRנוזלי שלפוחית ,CSF

WNVRT-PCRביופסיות ,CSF ,נסיוב

Yellow FeverRT-PCRנסיוב, דם מלא

מיקרוסקופ אלקטרוני

חומר קליניבדיקהנגיף

Negative stainingכל נגיף
צואה, נוזלי שטיפת עיניים,

נוזלי שלפוחיות, בידוד מתרבית
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השתלמויות 
לימודים 

וכנסים 
בארץ 

ובחו"ל 
בשנת 2012

השתלמויות עובדים בארץ 

כנס בנושא "אפידמיולוגיה מולקולארית יישומים 
בבריה"צ", יח' הדרכה שיבא )10עובדים(.

כנס בנושא "נושאים נבחרים במיקרוביולוגיה 
קלינית" חברת Diasrin. מלון קרלטון תל אביב. 

)3 עובדים(.

 ISM הכנס השנתי של האגודה הישראלית 
אילן בר  ניברסיטת  או גיה,  ולו  למיקרובי

)13 עובדים(.

45 של אילמ"ר – האיגוד  האיגוד השנתי ה- 
הרפואית. המעבדה  של  המדעי   הישראלי 

)17 עובדים(.

2050-" אוניברסיטת ת"א, מלון  כנס "סביבה 
הילטון ת"א )1 עובד(.

ישראל לבריה"צ. האיגוד הישראלי  וועידת 
לבריה"צ, מלון דן פנורמה ת"א )2 עובדים(.

כנס "איידס והפטיטיס", החברה הישראלית 
לחקר הכבד, סיטי טאוור ר"ג )6 עובדים(.

הכנס השישי השנתי של האיגוד הישראלי 
לאיידס, מלון הנסיכה אילת )5 עובדים(.

כנס ברלין , העמותה לקידום מודעות חברתית 
והעשרת הידע )2 עובדים(.

עובדים,  לוועדי  כנס סיכום קורס מנהיגות 
 העמותה לקידום מקצועי של עובדי מנמ"ש 

)1 עובד(.

ד  ר ש מ   I P R E D ל  ש ה  י נ ש ה ה  ד י ע ו ו ה
הבריאות,מלון אינטר קוניננטל ת"א )3 עובדים(.

יום "אוריינטציה מנמ"ש ופארה רפואיים", מחלקת 
הדרכה ופיתוח, שיבא, ת"הש )1 עובד(.

סמינר במלון דן אילת, העמותה לקידום מקצועי 
חברתי של ההסתדרות )2 עובדים(.

יום עיון בביה"ח שניידר, אגודת אילמ"ר )1 עובד(.

יום עיון "ביקור ביד ושם", העמותה לקידום 
מודעות חברתית –בכ"מ )2 עובדים(.

יום עיון בנושא "בטיחות במעבדות", המחלקה 
למעבדות בריה"צ, משרד הבריאות )1 עובד(.

יום עיון "הגנה ובטחון מול איומי הטרור הביולוגי", 
משרד הבריאות )2 עובדים(.

, הנהלת  יחידתי בירושלים  וגיבוש  יום עיון 
המעבדה המרכזית לנגיפים, )32 עובדים(.

קורס "אפידמיולוגיה ובריאות הציבור" אונ' ת"א 
)1 עובד(.

קורס "מרכזי איכות ומצויינות", ירושלים , משרד 
הבריאות )1 עובד(.

קורס דנ"א וביולוגיה משפטית" משרד הבריאות, 
אגף הדרכה )7 עובדים(.

קורס הכשרה  "רפואה מעולם אחר"  קורס 
ברפואה בינ"ל, שיבא, תה"ש )6 עובדים(.

קורס "ניהול מחקרים קליניים" , יח' ההדרכה, 
שיבא, תה"ש )1 עובד(.

קורס "הכנה לפרישה" מלון תדמור הרצליה, 
נציבות שירות המדינה )2 עובדים(.

השתלמות בנושא "מבוא והיכרות עם תקן 15189 
, הנהלת  ISO אקרדיטציה, משרד הבריאות 

המעבדה )13 עובדים(.

משרד  במעבדה"  ביולוגית  "בטיחות  קורס 
אוטואימוניות למחלות  המרכז   הבריאות, 

)1 עובד(.

קורס "מוכנות לביו-טרור ומחלות מפציעות 
משולחן המעבדה", מקרפ"ר )1 עובד(.

קורס "אפידמיולוגיה יישומית" המרכז הלאומי 
לבקרת מחלות, שיבא, תה"ש )2 עובדים(.

השתלמויות וכנסים בחו"ל 

נסיעה בתפקיד לבילטהובן – הולנד להשתלמות 
 בשיטות מולקולאריות בנושא אדמת וחצבת

)1 עובד(.

למפגש  צרפת   – בתפקיד לשאמוני  נסיעה 
מעבדות הייחוס לפוליו של האיזור האירופאי, 

WHO )1 עובד(.

נסיעה בתפקיד לכנס בברצלונה – ספרד בנושא 
HIV  )1 עובד(.

נסיעה בתפקיד לורשה – פולין למפגש מעבדות 
שפעת של אב"ע וה – ICDC )1 עובד(.

 CDC נסיעה בתפקיד לאטלנטה – ארה"צ למפגש
בנושא ניטור פוליו )1 עובד(.

נסיעה בתפקיד לפלורידה – ארה"צ להשתתפות 
בסדנא לוירולוגיה מולקולארית )1 עובד(.
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סיכום 
הבדיקות 
הקליניות:
התפלגות 
לפי גורם 

טבלה מס׳ 1: מספר בדיקות קליניות לפי שיטהושיטה

טבלה מס׳ 2: מספר בדיקות קליניות לפי גורם
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נושאי פעילות המרכז

אבחון מעבדתי של מקרים חשודים לפוליו . 1
ושיתוק חד רפה.

לפוליו . 1 מנטרלים  נוגדנים  רמת  קביעת 
בנבדקים ובקבוצות נבחרות באוכלוסיה.

1 . parecho זיהוי ואפיון נגיפי אנטרו ונגיפי
ממקרים חשודים לדלקת קרום המוח ומחלות 

נוספות.

בקרת איכות.. 1

מחקר ופיתוח.. 1

1989 ועד היום  לא נצפו מקרי פוליו  מאז 
שיתוקיים בישראל. בשנת 2012 נמשך הניטור 
 )Acute( הפעיל של מקרי שתוק חד רפה
Flaccid paralysis – AFP, בחולים עד גיל 
15 באוכלוסיית ישראל ומהרשות הפלסטינאית 
בהתאם לדרישת ארגון הבריאות העולמי.  בנוסף, 
מבצע המרכז בדיקות לחולים עם תסמינים 

שיתוקיים גם בחולים מעל גיל 15. 

גם בשנה זו קיבל המרכז הסמכה על ידי ארגון 
הבריאות העולמי כמרכז לאומי לפוליו. מתן 
ההסמכה מחייב עמידה בקריטריונים של ארגון 
הבריאות העולמי כולל ביצוע מבחני ביקורת 
איכות, דיווח שנתי על היקף פעילות המעבדה 
 Enteroviruses ו-  בנושא פוליו בפרט 
 AFP בכלל, דיווח שבועי אודות ניטור מקרי 
ותוצאות המעבדה לגביהם, שימוש בשיטות 
עבודה וריאגנטים מומלצים וישום כל הדרישות 
של הארגון ביחס לאחסון דגימות ובידודי נגיף 

פוליו ורישומם.

1. אבחון מעבדתי של מקרים חשודים 
)AFP( לפוליו ושיתוק חד רפה

ניטור מקרי AFP ומגעים:

בשנת 2011 נבדקו במרכז 64 דגימות צואה ושתי 
דגימות CSF, שהתקבלו מ-39 חולים חשודים 

לפוליו ושיתוק חד  רפה על פי הפרוט בטבלה 
שלהלן:

מכלל הדגימות שנבדקו נמצאו 3 מקרים חיוביים 
לאנטרו:

.EV-2-ו ,EV-6, CVA-9-הנגיפים אופיינו כ

2. קביעת רמת נוגדנים מנטרלים לפוליו 
בנבדקים ובקבוצות נבחרות באוכלוסיה

בדיקות סרולוגיות ממקרים קליניים:

הדגימות הופנו למרכז לשם ברור מצב חיסוני 
כללי או בשל חשד לחסר חיסוני מולד. חלק קטן 
של הדגימות התקבל מחולים הלוקים בשיתוק 

רפה. 

בשנת 2012 נבדקו  447 דגימות דם לקביעת 
רמת נוגדנים מנטרלים לפוליו.

17 נבדקים מתוכם נמצאו בעלי כייל נוגדנים 8> 
)הנחשב לבלתי מגן( כלפי אחד או יותר מזני 

הפוליו: 4 – לזן 1; 4 – לזן 2; 11 – לזן 3.

מעקב אחר תוכנית החיסון החדשה לפוליו:

בשנת 2011 לא בוצעו סקרים לקביעת החסינות 
לפוליו במסגרת מעקב אחר תוכניות החיסון או 

בקבוצות נבחרות כל שהן.

3. אבחון נגיפים אנטריים ממקרים 
חשודים לדלקת קרום המוח ומחלות 

אחרות 

אבחון נגיפי אנטרו בדגימות קליניות מבוצע 
Real Time RT-PCR. הפקת  ה- בשיטת 
ה-RNA הנגיפי מבוצעת תוך שימוש בקיט 
MagMax מתוצרת חברת אמביון במכשיר 

 .king fisher

המרכז 
הלאומי 
לפוליו  

ונגיפי אנטרו 
(Enteroviruses)

 מנהלת המרכז:
ד"ר דנית סופר

 צוות המרכז:
 גב' בתיה אברמוביץ,

גב' לאה וייס

הרשות הפלסטיניתישראל

מס’ צואותמס’ מקריםCSFמס’ צואותמס’ מקרים

9742345עד גיל 15

--321מעל גיל 15

טבלה מס׳ 1: מספר מקרי AFP שהתקבלו מישראל ומהרשות הפלסטינית
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Real Time RT- -ביצוע  מבחן מולקולרי מאפשר מתן תשובה מהירה תוך הגברת רגישות. בדיקת ה
PCR מבוצעת על ידי מדור TaqMan. דגימות אשר נמצאות חיוביות בשיטה המולקולרית נזרעות במידת 

האפשר לתרביות תאים מתאימות לנגיפי אנטרו לצורך בידוד הנגיף וזיהויו.

בשנת 2012 התקבלו דגימות לאבחון נגיפי אנטרו, בהתאם לפרוט הבא:

% חיובייםמס’ חיובייםמס’ דגימותחומר דגימה

CSF847637.4

4646914.9צואה/משטח רקטלי

17863.4דרכי נשימה

P.M 3013.3דגימות

5120נוזל פריקרדיאלי

11327.3שונות

15351439.3סה”כ

Real time RT-PCR-טבלה מס׳ 3: פרוט דגימות חיוביות לאנטרו ב

לפי חודשי השנה בהתאם לחומר הדגימה

דרכי נשימהצואותCSFחודש

1)19(6)47(2)63(ינואר

0)9(8)53(8)75(פברואר

0)5(5)34(6)61(מרץ

1)10(4)30(3)64(אפריל

2)12(3)41(3)79(מאי

0)11(11)36(8)62(יוני

0)8(7)38(8)72(יולי

1)20(7)44(6)76(אוגוסט

0)15(5)35(2)49(ספטמבר

0)23(3)36(2)82(אוקטובר

0)20(3)33(5)72(נובמבר

1)26(7)37(10)82(דצמבר

טבלה מס׳ 2: מספר דגימות שהתקבלו לבדיקת נגיפי אנטרו בהתאם לחומר דגימה
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המספר בסוגריים מציין את מספר הדגימות 
מחומר הדגימה המסוים שהתקבלו במדור  באותו 

החודש. 

דגימות שנמצאו חיוביות לכלל נגפי האנטרו 
בשיטת ה-Real Time RT-PCR ושנותר מהן 
חומר קליני, נזרעו לתרביות תאים לצורך בידוד 
ואפיון. בחלק מהמקרים לא נצפתה צמיחת 
נגיף בתרבית )אופייני לכל סוגי חומרי הדגימה( 

תופעה שלה שני הסברים:

רגישות גבוהה יותר של השיטה המולקולרית.א. 

קיומם של נגיפי אנטרו כדוגמת רוב הנגיפים א. 
המשתייכים לקבוצת ה-CVA שאינם צומחים 

בתרביות תאים. 

זיהוי נגיפי אנטרו שבודדו בתרביות תאים 
בהתאם לחודשי השנה )לכלל סוגי חומרי 

דגימה(:

מכלל 143 דגימות חיוביות שהתקבלו בשיטת 
real time PCR ניתן היה לבודד ולאפיין 73 
בידודים )51%(. הרחבה על שיטות לאפיון נגיפי 

אנטרו ראה בסעיף מחקר ופיתוח.

 מגמות תחלואה בנגיפי אנטרו
במהלך שנת 2012:

שנת 2012 התאפיינה בתחלואה שגרתית, לא 
 E-7, :התפרצותית. 3 זנים שונים היו דומיננטיים

 .CVB-3-ו E-30

איפיון פוליו זן 1- תרכיבי – הנגיף בודד מילדה 
פלסטינית שסבלה מדיכוי מערכת החיסון 
ואושפזה על רקע זה בישראל. לילדה לא היו 

תסמינים שתוקיים.

שכיחות נגיפי parecho בדגימות שהתקבלו 
מילדים עד גיל שנתיים.

רקע כללי: נגיפי ה-Parecho גורמים לסימנים 
קליניים דומים לאלו הנגרמים על ידי נגיפי אנטרו 
כולל: גסטרואנטריטיס, מננגיטיס, זיהומים בדרכי 
הנשימה, ואף אנצפליטיס, שיתוק רפה ועוד. 
בנוסף נגיפים אלו זוהו בארה"ב גם בדגימות 
המוות שבוצעו  בנתיחות שלאחר  שנלקחו 
גיל שנתיים. עיקר התחלואה  לתינוקות עד 
שמדווחת בספרות היא בילדים עד גיל שנתיים. 

בעבר  נכללו שני זנים של משפחת נגיפים זו 

חודש

E-
7

E-
9

CV
B

-3

E-
11

E-
25

*S
ab

in
-1

CV
B

-4

CV
B

-5

CV
A-

6

CV
A-

9

E-
14

E-
30

CV
B

-1

E-
21

en
te

r
o

-7
1

e-
33

en
te

r
o

-9
9

111ינואר

113111פברואר

4מרץ

3121אפריל

211מאי

711122יוני

2112יולי

211אוגוסט

111ספטמבר

12אוקטובר

4נובמבר

13242דצמבר

73142833164424924142

Echo-22  ו-Echo-23, בתוך קבוצת נגיפי 
האנטרו ובודדו כמותם בתרביות תאי כלית 
עם התפתחות השיטות   ,1992 בשנת  קוף. 
המולקולריות, התברר כי נגיפים אלו שונים 
 )UTR  ’5( נגיפי האנטרו  באזור השמור של 
ואינם מזוהים על ידי פריימרים סגוליים לשאר 
נגיפי האנטרו. לאור השונות הגנטית הזו , הוצאו 
נגיפי ה-Parecho מתוך משפחת האנטרו 
והם מהווים כיום משפחה עצמאית בכלל נגיפי 

הפיקורנה. 

 real גם השנה בדקנו רטרוספקטיבית ב- שיטת
time PCR, נוכחות נגיפי parecho בדגימות 
של ילדים עד גיל שנתיים שנמצאו שליליות 
לנגיפי אנטרו  על מנת להעריך את שעור 
התחלואה בנגיף. מכלל 204 דגימות שנבדקו 
 Pareco )2.6%(.-נמצאו 30   דגימות חיוביות ל
3 דגימות היו נוזל עמוד שדרה, 2 משטח אף וגרון 

ו-25 דגימות היו צואה. 

טבלה מס׳ 4: זיהוי נגיפי אנטרו שבודדו בתרביות תאים בהתאם לחודשי השנה
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4. בקרת איכות

המרכז הלאומי לפוליו עמד בהצלחה מלאה . 1
 )proficiency test( במבחן חיצוני

מטעם ארגון הבריאות העולמי.

מדור אנטרו השתתף במבחן חיצוני אחד . 1
 )CAP( לבידוד וזיהוי נגיף בתרביות תאים

ועמד בו בהצלחה.

5. מחקר ופיתוח

פיתוח שיטת ריצוף לאפיון נגיפי אנטרו:

אפיון נגיף אנטרו שצמח בתרבית תאים מתבצע 
באחת מהשיטות הבאות: 

נטרולו בעזרת אנטיסרות מיוחדות שסופקו . 1
למעבדות לאומיות לפוליו על ידי  ארגון 
הבריאות העולמי. הגדרת הזן מבוצעת על פי 
קומבינציית האנטיסרות שנטרלו את צמיחתו 

– אנטיסרות אלו אינן מסופקות יותר. 

קישור של נוגדנים פלורסנטיים סגוליים . 1
לתאים מודבקים בנגיף – שיטה זו מאפשרת 
זיהוי של חלק קטן מכלל נגיפי משפחת 

האנטרו. 

גישה נוספת לאפיון זן הנגיף היא  ביצוע ריצוף 
הרצף  והשוואת   VP-1 הנגיפי  החלבון  של 
המתקבל לספריות מתאימות. בשיטת הרצוף 
ששימשה במדור ניתן לבצע ריצוף לנגיף שבודד 
בתרבית תאים ולדגימות מקור רק במקרים בהם 
 real-של עד 25 בשלב הבדיקה ב Ct התקל
time PCR. באופן כללי נמצא כי ריצוף נגיפי 
אנטרו בדגימות מקור אינו פשוט מאחר ומדובר 
במשפחה גדולה עם דרגת שוני גבוהה בין הזנים 
2012 העמדנו מערכת  השונים. לקראת סוף 
לבצוע ריצוף נגיפי אנטרו אשר נתנה תוצאות 
טובות בהשוואה למערכת ששמשו אותנו עד 
כה ואפשרה זיהוי של מרבית הנגיפים שצמחו 
בתרבית וכן חלק מהנגיפים אשר לא צמחו 
בתרבית. המערכת מבוססת על מאמרם של 
 W.Allen Nix, M. Steven Oberste
 and Mark A. Pallansch  - Sensitive,
 seminested PCR amplification
 of VP1 sequences  for direct
 identification of all Enterovirus
 serotypes from original clinical
לשימוש  הוכנסה  והיא   ,speciments
רוטיני לאחר ולידציה בה נבדקו 20 סרוטיפים 
ידועים של נגיפי אנטרו שהוגדרו בשיטות של 

נוייטרליזציה או פלורסנציה ו-5 זנים אשר לא 
ניתן היה לאפיינם בשיטות הללו. 

ניטור הדבקה סמויה בנגיף פוליו בילדים 
המגיעים לאשפוז מארצות/אזורים בהם 

תוכנית החיסון השגרתית כוללת מתן תרכיב 
:OPV

בעקבות זיהוי הפרשה סמויה של נגיף פוליו 
זן 2 תרכיבי בשנת 2011 ופוליו זן – 1 תרכיבי 
בילדה פלסטינית בשנת 2012, הוחלט לעקוב 
אחר הפרשה סמויה של הנגיף בדגימות מילדים 
במחלקת  שאושפזו  הפלסטינית  מהרשות 
ילדים בשיבא בשל מחלות קשות, חלקן מחלות 

הפוגעות במערכת החיסון. 

הצואות נבדקו ב-real time PCR לאנטרו 
כללי. דגימות שנמצאו חיוביות נזרעו בתרביות 
תאים כולל L20B לצורך איפיון אנטרו/פוליו.  
ילדים שנמצא כי הם מפרישים אנטרו או פוליו 
בקשנו צואות נוספות עד להוכחה שההפרשה 
הסתיימה או עד  שחרור הילד מבית החולים 
)או להבדיל מות הילד(. סה"כ נבדקו 32 צואות 

שהתקבלו מ-12 ילדים.

מקרב 12 המקרים נמצא מקרה שבו אובחנה 
תרכיבי. ההפרשה   3 זן  פוליו  הפרשה של 
זוהתה ב-7 דגימות צואה שהתקבלו בתאריכים 
5.8.12-18.11.12. שתי צואות נוספות שהתקבלו 

בתאריכים 25.12.12 וב-1.1.13 נמצאו שליליות.

4 מקרים זוהו כחיוביים לנגיפי אנטרו. במקרה 
הנגיף  של  ממושכת  הפרשה  נמצאה  אחד 
E-3. מקרה נוסף התקבלה צואה חיובית ל- 
Enterro-99.  במקרה אחר )תקבלה צואה 
 .E-13 ובמקרה אחר אופיין E-14 -אחת, חיובית ל

7 מקרים נמצאו שליליים לנגיפים ממשפחת 
האנטרו.
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המרכז 
הארצי 
לנגיפי 

הסביבה 

 מנהל המרכז:
מגר' יוסי מנור

 צוות המרכז:
 מגר' ז'קלין אלפנדרי
 מגר' אירנה אגובייב

 גב' טובה הלמות
מר סעיד )צביקה( כהן

נושאי פעילות המדור

מעקב אחר נגיפי פוליו בשפכים.	 

דיגום לנוכחות נגיפים בגופי מים ומחקרים 	 
הקשורים להשבחת מים.

בדיקת בוצות.	 

ניסויים ופרויקטים מיוחדים.	 

/ ם ו ג י ד ם  ו ק מ
חודש

123456789101112

++++++++++++חיפה

++++++++++++רהט

++++++++++++באר שבע

+++++++++ירושלים עוג

++++++++++ירושלים שורק

++++++++++ירושלים קדרון

++++++++שפדן

+++++קו B שפ דן

+++++רידינג

++שפ דן -באסה

+++++ C 58 שפ דן

++C75 שפ-דן

+++ C121 שפ דן

+++++++C109 שפ דן

++++C114 שפ דן

+C117 שפ דן

+C119 שפ דן

++++++++++++שכם

++++++++++++ג’נין

++++++++++++סלפית

++++++++++++טול כרם

++++++++++++רמאללה

++++++++++++בית לחם

+++++++++++חברון

++++++++++++קלקיליה

+++++++++++יריחו

++עזה חאן יוניס

++עזה רפיח

+++++עזה בית להיה

+++++עזה שיך עג’לין

טבלה 1 סיכום דיגומי פוליו לפי חודשי השנה בשטחי ישראל והרשות הפלסטינית

1. מעקב אחר נגיפי פוליו בשפכים 

סקר השפכים לנוכחות נגיפי פוליו אלימים 
נמשך. 

מצורף סיכום הדגימות שהגיעו ליחידה לנגיפי 
הסביבה במהלך שנת 2012.

הטבלה מסכמת את אתרי הדיגום לפי חודשים.
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סיכום ממצאי פוליו בשפכים:

במהלך שנת 2012 נבדקו 231 דגימות שפכים 
לפי פירוט המקומות המצוינים בטבלת המעקב 
אחרי מקומות הדיגום המוצגת לעיל. מספר 

נקודות לתשומת לב בתכנית השנה:

תכנית המעקב אחר מקור הנגיפים הרוורטנטים 
C. נקודת  בקווי גוש דן נמשכה עד לקצה קו 
היא  ביותר במעלה הזרם  הדיגום הרחוקה 
נקודה C221. התמונה המצטיירת מסיכום השנה 
שהפרשת הנגיפים הרוורטנטים היא באזור כפר 

שלם עצמו ואינה מגיעה מעבר לכביש.

הוחל דיגום ובדיקת שפכים בגוש דן גם לנגיפי 
A עקב עליה חריגה בתחלואה  צהבת מסוג 

במחוז.

הממצאים  התפלגות  את  2 מסכמת  טבלה 
בדגימות השנה.

הערות לנתוני הטבלה:

שיעור הממצאים החיוביים לאנטרו 74.6% . 1
קרוב לממוצע הרב שנתי המצטבר העומד 
על כ-80%. )דרישת ארגון הבריאות העולמי 
ש-40% מהדגימות תהינה חיוביות לנגיפי 

אנטרו כמדד לאיכות הניטור בפרויקט(. 

 נצפתה ירידה ניכרת במספר הבידודים . 2
 L20B - 233 שמוינו לאחר גידול על פלטות
לעומת 315 שנה קודם לכן )חזרה לשיעור 
בנשים קודמות(. 19 מהם צמחו בטמפרטורה 
מהשנה  נמוך  שיעור   400c  8.1% של 
4 בידודים היו זני פוליו  הקודמת. מתוכם 
רוורטנטים והשאר זנים תרכיביים. בידוד אחד 

היה כנראה נגיף אנטרי אחר.

היו . 3 תרכיבי  פוליו  לנגיפי  הבידודים  כל 
מדגימות שהגיעו משטחי הרשות הפלסטינית 

ומירושלים.

רוורטנטי . 4 1 תרכיבי  זן  פוליו  נגיף  בודד 
במט"ש חיפה. הבידוד קשור פילוגנטית 
לבידוד הקודם מלפני שנתיים. בעקבות 
בירור שנעשה במחוז נישללה האפשרות 
שמדובר במלח שהגיע עם ספינתו לחיפה 

בשני האירועים.

השנה נימשך דיגום למטרות מחקר להערכת . 5
המשמעות האפידמיולוגית של הממצאים 
בשפכים מתוך מטרה לנסות ולכמת את היחס 
בין נוכחות וריכוז הנגיף, למספר מפרישים 
spiking של  באוכלוסיה. הניסוי משלב 
נגיפי פוליו תרכיביים לשפכים. היעדר נגיפי 
פוליו תרכיבי בשפכים כתוצאה משימוש 
בחיסון מומת בלבד כחלק מתוכנית החיסון 

טבלה 2: ניתוח ממצאי פוליו בשפכים 

כמות
אחוז מכלל 

הדגימות (בקיזוז 
טוקסיות)

 231מספר דגימות

15974.6דגימות חיוביות לנגיפי אנטרו מתוך ***213

7241.6דגימות חיוביות ב-L20B מתוך 213

 233בידודים שמוינו ב- 40 מעלות

*198.1בידודים שצמחו ב- 40 מעלות*

aVDPV 0.5% 21 4נגיפי פוליו שונים מהזן התרכיבי מעל **

* האחוז מכלל הבידודים ל- 40 מעלות

** האחוז מכלל הבידודים שצמחו ב- 40 מעלות

*** חלק הדגימות במסגרת הניטור השגרתי ללא דגימות לצרכי מחקר.
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השגרתית, מאפשר למעבדה להפריד בין 
הסמן בניסוי לבין הזנים הרווטנטים הקיימים 

בשפכים.

בשנה זו פותח מערך לזיהוי נגיפי צהבת . 6
מסוג A בשפכים ודגימות בגוש דן נבדקו גם 
לגורם זה. עבודה זו תימשך מאחר שבמהלך 
כל השנה היו אירועי תחלואה בנגיף בגוש דן.

מטרות לשנה הקרובה:

ייעשה ניתוח הממצאים מהניסוי בשנים -2011
12 בניסיון להבין את הקשר בין כמות המפרישים 
של נגיף פוליו ליכולת הזיהוי של הנגיף בשפכים.

יימשך ניטור נגיף צהבת מסוג A בכדי להבין את 
הקשר בין ההתפרצות והפיזור הגאוגרפי של 
הנגיף באוכולוסיה והקשר שלו לממצאים דומים 
במקומות נוספים בארץ. הבנה זו תתרום להבנה 
של הקשר בין שכיחות נגיפים אנטריים ברי חיסון 
באוכלוסיה והקשר בין שכיחות זו להארעות של 

מקרי תחלואה באוכלוסיה זו.

 1 מזן  פוליו תרכיבי  נגיף  לאור ממצא של 
רורטנטי במט"ש חיפה יתוכנן ניטור מתקדם 
בקווים העיקריים המזינים את המט"ש לאיתור 

אזור המגורים של האדם המפריש. 

2. דיגום מים לנוכחות נגיפים

דיגומי מים עסקו בעיקר בתחומים הבאים:. 1

נגר למי . 2 מי  ניטור מתקני השבת  המשך 
שתייה. שני המפעלים שמנוטרים הם מפעל 

נחלי מנשה ומפעל נחל שקמה. 

ניטור מפעלי השבת מים לצרכים חקלאיים. . 3
השנה נוטר מפעל השבת המים בשפ-דן. 

בוצעה הערכה של מים אפורים לנוכחות . 4
. עבודה זו שולבה גם בפרויקט  פתוגנים 
גם  בו  ומשולבים   2013 בשנת  שיימשך 
דגימות שפכים להערכת פיזור גנים לעמידות 
לאנטיביוטיקה באוכלוסיה. מידע זה יישתלב 
גם בהיערכות לתקינה של משרד הבריאות 

למתן היתרים למחזור מים אפורים .

הערכת מקור התפרצות בתחלואה מעיים . 5
בילדים )בעיקר( בקיבוץ שניר.

הערכת טיפול במערכת של סינון בדים . 6
וטיפול ב- UV להשבחת קולחין.

בדיקת מקורות זיהום )מי שתיה ,ירקות ( . 7
לבדיקת הסיבות האפשרויות להתפרצות 

צהבת מסוג A בגוש דן.

טבלה 3: התפלגות דגימות לפי סוגי מים

סוג הדגימה
ר  פ ס מ

דגימות

חיובי

לנגיפים
%

חריגה

בקטריאלית
הערות%

1500מי תהום
בנוכחות  הבקטריאליות  החריגות  כל 

אנטרוקוקים

33100 (2+)מי קולחין להשבה
בתור  ים  פאג’ הוספו  מהדגימות   2 ל-

אינדיקאטורים לאיכות טיפול.

300מים אפורים
 בכל הדגימות ריכוזים גבוהים של חיידקי 

סטאפילוקוקס כולל זני אראוס. 

3266.6מים עליים

6233.3מי רשת

516.6 (2+)30 סה”כ

 500ירקות מושקים

טבלה מס' 3 מסכמת את הדיגום למים ע"י 
המעבדה הניידת.

נבדקו מערכות מי שתיה בכדי להסביר . 1
נבדקו  ת"א  במחוז  תחלואה.  התפרצות 
ולדרום העיר  הכניסות העיקריות לעיר 
ונשללה מעורבות מי השתיה כמקור הזיהום 
לתחלואה בהפטטיס. בקיבוץ שניר נמצא 
זיהום נגיפי במי האספקה לקיבוץ. ממצא זה 
יכול להוות הסבר לתחלואה במשק. בבדיקות 
אלו יושמו בנוסף לבדיקות על תרביות תאים 
גם בדיקות מולקולריות שפותחו במהלך 

השנה.

כל מערכות ההשבה שנבדקו נמצאו תקינות . 2
ללא ממצאים נגיפיים. במערכת ההשבה בשפ 
דן המיועדת לצרכים חלקאיים התוצאות 
מרשימות לאור העובדה שבמשך שנים 
הקולחין לפני החדרה מזוהמים בנגיפים 
בריכוז של מספר חלקיקים לליטר אולם 
לזני  נגיפי  זיהום  אין עדות לפריצה של 

האקוופרים שנבדקו.

המחקר לפיתוח שיטות להערכת טכנולוגיות . 3
טיפול בקולחין לרמה השקיה באיכות גבוהה 
נמשכו ויושמו למתקנים הנמצאים בשלבי 
הרצה. השנה נבדק מתקן הטיפול במט"ש 
עכו במערכת בדיקה חדשה המשלבת הזרקת 
פאג'ים MS2 לפני הטיפול ובדיקת דעיכתם 
לאחר הטיפול. בפרק המחקרי יוצג הנושא 

בהרחבה נוספת.
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בדיקות למים אפורים נעשו מתוך ניסיון . 4
להעריך תכולה במזהמים מיקרוביאליים 
כחלק  וזאת   – אלו  במים  אנושי  ממקור 
הסביבה  לבריאות  המחלקה  מהערכות 
לאפשרות קבלת תקנות שיסדירו תחום זה 
שהינו פרוץ נכון להיום. הממצאים הראו 
נגיפי לא נמצא ובאם הוא קיים  שזיהום 
הריכוזים הם נמוכים ביותר. יחד עם זאת 
נמצאו ריכוזים גבוהים מאוד של חיידקים 
סטאפילוקוקים כולל זנים פתוגניים, ממצא 
שאינו מפתיע. בחלק מהדגימות נמצאה גם 
עדות לזיהום פקלי. )נוכחות קוליפורמים 
צואתיים(. ממצאים אלו מחזקים את דרישת 
לרגולציה  הסביבה  לבריאות  היחידה 
קפדנית של מערכות לטיפול ומחזור מים 
אפורים. נושא זה יעלה קרוב לוודאי לדיון 
ולממצאים   , מקיף לאור הלחץ הציבורי 
 אלו חשיבות גדולה בחיזוק עמדת המישרד. 

3. סקר בוצות

המעבדה ממשיכה במתווה הניטור במסגרת . 1
לרמה  שטופלו  ממט"שים  בוצות  סקר 
המוגדרת בוצה סוג א' ומשמשת לדישון 
39 בוצות מאזורים  חקלאי. נבדקו השנה 
שונים בארץ. שתי מעבדות פרטיות מרכזות 
את הרוב המכריע של הדגימות, ומעבירות אל 

המעבדה לנגיפים דגימות לבדיקת לנגיפים. 

ב- 2 מהדגימות )5.1%( התקבלו ממצאים . 2
חיוביים לנגיפים הגדלים בתרביות תאים. 
זו נבדקה גם האפשרות לשימוש  בשנה 
במבחן מולקולרי בדגימות אלו. תוצאות 
המבחן תוצגנה בהמשך. השלב העיקרי 
בוולידציה ייסתמך על השוואת שתי השיטות 

תוך אימוץ השיטה הרגישה יותר. 

מחקרים

1. שימוש בפאגי'ם להערכת יעילות טיפול 
בנגיפים

כללי

במישרד הבריאות התקבלה החלטה לבדוק 
ן  נ שאי ות  י ג לו ו בטכנ השימוש  היתכנות 
אישור  מתן  לפני  שדה  בתנאי  שגרתיות 
במסגרת  ה.  י ג ו ל ו בטכנ טף  שו ש  מו לשי
לבדוק טכנולוגיות  זו עלה הצורך  החלטה 
עם  להתמודד  ביכולתן  גם  במים  לטיפול 
מהתקנות  הדרישה  מקור   . פי י ג נ עומס 
נגיפים  אלו  המציגות   )EPA ( האמרקאיות 

יכולים להיבדק ומה הרמה הנידרשת ליכולת 
האינאקטיבציה של נגיפים ע"י הטכנולוגיה.                                                                     
צורך זה מציב בפני המעבדה אתגרים חדשים 
בשל העובדה שבאופן מעשי כל בדיקה כזו 
היא מיני מחקר שיש לבנות את מערך הבדיקה, 
שיטת הבדיקה, מקומות הדיגום לאורך התהליך 
והגורם הניבדק. בעבר נעשה שימוש בנגיף פוליו 
תרכיבי מזן 1. עם הפסקת החיסון בזן זה גבר 
הלחץ להימנע מפיזור נגיף גם אם הוא מבוקר 
והתקבלה החלטה לעבור לשימוש בפאג'ים. 
 EPA החלטה זו מגובה גם שמסמכים של ה- 
מתאימים  באינדקטורים  שימוש  המאפשר 
לנגיפים ההומנים במעגל הדבקה צואה פה. 
השנה בדקנו את המערך המוצע על מיתקן 
טיפול המשלב סינון בדים וחיטוי ב-UV שהותקן 
במט"ש עכו. הקולחין מיועדים להשקית גידולים 
והמטרה היא להגיע לרמת טיפול באיכות גבוהה. 
מבחינת נגיפים השאיפה להציג אינאקטיבציה 

של לפחות 4 סדרי גודל.

שיטה:

 MS2 במעבדה הוכן סטוק של פאג'ים מסוג 
וקיימת מערכת לכיול הנגיף בשיטה של פלאקים 
על מרבד חיידקי קולי. לצורך האילוח אנו 
משתמשים במשאבת מינון שמזריקה את הנגיף 
אל זרם הקולחין השניוניים לאחר הסינון ולפני 

תמונה 1 מציגה את מערך הבדיקה

דיגום אחרי 
אילוח

קולחין אחרי סינון לפני 
חיטוי

MS2 הזרקת

UV חיטוי

UV דיגום אחרי
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הטיפול.  במערך המוצג פה נעשה שימוש במסנן 
בדים ולאחריו שימוש ב-UV לאינאקטיבציה. 
הוצבו שני מכשירי דיגום: הראשון דגם בתעלה 
לאחר הסינון והשני בתעלת ההולכה לאחר 

החיטוי.

כל דגימה ניבדקה בשלוש שיטות.                                                                    . 1
זריעה ישירה על מרבד חיידקי קולי.                                                                    

בדיקה מולקולרית ללא טיפול מקדים . 1
בנוקלאז.

בדיקה מולקולרית לאחר טיפול בנוקלאז. . 1

תוצאות:

גרף 1 מציג את התוצאות שהושגו בכל השיטות 
 CT-העמודות הכחולות מציגות את ערכי ה
במבחן המולקולרי והעמודות האדומות את 
הערך הלוגרתמי של ריכוז הנגיף.  תוצאות 
הזריעה הישירה מצביעות על אינאקטיבציה של 
כ- 5 סדרי גודל של MS2. יחד עם זאת לא היה 
שינוי בריכוז חומצות הגרעין לפני ואחרי טיפול. 
העובדה שגם טיפול בנוקלאז מראה בדיוק אותה 
תוצאה מראה שהנגיף שמר על מבנהו ועל 
חומצות הגרעין אולם איבד את היכולת להדביק 
 UV את חיידקי הקולי. מנגנון הפגיעה בקרינת

מצביעה על אחת משתי האפשרויות :

פגיעה במנגנון החדירה של הנגיף.. 1

פגיעה ביכולת ההתרבות של הנגיף.   . 1

UV לפגוע  בכל מיקרה הוכחה יכולת קרינת 
בנגיפים במודל זה.                                                                                                 

בדיקת שימוש בשיטות מולקולריות להוכחת 
הימצאות נגיפים בדגימות בוצה.

כללי:

תהליך הבדיקה של בוצות הינו ארוך וכולל 
שלב של איבוד דגימות הבוצה וזריעה על שלוש 

תרביות תאים שונות במבחנות. 

כל תרבית שלילית עוברת העברה עיוורת לפני 
הגדרה כשלילית. תהליך ארוך זה נעשה בכדי 
להגדיל את טווח הגילוי ורגישות הגילוי. דרישות 
החוק במיקרה זה לאישור בוצה כסוג א' מותנה 
בריכוז נגיפים נמוך מחלקיק לגרם בוצה יבשה. 
חסרון השיטה בזמן הארוך עד לקבלת תוצאה 
וכן בעובדה שנגיפים אנטריים רבים אינם גדלים 

על תרביות תאים.

                                                                                          

MS2 על UV-גרף 1: השפעת חיטוי ב

גרף 2: השוואה מולקולרית של-16S חיידקי בבוצה לפני ואחרי טיפול בנוקלאז
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no. specimen treatment sp. nuclease entrov. adenov. norov. t.c.

162 sludge -a conv. + n n n n

162 sludge -a conv. - n p(37) n n

163 sludge -a conv. + p(29.9) p(32) p(37.8) p

163 sludge -a conv. - p(30.6) p(32) p(39) p

164 sludge -a conv. + n n n n

164 sludge -a conv. - n p(34.4) n n

165 sludge -a conv. + n n n n

165 sludge -a conv. - n p(36) n n

179 sludge -a conv + n n p(48) n

179 sludge -a conv - n p(39) p(36.6) n

טבלה 4: השוואת ממצאים במבחן מולקולרי אל מול תרביות תאים עם טיפול בנוקלאז וללא טיפול בנוקלאז

שיטה :

נעשו מספר בדיקות פרלמינריות שבדקו את 
יעילות הטיפול בנוקלאזות על רקע של חומצות 

גרעין חיידקיות.

הבדיקות נעשו הן על החומצות החיידקיות 
הריבוזומליות , והן על חומצות גרעין נגיפיות 
)DAN של נגיף CMV( שהוספו בכמות גדולה 

לשפכים.

כמו כן נילקחו דגימות שפכים לקביעת קבוצות 
הנגיפים השכיחות ביותר בשפכים שיש למעבדה 
היכולת לבדקם. בבדיקות אלו נמצא שהקבוצות 
השכיחות בשפכים בישראל הינן נגיפי אנטרו, 

אדנו, נורו, ופראקו. 

לצורך ההשוואות השתמשנו בשלושת הקבוצות 
הראשונות.

  

תוצאות:

בדיקה להשפעה הנוקלאז על DNA בקטריאלי 
מוצגת בגרף  2.  

דגימת בוצה מעובדת טופלה בנוקלאז ונבדק 
ריכוז חומצות גרעין ממקור בקטריאלי ללא 
טיפול בנוקלאז ולאחר טיפול בנוקלאז. כפי 
שניתן לראות בגרף ללא טיפול בנוקלאז ריכוז 
חומצות הגרעין החיידקיות גבוה פי 100 לערך 

מאשר לאחר טיפול בנוקלאז. משמעויות הבדיקה 
גרעין  חומצות  בפירוק  פעיל  הן שהאנזים 
בדגימות מעובדות של בוצה גם כאשר ריכוזן 
גבוה והוא מוריד אותן ביעילות כך שהרקע של 
חומצות גרעין חופשיות מצטמצם בצורה ניכרת.                                          

בדיקה מקדימה נוספת הייתה לבדוק כיצד יפעל 
האנזים על חומצות גרעין נגיפיות המוספות 
לדגימות סביבה בעלות רקע גבוה של חומצות 
גרעין ממקור חיידקי. לשם כך הוספו ריכוזים של 
DNA מנגיף CMV. נבדק ריכוז החומצות גרעין 
לפני ההוספה לתרכיז הדגימה, לאחר הוספה 
לתרכיז הדגימה , לאחר הוספת כמות קטנה יותר 
)δ 250( והשפעת הנוקלאז על הכמות הגדולה 
של חומצות הגרעין )δ 400(. שלוש מסקנות ניתן 

לראות מהתוצאות המוצגות בגרף 3.

קיימים מעכבים שמשפיעים על התוצאה. ערך 
δ מתרכיז חומצות הגרעין   400 הקריאה של 
במים גבוה מהערך מהוספת אותה כמות לתרכיז 

הדגימה.

זיהוי חומצות הגרעין יכול להבדיל בהבדלי . 1
כמויות של בערך חצי מכמות חומצות הגרעין.

את . 1 הוריד  זו  בדגימה  בנוקלאז  הטיפול 
 1000 ל-  עותקים   11000 מ- הראקציה 

עותקים - הקטנה בסדר גודל. 

מערך הבדיקות השלישי היה על דגימות בוצה 

הקבוצות  ארבע  מתום  שלוש  נבדקו  בהם 
השכיחות בשפכים, נגיפי אנטרו, אדנו, ונורו.  
4 מסכמת את התוצאות שבוצעו על  טבלה 
5 דגימות שונות .   ניתן לראות מצבים שונים:                                                
162: ללא טיפול בנוקלאז  164 ו  1. בדגימות 
נמצאו עותקים של נגיפי אדנו ולאחר הטיפול 
הדגימות הפכו לשליליות . דבר המצביע על קיומן 
של חומצות גרעין חשופות שפורקו ע"י האנזימים.

2.  בדגימה 179 היה ממצא של שתי קבוצות 
נגיפים, אדנו ונורו, לפני טיפול באנזים. לאחר 
וריכוז   , נורו  נגיף  רק  נותר  באנזים  טיפול 

העותקים ירד.

3. דגימה 163 משקפת מצב שכנראה כל הנגיפים 
הם שלמים ולא עוכלי ע"י האנזים. חיזוק שמדובר 
בנגיפים שלמים ניתן לקבל מהעובדה שמתוך 
שלוש הקבוצות שזוהו היתה צמיחה של הנגיפים 
בתרבית תאים )סביר להניח שאלו היו נגיפי 

האנטרו בדגימה(.                  

סיכום הבדיקות אישר ששילוב טיפול בנוקלאז 
ומבחן מולקורי הינם כלי חלופי טוב לזיהוי 
נגיפים שלמים בדגימות סביבה. ולידציה מלאה 
ניסויי   . של השיטה תתקבל בשתי פעולות 
אילוח מבוקרים, והשוואת מספר רב של דגימות 
שינותחו במקביל בשיטה זו ובזריעה על תרביות 

תאים )הבדיקה הסטנדרטית(.
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המרכז 
הארצי 

לנגיפים 
גורמי 

שלשולים 
והיחידה 

לביולוגיה 
מולקולרית 

 מנהל המרכז:
ד"ר לסטר מיכאל שולמן

 צוות המרכז:
 מגר' אילנה זילברשטיין

 מגר' זקלין אלפנדרי
מגר' רוברטו אזר

 סטודנט לתואר שני:
מר יורי פופליוטציקוב

נגיפים גורמי שלשולים ודלקת מעי 
חריפה

נגיפים  ידי  על  הנגרמת  דלקת מעי חריפה 
 .)Rotaviruses( )RAGE( ממשפחת הרוטה

2012 המרכז הלאומי לנגיפים  במהלך שנת 
368 דגימות  גורמי דלקות מעי חריפות קיבל 
צואה לצורך אבחון של נגיפים ממשפחת הרוטה; 
חיוביות במבחן  נמצאו  דגימות   21 מתוכם, 
אנטיגני )dipstic, 6 לא בוצעו - דגימה לא 
מתאימה; דגימה כפולה( ו-341 נמצאו שלילים. 
כל הדגימות נשלחו על ידי המרכז הרפואי 
שיבא למעט 5 דגימות. מאז כניסתו של חיסון 
ה-RotaTeq לשגרת החיסונים )מכיל אנטיגנים 
 RAGE-מספר מקרי ה ,)P8 -ו  G1,G2,G3,G4-ל
המסתיימים באשפוזים ירד דרמטית. ירידה 
זו מודגמת במספר מקרי ה-RAGE החריפים 
השבועיים שאושפזו לבית החולים שיבא )תמונה 

מספר 1(.

מחקר TAU-HCLV:מטרתו לקבוע את הגורמים 
המזהמים המביאים לאשפוזים של חולים עקב 
דלקת מעי נגיפית חריפה, בילדים מתחת לגיל 5, 
בצפון ישראל. 183 דגימות צואה נשלחו לבדיקה 
גורמי דלקות מעי  לנגיפים  במרכז הלאומי 
חריפות. מתוכן, 15 דגימות נמצאו חיוביות לנגיף 
14 דגימות אופיינו  ממשפחת הרוטה; מתוכן, 
בהצלחה, כאשר כולן היו G1 ו- P8 הם הנפוצים 
ביותר מבין האנטיגנים G ו-P במשפחה. כמו כן, 
שני החיסונים הנמצאים כיום בשוק מכילים את 

.P8 -ו G1 האנטיגנים

נגיפים  ידי  על  הנגרמת  דלקת מעי חריפה 
 :)Noroviroses( ממשפחת הנורו

במהלך שנת 2012 נרשמו 35 התפרצויות של 
דלקת מעי חריפה במבוגרים צעירים )אנשי 
צבא( ובקשישים. מתוכן שש בלבד נגרמו על 
ידי נגיפים ממשפחת הנורו. סך של 429 דגימות 
RT-PCR של  צואה נתקבלו לבדיקה בשיטת 
norovirus genotype II.38 דגימות נמצאו 
חיוביות, 354 נמצאו שליליות ו- 33 לא נבדקו 
)דגימה כפולה; דגימה עודפת מאותה התפרצות; 
סיבות טכניות(. הדגימות נשלחו על ידי צה”ל 
)327(, המרכז הרפואי שיבא )60(, בי”ח קפלן 

ובי”ח הרצפלד )31( ואחרים )11(.

נגיף הפוליו

מעקב סביבתי לנגיפים ממשפחת 
הפוליו

דגימות הביוב נדגמו: 12-15 אתרים )המייצגים 
30-40% מהאוכלוסייה בישראל(, נותחו בכל 
חודש  לבדיקת נוכחותו של נגיף הפוליו; הבדיקה 
נערכה על ידי המרכז הלאומי לנגיפים בסביבה. 
באף אחת מהדגימות לא נמצא נגיף פוליו פראי, 
אך בדגימה אחת נמצאו שני בידודים שלנגיף 
פוליו זן 2 שעבר שינויים רבים )<15% החלפות 
 Capsid(1 נוקליאוטידים בחלבון הקפסיד 
protein 1(, בהשוואה עם רצף הנוקליאוטידים 
של סייבין זן 2(, שמקורו בחיסון )aVDPD2(. זני 
פוליו אלו שמקורם בחיסון )aVDPD2( קרובים 
גנטית לזני פוליו אחרים שמקורם בחיסון שבודדו 
בשנים עברו והופרשו באופן עקבי על ידי גורם 
אלמוני במרכז ישראל. aVDPD2 שמקורם בגורם 
זה בודדו לסירוגין מאז שנת 1998.הקרבה בין 
הבידוד הנוכחי ובין הבידודים הקודמים מוצגת 
 )neighbor-joining ( בעץ הפילוגנטי 
בתמונה מס’ 2. בתמונה מס’ 3 ניתן לראות את 
 .aVDPD2 האתרים הסביבתיים שמהם בודדו
המספרים 1.1 עד 1.4 בשולי התמונה מצביעים 
על שושלות גנטיות שונות של aVDPD2 שהאדם 
הפריש לאורך השנים. המספרים 2.1 עד 2.3 
  aVDPD2 מצביעים של שושלות שונות של 
שהופרשו באופן עקבי על ידי גורם נוסף, גם כן 
ממרכז ישראל שנמצא תחת מעקב משנת 2006.

)JCV-ו BKV( נגיפי הפוליומה

BKV: נגיף ה-BKV משופעל לעיתים במהלך 
טיפול מדכא מערכת החיסון לאחר השתלת כליה 
ומח עצם. באם לא מאבחנים, זיהומים הנגרמים 
BKV עלולים לגרום לדלקת בכליות  על ידי 
)nephritis( שעלולה להוביל לאיבוד הכליה 
במושתלי כליה או לדלקת שלפוחית השתן 
המלווה בדימום במושתלי מח עצם. ניתוח משולב 
של דגימות שתן ודגימות דם נעשה עבור מרבית 
החולים. במהלך שנת 2012 נתקבלו במעבדתנו 
607 דגימות עבור בדיקת BKV: דגימות דם מלא 
או נסיוב )346(, שתן )258( וביופסיות שלאחר 
המוות )3(. מתוכם, 230 נמצאו חיוביים לנגיף 
BKV, 376 נמצאו שליליים לנגיף BKV ודגימה 
אחת לא נבדקה מסיבות טכניות. המוסדות 

השולחים מוצגים בטבלה מס’ 2.

JCV עלולים להתרחש בפרטים  JCV: זיהומי 
בהם ישנו פגם במערכת החיסון. כאשר ישנו 
המרכזית,  העצבים  במערכת   JCV זיהום 
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גורם  הזיהום עלול להיות קטלני באם הוא 
 PML )Progressive multifocal-ל
leukoencephalopathy(. חולי AIDS הם 
דוגמה לקבוצה הנמצאת בסיכון ל-PML. במהלך 
שנת 2012,סך של 185 דגימות קליניות נשלחו 
לבדיקה במעבדה. מספר הדגימות שנשלחו 
ממרכזים רפואיים שונים מוצג בטבלה מס’ 2. 
הדגימות קליניות שנשלחו לבדיקה כוללות 
דם מלא או  נסיוב )10(, שתן )7, נחשבת בד”כ 
 CSF זו(,  לדגימה שאינה מתאימה לבדיקה 
144(( וביופסיות שלאחר המוות )24(. מתוך 185 
הדגימות, 14 נמצאו חיוביות, 165 נמצאו שליליות 

ו-6 לא נבדקו )דגימה אינה מתאימה(.
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Source of SampleBKVJCVHebrew names

HMOs274קופות חולים

Ichalov Hospital15823בי”ח איכילוב

Asaf Harofe11אסף הרופא

Beilenson Medical Center216מרכז רפואי בלינסון

Hadassah Medical Center13113מרכז רפואי הדסה

Soroka Hospital84בי”ח סורוקה

Share Tzedok  Hospital1612בי”ח שערי צדק

Sheba Medical Center103113מרכז רפואי שיבא

Sneider’s Childrens Hospital44בי”ח שניידר לילדים

Other1213אחרים

 Total607185סה”כ

Polyoma-טבלה 1: מקור הדגימות שנשלחו למעבדה לצורך אבחון של נגיף ה

עץ פילוגנטי של נגיפי פוליו 
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המרכז  
הארצי  

לאימות  
בדיקות

HIV )איידס(  
 מנהלת המרכז:
ד״ר ארנה מור

 צוות המרכז הארצי:
 מגר׳ חגית רודיך ז״ל
 מגר׳ פרננדו מילגיר

 מגר׳ רותי פבל
 גר׳ מרינה ווקס
גב׳ זהבה יוספי

תקציר

בשנת 2012 נתגלו 495 נשאים בוגרים חדשים, 
26% מהן נשים. בנוסף נתגלו 4 ילדים שנדבקו 
בנגיף הדבקה ורטיקלית, כולם בנים. שניים 
מתוכם נולדו באתיופיה ונתגלו במהלך 2012. 
תינוק אחד נתגלה בדגימות שנקבלו מהרשות 
הפלסטינית ותינוק נוסף נולד השנה בישראל 
למרות שהאם ידועה והיתה במעקב ואף טופלה 

במהלך ההריון.

גם השנה הקבוצה הגדולה ביותר שהתגלתה היא 
קבוצת ה גברים המקיימים יחסים עם גברים– 
MSM )150 נשאים( ואחריה קבוצת הסיכון של 
הנשאים שאינם תושבי ישראל )OGE-F, לרוב 
מהגרי עבודה מאפריקה(. רוב הנשאים בטווח 

הגילים 31-40.

שינוי באלגוריתם והכנסת שתי בדיקות סינון 
מהדור הרביעי במעבדות של מרכזי האיידס 
 )WB( הביא להורדת כמות בדיקות האימות
WB החיוביות כך  ולעליה בשכיחות תוצאות 

שאלה מהוות מעל ל- 70% מהתוצאות. 

בבדיקות עומס נגיפי ממשיכה העליה בכמות 
הדגימות עם עומס נגיפי נמוך מ-50 עותקים 
למ"ל, המהוות כ- 80% מהבדיקות השנה, תוצאה 

המעידה על הצלחת הטיפולים התרופתיים.

כ- 10% מבין הנשאים החדשים שהתגלו השנה 
נדבקו בנגיף עם עמידות לתרופות, בעיקר 
למשפחת הלא נוקלאוזידים מעכבי הרברס 
עמידות  מוטציות  נמצאו  לא  טרנסקיפטז. 

באינטגרז, גם בחולים מנוסים. 

בבדיקות התאמה לטיפול במרבירוק נמצא כי 
יש סיכוי שהתרופה תתאים למעלה מ- 80% 

מהנבדקים. 

מבוא

דו"ח זה מסכם את הפעילות במרכז הארצי 
2012. מטרת  לאימות בדיקות איידס בשנת 
הפעילות במרכז היא לסייע לאבחון מדוייק ואמין 
של הדבקה ב HIV ולרכז את הבדיקות החיוביות 
והנתונים הנילווים לצורך דיווח תוצאות האימות 
הן למעבדות השולחות והן למחלקה לשחפת 
ואיידס. כך ניתן להעריך את שכיחות ההדבקה 
בנגיף בישראל. המרכז מבצע גם בדיקת עומס 
נגיפי עבור מטופלי המרכז לאיידס של בי"ח 
ע"ש שיבא, ועבור מרכזים בבתי-חולים אחרים 
לפי בקשתם ובמקרים המצריכים בירור מיוחד. 
במרכז נערכות גם בדיקות התאמה ועמידות 
נגיף ה-HIV לתרופות המכוונות לחלבוני הנגיף 

השונים. נערכות בדיקות עמידות לתרופות 
טרנסקריפטז  רברס  לפרוטאז,  המכוונות 
 Reverse( )Transcriptase, והאינטרגרז
Protease and integras הנגיפי. בנוסף 
נערכות בדיקות טרופיזם לקו-רצפטור התאי 
CCR5, בדיקות הנדרשות לפי ההנחיות לפני 
מתן טיפול במרבירוק )MVC(. בדיקות לקביעת 
סוג ה-HLA הדרושות לפני מתן טיפול באבקביר 
)ABC( נערכות בשיתוף עם המעבדה לסיווג 
רקמות בירושליים )ברשות ד"ר ישראלי(. כל 
הבדיקות נערכות לפי דרישה עבור דגימות 

המגיעת מכל המרכזים הארציים.

 3580 2012 נתקבלו במרכז הארצי  במהלך 
HIV : 1472 מהן בדיקות  דגימות לבדיקות 
1744 דגימות  אימות לזיהוי הדבקה בנגיף ו- 
לבדיקת עומס נגיפי שחלקן גם שימש לבדיקות 
בדיקות   409 גם  בוצעו  אחרות.  גנוטיפיות 
בדיקות  בדיקות עמידות,  כמו  מולקולריות 
להתאמת הטיפול התרופתי, בדיקות לקביעת 
 Real בדיקות טרופיזם ובדיקות ,HLA-סוג ה
Time PCR לאבחון הדבקה בנגיף בילדים. 
כבכל שנה המעבדה השתתפה בתוכניות של 
בדיקות איכות חיצוניותהן לבדיקות האימות, 
והן לבדיקות המולקולריות בעזרת ערכות של 
 quality control of molecular  ,
diagnostics QCMD, לעומס נגיפי ולעמידות 
של אינטגרז. בדיקות האיכות מעריכות את איכות 
התוצאות שניתנות במעבדה יחסית למעבדות 
אחרות בעולם. המעבדה עמדה בהצלחה מרובה 
בבדיקות איכות חיצוניות אלה. במהלך שנה זו 
נמשך תהליך בנית מסד הנתונים הקיים במעבדה 
בתכנת מג'יק בעזרתו של מר ארי מוסטובסקי. 
עלינו לציין כי הנתונים המוצגים בדו"ח זה 
לגבי המצב במדינת ישראל אינם סופיים ואינם 
רשמיים ומשקפים את נתוני המעבדה בלבד. 
ע"י  מפורסם  המדינה  עבור  הדו"ח הרשמי 

המחלקה לשחפת ואיידס. 

1. בדיקות אימות לזיהוי הדבקה בנגיף 
:HIV-ה

1.1 רקע

במעבדה מתקבלות בדיקות לאימות משבע 
מעבדות של מרכזי האיידס הארציים, ובנוסף 
משתי מעבדות לאבחון איידס הנמצאות במרכז 
הרפואי העמק )עפולה( ובמרכז הרפואי ע"ש 
רבין )בילינסון(- בתי חולים בהם אין מרכזים 
לטיפול באיידס. החולים החיוביים המאותרים 
בשתי מעבדות אלה נשלחים לטיפול ומעקב 
במרכזי האיידס ברמב"ם ובמאיר, בהתאמה. 
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כמו-כן מתקבלות בדיקות מבנק הדם של מד"א 
ומהרשות הפלסטינית. בדיקת האימות נעשית 
תספיג   ,Western BLOT )WB( בשיטת 
Inolia בה נבדק קיום  חלבונים של חברת 
נוגדנים כנגד מספר חלבוני הנגיף. נבדק בוגר 
שנמצא חיובי בבדיקת ה WB מוגדר כנשא של 
הנגיף ולאחר הגדרה זו אין צורך בעתיד לבצע 
WB לאותו נשא. בדיקות  בדיקות חוזרות של 
חוזרות של WB נערכות במבוגרים במקרים של 
בדיקות "מסופקות"- שהתשובה יכולה להעיד 
על נדבק המצוי "בתקופת החלון". גם במקרים 
של חשד בהדבקה בנבדק שבעבר עבר בדיקה 
כזו והתוצאה היתה שלילית נערכת בדיקה 
WB. בנוסף לכך ע"פ בקשת הרופא ובמקרים 
המצריכים ברור מיוחד נערכות בדיקות חוזרות 
לאותו נבדק. בדיקת ה WB לא משמשת לאיבחון 
הדבקה בילודים שאימותיהן נשאיות משום 
שהללו יבטאו את הנוגדנים מהמקור האימהי. 
נהוג לבדוק תינוקות לאימהות נשאיות בגיל שנה 
–שנה וחצי בכדי לאשר את היותם שליליים ל 
HIV . אבחון הדבקה בילודים נעשה באמצעים 
מולקולריים בעזרת Real Time PCR המידע 
המאוכסן במחשבי המרכז הארצי מאפשר בדיקת 

קיום תשובות מבדיקות קודמות של כל נבדק 
ובכך מונע בדיקות מיותרות.

1.2 בדיקות האימות בנבדקים בוגרים 
בשנת 2012:

 WBבשנת 2012 טיפל המרכז ב 1472 בדיקות
HIV 1328 בדיקות לאימות הדבקה ב  מתוכן 
בנבדקים בוגרים. טבלה מס' 1 )להלן( מסכמת 
 HIV את התפלגות תוצאות בדיקת האימות של
בנבדקים בוגרים לפי מעבדות שולחות. ניתן 
לראות כי אחוז הבדיקות החיוביות שנקבלו 
מהמעבדות השולחות מלבד ממד"א והרשות 
 70% מעל  לרוב  גבוה,  הינו  הפלסטינאית 
מהבדיקות, וכי רוב הדגימות לאימות הגיעו 
מאיכילוב ומקפלן. שלושה מהנשאים שנתגלו 

השנה התגלו בבדיקות שנתקבלו במד"א.

תרשים מס' 1 מתאר את השינוי שחל בשכיחות 
הבדיקות החיוביות מהמרכזים השונים )ללא 
מד"א( השנה לעומת 2011. בעוד שבשנת 2011 
אחוז הבדיקות החיוביות נע בין 15% ל 55.3% 
מהבדיקות השנה מעל ל-70% מהבדיקות היו 
חיוביות. שינוי זה בשכיחות הבדיקות החיוביות 

       )%( WB-תוצאות בדיקת ה  WB-ס”ה תוצאות בדיקת ה 
בדיקות

מעבדה שולחת
חיובי % מסופק % שלילי % חיובי מסופק שלילי

78.5% 4.6% 17.0% 203 12 44 259 איכילוב

0.5% 1.5% 98.0% 3 10 639 652 מדא

79.8% 1.8% 18.3% 87 2 20 109 קפלן

46.8% 3.9% 49.4% 36 3 38 77 שיבא

67.2% 6.9% 25.9% 39 4 15 58 בלינסון

83.9% 0.0% 16.1% 47 0 9 56 רמבם

91.4% 0.0% 8.6% 32 0 3 35 הדסה

89.5% 2.6% 7.9% 34 1 3 38 סורוקה

85.7% 0.0% 14.3% 18 0 3 21 העמק

100.0% 0.0% 0.0% 1 0  0 1 מאיר

4.5% 0.0% 95.5% 1  0 21 22 רשות פלסטינית

טבלה מס' 1: התפלגות תוצאות בדיקות האימות של הדבקה ב- HIV לפי מרכזים שולחים.

נובע מהשימוש בערכות דור רביעי במעבדות 
המבצעות את בדיקות הסינון, ערכות ספציפיות 
יותר המזהות גם את האנטיגן הנגיפי P24. שינוי 
בבדיקות הסינון הביא גם לירידה משמעותית 
במספר בדיקות ה WB - שבוצעו השנה במרכז 
הארצי, כמות שירדה מ- 1965 ל- 1328 בדיקות 
למבוגרים, ירידה של כ - 32%. ניתן גם לציין את 
העליה הגדולה בשכיחות הבדיקות המסופקות- 
מ 1.7% ל- 3.3% מהבדיקות, תוצאה שמעידה 
על העליה ביכולת איתור נשאים בתקופת החלון 

)ראה סעיף 1.3(. 

טבלה מס' 2 )להלן( מדגימה את תוצאות בדיקות 
האליזה  בדיקת  הרביעי-  הדור  הסינון של 
ובדיקת הוידאס שהתקבלו מהמעבדות השונות 
WB: חיובי, מסופק או שלילי. רק  בהתאם ל 
לכ- 75% מבדיקות הסינון )אליזה( התקבלו 
במרכז הארצי ערכי התשובה של הבדיקה, אך 
לבדיקות שהתקבלו ניתן לראות התאמה מצוינת 
בין ממוצע ערכים גבוה באליזה לתשובה חיובית 
 WB לעומת ערכים של בדיקות שליליות ב WB ב
p Value(<<0.0001(. ההבדל שנמצא בתשובות 
האליזה בין בדיקות מסופקות לחיוביות גם הוא 
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מובהק )p Value=0.03(. לעומת זאת תוצאות 
בדיקות הוידאס שהתקבלו במעבדה )מעט 
תוצאות( אינן מבחינות בין WB חיובי לשלילי 

בצורה מובהקת.

1.3 מאפייני אוכלוסית הבוגרים 
שנתגלתה כחיובית ל HIV ב 2012 

השנה נתגלו 495 נשאים חדשים לעומת 456 
נשאים חדשים שנתגלו בשנת 2011 )ע"פ דווח 

משרד הבריאות 2011(, עליה של כ- %8. 

 451 דיווח לגבי גיל הנבדקים נתקבל עבור 
2 מציג את חלוקת  מהנשאים. תרשים מס' 
טווח  ומין.  גיל  הנשאים החדשים לקבוצות 
92! שנים. ניתן לראות  18 ל  הגילאים נע בין 
כי רוב הנשאים התגלו בגיל בין 31 ל- 40 וכי 
26% מכלל הנשאים החדשים שהתגלו השנה 
הן נשים, שיעור הנמוך מהידוע בשנים הקודמות 
בהן שיעור הנשים הממוצע בין קבוצות הסיכון 

השונות היה כ – 30%.

תרשים מס' 1: אחוז בדיקות ה -WB  החיוביות, שליליות ומסופקות בשנים 2011 ו 2012

תרשים מס' 3 א', ב' ו ג' מנתח איפיונים שונים 
של קבוצות הסיכון של הנשאים שהתגלו השנה.

תרשים 3 א' להלן מנתח את התפלגות הנשאים 
הבוגרים שאובחנו בשנת 2012 לקבוצות סיכון 
ולמין. ניתן לראות כי גם השנה הקבוצה הגדולה 
 150( MSM – ביותר שהתגלתה היא קבוצת ה
נשאים( ואחריה קבוצת הסיכון של הנשאים 
שאינם תושבי ישראל )מהגרי עבודה מאפריקה(. 
מעניין לציין ששיעור הנשים בקבוצה זו כמו 
גם בין הנשאים הישראליים שמקורם בארצות 
אנדמיות מגיע כמעט לכ 50% ואילו בקבוצת 
סיכון ההטרוסקסואליים הנשים מהוות רוב. 
: קבוצה זו   OGE-IL באשר לקבוצה הסיכון 
כוללת השנה בעיקר נשאים שנולדו באתיופיה 
)49 מתוכם( ושני נשאים ממוצא אתיופי שנולדו 

בישראל אחרי 1990.

3 ב' )להלן( מנתח את התפלגות  תרשים מס' 
קבוצות הסיכון לקבוצות גיל שונות. רק נשאים 
שקבוצות הסיכון שלהן היו ידועות בעת כתיבת 

WB תוצאות

וידאסאליזה

ס"ה 
בדיקות 

־ס”ה בדי
קות עם 

תוצאה

ממוצע
ערכי 
אליזה

־ס”ה בדיP-valueסטית תקן
קות עם 

תוצאה

ממוצע 
ערכי 

וידאס 

P-סטית תקן
value

17410559.0154.71.5E-41372.92.90.124שלילי

2719151.5255.00.03483.84.10.496מסופק

596480589.8364.31852899.1חיובי

טבלה מס' 2: סיכום מספר וערכי בדיקות הסינון שהתקבלו ב 2012 
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דו"ח זה מוצגים. ניתן לראות כי בעוד שרוב 
הנשאים בקבוצת ה MSM מתגלים בגיל שמתחת 
ל- 40 ובעיקר בטווח הגילאים 18-30, בקבוצת 
OGE-IL , OGE-F מתגלים לא מעט  הסיכון 

נשאים בגילאים מבוגרים יותר.

תרשים 3 ג' )להלן( מתאר את התפלגות קבוצות 
הסיכון השונות בקבוצות גילאים שונות ומדגיש 
שוב כי רוב הנשאים מתגלים בטווח הגילאים 

.31-40

מקרא: MSM – גברים המקיימים יחסי מין עם 
גברים; OGE-F – יוצאי ארצות אנדמיות שאינם 
אזרחי ישראל )לרוב מהגרי עבודה מאפריקה(; 
אנדמיות שהינם  ארצות  יוצאי   -  OGE- IL
אזרחי ישראל )עולים מאתיופיה וישראלים 
שנדבקו בארצות אנדמיות לHIV( ;IDU – מזריקי 
סמים )וגם מספר קטן של אסירים ועובדות-
מין(; Hetero - נשאים המקיימים יחסי מין 
הטרוסקסואליים; עירוי דם- נשאים שנדבקו 

ממוצרי דם

25 מהנבדקים השנה נתגלו ב"תקופת החלון", 
לפני היפוך סרולוגי )לעומת 19 בשנה שעברה, 
30%(. אנו מעריכים כי עליה  עליה של כ- 
זו חלקה נובע משימוש בערכות דור רביעי 
המאפשרות זיהוי של נבדקים בשלב מוקדם של 
המחלה. נכללים נבדקים להם קיימת תשובה 
שלילית או מסופקת ואחריה דגימה מאוחרת 
יותר עם תשובת WB חיובית, ויתכן לכן שהמספר 
האמיתי אף גבוה יותר. רובם- 13 מהם- מקב' 
הסיכון של ה MSM. 7 מתוכם הם מקב' הסיכון 
 HIV בעיקר נרקומנים שנתגלו בהתפרצות , IDU
בת"א )ראה לעיל, סעיף 1.5( שניים מקב' הסיכון 
OGE-F ואחד מקבוצת  HETER, שניים  של 

הסיכון של האתיופים. 

1.4 מאפייני אוכלוסית ילדים שנתגלתה 
כחיובית ל-HIV ב- 2012:

222 בדיקות מילדים  2012 התקבלו  בשנת 
 WB החשודים בהדבקה מהורה חיובי, חלקן ל
נגיפי-  PCR וחלקן לבדיקות עומס  חלקן ל 
ועמידות. בדרך זו התגלו השנה 4 ילדים חיוביים 
ל-HIV: ארבעה בנים ושתי בנות. שלושה מתוכם 
נולדו באתיופיה. תינוק נוסף נתגלה בבדיקות 
מהרשות הפלסטינית, בדיקה שהגיע מתינוק 
בגיל חצי שנה שנפטר כשלושה חודשים לאחר 
נולדו  בן חצי שנה. שניים  הבדיקה כשהוא 
2011 שהתגלה  בישראל, בת ובן. האחד יליד 
2012. התינוק הנוסף יליד ישראל  בתחילת 
שהתגלה השנה נולד ביוני 2012 לאם ידועה 

תרשים מס' 2: חלוקת הנשאים החדשים הבוגרים לקבוצות לפי גיל ומין ב- 2012

תרשים מס' 3 א': התפלגות נשאים בוגרים שאובחנו בשנת  2012 לקבוצות סיכון ולמין

תרשים מס' 3 ב': התפלגות הגילאים של הנשאים שאובחנו בשנת  2012 בקבוצות הסיכון השונות

תרשים מס' 3 ג': התפלגות נשאים בוגרים שאובחנו בשנת  2012 לפי קבוצות גיל וקבוצות סיכון
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שהיתה במעקב אך כנראה לא היתה עקבית 
בלקיחת טיפול במהלך ההריון או שבאופן יוצא 
דופן התרחשה במקרה זה הדבקה תוך רחמית 

עוד לפני שנתן הטיפול האינטרטוויראלי.

1.5 השוואת ממצאי השנים 2011 ו 2012 
מבחינת קבוצות הסיכון שנתגלו:

השוואת התפלגות הנשאים לקבוצות הסיכון 
 ,5 השונות בשנתיים האחרונות )תרשים מס' 
להלן( מדגישה את העליה החריגה שחלה 
השנה בשכיחות הנשאים שנתגלו בקבוצות 
הסיכון של הנרקומנים )IDU( שסיבתה השינוי 
בהתנהגות הנרקומנים באיזור ת"א רבתי עקב 
הכנסתו לשימוש של החגיגת כסם אלטרנטיבי 
להרואין. החגיגת אינו דורש הרתחה להכנתו 
והנרקומנים שיתפו כלים בעת שימוש בסם, מה 
שגרם להתפרצות הדבקה ב-HIV בחציה השני 
של שנת 2012. ההדבקה התגלתה ע"י ד"ר קצמן 
וד"ר טורנר מהמרכז הרפואי באיכילוב שביחד 
עם לשכת הבריאות המחוזית ומשרד הבריאות 
תרמו רבות לעצירת ההדבקה המסיבית. בנוסף 
לכך שיעור הנשאים שהינם תושבים זרים גבוה 
גם השנה והם מהווים קבוצת הסיכון השניה 
בגודלה גם השנה. אנחנו משערים ששיעור 
הנשאים שמתגלים בקבוצת סיכון זו הינו נמוך 
בהרבה מהקייים במציאות עקב תת דיווח בשל 
העדר ביטוח ואפשרות לקבלת כיסוי כספי 

לחסרי אזרחות ישראלית. 

2. בדיקות לקביעת העומס הנגיפי:

2.1 רקע:

בדיקת העומס הנגיפי מודדת את מספר עותקי 
 . היקפי  דם  במ"ל  הנגיפית  הגרעין  חומצת 
הבדיקה עוזרת להערכת מצבו הרפואי של נשא 
חדש, למעקב אחר מצבו של נשא שאינו מטופל 
והן אחר זה המצוי במהלך טיפול אנטי נגיפי. 
בדיקה זו מבוצעת במקביל לבדיקת ערכי תאי ה

תרשים מס' 4: התפלגות נשאים בוגרים שאובחנו בשנים 2011 ו 2012 לפי קבוצות סיכון

CD4 )שאינה מבוצעת במעבדה שלנו(. ביחד שתי 
בדיקות אלו משמשות להערכת מצבו הקליני של 

הנשא ומשמשות בסיס להחלטות טיפוליות. 

בדיקת העומס הנגיפי מבוצעת במעבדה בערכת 
NucliSENS EasyQ HIV-1 V2.0 של חברת 
זיהוי הרנ"א  BioMerieux המבוססת על 
 10 NASBA ומזהה מעל ל-  הנגיפי בשיטת 
עותקים של נגיף למ"ל נסיוב. הבדיקה נחשבת 
כבעלת ההתאמה הטובה ביותר למידת השפעת 
הטיפול התרופתי על הנגיף. ללא טיפול, העומס 
הנגיפי יכול להגיע למליוני עותקים למ"ל דם. 
נשאים המטופלים כיום בטיפול המשולב מגיעים 
לרמת עומס נגיפי שאינה ניתנת לזהוי בדם 
)undetectable(. רמת העומס הנגיפי עולה 
כאשר החולה אינו לוקח את התרופות באופן 
סדיר או כאשר מתפתחת עמידות לתרופות )ראה 
להלן סעיף 3(. במקרה האחרון, יש לשנות את 
הטיפול התרופתי. בדיקות לדגימות של ילדים 
להורים נשאיים במטרה לזהות הדבקה בנגיף 
מבוצעת )ללא עלות( בדנ"א מדגימת דם של 

. REAL TIME PCRהילדים בשיטת ה

2.2 בדיקות עומס נגיפי בשנת 2012:

בשנת 2011 בוצעו במרכז 1744 בדיקות לעומס 
נגיפי )עליה של כ- 10% לעומת השנה הקודמת(. 
הערך החציון של העומס הנגיפי בבדיקות אלה 
 CD4 היה 10 עותקים למ"ל והחציון של ערכי ה
548 תאים למ״מ  שחושב לבדיקות אלה היה 
מעוקב. ממצאים אלה מעידים על תגובה מצוינת 
לטיפול ועל התמדת הנשאים שנבדקו בלקיחת 

הטיפול התרופתי. 

טבלה מס' 3 מסכמת באופן מפורט את התפלגות 
תוצאות הבדיקה לפי עומס נגיפי. ניתן להבחין 
70%( ערך העומס  שברוב המקרים )במעל 
הנגיפי נמוך מ 200 עותקים למ"ל. מצד שני ב- 
25% מהבדיקות נמצא עומס נגיפי גבוה מ-1000 

עותקים למ"ל.
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בכדי לברר את השפעת הטיפול על ערכי העומס 
הנגיפי, ניתחנו )ראה תרשים מס' 5( את ערכי 
1240 מבדיקות  העומס הנגיפי תחת טיפול. 
נתקבלו מנשאים עליהם דוווח כי הינם מטופלים 
בטיפול נוגד נגיפי. תרשים מס' 5 מתאר את פיזור 
ערכי בדיקות העומס נגיפי בנשאים אלה. מעל 
ל- 80% מהבדיקות נמצא עומס נגיפי הנמוך 
מ-50 עותקים למ"ל, ערך שאינו מצריך התערבות 

והמעיד על הצלחת הטיפול התרופתי.

2.3 מגמות בבדיקת עומס נגיפי ב-17 
שנים האחרונות:

תרשים מס' 6 )להלן( מתאר את מס' הבדיקות 
להן ערכי עומס נגיפי קטן מ- 50 עותקים למ"ל, 

בין 50-1000 עותקים למ"ל ומעל 1000 עותקים 
למ"ל, ערך המעיד על רפליקציה לא מעוכבת 

ביעילות של הנגיף. ניתן לראות שמס' הבדיקות 
בהן העומס הנגיפי נמוך מ- 50 הולך ועולה 

בכל שנה בעוד שמס' הבדיקות בהן הנגיפים לא 
מעוכבים יורד, תופעה המדגישה שוב את יעילות 

הטיפול התרופתי כיום.

טבלה מס' 3: התפלגות הדגימות שנבדקו ב 2012 לפי ערכי עומס נגיפי )עותקים למ"ל(

ערך עומס 
נגיפי

 -TND
ערך נמוך 

מסף 
הגילוי

VL<200VL<1000<200VL<10,000<1000VL<10,000

מס’ 
בדיקות

71850687169264

שכיחות 
מכלל 

הבדיקות

41.2%29.0%5.0%9.7%15.1%

תרשים מס' 5 : פיזור ערכי עומס נגיפי בבדיקות מנשאים המטופלים בטיפול נוגד נגיפי

3. בדיקות עמידות הנגיף לטיפול 
התרופתי:

רקע:

בדיקת עמידות הנגיף לטיפול תרופתי משמשת 
טיפולי  לכשלון  הגורמות  מוטציות  לזיהוי 
בתרופות אנטי רטרווירליות. הבדיקה מבוצעת 
לכל נשא לפני תחילת טיפול תרופתי )לנשאים 
"נאיביים" בכדי לזהות עמידות מועברת בעת 
ההדבקה(, לנשאים במהלך הטיפול, )לזהות 
עמידות לטיפול התרופתי( או לפני שינוי טיפול 
קיים )לבדוק סיכויי התאמת טיפול חדש(. פותחו 
מעל 35 תרופות המכוונות למטרות שונות בנגיף 
אולם כיום מקובל השימוש בכחצי מהן. במעבדה 

שלנו מבוצעות מספר בדיקות גנוטיפיות:

1 . r e v e r s e - ב ת  ו י צ ט ו מ י  ו ה י ז ל
 protease -ו )RTׂ( transcriptase
ׂ)PR( בערכת Trugene של חברת סימנס. 

2 .)IN( integrase בדיקה לזיהוי מוטציות ב
בכדי לזהות עמידות לרלטגרביר, התרופה 
היחידה מכוונת האינטגרז שאושרה בישראל. 
בדיקה זו מבוצעת על רנ"א בעזרת ערכת 
Viroseq Integrase )כשערכי העומס 

הנגיפי הם מעל 1000 עותקים למ"ל(. 
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תרשים מס' 6: מגמות בבדיקת העומס הנגיפי ב- 17 שנים האחרונות

תת-זן הנגיף
  ס”הסוג הדגימה

לימפוציטיםפלסמה

A/AE32234

B61566

C60161

12113אחר

1659174ס”ה

טבלה מס' 4 א. פירוט בדיקות העמידות )PR & RT( ב-2012 לפי סוג הדגימה ותת זן הנגיף 

כשהעומס הנגיפי נמוך מ- 1000 עותקים למ"ל 
ואפילו במקרים בהם רמת הנגיף בפלסמה 
)undetectable( הינה מתחת רמת הגילוי

מבוצעת בדיקת העמידות על דנ"א מלימפוציטים 
המופרדים מדם החולה. 

עמידות תוגדר כאשר תמצא מוטציה שידוע כי 
הינה גורמת לעמידות פנוטיפית כנגד תרופה 
מסויימת או כאשר ישנן עדויות קליניות של 
כישלון טיפולי העשוי להגרם מהמוטציה. הרצף 
המתקבל נבדק בתוכנת מחשב יעודית; מקובל 
השימוש באלגוריתם שפותח בסטנפורד על בסיס 
ידע מצטבר של מוטציות והשפעתן על פעילות 
 .)http://hivdb.stanford.edu( התרופות

3.2 בדיקת עמידות לתרופות מכוונות 
PR & RT ב-2012:

בשנת 2012 בוצעו 174 בדיקות עמידות לרברס 
טרנסקריפטז ולפרוטאז . 105 )60%( בדיקות 
היו של נבדקים נאיביים לפני טיפול תרופתי. 
טבלה מס' 4 א' )להלן( מסכמת את פילוח ס"ה 

174 בדיקות העמידות לפי סוג הדגימה הנבדקת, 
ומתארת את תת זן הנגיף שנמצא בבדיקות 
העמידות. ניתן לראות כי רוב הבדיקות נעשו 
הנגיפי  בפלסמה אך במקרים בהם העומס 
היה מתחת ל- 1000 עותקים למ"ל השתמשנו 
בדנ"א מלימפוציטים לאיתור מוטציות עמידות 
 בפרווירוס. רוב הנגיפים שנמצאו היו מתת זן

C- Bו.

4 ב' )להלן( מסכמת את בדיקות  טבלה מס' 
העמידות לפי קבוצת סיכון ותת זן הנגיף. נמצא 
כי רוב הבדיקות נעשו עבור נשאים מקבוצת ה 
)MSM )32% או מקבוצת הסיכון של הישראלים 
 OGE-ET שמקור הנגיף שלהם מאתיופיה, 

.)30%(

3.2.1 בדיקות עמידות בחולים נאיביים 
שנתגלו בשנת 2011:

 RT -PRבשנת 2012 נערכו 68 בדיקות עמידות ל
 WB( לחולים נאיביים שנתגלו לראשונה השנה
בשנת 2012(. טבלה מס' 5 מתארת את התפלגות 

שנים
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בדיקות העמידות שנערכו לנאיביים לפי זן הנגיף 
שהתגלה בבדיקה ולפי קבוצות הסיכון שלהם. 
ניתן לראות שרוב הנאיביים הם מקבוצת הסיכון 
MSM שנושאים נגיף מתת זן B אם כי שניים 
C שמאפיין את הנשאים  מהם נושאים תת זן 
שנדבקו באפריקה, תופעה שמעידה על פיזור 

תתי זנים בין קבוצות סיכון שונות.

באנליזה של מוטציות המקנות עמידות לטפול 
תרופתי )TDRM( נמצא כי 10% ) 7 מתוך 68 

ס”הSubtype A/AESubtype BSubtype COtherקבוצת סיכון

MSM4502662

OGE-F11215

OGE-ET50353

752216הטרוסקסואלים

1252019נרקומנים

01203בן/בת של נשאים

 OGE-IL123

85114לא ידוע

טבלה מס' 4 ב. פילוח בדיקות העמידות )PR & RT( לפי קבוצות סיכון ותת זן הנגיף

ס”ה OTHER Subtype C Subtype B
Subtype

A/AE
 קבוצות סיכון

28 5 2 19 2 MSM

7 2 5 הטרוסקסואלים

2 1 1 OGE-F 

12 12 OGE-ET

0 OGE-IL

7 3 4 נרקומנים

1 1 בן/בת של נשאים

0 4 7 לא ידוע

68 5 16 28 19 ס”ה

טבלה מס' 5: פילוח בדיקות העמידות )PR & RT ( לנאיביים לפי קבוצות סיכון ותת זן הנגיף

נאיביים( מנשאים שנתגלו השנה נדבקו בנגיף 
עמיד. תיאור המוטציות , זן הנגיף וקבוצת הסיכון 
של נשאים אלה מראה כי מוטציות עמידות היו 
 -NNRTI רק ברברס טרנסקיפטז ובעיקר כנגד
תרופות שאינן נוקלאוזידים, כפי שגם נתגלה 
בשנים שעברו )טבלה מס' 6, תרשים מס' 7(. רוב 
 . MSM היו מקבוצת הסיכון TDRM הנשאים עם
העדר מוטציות עמידות בנאיביים בפרוטאז הינה 
תוצאה מעודדת מבחינת היעילות של הטיפולים 

כנגד אנזים זה.

אין ספק על כן, שעלינו להמשיך ולבדוק מוטציות 
עמידות בכל הנשאים החדשים לפני מתן טיפול 

תרופתי בכדי להמנע ממתן טיפול לא נכון.

3.3 בדיקת עמידות לאינטגרז ב 2012: 

בשנת 2012 נערכו בדיקות גנוטיפיות לאינטגרז 
)IN( ל- 18 דגימות מפלסמה ול 8 דגימות דנ"א 
מלימפוציטים )ס"ה 26 בדיקות(.שמונה מבדיקות 
אלה נעשו לנבדקים לפני מתן טיפול )נאיביים(. 

לא נמצאו מוטציות עמידות באף אחת מהדגימות 
שנבדקו, כולל דגימות מנשאים שנחשפו כבר 
לרלטגרביר. כיון שמדובר בתרופה חדשה יחסית, 
יש להמשיך ולעקוב אחר הווצרות עמידויות 
לתרופה ואף לבדוק נשאים לפני תחילת טיפול 
ברלטגרביר בכדי למנוע שימוש בתרופה בחולים 

עם עמידיות נרכשות.

4. בדיקות HLA בשנת 2012: 

בדיקת HLA נעשית באופן שגרתי עבור כל נשא 
המיועד להיות מטופל ב ABACAVIR . נמצא כי 
מתן תרופה לנשאים בעלי HLA-B*57:01 עלולה 
לגרום לתופעות לואי קשות לתרופה והינה 
דרושה לפי ההוראות לפני חשיפה לתרופה. דנ"א 
של הנשא ממוצה ע"י המעבדה מדמים המגיעים 
לצורך בדיקה זו. הדנ"א נשלח למעבדה לסיווג 
רקמות בירושליים )של ד"ר ישראלי( ושם נעשה 
סיווג ה. HLA המעבדה המרכזית לאיידס מרכזת 
את תוצאות הבדיקות ומעבירה אותם למרכזי 
האיידס השונים. מלבד במעבדתנו, בדיקות 
HLA לנשאי HIV מבוצעות ומרוכזות בארץ גם 

במעבדה האימונולוגית של רמב"ם.

 HLA במהלך 2012 נערכו 114 בדיקות לקביעת
 HLA-B*57:01 מתוכן נמצאו 4 נשאים שלהם
שאחד מהם ממוצא אתיופי. זהו המקרה הראשון 
במעבדתנו בו נמצא אלל זה בקרב נשא ממוצא 
אתיופי, ששכיחותו עומדת לפי נתוני המעבדה על 

פחות מ 0.01% בקרב יוצאי אתיופיה.

עמידות  מוטציות  שכיחות   :7 מס'  תרשים 
בנאיביים בשנים 2009-2012
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5. בדיקות זיקה )טרופיזם( לקולטני 
:CCR5 המשנה

5.1 רקע:

 בדיקת טרופיזם של הנגיף לקולטן המשנה 
CCR5 נדרשת לפי ההנחיות לפני מתן  התאי 
טיפול במרבירוק . CCR5 ו- 4CXCR הינם שני 
קולטני משנה הפעילים בעת חדירת הנגיף 
 ,)Maraviroc ( מרבירוק  לתא. התרופה 
 CCR5 מעכבת קישור הנגיף לקולטן המשנה 
 CXCR4( -בלבד )אך לא מעכבת את הקישור ל
חשיבות  לתא.  הנגיף  כניסת  מעכבת  ובכך 
CCR5 כמטרה לטיפול תרופתי הומחשה  ה- 
לפני מספר שנים כאשר נמצא שפרטים בעלי 
 CCR5 מוטציה הומוזיגוטית בקולטן המשנה 
)CCR5-Delta32( כמעט ואינם נדבקים בנגיף, 
ושהטרוזיגוטיות לקולטן מלווה במהלך מחלה 
איטי. השימוש בתרופה מרבירוק נכנס בשימוש 

בישראל בשנת 2012 כקו שני בלבד.

הבדיקה בה אנו משתמשים פותחה במעבדה 
ובעזרתה אנו מרצפים את המעטפת של הנגיף 
באיזור המקטע של V3. במקרים בהם העומס 
הנגיפי נמוך מ- c/ml1000 אנו מבצעים את 

הבדיקה על הדנ"א של הפרווירוס. 

בשל העובדה שאזור המעטפת נתון לשינויים 
רבים מומלץ על פי ההנחיות האמריקאיות 
לבצע את הבדיקה בשלוש חזרות. גם אנו אימצנו 

הנחיות אלה. 

תוצר הרצף המתקבל נבדק באלגוריתם שפותח 
ע" MAKSPLANK - geno2pheno בעזרתו 
ניתן להעריך מה הסכוי של החולה להכיל נגיפים 
בעלי זיקה לקולטן המשנה CXCR4. מקובל כי 
ערכי FPR מתחת ל 10% מעידים על אי התאמת 
הטיפול במרבירוק. כל ערך מעל ל 10% מאפשר 
לתת טיפול זה כשבערכי FPR מעל ל 20% על 

פי כל ההנחיות ניתן לתת טיפול זה ללא חשש.

5.2 בדיקות טרופיזם בשנת 2012:

ב-2012 בוצעו רק 48 בדיקות טרופיזם לנשאי 
HIV. מספר בדיקות זה, הנמוך ממספר הבדיקות 
שבוצעו ב- 2011 לנשאים מנוסים )67 בדיקות( 
מעיד על קושי בהכנסת התרופה לשימוש 

בישראל. 

תוצאות בדיקות אלה מסוכמות בטבלה מס' 7. 
ניתן לראות כי רוב הבדיקות )מעל 80% ( מראות 

על התאמת הנגיף לטיפול במרבירוק. 

האיזור הנבדק
עמידות 

לתרופות

קבוצת סיכוןתת זן

ABAG/GOGE-FMSMIDU

RT
M41LNRTI1111

K103NSEQTNNRTI

V106AIMNNRTI11

E138AGKNNRTI121

Y188LHCNNRTI12

טבלה מס' 6 : מוטציות העמידות שנמצאו בקרב נשאים נאיביים )TDRM( שנתגלו בשנת 2012 

קבוצת סיכון

CXCR4 (FPR<10%) הפרדיקציה לגבי
סוג הקולטן אינה 

חד משמעית
(10%<FPR<20%) 

CCR5
(FPR<20%)

MSM5216

Hetero15

Hetero-ET1110

IDU12

OGE-F1

FSU1

11לא ידוע

9435ס”ה

טבלה מס' 7: סיכום תוצאות בדיקות הטרופיזם שבוצעו ב 2012
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6. בדיקות איכות חיצוניות:

המעבדה עמדה בהצלחה בבדיקות חיצוניות 
משלושה סוגים:

1 ..QCMD -בדיקת עומס נגיפי

IN, QCMD- בבדיקה . 2 בדיקות עמידות ל 
זו 8 מעבדות בלבד זיהו את כל המוטציות 

בדגימות השונות ואנחנו בינהן. 

PCR ל HIV DNA- בדיקה המשמשת לזיהוי . 3
הדבקה בילדים.

7. הרצאות והשתתפות בכנסים:

 O Mor., HIV Viral Load & Resistance:
 Epidemiological and Clinical Implications.
 Molecular Epidemiology 1st meeting, Tel

.Hashomer, 2012

 O Mor., Will Assessment of the Molecular
 Characteristics of HIV  Infection be Required
 at 2013?, The 6th Israeli AIDS society annual

.meeting, Eilat , 2012

:EBV -בדיקות לזיהוי הדבקה ב

1. רקע:

 EBV הוא נגיף דנ"א ממשפחת ההרפס נפוץ 
ברוב האוכלוסיה. לרוב הדבקה בנגיף אינה 
מלווה בתחלואה קשה. לעיתים תתבטא ההדבקה 
במחלה המאופיינת בעיקרה בעייפות חום כאבי 
גרון והגדלת בלוטות לימפה )מחלת הנשיקה(. 
תאי המטרה של הנגיף בגוף הם תאי B ולאחר 
הוירמיה מתרחשת הדבקה לטנטית האופיינית 

לכל משפחת נגיפי ההרפס. 

בדיקות לזיהוי הדבקה בנגיף ה-EBV נעשות 
ע"פ בקשת הרופאים לחולים המאושפזים בבי"ח 
שיבא או גם לחולים בבתי חולים אחרים. לרוב 
נדרשות בדיקות אלה במטופלים הנמצאים 
במעקב לאחר השתלה בהם יכולה להתרחש 
הנגיף המתבטאת בעליה  ריאקטיבציה של 
בעומס הנגיפי בנסיוב של החולה. במקרים 
אחרים נבדקים נסיובי חולים וחשודים למחלות 
 Infectious Mononucleosis (IMN); Burkitt
 Lymphoma (BL; Nasopharyngeal Carcinoma

 .)(NPC

2. שיטות האיבחון במעבדה:

האיבחון במעבדה נעשה הן באמצעות בדיקה 
לזיהוי נוגדנים כנגד הנגיף )בדיקות סרולוגיות( 
והן באמצעות בדיקה מולקולרית לקביעת עומס 
 Real time( הנגיף בדם ובפלסמה של החולים
גוף  PCR(. לעיתים נשלחות דגימות מנוזלי 
אחרים כמו נוזל עמוד השדרה לביצוע בדיקות 

מולקולריות .

של  בערכות  נעשות  ות  גי סרולו בדיקות 
BioMerieux בעזרת מכשיר הוידאס. בערכות 
אלה משתמשים בחלבוני EBV סינטטיים כמקור 
לאנטיגנים הנגיפיים. בשלב הראשון נבדקת 
נוכחות נוגדנים מסוג IgG כנגד אנטיגן הגרעין 
)EBNA( . ידוע כי נוגדנים אלה נוצרים כ 2-4 
חודשים לאחר הדבקה בנגיף. על כן איתור 
נוגדנים כנגד EBNA מעיד לכן על קיום הדבקה 
בעבר )previous infection(. במקרה זה אין 
צורך להמשיך ולבדוק קיום נוגדנים אחרים. אם 
התשובה לבדיקת נוגדנים כנגד EBNA שלילית 
או לא החלטית, מבוצעות שתי בדיקות נוספות: 
IgG כנגד שני  בדיקה לאיתור נוגדנים מסוג 
 Early antigen( חלבונים מוקדמים של הנגיף
p54 and 138 and VCA( המופיעים תוך שבוע 
מתחילת ההדבקה ונשארים לעיתים לכל החיים 
ובדיקה לנוכחות נוגדנים מסוג IgM כנגד ה – 
VCA. נוגדנים אלה נוצרים ראשונים לאחר 
ההדבקה ונעלמים תוך 4-6 שבועות. במצב של 
הדבקה חריפה שתי הבדיקות האחרונות תהיינה 
 VCA– כנגד ה IgM חיוביות, או רק הבדיקה ל
תהיה חיובית. במקרה שכל בדיקות הנוגדנים 
חיוביות- מדובר בריאקטיבציה של נוגדנים, מצב 
שאינו קשור לריאקטיבציה של הנגיף עצמו 
ומעיד על תגובה אימונולוגית של הגוף שאינה 

 .EBV קשורה בנגיף

בדיקת העומס הנגיפי של חומצת הגרעין של 
 REAL-TIME )דנ"א( נעשית בשיטת  הנגיף 
 TAQMan ומבוצעת במעבדה ע"י מדור ה PCR
ברשותו של ד"ר מוסא הינדייה. אנחנו אחראים 
על הכנסת הדגימות לבדיקה ומסירת התשובה 
לגורמים השולחים, קביעת סוג הבדיקה הדרוש 
לכל דגימה וקבלת החלטות מקצועיות בתחום. 
במקרה והבדיקה מתקבלת מחולים שאינם 
מוכרים למעבדה נבדק העומס הנגיפי בדם מלא 
וגם בפלסמה, כדי לאפיין את החולה ולהגדיר 
את מצב ה-EBV. בבדיקות חוזרות של אותו 
חולה )בעיקר מושתלים( מבצעים בדיקה לפי 
אפיון החולה ולעיתים רק בדם המלא, משום 
שבמקרים אלה ידוע כבר שקיימת הדבקה בנגיף 
ומטרת הבדיקה היא זיהוי של ראקטיבציה של 
הנגיף, מצב הדורש מתן טיפול מתאים למושתל.

זהים  בערכים  הדבקה ראשונית מתאפינת 
copies/ בפלסמה ובדם מלא בתחומים של 
copies/ נגיפי הנמוך מ  ml103-105. עומס 
ml103 בדם החולה מלווה בערך נמוך מאוד עד 
אפסי בפלסמה מעיד לרוב על הדבקה בעבר, 
אם כי תתכן הדבקה אקוטית שלא מתבטאת 
ברמה גבוהה של נגיף בפלסמה.לעומת זאת 
מושתלים  בחולים  הנגיף  ריאקטיבציה של 
מתאפיינת בערכים גבוהים יותר, מעל ל – 106 
copies/ml ובערכים גבוהים של נגיף בפלסמה. 
 copies/ml 103 – ככלל- ערכים של פחות מ
בדם מלא נחשבים כערכים שאינם מחייבים 
התיחסות מיוחדת. בדיקות עומס נגיפי הנעשות 
בנוזלי גוף אחרים או ברקמות לא עברו ולידציה 
במעבדה.  למרות זאת, ע"פ נסיוננו, איתור עותקי 
הנגיף בערך הנמוך מ- copies/ml 104 בדגימה 
מסוימת ובדם מלא של אותו חולה אינה מעידה 
באופן ודאי על הדבקה עכשווית. לרוב מומלץ 
לחולים חדשים לבדוק גם רמת הנוגדנים בסרום 
וגם כמות הנגיף בדם ובפלסמה כדי לקבל תמונה 

שלמה.

2. בדיקות סרולוגיות ל-EBV ב- 2012:

בשנת 2011 התקבלו 1890 דגימות דם לזיהוי 
15% משנה  EBV, עליה של  כנגד  נוגדנים 

שעברה.

טבלה מספר 1 מסכמת את הגורמים השונים 
ששלחו למעבדה דגימות לבדיקות סרולוגיות 

אלו.

ניתן לראות שמירב הבדיקות הגיע מבית חולים 
שיבא. 

טבלה מס' 2 מסכמת את התפלגות הבדיקות 
החיוביות השליליות בהתאם לסוג הנוגדנים 

שנבדקו

3 מתארת את התפלגות מסקנות  טבלה מס' 
המעבדה לאור הבדיקות הסרולוגיות שנעשו 
לנבדקים השונים. השנה 85% מהנבדקים נדבקו 
5% מכל הנבדקים נתגלו  בנגיף בעבר ורק 
בשלב ההדבקה החריפה בדומה ל 2011 84% 
מהמקרים היו של הדבקה בעבר ו 7% בהדבקה 

החריפה.

מבין הנבדקים בשלב ההדבקה החריפה ,54% 
 20-25 מהם בנים, 51% היו בטווח הגילאים 

)טבלה מס' 4(.
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3. בדיקת עומס נגיפי של EBV ב- 2012:

974 בדיקות  2012 נשלחו למעבדה  בשנת 
לעומס נגיפי ל EBV. פיזור הבדיקות לפי מקור 
השליחה מצוי בטבלה מס' 1. רובן משיבא ומבתי 

חולים אחרים. מתוכן בוצעו 946 בדיקות

פיזור הבדיקות לפי חומר הדגימה בבדיקה מובא 
בטבלה מס'2. 615 מהבדיקות נעשו בדם מלא 
וב336 מקרים נעשו גם בפלסמה שהופרדה 

מהדם המלא במעבדה

 )12%( 73 ערכי עומס נגיפי גבוה נמצאו ב 
60 בדיקות  19 מתוך  וב  בדיקות בדם מלא 
רפליקציה  על  המעידים  ערכים  בפלסמה, 
אקטיבית של הנגיף. ב- 775 )% 77( ֹמהבדיקות 
בדם מלא לא זוהה נגיף כלל, תוצאה שיכולה 
להעיד או על הדבקה בעבר שאינה מתבטאת 
בPCR חיובי או לחילופין על כך השנבדק לא 
נחשף לנגיף ה EBV. רוב הבדיקות בפלסמה )35, 

58%( היו שליליות. 

:Parvo B19 -בדיקות לזיהוי הדבקה ב

1. רקע:

ממשפחת   )B19 (  Parvo  B19 ה- נגיף 
ה-Parvoviridae בעל גנום דנא חד גדילי 
וחסר מעטפת התגלה לראשונה בשנת 1975 
 .Hepatitis B-במהלך סקר תרומות דם ל
הנגיף מועבר דרך קני הנשימה בהעברה טיפתית, 
בהעברה אנכית מהאם לעובר ודרך דם ומוצריו. 

 מספרגורם מפנה
 בדיקות

3קופת חולים כללית

4990בי”ח תה”ש

6מאוחדת - קופ”ח

24מעבדה וירולוגית

3מרכז שניידר ילדים

744משרד הבטחון

Grand Total5670

טבלה 1: סיכום מספר הבדיקות הסרלוגיות לפי 
גורמים מפנים

סוג הנוגדנים
כמות בדיקות

שנקבלו
־מס’ הבדי

קות שבוצעו
מס’ 

החיוביים
% החיוביים

EBNA 18901458130778%נוגדנים כנגד

VCA/EA IgG 189057019840%נוגדנים כנגד

VCA IgM 189057711023%נוגדנים כנגד

טבלה 2: התפלגות הבדיקות הסרולוגיות לפי סוג הנוגדנים הנבדקים ושיעור החיוביים בכל בדיקה

מסקנה
 מס’

נבדקים
% 

מהנבדקים

138285%הדבקה בעבר

885%הדבקה חריפה

EBV 15810%שלילי ל

טבלה 3: התפלגות התשובות לבדיקות 
הסרולוגיות שבוצעו ב 2012

ס”המין
גיל

לא ידוע<15-1920-2525>14

48782571זכר

406142000נקבה

8813224571ס”ה

טבלה 4: התפלגות הנבדקים עם הדבקה חריפה ב EBV לקבוצות גיל ומין
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טבלה מס' 4: בדיקות לעומס נגיפי לפי המקור 
מפנה

מספר בדיקותגורם מפנה

94קופ”ח כללית

286בתי חולים

564בי”ח תה”ש

2לא ידוע

5מאוחדת - קופ”ח

1מכון לרפואה משפטית 

1מעבדה וירולוגית

SC 13מרכז שניידר ילדים

4משרד הבטחון 

4קופ”ח מכבי

974ס”ה בדיקות

תאי המטרה העיקריים שלו הם פרקורסורים 
 Blood לתאי דם אדומים המבטאים את הקולטן
group P antigen )P-ag(, שבאמצעותו 

הנגיף חודר לתוך התא.

ההדבקה בנגיף מלווה בעלייה חדה בכמות 
הנגיפים בדם )כשבוע מתחילת ההדבקה(, 
שיכולה להגיע לרמה של 109 ויריונים למ"ל, 
ונעלמת תוך זמן קצר. כשבועיים לאחר הדבקה 
 B19 IgM לנגיף  מזוהים בדם נוגדנים מסוג 
 IgG 4 חודשים. נוגדנים מסוג  הנשארים כ- 
מזוהים כחודש לאחר ההדבקה ונשארים לכל 
החיים בדם ומקנים הגנה חיסונית מפני הדבקה 
נוספת. כעבור כ-18 ימים מתחילת ההדבקה, 
בחלק מן החולים מופיע השלב הקליני השני 
של המחלה שמתבטא בפריחה בילדים ובדלקות 
פרקים במבוגרים. אין חיסון כנגד הנגיף. המחלה 
 Erythema בילדים מכונה המחלה החמישית
Infectiosum )Fifth Disease( – מחלה 
די שכיחה בילדים. במבוגרים הנגיף נחשב כגורם 
 -transient aplastic crisisהעיקרי ל
בחולים עם אנמיה המוליטית כרונית, וכגורם ל
Non-Immune-Hydrops Fetalis- ומות 
העובר לאחר הדבקה תוך-רחמית של העובר 

מאמו, דבר נדיר כשלעצמו.

ה ף  י ג נ ב ה  פ י ר ח ה  ק ב ד ה י  ו ה י ז
-parvovirus-B19 נעשה ע"י בדיקה לקיום 
נוגדנים מסוג IgM בנסיובי חשודים ובאמצעות 

ס”האחרפלסמהדם מלאערכי עומס נגיפי

45035270755שלילי

103<731020

104 – 1035733191

105 - 1044521158

105>2817247

58760324971ס”ה

טבלה מס' 5 מסכמת את תוצאות העומס הנגיפי של EBV בדגימות שהתקבלו

בדיקת PCR המזהה רצפים של חומצת גרעין 
נגיפית. נוגדנים מסוג IgG מאפיינים פרט שנחשף 
בעבר לפרבו ואינם מעידים על הדבקה חריפה. 
במקרים של חשד בהדבקה חריפה בודקים גם 
קיום רצפי הנגיף בעזרת PCR. אנו מבצעים את 
בדיקת ה PCR במח העצם ובדם מלא בהשוואה .

השיטה בה אנו משתמשים לזיהוי נוגדנים כנגד 
הנגיף מבוססת על הבדיקות ערכה המסחרית 
 Parvovirus B19 IgM/IgG; DiaSorin(
 Biotrin ע"י חברת  המיוצרות   )Group
REAL- מדבלין, אירלנד. אבחון הדבקה בעזרת
TIME PCR נעשה בשיטה שפותחה במעבדה 

.TAQMAN -ומבוססת על טכנולוגית ה

סיכום תוצאות הבדיקות ב 2012:

515 בדיקות סרולוגית  בוצעו   2012 בשנת 
 IgG-ו IgM במטרה לאבחן קיום נוגדנים מסוג
כנגד הנגיף . 340 מתוכם היו של נשים )66%(. 
רוב הבדיקות התקבלו מבית החולים שיבא 
)47% מהבדיקות(. 17% מהבדיקות נשלחו 
מקופ"ח כללית מחוז דרום ו-10% מהן התקבל 
מבית החולים מאיר וממשרד הביטחון. נכללו 
בדיקות גם מ-136 ילדים )מתחת לגיל 18( 26% 

מהבדיקות לפרבו.

1 מסכמים את התוצאות  ותרשים   1 טבלה 
שהתקבלו בבדיקות שבוצעו

 ,IgM-5% נמצאו חיוביים ל ניתן לראות כי 
 318 כלומר בשלב ההדבקה החריפה ואילו 
מהנבדקים )66%( נדבקו בעבר בפרבו. בבדיקת 
גיל הנבדקים החיוביים להדבקה ראשונית מבין 
הדגימות החשודות ניתן לראות כי רוב הנבדקים 

בהם נמצאה הדבקה ראשונית בפרבו )84%( 
בגיל נמוך מ40 . רוב הנבדקים מעל גיל 20 כבר 

נחשפו לפרבו בעבר )תרשים מס 1(
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־סוג הנוגד
נים

ס”ה 
בדיקות

 ס”ה שלילייםלא בוצע
־)%מהבדיקות שבו

צעו(

ס”ה חיוביים 
)% מהבדיקות 

שבוצעו(

IgG51530)34%( 167318 )66%(

IgM51530459 )95%(26 )5%( 

2 מסכמת את תוצאות הבדיקות  טבלה מס' 
לאבחון נוגדנים בדגימות דם חשודות להדבקה 
בפרבו בשנים 2009-1012. ניתן לראות כי אחוז 
הבדיקות החיוביות לנוגדני IgG המעידים על 
הדבקה בעבר הוא די קבוע והינו בין 66%-61% 
בשנים אלו. אחוז הבדיקות החיוביות לנוגדנים 
IgM המעידים על הדבקה חדשה הינו  מסוג 
נמוך יחסית ונע בין 3% ל7% מהבדיקות בשנים 

הנבדקות.

3. זיהוי נגיף Parvovirus-B19 ע"י 
:Real-Time PCR

השנה התקבלו 97 דגימות לבדיקה מולקולרית 
18 מתוכן לא בוצעו כיון שנלקחו  קליניות. 
ממקור דגימה לא מאופיין לבדיקה זו )נוזל 

טבלה 1: סיכום תוצאות הבדיקות הסרולוגיות בשנת 2012

תרשים 1: פיזור גיל הנבדקים החיוביים להדבקה בפרבו

טבלה מס' 2: השוואת תוצאות אבחון נוגדנים לפרבו בארבע השנים האחרונות

סוג נוגדנים 
2009201020112012

שליליחיובישליליחיובישליליחיובישליליחיובי

IgG323 )63%(192 )37%(303 )61%(192 )39%(332 )61%(209 )39%(318 )66%()34%( 167

IgM19 )4%(496 )96%(13 )3%(482 )97%(36 )7%( 505 )93%(26 )5%( 459 )95%(

שדרה, ביופסיה מלב(. בוצעו 78 בדיקות. סיכום 
התוצאות מובא בטבלה מס' 3. 

מבין 78 הבדיקות שבוצעו לדגימות של חולים 
חשודים בהדבקה בנגיף, 9 )11%( חולים נמצאו 
 4 חיוביות לפרבו, רובן בדגימות ממח העצם. 
מתוכם היו בגיל של מעל ל-35, גיל גבוה מצפוי 
להדבקה ראשונית בנגיף, שכנראה לוותה במחלה 
יחסית סוערת שדרשה אישפוז בבתי חולים )כל 
החולים היו מאושפזים בעת הבדיקה(. הצורך 
בלקיחת מח עצם כמקור לנגיף יבדק לאור 
הקושי בלקיחת דגימה כזו. בשנת2013 יעשה 
מאמץ לקבל מכל חולה החשוד בהדבקה חריפה 
דגימת דם במקביל לבדיקת דגימה ממח העצם, 
וכך נוכל לברר אם הוירמיה הקצרה אכן ניתנת 

לזיהוי גם בדם המלא וגם לעקוב אחר הדעיכה
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% החיובייםמס’ השלילייםמס’ החיובייםחומר הדגימה

7539%מח עצם

1111%דם מלא

40%ביופסיה

111%דנ”א

96978ס”ה

טבלה 3 : תוצאות הבדיקות המולקולריות לאבחון הדבקה בפרבו לפי חומר הדגימה
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נושאי פעילות המרכז:

1 ..CMV-זיהוי אנטיגן ובידוד נגיף ה

מולד . 2  CMV- ל חשודים  ילודים  בדיקת 
)קונגניטלי(.

CMV בשיטת . 3 וכמותי של  אבחון איכותי 
.real-time PCR

זיהוי האנטיגן pp65 של נגיף ה- CMV בדם . 4
מלא בשיטת האנטיגנמיה.

5 . IgG איבחון סרולוגי וניטור נוגדנים מטיפוס
.IgM-ו

בקרת איכות. . 6

מחקר ופיתוח.. 7

CMV-1. זיהוי אנטיגן ובידוד נגיף ה

בשנת 2012 נתקבלו 1067 דגימות לבידוד וזיהוי 
נגיף ה-CMV; נתקבלו 580 דגימות שתן, 379 
דגימות מי שפיר, ו-108 דגימות מנוזל 1שטיפת 
 HEF הדגימות נזרעו לתרביות תאי .)BAL( ריאה
 ) Human Embryonic Fibroblasts (

בשני אופנים שונים:

במבחנות המכילות תאי HEF לשם בידוד . 1
הנגיף בשיטה הקלאסית.

HEF לשם . 2 בבקבוקונים המכילים תאי 
זיהוי מהיר של אנטיגנים נגיפיים במערכת 

.Shell Vial המכונה

2. בדיקת ילודים חשודים לCMV- מולד 
)קונגניטלי(

 -CMVאיבחון פוסט-נטלי של זיהום מולד ב
חשוב בילודים שנולדו עם סימפטומים לזיהום 
בCMV- וגם באלה אשר נולדו לנשים שהיו 
במעקב במהלך ההריון עקב חשד לזיהום ב
CMV-. במקרים אלה נעשה האיבחון ע"י חיפוש 

המעבדה 
לאבחון נגיף 

הציטומגלו
 מנהלת המעבדה:

מגר׳ מיכל טפרברג

 צוות המעבדה:
 גב׳ גילה גולדפלד

 גב׳ לילי בן יוסף
גב׳ ז'אנה רובינוב

טבלה מס' 1:

התפלגות הבידודים החיוביים לפי סוג הדגימה:

כמותסוג הדגימה
מס’

חיוביים
%

חיוביים

5809215.9שתן

3793810מי שפיר

1081413נוזל שטיפת ריאה

106714413.5סה”כ
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טבלה מס' 1:

התפלגות הבידודים החיוביים לפי סוג הדגימה:

כמותסוג הדגימה
מס’

חיוביים
%

חיוביים

5809215.9שתן

3793810מי שפיר

1081413נוזל שטיפת ריאה

106714413.5סה”כ

הנגיף או קומפוננטים של הנגיף )אנטיגנים או 
חומצות גרעין( בשתן או ברוק, במהלך השבועיים 
הראשונים לחייו של הילוד. שיטות סרולוגיות, 
 CMV-ספציפיים ל IgM כמו חיפוש נוכחות נוגדני
אינן מספיק רגישות וספציפיות בהשוואה לבידוד 

נגיף.

נולדים  קונגניטלית  שנדבקו  הילודים  רוב 
אסימפטומטיים, בערך 10-15% מהם יפתחו 
הפרעות נוירולוגיות בהמשך )אובדן שמיעה הינו 
הפגיעה הנפוצה ביותר, והטווח שלו הוא מפגיעה 
קלה ועד חמורה מאד(. הזיהוי והקביעה של 
ילודים המודבקים קונגנטילית ב-CMV - חיוניים 

לטיפול האנטי-ויראלי בהמשך.

ילודים   481 סה"כ  נבדקו  הנוכחית  בשנה 
 CMV ב- תוך-רחמית  בהדבקה  החשודים 
)Congenital CMV infection(. הבדיקה 
נעשתה ע"י זיהוי אנטיגן ובידוד של הנגיף משתן 
של הילודים שנלקח בד"כ בשבוע הראשון 

לחייהם.

63 ילודים נמצאו חיוביים ל-CMV - )13.1%( ו- 
.)86.9%( - CMV-418 ילודים נמצאו שליליים ל

% חיובייםמספר חיוביים סה”כ דגימותחומר הדגימה

3803910.26מי שפיר

5119161731.6דם מלא

1444531.25נוזל שטיפת ריאה

CSF24100

9111.1נוזלים למינהם

541527.8ביופסיות למינהן

1522617.1משטחים למינהם

381231.6שתן

500רוק

4250מח עצם

DBS2129.5

40922.5אחר

6207176828.5סה”כ

טבלה מס' 2:

 CMV 3. אבחון איכותי וכמותי של
Real-Time PCR בשיטת

אינפקציית CMV נפוצה מאוד לאחר השתלת מח 
עצם. ראקטיבציה ויראלית מתרחשת אצל כ--30

50% ממושתלי מח עצם אלוגניים ויכולה להוביל 
.CMV להתפתחות של מחלת

למנוע  כדי  אסטרטגיות  קיימות שתי  כיום 
התפתחות של מחלת CMV במושתלים:

ויראלית . 1 טיפול פרופילקטי ע"י תראפיה 
אפקטיבית, אשר ניתן לכל החולים אשר 

בסיכון לראקטיבציה.

טיפול פרה-אמפטיבי אשר בו טיפול אנטי . 2
ויראלי ניתן רק לחולים אשר אצלם הוכחה 

.CMV ראקטיבציה של

באסטרטגיה השנייה יש צורך במרקרים ויראליים 
ספציפיים ורגישים אשר יאפשרו גילוי מוקדם של 

.CMV אינפקציית

2003 אנו מבצעים אבחון כמותי  החל משנת 
Taqman real- HCMV בשיטת  מהיר של 
time PCR, כדי לעקוב )monitor( אחר 

אינפקציית CMV במושתלים.
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בשנת 2012 התקבלו 6207 דגימות לאבחון מהיר 
 Taqman real-time בשיטת HCMV של נגיף
PCR , כשמתוכן 1088 דגימות לאבחון איכותי 
בלבד, ו- 5119 דגימות דם ממושתלים לאבחון 

כמותי. פרוט הדגימות והתוצאות בטבלה מס' 2.

 CMV-של נגיף ה PP65 4. זיהוי האנטיגן
בדם מלא בשיטת האנטיגנמיה

– גילוי של אנטיגני   CMV Antigenemia
CMV בתאים פולימורפונוקלארים )PMN(בדם 
 PP65 הפריפרי. בשיטה זו מזהים חלבון המכונה
הנמצא בשלב מוקדם של רפליקציית הנגיף, 

וניתן לגלותו בעזרת נוגדנים מונוקלונליים. 

בעבר זו הייתה השיטה הדיאגנוסטית העיקרית 
למעקב אחר מושתלים. כיום כאמור הבדיקה 
מבוצעת בשיטת PCR, אך במקרים מיוחדים אנו 

מבצעים את בדיקת האנטיגנמיה. 

נתקבלו 33 בדיקות שמתוכן 25 נמצאו חיוביות 
.)75%(

5. אבחון סרולוגי וניטור נוגדנים 
IgM-ו IgG מטיפוס

לאיבחון  נסיובים   1009 למדור  הגיעו  סה"כ 
 2144 ו-   IgG מטיפוס  נוגדנים  של  סרולוגי 
נסיובים לאיבחון סרולוגי של נוגדנים מטיפוס 
IgM. כל הנסיובים נבדקו בשיטת ELISA בערכה 
 BioMerieux מתוצרת   Vidas מסחרית 

)צרפת(..

במערכות הסרולוגיות הוכנסו לשימוש שוטף 
בקרים מסחריים.

התפלגות התוצאות מובאת בטבלה מס' 3:

חיובי/גבולי/שלילי
כלל הנסיובים

)%( EIA-IgG)%( EIA-IgM

)7.75(   166)81.6 (  823מס’ חיוביים

)2.25(    48)1.9(    19 מס’ גבוליים

)90.0 (  1930  )16.5(   167מס’ שליליים

)100(   2144)100(   1009סה”כ

6. בקרת איכות

RCPA הכוללת  המדור השתתף בתוכנית של 
.CMV בדיקות סרולוגיות לנגיף

CAP הכוללת  בנוסף, השתתפנו בתוכנית של 
 SHELL VIAL בשיטת CMV בידוד וזיהוי של נגיף

ASSAY ובמבחנות בידוד.

כמו כן השתתפנו בתוכנית של QCMD הכוללת 
אבחון איכותי וכמותי של CMV DNA בשיטת 

Real-time PCR קלאסיות.

את כל המבחנים עברנו בהצלחה. 

7. מחקר ופיתוח 

ד  ל ו מ ם  ו ה י ז ל ם  י ד ו ל י ל  ש ר  ו ק י ס
 cytomegallovirus( בציטומגלווירוס
 real-time (  RT-PCR ידי  על   )– CMV
polymerase chain reaction( ברוק – 

מעקב קצר טווח:

רקע: כיום לא קיימת המלצה לבדיקת סינון 
ל-CMV במהלך ההריון. 0.5-2% מכלל התינוקות 
מפרישים בלידתם CMV בשתן. רק 10% מהם 
וכאשר קיימת מעורבות של  סימפטומטים, 
מערכת העצבים המרכזית, טיפול בגנציקלוויר 
עשוי למנוע התדרדרות נוספת בשמיעה. שאר 
בלידה. מתוכם,  90% הם א-סימפטומטיים 
כ–10-20% יפתחו חירשות בדרגות חומרה 
לחייהם  הראשונות  השנים  במהלך  שונות 
והם לא יאותרו על ידי בדיקת סינון השמיעה 
האוניברסלית. תינוקות אלה חייבים להימצא 
במעקב מכון השמיעה למספר שנים, משום 
שהתנאי להצלחת שיקום השמיעה תלוי באיתור 
מוקדם של ליקוי השמיעה והתערבות מהירה. 
לפיכך קיימת חשיבות רבה באיתור תינוקות עם 

CMV מולד בגיל רך. 

עד היום השיטה השגרתית לבדיקת הדבקה תוך 
רחמית ב-CMV היתה בידוד וזיהוי וירוס משתן 
התינוק בשבועיים הראשונים לחייו. לקיחת שתן 
מתינוקות מסובכת ובעלת פוטנציאל של זיהום 

הצוות המטפל.

בשנים האחרונות פורסמו עבודות בהן אבחנו 
  PCR הדבקה תוך רחמית בתינוקות ע"י ביצוע
מדגימות רוק שנלקחו סמוך למועד הלידה. 
לקיחת דגימת רוק הינה פשוטה מבחינה טכנית 
וניתן לשמור את הרוק בקרור למשך 24 שעות 

עד ביצוע הפקת חומצות הגרעין.

מטרות: איתור, בירור ומעקב של תינוקות שנולדו 
ב"שיבא" במשך שנה ושנדבקו במהלך ההריון 
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ב-CMV, על ידי בדיקת RT-PCR מדגימת רוק. 

שיטות: החל מה-04/05/2011 ולמשך שנה, 
הוחל בסיקור כל התינוקות הנולדים ב"שיבא" 
ל-CMV מולד מרוק אשר נלקח סמוך למועד 
 CMV ל- חיוביים  תינוקות שנמצאו  הלידה. 
בבדיקת ה-RT-PCR זומנו לבית החולים למתן 
 ,shell vial דגימת שתן לתרבית בשיטת 
 CMV ואם זו היתה חיובית נקבעה אבחנה של
מולד. לתינוקות שהיו חשודים לזיהום מולד 
בנגיף עקב ממצאים מחשידים בהריון או בלידה, 
 .CMV-נלקחה מיידית דגימת שתן לתרבית ל
 CMV מ- כסובלים  שאובחנו  התינוקות  כל 
מולד הופנו לבירור ומעקב במרפאה לזיהומים 
בילדים. הבירור כלל: בדיקה גופנית ונוירולוגית 
מקיפה, ספירת דם, אנזימי כבד, US מוח, בדיקת 
 .ABR  – קרקעיות העיניים, ובדיקת שמיעה 
במקרה של פגיעה במערכת העצבים, הוצע 
לתינוקות טיפול בגנציקלוויר תוך ורידי למשך 
6 שבועות כמקובל. השיקום השמיעתי, במידת 

הצורך, התבצע לפי מדיניות מכון השמיעה. 

תוצאות: במהלך תקופת הסקר )מאי 2011 ועד 
מאי 2012( התקבלו במעבדה 9845 דגימות רוק 
של יילודים שנולדו בשיבא, ובוצע עבורן בדיקת 

 . CMV-ל PCR

מתוך דגימות אלו 49 )0.5%( נמצאו חיוביות: 
42 דגימות נמצאו חיוביות ל-2 הגנים של הנגיף 
שנבדקו ) הגנים IE ו-gB( ו-7 דגימות נמצאו 
חיוביות לגן gB בלבד. 47 דגימות אומתו ונמצאו 
חיוביות בבדיקת שתן. ל-2 יילודים שנמצאו 
חיוביים ברוק לא נשלחה בדיקת שתן למעבדה 

מסיבות שונות.

מסקנות: דגימת רוק הינה דגימה קלה ללקיחה 
ועל כן מתאימה לסיקור של אוכלוסיה גדולה.

 Real-time PCR ברוק הינה שיטה רגישה 
וספציפית ויכולה להחליף את השיטה השגרתית 
       .shell-vial של זיהוי נגיף משתן   בשיטת

תוצאת רוק חיובית חייבת להיות מאושרת ע"י 
בדיקת שתן.
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פעילות קלינית ואפידמיולוגית של המרכז 

אבחון מולקולרי 

ההרפס . 1 נגיפי  של  מולקולארי  ן  אבחו
 HHV-8 ,HHV6 ,VZV ,HSV1&2 הבאים:

 Real Time PCR בשיטת

בדיקות סרולוגיות לניטור נוגדנים.. 2

 	IgM ו-  IgG מטיפוס  נוגדנים  אבחון 
 .HHV-6 ,VZV HSV, בנסיובים לנגיפי

IgG בנסיובים 	  אפיון נוגדנים מטיפוס 
כמכוונים כלפי זן ספציפי )HSV1 ו/או 

.)HSV2

IgG בנסיובים 	  אבחון נוגדנים מטיפוס 
כנגד אנטיגנים ליטיים ולטנטים לנגיף 

.HHV-8

 אבחון נוגדנים מטיפוס IgG בנסיובים 	 
.HHV7 לנגיף

בדיקת יציבות לאציקלוויר.. 3

של . 4 נגיפי  גנום  של  מולקולרי  ן  אבחו
Virus Contagiosum Molluscum 

.)Poxviruses משפחת ,MCV(

השתתפות במבדקי איכות פנימיים וחיצוניים.. 5

מחקר ופיתוח.. 6

מ ב ו א

נגיפי שלבקת –הרפס המדביקים אדם, כוללים 
8 נגיפים שונים. במדור נבדקים הנגיפים הבאים 
 )VZV( מטיפוס 1 ו- 2, נגיף אבעבועות רוח HSV
,HHV6 ,HHV7 ו- HHV8. נגיפי HSV מטיפוס 1 
ו- 2 ונגיף אבעבועות רוח גורמים למגוון מחלות 
בדרגות חומרה שונות. בחולים שהם מדוכאי 
מערכת חיסון כמו חולים במחלות סרטניות 
ומושתלים יכולים נגיפים אלו לחולל מחלה 
קשה ומסכנת חיים. כמו כן הם מהווים סכנה 
נגיף  נגועה בעת הלידה.  לילוד הנולד לאם 
HHV-8 הנו הגורם האתיולגי לסרקומה על 
שם קפושי המאופיינת בנגעים עוריים ומעורב 
 B במחלות סרטניות של לימפוצטים מטיפוס
 Multicentric Castelman’s הנקראות
 Body cavity based-ו )desease )MCD
lympphomas. התחלנו לבדוק נוכחות גנום 
נגיפי בביופסיות של בלוטות לימפה ובדגימות 
דם מלא כאמצעי אבחנתי נוסף למחלות אלו. 
הבדיקה מזהה את הגן ORF-65 ומתבססת על 
 .S. Sugita & M. Mochizuki עבודתם של
הנגיף HHV-6 יכול לחולל מחלה קשה במושתלי 

איברים ובמושתלי מח עצם בעיקר אלו העוברים 
ומדויק של  זיהוי מהיר  השתלה אלוגנאית. 
משפחת נגיפי הרפס, מאפשר טיפול תרופתי 
הולם ומחייב שיתוף פעולה בין הצוות הרפואי 
והמעבדה. תבחיני המעבדה כוללים: זהוי חומצת 
גרעין של הנגיפים, ומבחנים סרולוגיים ספציפיים. 
בידוד נגיפים בתרבית נעשה על מנת לקבוע 
עמידות נגיפי הרפס מטיפוס 1 ו-2 לאציקלוויר 
במצבים של הדבקה מתמשכת למרות טיפול 
תרופתי. מקור הזנים העמידים הנם בחולים בעלי 
כשל תפקודי של מערכת החיסון כמו חולים 
לאחר השתלת איברים או חולי סרטן המקבלים 
טיפול כימותרפי. זיהוי חומצות גרעין בשיטת 
PCR או Real Time PCR נחשבת כיום כשיטה 
המולקולרית הרגישה והאמינה ביותר. בעזרתה 
נגיפי המצביע על נוכחות  גנום  ניתן לזהות 
נגיף גם במקרים בהם לא מתאפשרת הדבקת 
תרבית תאים. מבחנים סרולוגיים מאפשרים 
ניטור סטטוס חיסוני וזיהוי הדבקה ראשונית 
בנגיף. ישנה חשיבות לקביעת הסטטוס החיסוני 
של מועמדים להשתלות ובעיקר להשתלות מח 
עצם וכן במקרים של נשים הרות שנחשפו לנגיף 
וריצלה במהלך הריונן. במקרים בהם נמצא כי 
לאשה ההרה אין נוגדנים מגנים מסוג IgG ניתן 
לחסנה בחיסון סביל, היעיל למניעת הדבקת 
5 ימים מעת החשיפה  העובר, עם הינתנו עד 

לנגיף. 

1. אבחון מולקולרי של נגיפי ההרפס הבאים: 
HSV1&2 , VZV, HHV-6, : HHV-8 בשיטת 

 Real Time PCR Taqman

VZV בנוזל  1 עולה כי שכיחות  מגרף מספר 
שדרה היא הגבוהה ביותר מבין נגיפי הרפס 
מקבוצת אלפא כמוכן מסתמנת מגמת ירידה 
בשכיחות VZV בנוזל שדרה. בשנת 2008 הוכנס 
החיסון כנגד אבעבועות רוח לתכנית החיסונים 
הלאומית לילדים והוא ניתן בשתי מנות בגיל 
שנה ובכתה א. לא ברור אם יש קשר כלשהוא בין 

הכנסת החיסון למגמה זו .

 HHV-8 בדיקות מולקולאריות לנוכחות גנום 
בדגימות דם מלא 

בשנת 2012 נבדקו 5 דגמות דם מלא לנוכחות 
והיא  חיובית  נמצאה  אחת  דגימה   .HHV-8
אומתה קלינית היות ומקורה בחולה במחלת 
Castelman שעבר משבר המוליטי בזמן 

לקיחת הדגימה. שאר הדגימות נמצאו שליליות.

2. אבחון סרולוגי וניטור נוגדנים

אבחון נוגדנים מטיפוס IgG ו- IgM בנסיובים 
 .HHV-6 ,VZV HSV, לנגיפי

המרכז  
הארצי  

לשלבקת 
 מנהלת המרכז: 
ד"ר שרה דברת

 צוות המרכז:
 מגר' מזל בוק

גב' צביה סופייב
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סוג דגימה
 מספר

בדיקות 
חיובי 

HHV-6-ל
גבולי 

HHV-6-ל

1182נוזל שדרה 

49102דם מלא 

BAL133

38103משטח מפצע

218255סה”כ 

 HHV-6 טבלה מספר 2: סכום תוצאות מכלול הבדיקות המולקולאריות לזהוי גנום נגף
Real Time PCR באמצעות

גרף מספר 1: מעקב רב שנתי אחרי שכיחות נגיפי הרפס בנוזלי שדרה: שנים 2007-2012

סוג דגימה
ר  פ ס מ

בדיקות 
 - ל י  ב ו י ח

-1HSV

גבולי ל-

-1HSV

 - ל י  ב ו י ח
-2HSV

 גבולי ל-

-2HSV
VZV-חיובי ל

גבולי ל-

VZV

148614148851נוזל שדרה 

35815112דם מלא

424112משטח עיניים

1675244231145662משטחים מפצע

BAL89942

361027246123151232סה”כ 

 HSV-1&2 VZV טבלה מספר 1: סכום תוצאות מכלול הבדיקות המולקולאריות לזהוי גנום נגיפי

בדיקת רמות נוגדנים, לנגיפי השלבקת, תורמת 
לאבחון מהיר רק במקרים ספציפיים עקב 
 IgM מורכבות הנובעת מהיווצרות נוגדנים מסוג
לא רק בהדבקה ראשונית אלא גם כתוצאה 
מאירועי ראקטיבציה או כתוצאה מהידבקות 
בטיפוס שונה נוסף של נגיף תופעה המכונה 
ניתן  .במקרים אלו   initial infection
מסוג למצוא נוכחות בו זמנית של נוגדנים 
IgG ומסוג IgM. בהדבקה ראשונית העליה 
ברמת הנוגדנים מתקבלת רק כ - 10-14 ימים 
לאחר הופעת הנגעים ונוכחות נוגדנים מסוג 
IgM והעדר נוגדנים מסוג IgG יכולה להצביע 
 IgG על הדבקה ראשונית בדיקות רמת נוגדני
נשים  במקרה של חשיפת  במיוחד  חשובה 
ע"פ הסטטוס החיסוני  כי   ,VZV – ל  בהריון 
של האשה מתקבלת החלטה באם לתת לה 
 VZIG-Varicela Zoster ( חיסון סביל 
Immunoglobulins(. המבחן לקביעת 
נוכחות נוגדנים מסוג IgG כלפי VZV מבוסס על 
טכנולוגית וידס שהיא בעיקרה מבחן אמונולוגי 
פלואורסצנטי מבוסס אנזים) 4( ואלו המבחן 
לקביעת נוגדנים כלפי HSV מבוסס על שיטת 

IFA כאשר הסליידים הנם מהכנה ביתית 

IgM ל-HSV ו-  המבחנים העיקריים לנוגדני 
 ELISA מתבססים בשלב ראשון על שיטת VZV
מיסחרית כאשר כל תוצאה שלילית במבחן זה 
מדוווחת כשלילית סופית. תשובה חיובית או 
ELISA מצריכה  גבולית המתקבלת בשיטת 
בצוע מבחן נוסף בשיטת IFA/IFAMA מסחרי 
)VZV( או ביתי )HSV (וזאת על מנת לנפות את 

. false positive התוצאות מסוג

תוצאות ניטור הנוגדנים באוכלסייה כלפי שני 
הנגיפים מתוארות להלן בטבלה מספר 2 
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2 מרבית  כפי שניתן להיווכח מנתוני טבלה 
IgG כלפי נגיפים  האוכלסייה מבטאת נוגדני 
אלו. נוגדני IgM שכיחים יותר כלפי נגיפי הרפס 
לעומת נגיף הווריצלה כנראה כתוצאה מכך 
שראקטיבציה של נגיפי HSV שכיחה יותר מזו 
של VZV ואירוע ראקטיבציה של נגיפי הרפס 

 IgM. יכול להיות מלווה בעליה בנוגדנים מסוג

אפיון נוגדנים כנגד HSV כספציפיים כלפי הנגיף 
HSV2 או HSV1

 HSV2-ו HSV1 :מאחר וישנם שני טיפוסי נגיף
ניתן  מזה  זה  אימונוגנית  מבחינה  השונים 
 )Immunoblot( באמצעות שיטת האימונובלוט
לאפיין את הנוגדנים כמכוונים כלפי נגיף מטיפוס 

1 או כלפי נגיף מטיפוס 2 או כלפי שניהם 

בשנת 2012 התקבלו 135 דגימות סרום לבדיקת 
אפיון . התוצאות מוצגות בגרף מספר 2. מנתוני 
גרף מספר 2 ניתן ללמוד כי שיעור ההערות של 
נגיף הרפס מטיפוס 1 באוכלסייה גבוה בהרבה 

משיעור הההיערות של הרפס מטיפוס 2.

HHV-6 בדומה לנגיפי שלבקת אחרים נפוץ 
מאד באוכלוסיה מגיל שנתיים ואילך מרבית 
האוכלסיה האנושית כבר הודבקה בנגיף. הנגיף 
יכול לעבור הפעלה מחדש במקרים של כשל 
חיסוני ומחלות לימפופרוליפרטיביות וכן בעקבות 
השתלת איברים והשתלת מיח עצם. ראקטיבציה 
יכולה לגרום לתחלואה קשה ולדחיית השתל. 
כמו כן דווחו סיבוכים כרוניים של הדבקה 
ראשונית בתינוקות או ילדים צעירים . אבחון 
נוכחות נוגדנים במועמדים להשתלה נעשה על 
מנת למנוע הדבקה ראשונית לאחר ההשתלה. 
במקרים בהם הסטטוס החיסוני שלילי ניתן 
טיפול מקדים בגנציקלוויר למניעת התפרצות 

הנגיף לאחר השתלה.

אבחון נוגדנים מטיפוס IgG ו- IgM בנסיובים 
 IFA HHV6 נעשה באמצעות שיטת  , לנגיפי 
247 דגימות לבדיקת  2011 התקבלו  . בשנת 

 IgM ו-37 דגימות לבדיקת IgG נוגדנים מסוג
תוצאות הבדיקות מסוכמות להלן בטבלה מספר 

3

6 מרבית  כפי שניתן להיווכח מנתוני טבלה 
הנבדקים נושאים נוגדנים כלפי הנגיף הרפס 6 . 
נתונים אלו תואמים את הממצאים בספרות בדבר 

שכיחות הרפס 6 באוכלסיה .

IgG בנסיובים לנגיפי  אבחון נוגדנים מטיפוס 
HHV7, HHV8

 ) Human Herpes Virus- )7- HHV  7
הדומה ביותר, מבחינה גנטית ובתכונות ביולוגיות 
ל- HHV-6, תוקף בעיקר ילדים בגיל שלש לערך 
roseola, לאחר מכן נשאר  וגורם למחלת 
באופן סמוי לכל החיים. הפתוגנזה של ההדבקה 

בנגיף זה עדיין אינה ברורה.

 IgG נבדקו 14 נסיובים לאבחון נוגדנים מטיפוס
לנגיפי HHV7 וכולם נמצאו חיוביים .

 Human Herpes Virus-8( (HHV-8
 Kaposi’s sarcoma-associated הקרוי
שייך למשפחת   herpesvirus (KSHV
ההרפס. נגיף זה הנו הגורם האתיולוגי למחלת 
ולימפומה בעיקר   Kaposi’s Sarcoma
בחולים ב-HIV. הנגיף מועבר גם בשתלים ונמצא 
 Kaposi’s Sarcoma בזיקה להתפתחות 
22 נסיובים  2012 נבדקו  במושתלים. בשנת 
IgG לאנטיגן ליטי  לאבחון נוגדנים מטיפוס 
22 בדיקות  HHV-8. מתוך  ולטנטי של נגיף 
סרום שנבדקו נמצאה דגימה אחת גבולית לשני 
האנטיגנים. דגימה אחת חיובית לאנטיגן לטנטי 
ושלילית לאנטיגן ליטי )מצב זה יכול לאפיין 
מחלה אוטואימיונית ולכן אינו מהוה הוכחה חד 
חד ערכית לנשאות של הרפס 8 ( שתי דגימות 
היו חיוביות לשני סוגי האנטיגנים .ודגימה אחת 
נמצאה חיובית לאנטיגן ליטי ושלילית לאנטיגן 

לטנטי. 

מספר חיוביים מספר חיוביים מספר דגימות סוג בדיקה 
לא ספציפיים

אחוז חיוביים מספר שלילייים מספר גבוליים 

HSV IgG425335345678.8אין

VZV IgG437348 296079.6אין

HSV IgM3573227502488.9

VZV IgM34712533273.45

טבלה מספר 3 : תוצאות בדיקות סרולוגיות לנגיפי HSV ו- VZV לשנת 2012

3. בדוד בתרבית של נגיפי הרפס לצורך 
בדיקת יציבות לאציקלוויר 

 2 נבדקו  ו בתרבית  בודדו   2012 בשנת 
בנגיף שלבקת  דגימות החשודות להדבקה 
יציב לאציקלוויר. אחת מהן נמצאה עמידה 
לאציקלוויר. רגישות נמדדת על פי רכוז התרופה 
המעכב 50 אחוז מהאפקט הציטופתי של הנגיף 
( (ID 50. כאשר נגיף עבורו ID 50 שווה או גבוה 
מ- 2 מיקרוגרם למליליטר נחשב יציב . מקור 
הנגיף היציב מחולה שעבר השתלת מיח עצם. 
נגיפים יציבים לאציקלוויר מבודדים במרבית 
המקרים מחולים בעלי מערכת חיסון לקוייה כגון 
מושתלי מיח עצם ,מושתלי איברים או חולים 
במחלות סרטניות הנמצאים בטיפול כמוטרפי . 
הדגימה השנייה הופנתה ממרפאת עור והנגיף 

נמצא רגיש לאציקלוויר .

 

4. אבחון מולקולרי של גנום נגיפי של 
 Virus Contagiosum Molluscum

MCV

MCV הינו זיהום וירלי נפוץ הגורם לפריחה 
נפוצה  המחלה  גידולים.  אופייניתדמויית 
במבוגרים , ילדים וחולים מדוכאי חיסון עם מופע 
MCV כמו נגיף הווריולה  שלפוחיתי ממושך.
ספציפי לאדם ומועבר ישירות מאדם לאדם 
מנגעים עוריים. הדבקה בצעירים יכולה להתרחש 
 Sexually Transmitted( גם במגע מיני

 . )Diseases

קיימת מערכת לאבחון מהיר של MCV בעיקר 
PCR. מאחר  ממשטחים ומביופסיות בשיטת 
והמופע הקליני של יבלות וירליות אלו הנו ברור 
ביותר לא מתקבלות פניות רבות לבצוע מבחן 

מולקולארי 

בשנת 2012 לא התקבלה פנייה לבדיקת דגימה 
קלינית 
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 6. בקרת איכות

המרכז הארצי לשלבקת השתתף במספר תכניות 
של בקרת איכות המאפשרות לבחון את יכולות 
המעבדה בהשוואה למעבדות ברחבי העולם. 

התוכניות בהן השתתפנו כוללות 

1 . RCPA Serology QAP של  תוכנית 
במסגרתה נבדקו נסיובים לנוכחות העדר 
 HSV כלפי נגיפי IgG-ו IgM נוגדנים מסוג
 HSV וכן בוצע אפיון הנוגדנים כלפי VZV-ו
בשיטת אימנובלוט .התוכנית בוצעה פעמיים 

במהלך שנת 2012.

2 . Real-time לבדיקת מבחן QCMD תוכנית
 .HHV-6 לגילוי נגיף PCR

תוכנית CAP לבדוד נגיפים בתרבית. . 3

המבדקים עברו בהצלחה . 4

גרף מספר 2 : התפלגות נוגדנים כלפי הרפס מטיפוס 1 ו-2 בדגימות סרום שנת 2012

מספר חיובים לא מספר חיובייםמספר דגימותסוג בדיקה
ספציפיים 

אחוז חיובייםמספר שלילייםמספר גבוליים 

hhv6 IgG2341971318684.1

hhv6 IgM36243275.5

 HHV6 כלפי IgM-ו IgG טבלה מספר 4: סכום תוצאות בדיקות נוגדנים מטיפוס

7. מחקר ופיתוח 

שיתופי פעולה/ מחקרים:

מחקר אפידמיולוגי עם דר' מריים וינברגר ודר' 
לאה פולק מבי"ח אסף-הרופא בנושא: מעורבות 
נגיף VZV בדלקות של מערכת העצבים המרכזית 
בחולים המופנים אלינו מבי"ח אסף הרופא. 
המחקר הסתיים ופורסם מחקר אפידמיולוגי 
עם דר' אורי קופולוב מבית חולים שיבא בנושא 
בדיקת הסטטוס החסוני של חולי IBD כלפי נגיף 

הווריצלה. המחקר הסתיים ופורסם. 
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המרכז 
הארצי 

לנגיפים 
זואונוטיים 

 מנהלת המרכז: 
ד״ר חנה בין

 צוות המרכז:
 מגר' רוית קורן

גב׳ שרה שלזינגר

פעילות המדור

אבחון קדחת מערב הנילוס )קמ"ה( ונגיפי . 1
ארבו אנדמיים נוספים בחולים.

ניטור יתושים לזיהוי ואפיון מולקולרי של . 2
נגיף קמ"ה.

אבחון מחלות זואונוטיות במטיילים.. 3

פעילות מדעית.. 4

1. אבחון קדחת מערב הנילוס )קמ"ה( ונגיפי 
ארבו אנדמיים בחולים:

עיקר פעילות המדור התרכזה השנה באבחון 
תחלואה ב–קמ"ה. המדור מרכז נתוני חולים 
מרמב"ם ומאיכילוב ומרכז את נתוני התחלואה 
בדוח משולב יחד עם יתושים חיוביים לנגיף 
לשידור באתר משרד הבריאות, לצורך הזנת 

נתונים עדכניים במשך עונת פעילות הנגיף. 

העונה החלה ביוני, כפי שכבר קורה מזה מספר 
 45 89 חולי קמ"ה )לעומת  שנים, עם סה"כ 
חולים בשנה שעברה(, כמחציתם משוערים. גרף 
מס.1 מתאר את פעילות נגיף קמ"ה לפי חודשי 
השנה. לחולה היחיד בינואר היו מחלות רקע 
נוספות. העונה התפזרה על פני 6 חודשים עם 
מקרים ספורדיים בינואר ובדצמבר. שיא העונה 
היה באוגוסט וספטמבר עם 29 ו – 26 חולים 

בהתאמה.

מבין החולים שנחשדו קלינית לקמ"ה, 2 מקרים 
מהקהילה נמצאו חיוביים לנגיף האוסוטו, מתוך 
33 שנבדקו. המחלה המלווה בחום ובפריחה 
תוארה כקלה. הנגיף נמצא בארץ ביתושים בסקר 

רטרוספקטיבי כבר החל משנת 2009.

גרף מס. 1. תחלואה בקדחת מערב הנילוס בישראל 2012

6 חולים חיוביים אובחנו מולקולרית, מחציתם 
חולים מדוכאי חיסון, ומושתלי מח עצם. הנגיף 
זוהה אצלם למשך תקופה מתמשכת של 2-3 
חודשים. מגוון הדגימות פלסמה, נ"ש, דם מלא, 
כדוריות דם לבנות, שתן ודגימה מהעין נמצאו 
חיוביות לנגיף, לעיתים סוגים שונים של דגימות 

נמצאו חיוביות בחולה אחד. 

שתי הדבקות מתרומות מנות דם אירעו. זו הפעם 
הראשונה שהוכח כי תתכן הדבקה ממנת דם 
ומוצריו בנגיף קמ"ה בארץ. במקרה האחד נעשה 
16 חולת לימפומה  בירור מקיף לנערה בת 
ומושתלת מח עצם, שחלתה ב 16.7.12 בקמ"ה, 
והיתה מאושפזת תקופה ארוכה בט.נ. ילדים 
בתה"ש. הנערה תושבת קריית גת, שבסביבותיה 
זוהה הנגיף מיתושים. אך היות וספק שהיתה 
חשופה ליתושים בגלל מצבה, ומאחר וקבלה 
מאות רבות של מנות טסיות דם במשך מספר 
חודשים, עלה החשד להדבקה מתרומות דם. 
בסריקת מידגם ממנות הדם שקבלה משרותי 
דם ארציים /מד"א, נמצאה מנת פלסמה מארכיב 
מד"א חיובית מולקולרית, זיהוי הנגיף הוכח 
סרולוגית בשתי דגימות פלסמה עוקבות. אנליזה 
מולקולרית שנעשתה מדגימת שתן חיובית זוהה 

גנוטיפ הדומה לזן שנמצא באיטליה ב 2009.

 במקרה השני, חולה לויקמיה בן 61 ממחלקת 
השתלות מח עצם, שרד אך ראייתו בעין אחת בה 
זוהה מולקולרית הנגיף נפגעה. בשני המקרים 
זמן קבלת תרומת הדם  בין  היתה התאמה 
)מוצריו( לבין תחילת התחלואה )זמן דגירה 
של כ3-5 ימים( וכמו"כ התאמה בכמות המנה 
המדביקה של הנגיף בכאלף עותקים/מ"ל. 
האנליזה המולקולרית שנעשתה לדגימת לשכת 
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עין ימין, זיהתה גנוטיפ שחולל באיטליה, והדומה 
לזן מהחולה הראשונה.

אבחון נגיפי ארבו אנדמיים נוספים 
בחולים:

בדיקות לנגיפי זבוב החול )4 זנים(: 

 21 מהם  חיוביים,   39 דגימות,   135 נבדקו 
משוערים. 

אחד מהם עם אנצפליטיס ושבץ מוחי, נמצא 
משוער לטוסקנה, ונפטר. 

מעקב מעמיק נעשה בתינוק שאושפז בט.נ. ילדים 
בתה"ש בחודש מרץ, ולאחר שלא נמצא כל 
ממצא נוירולוגי והסבר למצבו, נבדק גם לנגיפי 
זבוב החול, ונמצא חיובי לזן סיציליה ולזן נאפולי. 

וירלית עם  )מחלה   VHF ל- מקרה חשוד 
דימומים(:

חולה מקרית מוצקין, עם חום, פטכיות כחולות 
שהתפתחו לפריחה עדינה, הפרעות בתפקודי 
קרישה, טיילה במצפה רמון וכנראה נעקצה ע"י 
זבובי חול. הנ"ל אובחנה שנדבקה ב2 זני נגיף 

זבוב החול מסוג נאפולי וקפריסין. 

בדיקות לסינדביס: 

נבדקו 21 דגימות, מהן אחת היתה משוערת ולא 
התקבלה דגימה חוזרת לאימות, והשניה אובחנה. 
56, תושבת  המקרה השני ארע באישה בת 
ראשון לציון, אשר נעקצה לפי התיאור מיתוש 
Ae.albpictus. המחלה החלה ב 30.7.12 
ללא חום, עם כאבים חזקים ביותר בכף הרגל, 
ברגל ובכף היד, עד כדי גרירת הרגל, וטופלה 

באטופן. האבחון אומת בעליה פי 10 ב IgM בין 
שתי דגימות עוקבות שנלקחו בהפרש של חודש, 
והיתה התפתחות גם של IgG. ביצוע הבדיקה 
הוצע לרופא על פי סימנים קליניים בהתייעצות 

עם צוות המדור. 

2. ניטור יתושים לזיהוי נגיף קמ"ה:

סה"כ זוהו 35 מקבצי יתושים חיוביים. בדרום 
הארץ נדגמו מקבצים חיוביים ב - 10 מקומות. 
בנאות סמדר )ערבה( היתה התאמה בין ממצאי 
יתושים חיוביים לחולים. במחוז צפון נדגמו 
מקבצים חיוביים מ- 15 מקומות שונים. במרכז 
נדגם רק מקום אחד חיובי, במחוז ת"א זאת השנה 
השלישית בה איסוף היתושים לא בוצע למעשה. 
כמו"כ איסוף היתושים הסתיים חודש לפני תום 

העונה.

לראשונה השנה נמצא מקבץ יתושי אידאס 
אלבופיקטוס )הטיגריס האסייתי( חיובי לנוכחות 
נגיף קמ"ה ובשל אופי פעילותו במשך היום 
והיותו טורדני ביותר, הינו מהווה סיכון מוגבר 
להדבקת בני אדם, בעלי חיים ובעלי כנף. ממצא 
דומה התקבל עד כה לאחרונה למיטב ידיעתנו 
הפיזור  1. מתואר  מס. במפה  באיטליה.  רק 
המרחבי של מקומות מגורי החולים ומקומות 

איסוף היתושים החיוביים.

חישוב   ,MIR = Minimum infection rate
סטטיסטי לשיעור ההדבקה ביתושים, מחושב ל 

1000- יתושים.

בטבלה 1 הושוו היקף נתוני שנת 2010 לעומת 
השנה. כמות היתושים שנבדקה השנה כמעט 
הוכפלה. שיעור ההדבקה ביתושים היה השנה 

20102012שנת בדיקה

1581327646מס’ יתושים שנבדקו

413763מס’ קב’ יתושים

1437מס’ קב’ יתושים חיוביות

3.44.8 אחוז קב’ יתושים חיוביים

מס' בידודים
826

MIR0.881.34

626מס’ מקומות עם יתושים חיוביים

טבלה מס. 1: נתוני יתושים שנאספו לאבחון נגיף קמ"ה ביתושים
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134 שהינו מספר משמעותי לסביבה החל מ-1. 
2010 ביתושים  ומכאן ששיעור ההדבקה ב 

שנלכדו היה לא משמעותי. 

היקף העבודה הנרחב התאפשר בשל השתתפות 
בתכנית מחקר אירופאית במימון ה ECDC בשם 
FP7 HEALTH 2010, EuroWestNile אשר 
2011 את הסקר  מימנה בחלקה החל ממרץ 
ובמעבדה המרכזית  ועובד מעבדה, אצלינו 

לאנטומולוגיה במעבדות המרכזיות בי"ם. 

2010-2012 לא נדגמו כמעט יתושים  בשנים 
המחוז ת"א מטעם הגנת הסביבה, דבר המביא 
להטיית התוצאות והמסקנות ביחס לפעילות 

הנגיף באזור זה.

 10 2 ממצאי הדבקה בנגיף קמ"ה כ-  טבלה 
סוגי היתושים השונים שנבדקו. מבינהם בולטים 
 Cx. הקולקסים )1&2(. כמו בשנים קודמות, ה
perexiguus היה היעיל ביותר בנשיאת הנגיף, 
אחריו יתוש הבית ה pipiens . Cx. כמו"כ נמצאו 
נגועים בכמויות מזעריות ובודדות האידאסים, אך 
גם זן אנופלס אחד. יוצא דופן היה ממצא חשוב 
Ae. albopictus שעד כה לא  של נגיעות בזן 
היה ברור האם מעביר את נגיף קמ"ה. ממצאים 
שנמצאו כאן עולה כי הכמות היתה משמעותית 
כדי להכליל יתוש זה, הטורדני במשך כל היום 
ברשימת המעבירים הפוטנציאליים של קמ"ה 

בארץ.

מפת פעילות הנגיף במרחב, בחולים ויתושים, 
מדגימה כי הרבה יתושים נאספו מחוץ לאזורי 
התחלואה באנשים, ובכל מחוז ת"א אין ממצא 

 מס’ קבוצות
חיוביות

מס’ יתושים מס’ קבוצות סוג היתוש            #

 10 358 14443 Cx. pipiens 1

 23 289 10141 Cx. perexiguus 2

 1 42 1426 Ae. caspius 3

 1 15 576 Cx. antenatus 4

 0 20 565 An tenebrosus 5

 0 4 159 An. sergenti 6

 1  30 152 Ae. albopictus 7

 1  3 150 An. algeriensis 8

 0  1 24 Ae. detritus 9

 0  1 10 Cx. laticinctus 10

 37 763 27646 סה”כ 

טבלה מס. 2: מגוון מיני יתושים שנבדקו השנה

חיובי אחד, בעוד שיש תחלואה בצפיפות גבוהה. 
לא תועדה פעילות נגיף בחלק הדרומי מאזור 

שדרות ועד נאות סמדר. 

3. אבחון מחלות זואונוטיות במטיילים:

מבין מחלות המטיילים נבדקו הנגיפים הבאים: 

בדיקות לדנגה: 
סה"כ נבדקו 134 דגימות מ- 116 חולים מהם 
אובחנו 31 חיוביים )26.7%: מבניהם 3 משוערים, 

ו - 3 עם מחלה חוזרת(. 

בדיקות לצ'יקונגוניה: 
5 היו  51 דגימות: מבין החולים  סה"כ נבדקו 
משוערים לתחלואה חריפה ]10%[, ואחת מהן 

אובחנה כחולת דנגה פעילה.

 )TBE( Tick Borne Encephalitis בדיקות ל
וקדחת יפנית:

סה"כ נבדקו 13 דגימות: מבין 8 חולים, אובחן 
חולה אחד ששהה ביער השחור ובפארק יוסמיטי 

.]12.5%[
קדחת יפנית: נבדקו 6 דגימות מ- 5 חולים, אחת 

בספק.

 Congo Crimean Hemorrhagic בדיקות ל 
:Fever )CCHF(

סה"כ נבדקו 13 דגימות: )כולם שליליים, כולל 
ילדה בדואית שנפטרה מתופעות אנצפלופטיות 
בקרב  שהמודעות  לאחר  זאת  ודימומים(, 
הרופאים להמצאות הנגיף בארץ עלתה לאחר 
)ביה"ח  בארץ  בבע"ח  סרולוגי שעשו  סקר 
הוטרינרי, האוניברסיטה העברית בבית דגן( 

ונמצא כי בע"ח שונים מרחבי הארץ נחשפו לנגיף 
)ב 5% בממוצע(, ובעיקר הגמלים )10%(.

בדיקות לנגיפי הנטה: 
אבחון מיוחד נדרשנו לעשות למטיילים שחזרו 
מיוסמיטי פארק בחודשים יולי-אוגוסט ושהו 
בקרבת עכברים המודבקים בנגיף הנטה מזן 
Sin Nombre, העלול לגרום לסינדרום מחלה 
 HPS) Hanta pulmonar y קשה,  ריאתית 
syndrome(. מדובר במחלה וירלית שמועברת ע"י 
מכרסמים לבני אדם באירוסול בנשימת הפרשות 
ופוגעת בעיקר בריאות. פגיעה  וצואה,  שתן 
המובילה למחלה סוערת שעלולה להיגמר במות. 
המטיילים ישנו באוהלים מובנים בעלי דפנות 
כפולים באזור בו מצויים המכרסמים. במעבדה 
3 ללא סימני מחלה, וללא  4 מטיילים,  נבדקו 
אשפוז. מתוכם אובחנו 2 אחיות שנחשפו לנגיף 
המיוחס לאזור בסביבות יולי–אוגוסט. סביר להניח 
כי מדובר בזן ה Sin Nombre האופייני לארה"ב, 
זאת לאחר ש 10 מתושבי ארה"ב נדבקו ו- 3 מתו. 

בנוסף נבדקו עוד 2 מטיילים מנפאל ומארגנטינה 
ונמצאו משוערים. המטייל מנפאל עם תסמונת 
ריאתית אובחן כמשוער עד לאימות בדגימה 
חוזרת )מייצג חלק מקבוצת מטיילים עם אותה 
ואילו החולה מארגנטינה אובחן  תסמונת(. 
שנדבק בזנים ANDV ו Sin Nombre האופיינים 

לדרום אמריקה. 

סה"כ נבדקו 24 מקרים לנגיפי הנטה, מהם 3 
מאובחנים ]12.5%[ ו- 2 משוערים ]8%[ .

4. מו"פ:

4.1.1. פרויקט בדיקת מנות תורמי דם יחד עם 
מד"א:

השתתפות בצוות ההיגוי של הועדה לסיקור מנות 
דם מתורמים לנגיף קמ"ה. בפגישות חודשיות 
במשך 4 חודשים, סוכמו עיקרי הדברים והובאו 
לידי ראש שירותי בריה"צ להחלטות אופרטיביות. 
הוחלט כי יש צורך לדעת את הבסיס בהדבקת 
האוכלוסייה, נקבעו קריטריונים סטטיסטיים 
לעלות מול תועלת לפיו יש סיכוי מידי שנה ל 
הדבקות ממנות דם להעברה ל 1.5 איש, שהם 

30 איש בשנה.

4.1.3. זוהי השנה השניה להפעלת תכנית מחקר 
FP7 2010 HEALTH EuroWestNile במימון 
בנושא   ECDC וה  האירופאי  הדריקטוריון 
פיתוח שיטות דיאגנוסטיות חדשניות בנושא 
קמ"ה. בהשתתפות 14 מדינות באירופה. ד"ר בין 
נבחרה להיות חברה בועדת ההיגוי, ואחראית על 
הדיאגנוסטיקה בפרויקט, וחברה בצוות העריכה 

של מערכת עיתון החדשות של תכנית המחקר.
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5. פעילות מדעית:

השתתפות כחברים/עמיתים בארגוני מחקר 
ואבחון אירופאיים:

– פגישת הזנק . 1 בברשיה, איטליה, במרץ 
 FP7 HEALTH תכנית המחקר האירופאית
EuroWestNile 2012. הזמנה מטעמי מרצה 
אורחת פרופ' ברט מדרא"פ והצגתה בפני 
הקולגות למחקר, שכללו נציגים מ 14 מדינות.

בריגה, לטביה, במאי – פגישה משולשת של . 2
 ,ENIVD – CLRN +VBORNET :האירגונים
 Mosquito Surveillance in“ מתן הרצאה על
 Israel and Recent Laboratory Findings”
 Hanna Bin , Laor Or shan, Zalman
 Kaufman, Rober to Azar, Mike Green,

.Lester Shulman, and Ella Mendelson

3.1. קבלת המרכז הארצי לנ. זואונוטיים . 3
 EpiSouth Plus WP4 כחברה בתכנית ה- 
יחוס. לכנס שנערך  המיועדת למעבדות 
בתורכיה נשלחה מטעם המרכז הארצי מצגת 

על פעילות קמ"ה בארץ ודנגה במטיילים. 

– פגישה  3.2. ברומא, איטליה, בדצמבר   
כוללת של חברי ה EpiSouth Plus , עם כל 
ה.WP1-8 הכנס איחד נושאים אפידמיולוגיים 
ודנגה  בנושא מחלות קמ"ה  ומעבדתיים 
בעיקר, בהשתתפות ארצות אגן הים התיכון, 
המזרח התיכון, תורכיה, קפריסין וחלקה 
הדרומי של מדינות אירופה יחד עם נציגי 

משרד הבריאות הפלסטיני. 

פעילות בוועדות משרדיות

מינוי והשתתפות פעילה בפגישות הוועדה 
הארצית לסיקור קמ"ה במנות דם תורמים 
לשירותי הדם בישראל. זאת מטעם ראש שרותי 

בריה"צ, משרד הבריאות.

מינוי והשתתפות פעילה בפגישות הוועדה 
הארצית להתמודדות עם מחלות מגיחות מטעם 
הממונה על השת”פ המיקרוביולוגי, שירותי 

בריה"צ, משרד הבריאות.

השתתפות בקמפיין הסברה ללוחמה ביתוש 
הטיגריס האסייתי יחד עם היחידה ללוחמה 
במזיקים, המשרד להגנת הסביבה, המעבדה 
האנטומולוגית, במעבדות המרכזיות, והיחידה 

לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות.

מפה מס.1. מפת קמ"ה באנשים וביתושים 
- מיפוי, באדיבות מר זלמן קאופמן, המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות, תה"ש.
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דר' מרב וייל
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נושאי פעילות המרכז

אבחון מחלות הנגרמות ע"י נגיפי דרכי . 1
הנשימה.

מרכז לאומי לשפעת.. 2
מחקר ופיתוח.. 3

1. אבחון מחלות הנגרמות ע"י נגיפי 
דרכי הנשימה 

בידוד וזיהוי נגיפים מדרכי הנשימה 
בחולים מאושפזים:

במדור מתקבלות דגימות קליניות, שמקורן מבתי 
חולים ומיועדות לאבחון מחלות וירליות בדרכי 
הנשימה. הנגיפים הנבדקים במדור כוללים את: 
A( Influenza ו-B( כולל את נגיף שפעת 
A)H1N1(( ושפעת החזירים )H5N1( העופות
 pdm09( , RSV ,Adeno, Parainfluenza
 .)Human Metapneumovirus )hMPV-3 ו

2012 התגלה בקטאר מקרה ראשון  במרץ 
של תחלואה בנגיף קורונה חדש, שכונה בשם 
 Middle East וכיום מכונה Beta Corona
MERS( Respiratory Syndrome(. הנגיף 
אלים לבני אדם וגורם ל-60% תמותה. ארגון 
הבריאות העולמי פרסם התראה עולמית והוציא 
חוזרי עבודה ושיטות לזיהוי הנגיף החדש לכל 
העולם. במהלך שנת 2012 נבדקו בישראל 11 
חולים שחזרו מביקור ברבת עמון וכולם יצאו 

שליליים לנגיף הקורונה )ראה פרק 1.6(.

אבחון הנגיפים במדור מתבצע באמצעות השיטות 
 RT PCR, Real, הנ"ל: שיטות מולקולאריות כגון
Time PCR )מתבצע ע"י מדור TQM( ובדיקות 
רצף )Sequence( לזיהוי זני נגיפים שונים 
כן מתבצעות  פילוגנטיים. כמו  ובנית עצים 
במדור גם שיטות סרולוגיות לאבחון זני נגיף 
נוגדנים ספציפיים לשפעת,  שונים או רמת 
hemagglutination inhibition  כגון 

.Neutralization-ו
משנת 2011 במדור TQM הבדיקות הרוטיניות 
לאבחון מולקולארי לנגיפי הנשימה הנפוצים 
שבראקציה  כך   ,Multiplex ב- מבוצע 
ביחד. נגיפים  למס'  תשובה  נקבל   אחת 
ה-Multiplex הראשון כולל את הנגיפים: 
,RSV - ו ם  רי י החז שפעת   ,A +B  שפעת 
הנגיפים  את  כולל  Multiplex השני  וה-
,Adeno hMPV ו-.Parainfluenza 3 באופן 
רוטיני נבדקות כל הדגימות הקליניות של חולים 
מאושפזים לשני הפנלים ביחד כל שהחולים 

מקבלים תשובה ל-7 נגיפים במקביל.
 CSF-דגימות כגון צואה, שתן, דם משטח עיניים ו

נבדקים רק בפנל השני ומקבלים תשובה רק 
.Adeno-לנוכחות נגיף ה

התפלגות  נגיפים לפי עונות השנה
במהלך שנת 2012 קיבלנו 4212 דגימות של 
חולים מאושפזים. מהן ב-1,639 )39%( דגימות 

של חולים זוהה נגיף נשימתי. 
תמונה 1 - תחלואה בנגיפי נשימה שנת 2012

:RSV 1.1   נגיף
 R S V  ) R e s p i r a t o r y ( - ה ף  י ג נ
למשפחת ך  י שי  Syncytial  V irus 
ה- Paramyxoviridea. למעשה רב הילדים 
נדבקים בווירוס ה-RSV במהלך שנות חייהם 
הראשונות, אך לרוב מתבטאת המחלה בצורה 
קלה המלווה בנזלת ושיעול וחולפת לאחר 5-7 
ימים. במעט מהמקרים מתבטא הזיהום בווירוס 
ה-RSV במחלה קשה יותר הגורמת לתחלואה 
ראתית העלולה במקרים קשים )ולא שכיחים( 
להגיע אף לאי-ספיקה נשימתית. הגילאים בהם 
המחלה מופיעה בצורתה הקשה יותר, עד כדי 
אשפוז הם עד שישה חודשים וחומרת המחלה 

דועכת בהתאמה עם עליית הגיל. 
בד"כ בעונות החורף RSV הוא הנגיף שמקדים 
להגיע ולגרום לתחלואה של דרכי הנשימה, הוא 
מתחיל להופיע כבר בדצמבר ורק לקראת סוף 
ינואר מגיעים זני השפעת כאשר כבר יש ירידה 

 .RSV בתחלואה של
 RSV-מתוך 3,743 חולים מאושפזים שנבדקו ל

זוהה נגיף RSV ב-469 )12.5%(. 

:Adeno 1.2  נגיפי
 Adenoviridae שייך למשפחת Adeno נגיף
DNA היחיד הנבדק באופן רוטיני  והוא נגיף 
 Adeno במדור נגיפי הנשימה. משפחת נגיפי
מכילה מעל 50 זנים גורמים למחלה בבני אדם, 
הדבקה של זן אחד יוצרת הגנה נגדו בלבד, ולא 

נגד זנים אחרים. 
מתוך 4,132 דגימות שנבדקו לאדנו בשנת 2012, 
403 דגימות היו חיוביות .)9.75%( בניגוד לרוב 
נגיפי הנשימה הפעילים בעיקר בעונת החורף, 
נגיף האדנו פעיל בכל ימות השנה וזאת הסיבה 

לאחוז גבוה של דגימות חיוביות לאדנו. 

:Parainfluenza 1.3 נגיפי
נגיף ה-Parainfluenza שייך למשפחת
ארבעה  ישנם   .Paramyxovir idae
Parainfluenza )3,2,1 ו-4(,  סוגים שלו: 
Parainfluenza 3 הוא הפתוגני ביותר. הנגיף 
חודר עמוק לדרכי הנשימה, בעיקר בתינוקות, 
בחולים אימונוסופרסיבים ובזקנים ויכול לגרום 

לדלקות ריאות ולברונכיט. 
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יולי-ספט’אפ’-יוניינואר-מרץ
אוקטבר-

דצמבר
סה”כ שנתי

Influenza A123221260217

Influenza B7027110108

H1N1-s101343865 (שפעת חזירים)

RSV278179165469

Adeno1558253113403

hMPV1043357149

Para 383285760228

Beta Corona (MERS)00000

8232221414531639סה”כ

במהלך שנת 2011 מדור TQM הכניס לשיטת 
Multiplex הכולל את הנגיפים  העבודה 
Parainfluenza 3, Adeno ו-hMPV ומאז 
התחלנו לבדוק דגימות של חולים מאושפזים 
ל- Parainfluenza 3 באופן רוטיני. ידוע 
כל השנה  Parainfluenza 3פעיל  ש- 
)ראה תמונה 1( מתוך 3582 דגימות שנבדקו 

ל-Parainfluenza 3 ב-229 )6.3%(. 

:hMPV 1.4 נגיף
שייך   Human  Metapneumovirus
למשפחת ה-,Paramyxoviridae זהו נגיף 
RNA התוקף את דרכי הנשימה העליונות ויכול 

לעבור בהדרגה לסמפונות ולראות.
סה"כ בבדיקות שהתבצעו במהלך שנת 2012 
לזיהוי הנגיף ב-3,739 חולים מאושפזים, 149 היו 
חיוביים ל-hMPV שהם סה"כ %3.9 מהמקרים. 

:Influenza – שפעת 
ה-  RNAהשייך למשפחת  נגיף  הוא  שפעת 
Orthomyxoviridae המחלה מתבטאת  .
כאבי  ראש,  כאבי  צמרמורת,  גבוה,  בחום 
שרירים, חולשה, חוסר תיאבון ובעיות נשימתיות 
של שיעול יבש, כאב לוע, גודש באף ונזלת. 
סימפטומים אלה מופיעים לאחר תקופת דגירה 
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קצרה יחסית של יום - יומיים מן ההדבקה.
3744 חולים מאושפזים  2012 נבדקו  בשנת 
  Flu A-לשפעת מהם 217 חולים היו חיוביים ל
ו-108 היו חיוביים לFlu B- סה"כ 325 חולים 

בשפעת שהם % 8.68 מהמקרים. 
בשפעת החזירים אובחנו 65 חולים חיוביים מתוך 
3743 נבדקים המהווים 1.7% מהחולים במהלך 

השנה.

:Beta Corona – MERS
במרץ 2012 התגלה בקטאר מקרה ראשון של 
 Beta תחלואה בנגיף קורונה חדש, שכונה בשם
 Novel Corona Corona בהמשך נקרא 
 Middle East nCoV(( וכיום שמו בעולם 
Respiratory Syndrome )MERS(. הנגיף 
גורם ל-60% תמותה וארגון הבריאות העולמי 
פרסם התראה עולמית והוציא חוזרי עבודה 

ושיטות לזיהוי הנגיף החדש לכל העולם. 

השייכים   RNA נגיפי  הם  הקורונה,  נגיפי 
למשפחת ה- Coronavirinae ובעלי גנום 
גדול במיוחד לנגיף RNA )כ- kb26-32 (. השם 
"קורונה" מתייחסת למראה האופייני של הוירויון 
תחת מקרוסקופ אלקטרונים )EM( הנראה כתר 

או הילה (קורונה בלטינית(.

וירוסים ממשפחת "קורונה וירוס" נפוצים בכל 
העולם, בסוגים שונים של בעלי חיים. ניתן למצוא 

את הווירוס בעטלפים, ציפורים, חתולים, חזירי 
ים, עכברים וגם בבני אדם.

וירוסים אלו יכולים לגרום לטווח רב מאוד של 
תסמינים, ובכללם תסימנים ריאתיים, הפרעות 
במערכת העיכול, פגיעה בכבד ופגיעה נוירולוגית.
גם   הקורונה הנפוצים הידועים כמסוגלים 
NL63 ,229E, HKU1 ו להדביק בני אדם הם: 
-OC43,וגורמים למחלה נשימתית באדם קלה 
למדי, ודומה להצטננות פשוטה אך נגיפי קורונה 
נקשרים גם לפעמים עם דלקת ריאות בבני אדם, 

במיוחד אלה עם מערכת חיסונית מוחלשת.
הקורונה האנושית המוכרת ביותר הוא נגיף 
 SARS )Severe Acute Respiratory-ה
2003 בסין  Syndrome( שהתגלה בשנת 
התפשט במהירות למקומות אחרים ברחבי 
העולם, כאשר בסוף יולי 2003 נעצרה המגיפה 
כשסך הכל דווח על יותר מ – 8,000 חולים, עם 

10% תמותה בקירוב. 
מעריכים, שהווירוס הופיע בבני אדם לאחר שזן 
המדביק בעלי חיים )קרוב לוודאי עטלפים( 
עבר שינוי קל. הסכנה בהתפתחות זיהומים כלל 
עולמיים מסוכנים, כדוגמת ה – SARS מחייבת 
את העולם לעמוד על המשמר מפני זיהומים 

דומים שעלולים לאים על הבריאות של כולנו.
מאוקטובר 2012 עד סוף השנה נבדקו בישראל 
11 חולים מאושפזים מכל הארץ שהגיעו מביקור 
ברבת אמון. כל החולים יצאו שליליים לנגיף 
ה-MERS וברובם זוהה נגיף נשימתי אחר כגון: 

תמונה 2 - דגימות חיוביות לשפעת מכלל הדגימות שנאספו ע"י רשת הניטור, 2011-2012   )מתוך דו"ח של המרכז הלאומי לבקרת מחלות(

שפעת חזירים שפעת עונתית קורונה מהזן הנפוץ 
בבני אדם ועוד.
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מרכז לאומי לשפעת

בעונת חורף 2011-12 רשת מרפאות לניטור 
שפעת מנתה 23 מרפאות בפריסה ארצית. הסקר 

התחיל ב-29.10.11 והסתיים ב-21.4.12.
בעונת חורף 2011-12 ניתן היה לראות שמחלת 
השפעת נגרמת ע"י נגיפי השפעת )H3N2( A ו- 
B היו פעילים בוא זמנית והתחלואה התפרסה 
מינואר עד מרץ בעוד מס' המקרים החיוביים 
לשפעת החזירים היה נמוך מאוד והגיע רק 

ל-2% חיוביים מהדגימות שהתקבלו. 
סה"כ נבדקו 1,325 דגימות מכל הארץ 311 מהם 
היו חיוביות לשפעת )23.5%( ו-170 מהם היו 

.)12.8%( RSV-חיוביים ל

 2 0 1 1 - 1 2 ת  נ ש ב ו  נ י פ ו א ש ם  י נ ז ה ל  כ
 hemagglutination אנטיגנית )בשיטת 
inhibition( או מולקולארית )בדיקת רצף( 
זוהו כמתאימים לזני החיסון של אותה עונת 

חורף.

3.   מחקר ופיתוח:
במדור נגיפי נשימה בנוסף לעבודה הרוטינית 
עסקנו במספר פרויקטים מחקריים בשנת 2012:
1. שירה הירש, סטודנטית לדוקטורט בשיתוף 
פעולה עם פרופ' בנימין שרדני מאוניברסיטת 
 AS בר אילן. נושא המחקר שימוש בחומר הכימי

101 כנגד נגיף שפעת ושפעת העופות. 
ט  ר ו ט ק ו ד ל ת  י ט נ ד ו ט ס  , ר ג נ י נ מ ל  ט  .2
מאוניברסיטת בר אילן נושא המחקר: מעורבות 

גנים תאיים על רפליקציית נגיף השפעת. 
3. דר' ניקולאי קוניצ'ר ודר' יעל סלובטיצקי, עובדי 
חברת AVA המפתחת עופות טרנסגנים עמידים 

לנגיף השפעת.

 נתונים מצטברים משבוע /201143
עד שבוע 16/2012**

1,325מס’ דגימות

RSV -170 (12.8%)מס’ דגימות חיוביות ל

311 (23.5%)מס’ דגימות חיוביות לשפעת

A (59%) 179שפעת מסוג

A/H1N1 200924 (13.4%)

A/unsubtyped4 (2.3%)

A/H3(84.3%) 151

A/H10

B 136 (44.7%)שפעת מסוג

זנים שאופיינו:

כל הזנים שאופיינו בשנת 2011-12 אנטיגנית )בשיטת hemagglutination inhibition( או 
מולקולארית )בדיקת רצף( זוהו כמתאימים לזני החיסון של אותה עונת חורף. 19 מקרים שנבדקו 
A/Perth/16/2009 )H3N2(- התאימו לזן החיסון )מכלל הדגימות החיוביות)H3N2  6.9% לשפעת
B/ מכלל הדגימות החיוביות( התאימו לזן החיסון )B 5.8% דגימות חיוביות לשפעת like. 13
A/California/7/2009 )H1N1(- התאימו לזן החיסון )ו-4 מקרים )2.2% Brisbane/60/2008

.like
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1. אבחון התחלואה באדמת

ב- 2012 נבדקו 1474 דגימות דם ל IgG ו 866 
דגימות דם ל IgM. כמו כן, בוצע Avidity ל-11 

דגימות.
במהלך השנה אושרו במעבדתנו מספר מקרי 

אדמת.
מקרה 1: תיירת מגרמניה שהגיעה לארץ לפני 
כחצי שנה. שלושה שבועות טרם המחלה אירחה 
חברים מגרמניה שאחד מהם סבל מפריחה, רופא 
בארץ אבחן אצלו אלרגיה. סימני מחלה: פריחה 
בכל הגוף שהתחילה בפנים והמשיכה לזרועות 

ורגליים, וכאבים בפרקים. 

מקרה2: גבר בן 44, חזר מטיול ברומניה עם 
מחלת חום ופריחה. לדבריו עבר כל מחלות 

ילדים.
מקרה 3: אשה בת 58 רופאה, כשבועיים לפני 
הופעת סימני מחלה שכללו חום ופריחה, 
הייתה במגע עם ילדה בת שנתיים מצ'כיה 

חולה באדמת )נבדקה מעבדתית(.

אבחון אדמת בנשים הרות ונשים בגיל הפריון
התחלואה באדמת בקרב נשים בגיל  הפריון 

על פי ביטוי ההדבקה:
 IgM "אדמת לא מוגדרת"-  כל מקרה ביטוי  
ספציפי )בד"כ בהריון( ללא "אחיזה קלינית" 

)תסמיני מחלה, מגע וכו'(,  לרוב ברמה  נמוכה.
מוגדרים מתגלים במהלך  המקרים הבלתי 
ע"י  בדיקות שיגרה שנערכות לנשים הרות 

רופאים בקהילה.
האבחנות מבוצעות סרולוגית באמצעות עליה 
 EIA ספציפיים לאדמת במבחן  IgG ברמת נוגדני
או NT ו/או נוכחות נוגדנים ספציפיים מטיפוס 
 Rubella היפוך סורולוגי ובסיוע מבחן ,IgM
IgG Avidity. מסך 37 הנשים שאבחנתן בלתי 
 Avidity  IgG מוגדרת ל- 11 בוצעה בדיקת

מס’ 
במדור

גילמין
תאריך 
תחילת 
סימנים

 תאריך
לקיחת 
הדגימה

חומר 
דגימה

IgG 
)IU(

IgM
IgG 

Avidity 
)%(

232.4.12נ’106198

–1Positiveנסיוב04.04.12

126H.Positive49.45%נסיוב08.05.12

4416.4.12ז’106248

39Positive12.8%נסיוב22.04.12

–203H.Positiveנסיוב19.05.12~

–159H.Positiveנסיוב19.05.1203.06.12~58נ’106429

טבלה מס' 1: תוצאות אבחון מקרים אמיתיים של אדמת – 2012

מחלה
סה”כ

מקרים
לא ידועסה”כ לא בהריוןסה”כ בהריון

-101אדמת קלינית

(reinfection) הדבקה חוזרת----

3715418אדמת לא מוגדרת

3815518סה”כ

טבלה מס' 2: התחלואה בנשים בגיל פריון על פי ביטויי ההדבקה – 2012
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ובכללן 7 בהריון )טבלה מס' 3 (:
בכל בדיקות Avidity שנעשו לנשים שאבחנתן 
"אדמת בלתי מוגדרת" AI גבוה )AI>60%( עדות 
לאינפקציית אדמת )או חיסון( בעברן הרחוק 
 persistent IgM reactivity היינו, 
 .false positive IgM reactivity או 
מכאן שביטוי ה- IgM הספציפי אינו מעיד על 

אינפקציה ריצנטית פעילה.  

 :EBV או CMVאבחנה מבדלת בין אדמת ל
 IgM ל- 2 מקרים של נשים בהריון עם תוצאת
חיובית לאדמת בוצעה אבחנה מבדלת בין  אדמת 
ל- CMV ו EBV. מתוכן במקרה אחד אובחן רה 
 EBNA חיובי, ו  EBV  ) EBV IgM אינפקציה ל
חיובי(. כלומר על אף ביטוי IgM ספציפי כנגד 
נגיף אדמת כנראה שהעליה ב IgM היא בגלל ה 

.EBV הקיים עם הנוגדנים כנגד cross

בדיקות אימות  אדמת בכלל אוכלוסייה:
225 מקרי אימות מכל הארץ  השנה טופלו 
כולל נשים בגיל פריון )רובן בהריון(, זכרים 
ואימות בדיקות IgG. כאשר מעבדתנו מאשרת 
IgM ספציפי לאדמת במסגרת בדיקות האימות 
בעיקר בנשים בהריון וכאשר נעדרת אינפורמציה 
מספקת )סימפטומים, חשיפה, חיסונים ובדיקות 
עבר, מחלות רקע, נטילת תרופות וכו'( לקביעת 
אבחנה סופית, מבוצעות בדיקות עזר נוספות ע"פ 
הצורך, כגון CMV, EBV, IgG Avidity כמצוין 

בטבלה 3 להלן.

בדיקות אלה מופנות למעבדתנו ממעבדות 
 IgM פריפריות של קופות החולים בגין ביטוי

Total
Avidity Index (AI)

High (<60%)Indeterminate (50-
60%)Low (< 50%)

1111 0 0

טבלה מס' 3: ערכי Rubella IgG Avidity  בנשים שאבחנתן "אדמת בלתי מוגדרת" 2012.

טבלה מס' 4: בדיקות אימות עם תגובתIgM  חיובית - 2012

סה”כ
נבדקות

 סה”כ מקרים
שאבחנתם אושרה

סה”כ  מקרים
שאבחנתם נשללה

 סה”כ דגימות להן בוצעו בדיקות
נוספות

IgG Avidity EBV, CMV, RF

14835 )24%( 113 )76%(162

חיובי, לשם אימות ובעיקרן כוללות נשים בהריון. 
 IgG יצוין כי באמצעות בדיקות העזר ומבחן  
Avidity נמנע מספר לא מבוטל של הפסקות 

הריון מיותרות. 
ל-6 מבדיקות האימות נשלחו למעבדה משטחי 
אף-לוע ונוזל שדרה לבדיקת נוכחות חומצת 

  .Real time RT-PCR  גרעין נגיפית, ב
107 דגימות  IgG התקבלו  לבדיקות אימות 
התקבלו לבדיקה עם רמת IgG שלילית, נמוכה 
cut off )ספק שליליות ספק  וברמת ה- 
חיוביות( במעבדה  השולחת, עיקרן מצה"ל, רובן 

המכריע נלקחו מנשים בהריון. 

4. אבחון ילודים חשודים לאדמת 
מולדת 

טבלה מס' 5: בדיקות ילודים עד גיל שנה בחשד 
לאדמת מולדת –2012 

סה”כ 
מקרים

סה”כ 
דגימות

אישור 
מעבדתי- 

CRS

110

אבחון מעבדתי פוסטנטלי ל- CRS מבוסס על 
אחת  האפשרויות כדלקמן:

 cord blood -ספציפי לאדמת ב IgM קביעת
או בנסיוב הילוד.

קביעת רמת IgG ספציפי לאדמת בעת הלידה  
התמדת  לקביעת  חודשים   3-6 לאחר  וכן 

)persistence( הנוגדנים.
בידוד נגיף מהפרשות רספירטוריות של הילוד 
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בתרביות תאים או זיהוי חומצת גרעין נגיפית 
.RT-PCR  באמצעות

5. פעילות ותחלואה בחצבת

349 דגימות דם ל  2012 נבדקו מעבדתנו  ב- 
IgG, 229 ל IgM. כמו כן, 79 דגימות )רובם שתן( 
נבדקו מולקולרית לנוכחות חומצת גרעין נגיפית.
במהלך השנה אושרו מעבדתית סה"כ 46 מקרי 
RNA נגיפי,   חצבת. אנליזה מולקולארית של 
 ,D8  הובילה לאפיון שתי  גנוטיפים של הנגיף

  .B3 -ו
בהסתמך על נתונים מעבדתיים ואפידמיולוגיים 
ב- 2012 הייתה התפרצות של חצבת, שהמוקד 
שלה היה איזור המרכז )איזור תל אביב(. עיקר 
החולים היו ילדים  מתחת לגיל שלוש בקרב  
פליטים מאריתריה וסודן. נגיף חצבת שזוהה בכל 
המקרים שנבדקו היה B3. הגנוטיפ B3 נמצא 
בצורה אנדמית באפריקה ומ-2005 ניתן לראות 
את הגנוטיפ באיזור האירופי. עד ההתפרצות 
 B3 במעבדה זוהה רק מקרה אחד של גנוטיפ
שהובא מאנגולה. ההתפרצות החלה עוד ב 2011. 
באוקטובר 2011 אובחן במעבדתנו תינוק חולה 

חצבת אריתראי בלתי מחוסן. 
גנוטיפ D8 זוהה אצל אשה שחזרה מטיול בהודו.

 Genotype D8 - imported case from *
.India

לראות שרוב המקרים  ניתן   6 מס' בטבלה   
החיוביים לחצבת ב-2012 היו הקיץ.

6 . מעורבות מערכת העצבים 
 Subacute המרכזית, כולל

 Sclerosing( SSPE
)Panencephalitis

2 מקרים חשודים למעורבות  השנה נתקבלו 
  Encephalitis,( מערכת העצבים המרכזית
Meningitis או SSPE( אשר עלולה להיגרם 
ע"י נגיף החצבת.  בשני המקרים לא נמצאו 

.CSF נוגדנים ספציפיים לחצבת ב

7. פעילות ותחלואה בחזרת:
201 דגימות דם ל  2012 נבדקו מעבדתנו  ב- 
18 דגימות נבדקו  IgM. כמו כן,  IgG, 124 ל 

מולקולרית לנוכחות חומצת גרעין נגיפית.
בשנת2012 לא היו מקרים של חזרת מאושרים 
מעבדתית. ניתן לראות מגמת ירידה במספר מקרי 
חזרת מאז ההתפרצות שהיתה ב 2009-2010. 
בהתפרצות היו מעורבים למעלה מ-5000 מקרי 
מחלה. בשנה שעברה 2011 אושרו מעבדתית 
6 מקרי חזרת, מתוכם שני מקרי אינפקציה 

.reinfection ראשונית ו- 4 מקרי

חודש
מספר מקרים 

מאושרים מעבדתית
מספר מקרים 

שרוצפו
גנוטיפ

11B3ינואר

000פברואר

*11D8מרץ

31B3אפריל

96B3מאי

173B3יוני

122B3יולי

31B3אוגוסט

--0ספטמבר-דצמבר

4615סה”כ

טבלה מס' 6: תוצאות האבחון המעבדתי של מקרי חצבת– 2012.
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נושאי פעילות המדור

בדיקות איכותיות וכמותיות לקביעת נוכחות . 1
נגיפים שונים בדגימות קליניות בשיטת 

.Taqman Real Time PCR((

ות . 1 ני קלי מדגימות   DNA של  הפקה 
.MagnaPure באמצעות מכשיר המיצוי

בקרת איכות בתחום המולקולרי.. 1

קיטים, . 1 מכשור,  של  ותיקוף  הערכה 
תערובות  ופתוח  ופרובים  פריימרים 
)מולטיפלקסים( של פריימרים ופרובים 

לבדיקת מס' נגיפים בו זמנית.

מחקר ופיתוח

בדיקות איכותיות וכמותיות לקביעת נוכחות 
בשיטת  קליניות  בדגימות  שונים  נגיפים 

)Taqman Real Time PCR(

מדור טקמן נותן שרות פנים מעבדתי למדורים 
השונים בתחום האבחון המולקולרי הראשוני 
לגילוי חומצות גרעין של נגיפים בדגימות קליניות. 
גורמים:   34 בודק מדורטקמן  באופן שוטף 
CMV,HSV-1 ,HSV-2 ,VZV, HHV-6, EBV, HIV-

 1, HIV-2, Parvovirus, BK, JC, Influenza
 A )H1, H3, H5, H7, H9, N1(, Influenza B,
 RSV-A , RSV-B , hMPV , Adenovirus ,
 Bocavirus, Enterovirus, Norovirus,
 WNV  )Mosquitoes  and  Human(,
Mumps.כמו כן  Measles, Rubella ו- 
נבדקים גם הגן ההומני RNase Pוהקוליפאז 
MS2 המשמשים לבקרת איכות מובני בטסטים 

השונים המבוצעים במדור. 

לגבי חלק מהנגיפים נעשה זיהוי של מספר גנים 
שונים באותו הנגיף. למרבית הנגיפים התוצאה 
היא איכותית ובאחרים מחושבת תוצאה כמותית 
לכל דגימה .חלק מהנגיפים נבדקים מדי יום 
ואחרים בהתאם ללוח זמנים מוגדר מראש 

בהתחשב בפעילות הנגיף ובדחיפות התוצאות.

Real Time PCR רגישה  בדיקה בשיטת- 
מאוד, ויכולה לגלות אף עותק יחיד של הנגיף 
העבודה  לאופן  בהתאם  הנבדקת.  בדגימה 
הוא  השיטה  של  הרגישות  סף  במעבדתנו 
כ-50 עותקים למיליליטר. הריאקציה אינה 
מבחינה בין נגיף פעיל לבין חומר גנטי שאינו 
ביחס למשמעות  אינטרפטציה  אינפקטיבי. 
המבוקש,  ף  י ג בנ ה  י תלו א  הי צאה,  התו
התוצאה  ובערך  הנבדק  הדגימה  בחומר 
. נטי ו הרלו במדור  מבוצעת   -  שהתקבל 

פעילות המדור לשנת 2012 מסוכמת בתמונה 
מס' 1.:

1 מראה את כמות הבדיקות  תמונה מספר 
שבוצעו בשנים 2004 עד 2012 המדגימה את 
העליה המתמשכת במספר הבדיקות לאורך 
השנים. בשנת 2009 הייתה עליה משמעותית 
במספר הבדיקות כתוצאה מהתפרצות פנדמית 
השפעת )"שפעת החזירים"(. עליה מתונה יותר 
ניכרה גם בשנת 2010 שכן ההתפרצות שככה 
2011 מספר  2010. מאידך בשנת  רק במרץ 
 2009- הבדיקות חזר לרמה שהיה בה בשנת 
הפעם ללא התפרצות כלשהי. עליה זו מציינת 
נוספים לבדיקות  ויראליים  גורמים  הוספת 
וכן נכלל בה סקר של 2000 בדיקות לנגיפים 
נשימתיים שנעשה בשת"פ עם המלב"ם )פרטים 
בדו"ח המרכז הארצי לשפעת(. גם במהלך שנת 
2012 נערכו מספר סקרים, לנגיפי נשימה, נגיפי 
אנטרו ונגיפי נורו-וירוס. יצוין כי יכולת המדור 
להתמודד עם עליה משמעותית כל כך במספר 
הבדיקות ללא תוספת משאבים אנושיים נובעת 
מיצירת בדיקות מרובות נגיפים )מולטיפלקס( 

והיא מציגה התייעלות משמעותית.

מהמרכזים  המגיעות  הבדיקות  התפלגות 
הארציים והמדורים השונים במעבדה לאורך 
2. ניתן להבחין  השנה מוצגת בתמונה מספר 
בהבדלים בין נגיפים הפעילים עונתית לבין כאלה 

הפעילים לאורך כל השנה. 

חלוקת הבדיקות במדור TQM על-פי המדורים 
השולחים והוירוסים הנבדקים בשנת 2011:

* ביחס לבדיקות Parechovirus המופיעות 
בגרף האחרון, בדיקות אלו מבוצעות אחת לשנה 
במסגרת מחקרית. כמות הבדיקות ל-MS2 גדולה 
יותר מכמות הבדיקות לEnterovirus משום 
שפאג' זה משמש כבקר פנימי בבדיקות של 
 West Nile Virus, :וירוסים נוספים, למשל

.Norovirus

הפקה של DNA מדגימות קליניות 
MagnaPure באמצעות מכשיר המיצוי

המדור מקבל באופן שוטף דגימות קליניות 
וממצה מהן DNA בעזרת מכשיר אוטומטי מסוג 
RNA נעשית במיצוי  MagnaPure. הפקת 
ידני או אוטומטי ע"י המדורים הרלוונטיים והם 

מעבירים למדור טקמן את ה- RNAלבדיקה.

בשנת 2012 מוצה במדור טקמן DNA מ- 13759 
דגימות קליניות, עליה של למעלה מ30% במספר 

מצויי ה- DNA בהשואה לשנת 2011 .

המעבדה 
לאבחון 

מולקולארי 
בשיטת 

טקמן
(TAQMAN)

 מנהל המעבדה:
ד"ר מוסא הינדייה

 צוות המעבדה:
 ד״ר דניאלה רם )בחל״ת(

 מגר' שרה אורזיצר
 מגר' וירג'ניה לוי

גב׳ אירנה ז'ורניסט
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בקרת איכות בתחום המולקולרי

במדור מתקיימת בקרה מתמדת וקפדנית של 
איכות התוצאה. בכל הרצה נכללות ביקורת 
חיובית וביקורת שלילית לנגיף. עבור מרבית 
הנגיפים שובטו תוצרי ההגברה בפלסמיד, 
במידת האפשר אנחנו משתמשים בחומצות 
הגרעיו של הנגיף השלם, מספר עותקי הבקר 
נקבע בהשוואה לבקר מסחרי מכומת, בקרים 
אלו משמשים את המדור באופן שוטף. תקפות 
התוצאות של הדגימות הקליניות מאושרת במידה 
ותוצאת הבקר החיובי התקבלה בתחום הממוצע 
וסטיית התקן לא עולה על 1. בכל ההפקות מדם 
 RNase P- מלא ופלסמה נבדק גם גן הומאני
שקיים בגנום כעותק יחיד, המאפשר מעקב אחר 
 Real-כל הבדיקה החל במיצוי וכלה במערכת ה
Time PCR, רמת גן זה מעידה גם על מס' התאים 
הלבנים בדגימה הנבדקת ולפיכך גם על תקפות 
הבדיקה ביחס לנגיפים המתרבים בתאים אלה. 
 RNA למעקב אחר שלבי הראקציה בנגיפי 
 ,CSF( ונוכחות מעכבים בדגימות קליניות שונות
וצואה למשל(, מוסף לדגימה MS 2 שהוא פאג' 

.RNA שהחומר הגנטי בו הוא

נגיפי  גם לליזיס בופר בהפקת  MSהוסף   2
הנשימה, בכל הפקה נבדק ריכוזו בדגימה אחת 

כדי לוודא שמכשיר ההפקה עבד כראוי.

חיצונית: המעבדה משתתפת  איכות  בקרת 
 .QCMD במבחני בקרת איכות חיצוניים של 

EBV, HHV- :בשנת 2012 נבדקו הנגיפים הבאים
.,6, RSV, Adeno, hMPV

כמו כן נבדק פנל מולקולרי לשפעת מזנים שונים 
שהתקבל מארגון הבריאות העולמי.

הערכה ותיקוף של מכשור, קיטים, פריימרים 
ופרובים ופיתוח תערובות )מולטיפלקסים( של 
פריימרים ופרובים לבדיקת מס' נגיפים בו זמנית

 Applied Biosystems באחד ממכשירי 
Real Time PCR system 7500, הותקן 
5 צבעים  לזהות  לו  נוסף המאפשר  פילטר 
פלורסצנטים. הודות לכך מתאפשרת הגברה של 
עד חמישה גורמים בריאקציה אחת. בהתאם לכך 
פותח מולטיפלקס הבודק בו זמנית בכל דגימה 
את רכוז הנגיפים CMV, או EBV,או HIV בנוסף 

.RNase P-לבדיקה עבור
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סקרים 
אפידמיולוגיים 

משותפים 
למעבדה 

המרכזית לנגיפים 
ולמלב"ם

 מרכזת התחום:
ד"ר מרב וייל

סקר סרואפידמיולוגי לבדיקת רמות 
B נוגדנים להפטיטיס

נגיף דלקת כבד נגיפית B )דכ"נ B( הינו נגיף דו 
גדילי ממשפחת Hepadnaviridae. זיהום בנגיף 
מוביל למגוון של מחלות כבד חריפות וכרוניות. 
לפי הערכת ארגון הבריאות העולמי יותר מ- 2 
מיליארד אנשים בעולם נדבקו בנגיף. מתוכם 
360 מליון הינם נשאים כרוניים  כי  מוערך 
ובסיכון לתחלואה קשה ואף לתמותה משחמת 
כבד או מגידול ממאיר של הכבד. בשנת 1992, 
בהמלצת ארגון הבריאות העולמי, הוכנס החיסון 
כנגד הפטיטיס B לשגרת חיסוני הילדות בישראל. 
החיסון ניתן בשלוש מנות בגיל 0, 1 ו-6 חודשים. 

מטרת הסקר היא לקבל אומדן לגבי שיעור בעלי 
 B כייל חיובי ורמות הנוגדנים כנגד הפטיטיס 
 B בילדים שנולדו לאחר שהחיסון נגד הפטיטיס

הוכנס לשגרת החיסונים.

מבנק הנסיובים של המלב"ם נבחרו דגימות 
שנאספו בשנת 2011 מבני 0-19 שנים, שנולדו 
לאחר 1/1/1992 )שנתונים שבהם ניתן החיסון(. 
סה"כ נדגמו 1273 דגימות. נעשה ריבוד לפי גיל, 

מין, קבוצת אוכלוסיה ואזור גיאוגרפי.

 Anti-HBs -רמת הנוגדנים כנגד חלבון המעטפת
נבדקה בקיט anti-HBs total Quick במערכת 
האוטומטית VIDAS. תוצאות בדיקת הנוגדנים 
להפטיטיס B סוכמו לדו"ח סופי על ידי ד"ר מיכל 
 ,)348 פרי- מרקוביץ מהמלב"ם )פרסום מס' 

להלן עיקרי התוצאות: 

ב- 49.6% מהדגימות שנבדקו נמצא כייל חיובי. 
עד לגיל שנה מגיע אחוז התינוקות בעלי הכייל 
החיובי ל- 89.5%, אחוז זה יורד עד ל- 20.7% 
נמצאו  לא   .)1 )תרשים   1992 ילידי  בקרב 
הבדלים מובהקים בין בנים לבנות ובין יהודים 
לערבים. כייל הנוגדנים הממוצע הגבוה ביותר 
 .)mIU/ml 178.1( היה בקבוצה 7-24 חודשים
לאחר מכן מתחיל כייל הנוגדנים לרדת עד לכייל 

ממוצע של mIU/ml66.8 בגיל 15-19 שנים. 

מסקנות והמשך מחקר

במחקר הנוכחי נמצאה מגמה של ירידה באחוזי 
B, כתלות  הכייל החיובי לנוגדנים להפטיטיס 
בזמן שעבר מקבלת החיסון. מגמה זו הודגמה 
כייל  במחקרים שונים בעולם שעקבו אחר 
הנוגדנים באוכלוסייה שחוסנה להפטיטיס B. ידוע 
כי קיימת תגובה אנמנסטית לחיסון דחף בקרב 
אוכלוסייה שחוסנה בחיסוני הילדות להפטיטיס 
B ואיבדה את הכייל שנחשב למחסן. המלב"ם 
מבצע בימים אלו סקר נוסף לבדיקת תגובה זו 
באוכלוסייה שחוסנה בילדות ואיבדה את הכייל 

שנחשב למחסן. 

כמחקר המשך לבדיקת חשיפה לנגיף יבדקו 
anti-( נוכחות נוגדנים לחלבוני הליבה של הנגיף

core( ונוכחות הנגיף )HbAg( בקרב האוכלוסיות 
וללא כייל מחסן  שנמצאו בעלי כייל מחסן 

בהתאמה.   

תרשים 1: אחוז בעלי הכייל החיובי נגד הפטיטיס B, לפי קבוצות גיל בשנת 2011
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סקר סרואפידמיולוגי לבדיקת רמות 
A נוגדנים להפטיטיס

זיהומית  A הינה מחלה  נגיפית  דלקת כבד 
הנגרמת על ידי נגיף ה- Hepatitis A. הזיהום 
ויכול לגרום להרס כבד שיכול  הינו אקוטי 
לגרום למוות. מידת החומרה של התחלואה 
אנשים  ישנם  כאשר  לאדם  משתנה מאדם 
שאינם מפתחים תסמינים, אחרים יכולים לפתח 
תסמינים קלים דמויי שפעת, דבר הנפוץ בעיקר 
בילדים ותינוקות, וככל שהגיל מתקדם, המחלה 
והתסמינים קשים יותר. מחלה זו נפוצה בעיקר 
במדינות שאינן מפותחות, כאשר עוני או תנאי 
הסניטציה נמוכים מהווים פקטורים חשובים 
בהדבקה. מנתוני ארגון הבריאות העולמי, בכל 
שנה יש 1.5 מיליון מקרי תחלואה חדשים עקב 
1999 הוכנס  הדבקה בנגיף. בישראל, בשנת 
 .1998 חיסון מומת לשגרת החיסונים לילידי 
החיסון ניתן בשתי מנות, האחת בגיל 18 חודשים 

והשנייה בגיל 24-30 חודשים. 

מטרת הסקר היא לבדוק את שיעור בעלי הכייל 
החיובי נגד דלקת כבד נגיפית A במדגם נסיובים 
המייצג את אוכלוסיית ישראל בשנת 2011, 12 
שנים לאחר החלת החיסון. מבנק הנסיובים של 
המלב"ם נדגמו 1,993 נסיובים שנאספו בשנת 
2011 מכל קבוצות הגיל. רמת הנוגדנים נגד 
VIDAS Anti- נבדקה בקיט המסחרי HAV הנגיף

.HAV Total

תוצאות בדיקת הנוגדנים להפטיטיס A סוכמו 
לדו"ח סופי על ידי רוית בסל מהמלב"ם. להלן 

עיקרי התוצאות: 

מתוך 1,993 הנסיובים שנבדקו , 1,378 )69.1%( 
נמצאו חיוביים לצהבת A. שיעור בעלי הכייל 
 .2 החיובי לפי קבוצות גיל מתואר בתרשים 
מקבוצת הגיל הנמוכה מחצי שנה ועד לקבוצת 
הגיל שנה-שנה וחצי נצפית ירידה חדה בשיעור 
בעלי הכייל החיובי. ירידה המוסברת בירידה 
1.5- בנוגדנים ממקור אימהי. מקבוצת הגיל 
2.5 שנים נצפית עליה בשיעור בעלי הכייל 
הניתן  לחיסון,  לחשיפה  שמיוחסת  החיובי 

תרשים 2: אחוז בעלי הכייל החיובי נגד הפטיטיס A, לפי קבוצות גיל וקבוצת אוכלוסייה בשנת 2011

 24-30 18 חודשים ובגיל  בשתי מנות: בגיל 
חודשים. השיעורים הגבוהים של בעלי הכייל 
החיובי בגילאים 2.5-13.0 שנים מיוחסים גם 
הם לחשיפה לחיסון שניתן לקבוצת גיל זאת. 
השיעור הגבוה של בעלי כייל חיובי באלו שגילם 
מעל 14 שנים נובע בעיקר כתוצאה מחשיפה 
טבעית לנגיף. לא נמצא הבדל מובהק בין שיעור 
החיוביים בין זכרים ונקבות. בקרב יהודים, שיעור 
החיוביים בקרב ילידי ישראל היה נמוך )62.3%( 
משיעור החיוביים בקרב ילידי ארצות אחרות 

 .)p-value=0.0004( )74.9%(
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הבטחת 
איכות

 מנהלת:
מגר' נאוה צורי

במעבדה המרכזית לנגיפים קיימת התעדה 
ISO-למערכת איכות, בהתאם לדרישות תקן
9001, החל משנת 2002 מטעם מכון התקנים 
הישראלי. מערך האיכות מוטמע היטב במעבדה, 
כך שמעורבים בפיתוחו, שימורו ושיפורו כל בעלי 
התפקידים במעבדה, החל בהנהלת המעבדה, 
מנהלי המדורים השונים ועובדי המעבדה וכלה 
במערך המנהל והמשק הכולל את פקידות 

הקבלה, אנשי הרכש ואנשי הסטרליזציה. 

המעבדה המרכזית לנגיפים הינה יחידה מקדמת 
איכות ומצוינות.

ברבעון האחרון של 2012 החלה פעילות לקראת 
ידי הרשות להסמכת  הסמכת המעבדה על 

מעבדות בליווי יועצת, גב' רותי הוברמן.

נושאי פעילות:

ביצוע סקרי הנהלה. 1

מבדקים פנימיים וחיצוניים.. 2

חריגות, אי-התאמות ופעולות מתקנות.. 3

בקרת איכות. 4

שביעות רצון לקוחות. 5

הדרכות עובדים. 6

וועדת היגוי יחידתית לקידום איכות ומצוינות.. 7

כיול למכשירים.. 8

1. ביצוע סקרי הנהלה

בוצע סקר הנהלה בו נקבעו יעדים בתחום   1.1
הגדרות תפקידים ומבנה ארגוני והסמכה 

על ידי הרשות הלאומית להסמכת 
מעבדות.

הוצגו נתונים על תקציב המעבדה ונתוני   1.2
איכות.

2. מבדקים פנימיים וחיצוניים

בשנת 2012 בוצעו מבדקי רוחב בכל   2.1
המדורים בנושא זמני הוצאת תשובות 

ואימות תוצאות. 

בוצעו  הפנימיים  המבדקים  בעקבות   2.2
הפעולות המתקנות הבאות:

2.2.1 נסקרו כל הבדיקות המבוצעות בתדירות 
יש מקום  נמוכה על מנת לראות האם 

לבצעם בתדירות גבוהה יותר.

2.2.2 הוכנה תוכנית עבודה להשלמת פערים 
.JCI לקראת מבדק מקדים של

מבדק פיקוח שנתי של מכון התקנים נערך   2.3
על ידי שני בודקים, בדגש על דרישות 
איכות להסמכה. מספר ההערות היה מועט 
בנושא בקרת  היו  רוב ההערות  כאשר 
מסמכים ורשומות. כל ההערות טופלו 

מיידית.

3. חריגות, אי-התאמות ופעולות 
מתקנות

זיהומים  בנושא  אי-התאמה  וחה  דו  3.1
מולקולריים. נעשתה חקירת שורש מקיפה 
במדור  עבודה  נהלי  שונו  בעקבותיה 
TaqMan הכוללים: שינוי בעמדות העבודה, 
החלפת ציוד מתכלה בתדירות גבוהה יותר 
וביצוע ניטור שוטף. לאחר חצי שנה היה 
זיהום נוסף, בו חקירת השורש בוצעה בדגש 
על המדורים המוסרים את הדגימות ונעשו 
שינויים בעמדות העבודה המדוריות. דווחה 
גם אי התאמה על זיהום בהפקת דגימות 
מדורית שטופלה נקודתית. בסה"כ דווחו 3 

אי-התאמות בנושא זיהומים מולקולריים.

דווחה אי-התאמה בנוגע לתרביות תאים   3.2
בעקבותיה ניתנו הנחיות חדשות בנוגע 
לשימוש ואחסון במים מזוקקים במעבדה 
והוחלט על הזמנת סרום אקטיבי שיעבור 
אינאקטיבציה במעבדה במקום הזמנת 

סרום אינקטיבי.

בעקבות אירוע שפך הוחלט לאחסן חומצות   3.3
חומרים מעכלים בנפחים קטנים במיכלי 

פלסטיק מתאימים במקום מכלי זכוכית.

דווחו 2 אי-התאמות בנושא פרה-אנליטיקה:   3.4
חומר דגימה זוהה באופן שגוי ולכן הדגימה 
בוצעה  כנדרש.  שלא  וטופלה  נקלטה 
בדיקה נוספת מדגימה שנלקחה מהמבחנה 
המקורית. דגימה נוספת הועברה למדור 
הלא נכון ובוצעה בה הבדיקה הלא נכונה. 
בהתייעצות עם הלקוח הוחלט לא לשלוח 
דגימה נוספת מכיוון שבמקביל נבדקה 
דגימה מסוג אחר. בשני המקרים נערך 
ריענון נהלים והדרכה לעובדים. עודכן אופן 

שמירת דגימות מקוריות.

דווחו 2 אי-התאמות בנושא דיווח תוצאות:   3.5
דווחה תוצאה לא נכונה בגלל אינטרפטציה 
הדרכה  ניתנה  התוצאות.  של  שגויה 
לעובדים בנושא. אי-התאמה נוספת נבעה 
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מהיעדר תשתיות מתאימות לדיווח תוצאות 
לבדיקות דחופות ביום שישי. נבנה טופס 
ובנוסף ניתנה  ידני למקרים אלו  דיווח 
הדרכה לכל הכוננים ונכתב נוהל ביצוע 

בדיקות בסופ"ש.

דווחה אי-התאמה בעקבות זריקת מבחנות   3.6
של סטודנטית ממעבדה אחרת שאוחסנו 
במעבדה במסגרת פרוייקט משותף. הוחלט 
כי דגימות יאוחסנו רק באופן שניתן לזהות 

למי הן שייכות.

דווחו אי-התאמות בנושא חריגות בקרים   3.7
שטופלו נקודתית.

4. בקרת איכות

לבדיקות  איכות  בקרת  תוכניות   .4 .1 .1
 QCMD (Quality מולקולאריות במסגרת
 (Control for Molecular Diagnostics
 EBV, HHV-6, RSV, Adeno, לנגיפים:  

.hMPV, HIV-ENVA Integrase

4.1.2. תוכנית של ארגון הבריאות העולמי 
 WHO External למעבדות שפעת – 
 Quality Assessment Program for the
 Detection of Influenza Virus Type A

by PCR

4.1.3. תוכנית MARCH - מחקר בינלאומי 
 QC שכלל 15 מעבדות בעולם, שעיקרו

 HIV לזיהוי מולקולרי של טרופיזם של

 Rift Valley Fever לזיהוי  תוכנית   .4.1.4
ENIVD בשיטות מולקולריות מטעם

4.1.5. תוכנית מולקולרית של ה CDC לזיהוי 
נגיפי פוליו.

לבדיקות  איכות  לבקרת  תוכניות   .4.1.6
  EBV, לנגיפים Labquality סרולוגיות של

.Parvo B19 ו HIV

לבדיקות  איכות  לבקרת  תוכניות   .4.1.7
 CMV, לנגיפים RCPA סרולוגיות של

VZV, Rubella, HSV, Mumps, Measles

4.1.8. תוכנית של ארגון הבריאות העולמי 
 WHO וחצבת:  אדמת  למעבדות 
 Proficiency Panel for Measles and

Rubella

4.1.9. תוכניות לבקרת איכות בשיטת בידוד 
 CAP (College of של  נגיף  וזיהוי 

 .(American Pathologists

4.1.10. תוכנית של ארגון הבריאות העולמי 

 Proficiency test for – למעבדות פוליו
 National Laboratories of the WHO
 Polio Laboratory Network in the

.European Region

4.1.11. תוכנית בקרת איכות חיצונית לזיהוי 
נגיפים במיקרוסקופ אלקטרונים מטעם 

Rober Koch Institute

4.2. ברוב מערכות הבדיקה במעבדה נעשה 
בקרים  או  מסחריים  בבקרים  שימוש 

בהכנה עצמית.

5. שביעות רצון לקוחות

2012 הופץ סקר שביעות רצון  בשנת   5.1
לקוחות בקרב מחלקות במרכז הרפואי 
שיבא המקבלות תוצאות באמצעות תוכנת 
ניתן  לא  נמוכה  היענות  קמיליון. עקב 
היה להסיק ממצאים מסקר זה. תישקל 

אפשרות לקיים סקר חוזר בשנת 2013

במעבדה תועדו 4 תלונות לקוח שטופלו   5.2
לשביעות רצון הלקוחות.

6. הדרכות עובדים

בשנת 2012 החל תהליך של הכנה לקראת   6.1
הסמכה על ידי הרשות להסמכת מעבדות 
שלווה על ידי גב' רותי הוברמן. בוצעו 3 
הדרכות למנהלי מדורים במסגרת מפגשים 
משותפים של מנהלי המרכזים הארציים 
במעבדות ברה"צ בירושלים, תל-אביב 
והמעבדה המרכזית לנגיפים. בנוסף בוצעו 
3 הדרכות לכלל עובדי המעבדה המרכזית 

לנגיפים.

 JCI במסגרת הסמכה של בית החולים ל  6.2
בוצעה לומדת כיבוי אש + מבחן לכלל 

העובדים.

מנהלת האיכות השתתפה בקורס מרכזי   6.3
איכות ומצוינות של נש"מ.

מרכז תחום הבטיחות במעבדה עבר קורס   6.4
בנושא בטיחות 

תורני יום שישי עברו ריענון נהלים על ידי   6.5
צפייה במצגת.

7. וועדת היגוי יחידתית לקידום 
איכות ומצוינות

י  גו ההי וועדת  של  ישיבות  התקיימו   7.1
היחידתית לאיכות ומצוינות ושל וועדת 

ההיגוי המורחבת למעבדות ברה"צ.

מנהלת האיכות השתתפה בקורס מרכזי   7.2
איכות ומצוינות של נציבות שירות המדינה. 
במסגרת מטלות הקורס בוצע עדכון למיפוי 
הראשוני של לקוחות המעבדה שבוצע ב 

.2011

שביעות רצון – ראה לעיל סעיף 5.  7.3

במסגרת ההכנות להסמכה על ידי הרשות   7.4
להסמכת מעבדות הוקמו שני צוותי שיפור 
מקצועיים שמטרתם להגדיר נהלי עבודה 
ופרוטוקול וולידציה לשתי טכנולוגיות: צוות 
בנושא בדיקות במכשיר VIDAS בראשות 
מגר' מיכל טפרברג וצוות בנושא הפקות 
RNA ברשות ד"ר מיכל מנדלבוים. פעילות 

הצוותים תסתיים עד סוף 2013.

8. ביצוע כיולים

כוילו רגשי המערכת לניטור טמפרטורות,   8.1
כן נערכה  ותרמומטרים. כמו  ברומטר 
וכוילו  ולידציה למכשירי האוטוקלאב 
מכשירי ELISA READER. נבדקה מערכת 

ההתרעה לגילוי גז. 

עברו  והכימיים  הביולוגיים  המנדפים   8.2
ביקורת תקופתית.

פיפטורים כוילו על ידי המשתמשים.  8.3
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היחידה  
לקרקעי  

מזון  
ותרביות

 מנהל היחידה: 
מגר' יוסי מנור

 צוות היחידה:
 מגר' ז'קלין אלפנדרי
 מגר' אירנה אגובייב

מר צביקה כהן

הכנת תרביות תאים, קרקעי מזון 
ותמיסות

:Cell strains - 1. גזעי תאים הומניים

תאים דיפלואידים ראשוניים : נעשו 91 העברות 
רצופות. מחלקם הוקפאו תאים והופשרו בהתאם 
לצרכי המעבדה. הופשרו 6 אמפולות מהקפאות 

קודמות לשימוש שוטף.

:Cell lines – 2. שורות תאים

נעשו העברות רצופות של שורות התאים הבאות:

מס’ העברותמוצא  התרביתשם   התרבית

A-549ריאת אדם-

BGM-Berg64כליית קוף

BHK5כליית עובר אוגר

L20B של עכבר  L cell61

HEp-2-cin56קנה נשימה אדם

Hu-kid56כליית אדם

RD65סרקומה אדם

MDCK/WHO126כליית כלב

Vero/ATCC56כליית קוף

Vero/GSK9כליית קוף

MA-1045כליית קוף

3. שימור תאים – נמשך הטיפול בבנק 
התאים המוקפאים בחנקן  נוזלי: 

א. הקפאות לאחר דילול המלאי

ב. הפשרות של כל שורות התאים לפחות פעמיים 
בשנה

4. שורות התאים נבדקים לנוכחות 
מיקרופלסמה בשיטת PCR – כל 4-5 

חודשים.
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כמות בליטריםה מ צ ע

M-199180

M-199x210

Eagle MEM NAA180

D-MEM40

Trypsin EDTA0

L-Glutamine2

PBSx1040

PBS720

PBS 10mM80

TBS10

Citric Acid Phosphate Buffer5

90תמיסה לניקוי שולחנות

Antibiotic Sol7

47הכנות קטנות

Saline40

51ניקוי וכיול פיפטורים

7500  מבחינות חלוקת מבחינות ליזיז

5. הכנת תמיסות ומצעים:
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