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 (הערה למטה)*  א המחקרהשלם עפ"י הצורך את מילות המפתח המתאימות לנושט. מילות מפתח 
                         בקר לבשר בקר לחלב  בעלי חיים

 

 ותוצאות קודמות (באם קיימות) על התקציר לכלול את מטרת המחקר, חשיבותו, שיטותיו, תכנית העבודה, -שים לב י. תקציר 
, הנר אור, חפר ועמק הכרמל בחוף החלב במשקי לתחלואה קליני חשד מעבדתית אושש 29 ה בשבוע  2014 בשנת

 של יותר גדול במספר קליניים סימנים על דווח מכן לאחר שבועיים. גולן ונאות מצפה, פטיש, חיים חפץ, גברעם
כנרת ובקבוצת שקמים בחוות קליני חשד התחלואה מפרוץ השלישי השבוע ובסיום, חפר ועמק הכרמל חוף משקי . 

הימים שלושת מחלת  ((BEF- bovine ephemeral fever ותאו בבקר הפוגעת קשה מחלה היא )נפוצה המחלה). בופלוה 
 וכמובן אפריקה וםודר סין, יפן, באוסטרליה גדולה כלכלית חשיבות בעלת והינה וסובטרופיים טרופיים באזורים

ה למשפחת השייך נגיף י"ע נגרמת המחלה. התיכון והמזרח ישראל - Rhabdoviridae המשמשים חרקים י"ע המועבר 
 נבדק המחלה עם וההתמודדות מהטיפול כחלק. התפרצויות לגל וגרם לארץ הנגיף חדר האחרונות בשנים. כווקטורים

 אסיה מזרח דרום, אפריקה דרום כמו שונים ממקומות להגיע היה יכול והנגיף מאחר, הנגיף מקור קודמת בעבודה 
 בידודים עם האחרונות בשנים שבודדו הנגיפים של הגנטית הקרבה מולקולריות בשיטות נבדקו כך לשם. ואוסטרליה

 הנגיפים של לזה דומה אבולוציונית מבחינה הוא בארץ שזוהה שהנגיף והוברר ואוסטרליה אסיה מזרח מדרום
בתורכיה שבודדו .  

-ו 1999 השנים של להתפרצויות כתגובה הנגיף לזיהוי ורגישים מדויקים כלים האחרונות בשנים פותחו במעבדתנו
מערכות כוללים במעבדה שפותחו השיטות. 2004  RT-PCR, ובהן 

 ,nested RT-PCRמערכת real-time RT-PCR הגן של שיבוט ומערכת  G נגיפיל המקודד( ה - glycoprotein ) ניתהחיו 
הגן של הבסיסים רצף לבדיקת  G השלם.  

 המיהול בעת(מוחלש בתרכיב בשימוש המחלה כנגד בתרכיב חיסון של שימוש הוחל נוהל למדינה הוכנס לאחרונה
 לבצע ניתן יהיה שבהם התנאים את להכין היכולת פיתוח:  והיא לפתרון הזקוקה בעיה מציב אשר, , מומת הוא

התרכיב נגיף של וזה למחלה הגורם ליםא הנגיף בין מבדלת אבחנה . 
 הגן רצפי. האלים והזן התרכיב זן בין העור קטרת נגיף אבחנת יכולת בפיתוח שנצבר בניסיון נשתמש זו למטרה

 חיתוך שיאפשרו כך התרכיב לזן ייחודיים  בסיסים של והוספות הפחתות, רצפים, רסטריקציה אתרי לנוכחות יבדקו
ה ביכולת שימוש, יםמתאימ רסטרקציה באנזימי - high resolution melting (HRM)  בדיקות וכמובן במעבדה שפותחה 

הנגיפי בגנום המטרה אזורי של רצף .  
 המחלה עם יותר יעילה והתמודדות יותר טוב לניטור ויביאו זו מטרה להשיג יאפשרו לעיל שהוזכרו השיטות כל

חלב טנק בבדיקות שנפגעו משקים ויזיה שיאפשר בחלב הנגיף זיהוי מערכת תוכן. בישראל .  
, הומוראלית תגובה ובחינת, אקלים אזורים בשלושה – מחוסן למשק מסביב מחוסנים לא משקים יאותרו בנוסף
 יבוצע כן כמו. נוגדנים איתור - בחלב הימים 3 לקדחת תבחין יפותח. ותמותה תחלואה, קליניים סימנים עוצמתה

 וניתוח אפידמיולוגי לתכנון בנוסף עדרית והבין עדרית הפנים ההתפשטות מיקתדינ ללימוד דם והקזת רציף מעקב
שיתקבלו הנתונים . 
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 848-0346-15 רמספ מחקר לתכנית ח"דו

 

 אלימים שדה ונגיפי תרכיב נגיף בין הימים שלושת נגיף של מבדלת לאבחנה גישות פיתוח

Deve וDevelopment of a system to differentiate between virulent BEF and vaccine strain  

 י"ע הבקר ענף להנהלת מוגש 2016 שנת עבור מסכם ח"דו

 

 החטיבה לווירולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון ן ארסטר אור  

 , המכון הווטרינרי ע"ש קמרוןלווירולוגיההחטיבה  וויני רובינשטייןג מריסול

 "החקלאית" בע"מ בנימין שריר

 "החקלאית" בע"מ סטראטן-ואןמיכאל 

 החטיבה לווירולוגיה, המכון הווטרינרי ע"ש קמרון יבגני חיניץ'

 הווטרינרי ע"ש קמרוןהחטיבה לווירולוגיה, המכון  יהודה שטרם

 

 תקציר

( ,  בופלו) ותאו בבקר הפוגעת קשה מחלה היא BEF- bovine ephemeral fever )) הימים שלושת מחלת

 סין, יפן, באוסטרליה גדולה כלכלית חשיבות בעלת והינה וסובטרופיים טרופיים באזורים הנפוצה המחלה

 - ה למשפחת השייך נגיף'' ' ע נגרמת המחלה, התיכון והמזרח ישראל וכמובן אפריקה ודרום

Rhabdoviridae  התפרצויות לגל וגרם לארץ הנגיף חדר האחרונות בשנים .םמעופפי חרקים ע"י המועבר.  

 הוא המיהול בעת) מוחלש בתרכיב בשימוש המחלה כנגד בתרכיב חיסון של שימוש הוחל בתגובה,

 נגיף של וזה למחלה הגורם אלים הנגיף בין מבדלת אבחנה לבצע יכולת פיתוח מצריך אשר, (מומת

 כלים בחט' לווירולוגיה במכון הווטרינרי פותחו המחלה עם וההתמודדות מהטיפול כחלק .התרכיב

-time RT -ו rea מערכת nested RT-PCR , ובהן , RT-PCR מערכות כוללים, ההנגיף לזיהוי ורגישים מדויקים

PCR הגן של שיבוט ומערכת G ל המקודד)  הנגיפי ( glycoprotein G  של הבסיסים רצף לבדיקת החיונית 

 Highהמבוססת על בדיקת המסה בהפרדה גבוהה )זו פותחה מערכת חדשנית בעבודה  .השלם G ןהג

Resolution Melting - HRM של תוצרי )PCR   של הגן הנגיפיG אשר מאפשרת להבדיל, ללא צורך ,

הבדיקה החדשה ממקורות שונים, כולל זן התרכיב האוסטרלי וזנים ישראליים.   BEFבריצוף, בין זני 

בדיקה חדשנית נוסתה גם על דגימות חלב, והראתה שבדגימות שנבדקו, לא היתה הפרשת נגיף לחלב. 

  BEFזו הוכנסה לשגרת האבחון במכון הווטרינרי ומאפשרת קביעה רגישה ומהירה של זהות נגיפי 

 באירועי התפרצות.

.............................................................................................. 

 : הראשי החוקר הצהרת

 . ניסויים תוצאות הינם זה ח"בדו הממצאים

 .לא/כן: לחקלאים המלצות מהווים הניסויים

 25.06.2017__  תאריך       ___ החוקר חתימת
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 הבעיה ותיאור מבוא. 1

 ובאפלו בבקר ורק אך למחלה גורם( Bovine ephemeral fever virus (BEFV))  הימים שלושת קדחת נגיף

 לא מעולם הנגיף באפריקה ואנטילופות צבאים של שונים בסוגים נוגדנים מציאת על דיווחים למרות. מים

 לגנוס  (Walker et al., 2000)). שייך, כווקטור המשמשים חרקים י"ע מועבר, הנגיף. אלו חיים-בבעלי בודד

Ephemerovirus  קבוצתב  Rhabdovirida .של בגודל השלילי בכווןלי יגד-חד הוא הנגיף של הגנום 

(ssRNA) מבניים םחלבוני לחמישה ומקודד בסיסים 14,900, אחרים ראבדו לנגיפי בדומה .(Walker et al., 

1991) (N, P, M, G and L)  .לנגיפים ביחס גדול הוא הנגיף י"ע המקודדים מבניים הלא הגנים מספר 

 הימים לושת, ש ,Kimberly virus כדוגמת לנגיפים אנטיגנית קרבה ישנה לנגיף .לקבוצה השייכים אחרים

 בדרום 1906 -ב לראשונה שתוארה המחלה. פתוגניים לא הבקר לנגיפי לקרבה בנוסף ומלזיה באפריקה

 אפריקה את הכוללים המשווה קו ידיצ משני הנמצאים וסובטרופיים טרופיים באזורים מופיעה אפריקה

, בנגלדש, הודו, פקיסטן, אירן, עירק, סוריה, ישראל את הכולל לקו דרומית הנמצאים באסיה אזורים, כולה

 באירופה מעולם דווחה לא המחלה זאת לעומת. ואוסטרליה אסיה מזרח דרום, יפן דרום ,סין ומרכז דרום

 של כללי בכוון גדולים למרחקים לנוע מסוגלת והיא בקיץ מופיעה המחלה. והצפונית הדרומית ואמריקה

 סוגים י"ע בעיקר מועבר שהוא היא המקובלת וההנחה חרקים י"ע מועבר הנגיף .המשווה מקו התרחקות

 היה ניתן זאת לעומת .(St. George 1994; Kirkland P.D 2002; Standfast et al., 1976) יתושים של שונים

מיני ב שנעשו בידוד בניסיונות. Culicoides של שונים בסוגים נמצא לא כנראה שהנגיף להראות

Culicoides לבודד היה ניתן לא במחלה נגוע היה הבקר בו באזור אפריקה בדרום שנאספו שונים  

 ,.Theodoridis .et al) האקבנה נגיף גם בהם אחרים נגיפים חמישה בודדו אוסף מאותו כאשר גיףה את

 לעומת להדבקה לגרום היה ניתן ורידית-תוך בהזרקה שרק להראות היה ניתן מבוקרים וייםבניס(. ,(1979

 .לתחלואה גרמה לא עורמת-תוך או שרירי-תוך הזרקה זאת

 היא זו תקופה. סוערת גשמים תקופת לאחר הקיץ תחילת עם האביב בסוף כלל בדרך מופיעה המחלה

 ,ווקטורים שהם חרקים י"ע המועברים, נגיפים י"ע הנגרמות מחלות להופעת התנאים שבה התקופה

 .Venter 2003; Kirkland P). חרקים י"ע המחלה העברת של קשר על המרמז הלשון כחול מחלת כדוגמת

 עדות כל ללא פעילות חוסר של ארוכות בתקופות מאופיינות ארבו מחלות של גדול מספר . (2002

  כלל שבדרך היא הללו במחלות רווחת תופעה. . התרעה ללא מתפרצת המחלה כאשר להימצאותם

 עשור של במרווחים להיות יכולה לשנייה אחת התפרצות בין הזמן תקופת. עוצמה רבות הן ההתפרצויות

 של ההתפרצות היא זה לממצא מובהקת דוגמא. יותר קצרים גם להיות יכולים הזמן מרווחי אבל יותר או

 של במרווח ואחר 1990 -ב התפרצות הייתה האחרונות השנים 20 במשך.  בארץ הימים שלושת מחלת

 . 2004 -ב שנים 5 של במרווח הייתה הבאהההתפרצות  (Yeruham et al., 2002). 1999-ב עשור כמעט

 שנפגעו החיים בעלי ומספר העדרים מספר מבחינת עוצמה רבת התפרצות אכן הייתה שהובאו בדוגמאות

(Yeruham et al., 2003) .צפוי ובלתי אניגמטי עדיין נשאר המחלה הופעת עיתוי אלו עובדות למרות .

 לפני רב זמן להתרחש יכולה ואפידמיה מאחר ביותר רבה משמעות בעלת היא זו תופעה מעשית מבחינה

 את להפעיל ניתן לאבו  מאוחר בשלב מופעים המחלה סימני כאשר. אזהרה כל ללא המחלה סימני הופעת

 מצבו גם כמובן הנגיף את הנושא הווקטור לנוכחות סףובנ. המחלה לבלימת המתאימים האמצעים

 התפרצויות של לאחור בבחינה .המחלה הופעת על מכרעת השפעה להם יש העדר של והממשק החיסוני
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 הוא החרקים של הגידול בסביבת האקלים .האוויר מזג ותנאי ההתפרצות בין הקשר נבדק, ארבו מחלות

 Woodruff). פועל הוא שבה האקלימית הסביבה כ את יש חרק לכל כאשר המחלה בהופעת יסודי מרכיב

et al., 2002  .)אין .מהווקטורים אחד כל לגבי אסון הרה להיות יכול האקלימית בסביבה יחסית קטן שינוי 

 הסיכוי על מכרעת השפעה ישנה הפגועים מהאזורים אחד בכל הרוחות ולמשטר האוויר שלמזג ספק

 הנגיף את הנושאים הווקטורים במספר סופי ביטוי לידי באות הללו ההשפעות כל כאשר המחלה להופעת

 הם גדולה חשיבות ובעלי נוספים אפידמיולוגיים גורמים .המחלה להתפרצות הסיכוי את שמעלים כך

 מבעלי ניזונים דם מוצצי חרקים. החיים ובעל הווקטור בין המספרי והיחס הווקטור של האכילה תדירות

 הופכת האכילה. רציפה איננה שאכלתם מכאן וגידול להשלה, להתפתחותם חלבונים להספקת חוליות

 החרקים לריכוז קשר ללא קבוע הוא אכילתם קצב מכך כתוצאה. נשלמים אילו תהליכים כאשר לרציפה

 גבוהה המחלה להופעת הסיכוי יגדל הנשאים ואחוז שבמידה להסיק ניתן מכאן. האכלה קצב שהוא ובעלי

 .יותר

 וירידה החום שיאי בין שעות 12-18 של במרווח בחום עליה מופעי שני כוללים האופייניים המחלה סימני

, דפרסיה סימני ,בשרירים רעד, והנשימה הדופק בקצב האצה ישנה השני בשלב. החלב בתנובת מידית

 כלל בדרך היא ההחלמה. דמעות וגודש רוק של מרובה הפרשה, נזלת, צליעה, שרירים התקשות

-80 של לרמה חוזרת החלב תנובת מהמקרים בחלק. ימים שלושה תוך המקרים ברוב ונשלמת דרמטית

 החיים-מבעלי גדול וחלק ההוגב כלל בדרך היא התחלואה. ימים 10 תוך המקורית מהתנובה 90%

 לרמות להגיע יכולה אבל 1-4% של לרמות ומגיעה נמוכה היא התמותה זאת לעומת. חולים בה הנדבקים

 ;Walker et al., 1991). גבוהה חלב תנובת בעלות פרות של ברפתות וכן לבשר בוגר בבקר 10-20% של

Nandi and Negi, 1999 .) 

 לפתרון הזקוקה בעיה מציב אשר מוחלש בתרכיב בשימוש המחלה כנגד חיסוןבישראל  ה הונהגלאחרונ

 למטרה  (BB2271-919). מבדלת אבחנה לבצע יתןנ יהיה שבהם התנאים את להכין היכולת פיתוח, והיא

 של וזה למחלה הגורם אלים הנגיף ביןהעור  קטרת נגיף תאבחנ יכולת בפיתוח שנצבר בניסיון נשתמש זו

 הפחתות ,רצפים, רסטריקציה אתרי לנוכחות יבדקו הגן רצפי. (Menasherow et al., 2014) התרכיב נגיף

 ביכולת שימוש, מתאימיםחיתוך  באנזימי חיתוך שיאפשרו כך התרכיב לזן ייחודיים סיםיבס של והוספות

 המטרה אזורי של רצף בדיקות וכמובןשפותחה במעבדה . (HRM high resolution melting HRM -ה

 .זו מטרה להשיג יאפשרו שהוזכרו השיטות כל .הנגיפי בגנום

 ידי על שני הגדילים בין להפריד . ניתן .double-strand (dsDNA) מצוי בטמפ' החדר בתצורת   DNA -ה

 melting. -כ מוגדרת הגדילים בין 50% של הפרדה. מלאה להפרדה עד הטמפרטורה העלאת

temperature (Tm)ה .- Tm המקטע ואחוז ה בגודל ותלוי הנבדק המקטע רצף מתכונות אחת הוא- GC 

גבוה יותר.  Tm -ה ואחוז GC ה שתכולת ככול, ההתכה טמפרטורת לבין זה יחס בין ישירה תלות ישנה בו. 

 הגברה שעבר מקטעה בזיהוי חשוב כלי היא Tm -ה בדיקת. המולקולה אורך לגבי דומה תלותכמו כן יש 

באמצעות שימוש בחומרים רגישים המגיבים לשינויים קטנים מאד  . מקטע לכל ייחודית תכונה וזו מאחר

לזהות הבדלים קטנים מאד בין מקטעים   PCRלאחר ביצוע ריאקציית  HRM, ניתן באמצעות אנליזת Tm -ב

  (.sequencing) ףדומים. הבדלים אלה ניתנים לזיהוי רק באמצעות אנליזה דומה או באמצעות בדיקת רצ
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ממקומות שונים ופותחה מערכת בדיקה   BEFיה זו זוהו הבדלים קטנים בין בידודי ע"י יישום טכנולוג

 במהירות ובדיוק רב, ללא צורך בבדיקת רצף.  BEFשמסוגלת להצביע על המקור של דגימת 

 

 המחקר מטרות. 2

 

  ת המחקרומטר

 .בחלב הנוגדנים או אנטיגן לזיהוי תבחין ופיתוח ואלימותם שדה יפיגנ אבחון שיפור . 1

 (.תרכיב וזן שדה)זן  אלימים יפיםגנ בין הבדלה שיאפשרו חדשניות שיטות פיתוח  .2

 .2014-ב ההתפרצות של אפידמיולוגית חקירה ביצוע .3

 הפגיעה של חומרת לבין 2012-2014בשנים  ברפתות ק"ק נגד החיסון ביצוע אופן בין הקשר כימות .4 

 .הנוכחית בהתפרצות המחלה

 

 ושיטות חומרים. 3

 

 נגיפי  RNA -ו נגיפים .3.1

 .BEF -זני הנגיפים הישראליים בודדו מדגימות דם בקר שנבדקו במכון הווטרינרי ונמצאו חיוביות ל

משני   Gנגיפי. הגן המקודד לחלבון   RNAלבדיקת הזנים מיפן, אוסטרליה, טורקיה ודרא"פ שימשו דגימות 

 ./pGEMTבידודים טורקיים שובט לפלסמיד 

 

 נגיפי cDNAוסינתזת   RNAהפקת  .3.2

RNA   נגיפי הופק באמצעות ערכתViralGene-spin kit  ושימש כתבנית ליצירתcDNA   באמצעות ערכת

Verso cDNA kit . 

 

 יצירת תבנית ביקורת לבדיקת עקומות ההמסה של זני הביקורת 3.3

בגן  750-1360על מנת ליצור מערכת ייחוס לזנים השונים שנבדקו, שובט האזור התחום בין עמדות 

התוצרים שמקורם בזן התרכיב , מהזנים שנבדקו. כל התוצרים נוקו ועברו בדיקת רצף. Gהמקודד לחלבון 

 הוגברו באמצעות הפריימרים: 2014האוסטרלי ובבידוד ישראלי משנת 

(Fwd) 3-ACCAAACAGAATCTGACT TCCAGGGCTAATACGACTCACTAT-5 

5 -GATATTCCTCTATTCCCTCG-3 (Rev) 

)מודגש בקו תחתי(. לאחר ניקוי התוצרים הם שימשו  T7 promoter -כולל את ה P’5כאשר הפריימר 

 T7 MegaScript (Ambion .)  כתבנית לייצור תוצרי ביקורת לזן הישראלי ולזן התרכיב, באמצעות מערכת

 

 HRMביצוע בדיקת . 3.4

. HRMשעבר כיול לבדיקת  BioRad CFX96( בוצעה במכשיר HRMבדיקת ההמסה בהפרדה גבוהה )

 .Biolineמתוצרת חברת SensiFast HRM mix( ונבחרה התערובת mixesנבדקו מספר תערובות ריאקציה )
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 היחסים בתערובת ותנאי ההרצה היו: 

2× SensiFast HRMmix – 5 L, template – 3 L, primers – 0.4 M final of each,ddH2O – to a final 

volume of 10 L. Reaction conditions for the1140–1351 amplicon were as follows: 95◦C for 0:30 

min, 44×[95◦C for 0:05 min, 60◦C for 0:30 min + Plate Read], Melt Curve:65◦C–95◦C, increment 

0.5◦C,0:05 + Plate Read. Reaction conditions: 95◦C for 2:00 min,44× [95◦C for 0:05 min, 60◦C for 

0:10 min, 72.0◦C for 0:15 min,Plate Read], Melt Curve: 70.0◦C–85.0◦C, Increment 0.1◦C for 0:01 

min + Plate Read. Reaction conditions for the 79–140 amplicon were as follows: 95◦C for 2:00 

min, 44× [95◦C for 0:05 min,60◦C for 0:15 min, 72◦C for 0:15 min, Plate Read], Melt Curve:70◦C–

85◦C, Increment 0.1◦C for 0:01 min + Plate Read. 

דומים, כך לעיל, בריכוזים  3.3שתוארו בסעיף   PCR-שימשו תוצרי ה HRM -לביצוע כיול בדיקות ה

 .cycles 4-5בין הדגימות השונות לא עלו על  Cqערכי שההבדלים ב

 

 . ביואינפורמטיקה3.5

 .Primer3תוכנת  השונות תוכננו בעזרת  HRM -הפריימרים ליצירת הביקורות ולבדיקות ה

בין הדגימות השונות בוצעה ע"י אלגוריתם שפותח במיוחד לשם כך באמצעות  GC -השוואת תכולת ה

 . Eclipse Luna softwareבתוכנת  Javaשפת 

בוצעו בחבילת וביצוע אנליזות פילוגנטיות   PCRניתוח תוצרי  ,In Silicoהשוואות רצפים, שיבוטים 

Geneious  באמצעות תכנותClustal W ו- Primer3  וכן בעזרת תכנתMEGA6. 
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  . תוצאות4

 1380 -ל 760בין עמדות הוגבר האזור  HRMבכדי לזהות אזורים בעלי פוטנציאל לשמש לבדיקת . 4.1

ושימש כתוצר ביקורת. התוצרים שהוגברו מכל הדגימות שנאספו / התקבלו  Gעל הרצף המקודד לחלבון 

כל בסיסים כל אחד.  100-150לשני מקטעים בני  HRMנמהלו לריכוזים דומים ובוצעה להם בדיקת 

לקביעת סף הרגישות. באופן דומה, הספציפיות  שפותחה נבדקו ע"י סדרה של מיהולים  HRMבדיקת 

מערכת הזיהוי הראשונה שנבחנה מבצעת הגברה לדגימות מנגיפים שונים.   PCRנבדקה ע"י בדיקת 

בדיקות אלה הראו כי המערכת . Gעל הגן לחלבון  1140-1351לאזור שבין עמדות   HRMקביעת פרופיל ו

 (.1איור ובספציפיות גבוהה, כנדרש ) הראשונה שנבחנה מאפשרת גילוי ברגישות גבוהה

 

 

( בדיקת הרגישות הראתה יכולת לזהות A) .1351-0411וספציפיות לריאקציית  רגישותבדיקת  .1איור 

( בדיקת הספציפיות Bעותקים לדגימה(. ) 1.46פחות מחמישה עותקים של הגנום הנגיפי )מיהול של 

ותגובה חלשה ולא ספציפית לדגימה של  PPRV ,Rabies, FMDVהראתה היעדר כל תגובה לדגימות 

BoHV. 

 

שבוצעה במערכת זו הראתה הבדלים ניכרים בין הזנים השונים, עם טמפ' המסה שנעו בין   HRMאנליזת 

76.2°C   79.2°לזנים הישראליים לביןC  (2לזן התרכיב האוסטרלי )איור. 
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ונקבע פרופיל  HRMבוצעה הפרדת  SYBR qPCRלאחר ביצוע  .1351-1140לאזור    HRM. אנליזת 2איור 

. הטמפ' C 76.2–76.50°( של הדגימות הישראליות היתה Tmההמסה לכל דגימה. טמפ' ההמסה )

 .77.2°C~המקבילה של התרכיב האוסטרלי היתה 

 

השיטה היתה איפשרה אבחנה טובה בין מרבית הבידודים שנבדקו, אבל  1351-1140בדיקת אזור 

נוסף על מנת להבדיל בצורה טובה יותר בין כל הבידודים השונים, ועל מנת להפחית את  שיפורזקוקה ל

שינויים זיהוי מוצלח גם במקרה של  על מנת להבטיחהסיכוי לתוצאות שגויות כתוצאה מזיהום הריקאציה ו

 מהירים באזור הנבדק. 

 

. שפותח במיוחד עבור המחקר עוד שתי בדיקות, שנסמכו על תוצאות של אלגוריתםוכוילו לשם כך, פותחו 

ממספר רב של דגימות, מאזורים גיאוגרפיים שונים, ואיתר   Gהאלגוריתם בדק את הגן המקודד לחלבון

 אזורים שיש להם פוטנציאל לשמש כאזורים מבדילים בין הזנים השונים.

 

, אזור שזוהה ע"י Gבגן המקודד לחלבון  120-181אזור הבדיקה השניה שפותחה מתבססת על 

האלגוריתם שפותח במהלך המחקר כאזור המכיל שינויים רבים יחסית בין בידודים ממקורות גיאוגרפיים 

 שונים.  לשם פיתוח המבחן תוכננו הפריימרים הבאים: 

BEFHRM79F- 5-ACAACGTTTAAATGAATTG-3 

BEFHRM120R- 5-TGTGGTCTAC AAATCTTATT-3 

יאקציה העלתה שסף הרגישות עומד על זיהוי של פחות מעשרה עותקי הספציפיות והרגישות לרבדיקת 

 (.B3( והבדיקה נמצאה ספציפית ללא תגובה לנוכחות נגיפים אחרים שנבדקו )איור A3גנום בדגימה )איור 

 

 

ISR 2005

ISR 2014

TRK 2012

AUS 51922 
AUS 51933 

AUS Vac
AUS 51819 

RSA Vac
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A.

 
 

 

120-לריאקציית ממקורות שונים   BEFוזיהוי דיפרנציאלי של בידודי ספציפיות , בדיקת רגישות .3איור 

181. (A ( בדיקת הרגישות הראתה יכולת לזהות פחות מעשרה עותקים של הגנום הנגיפי )מיהול של

 PPRV ,Rabies, FMDV( בדיקת הספציפיות הראתה היעדר כל תגובה לדגימות Bעותקים לדגימה(. ) 1.46

ביותר היו בדגימות   טמפ' ההמסה הנמוכות: 120-181לריאקציית   HRMאנליזת BoHV. (C ) -ו

 .76.4°C , ואילו טמפ' ההמסה של זן התרכיב האוסטרלי היתה75.6-75.9°C –הישראליות 

 

 .Gבגן המקודד לחלבון  1360–1234הבדיקה השלישית שפותחה נסמכה על הגברת מקטע בעמדות 

 הפריימרים הבאים תוכננו לביצוע הריאקציה: 

BEFVHRMf-1234 5’-GAAACAGCRCCRGCAGGAGG-3’ 

BEFVHRMr-1340 5’-TATATWGATTTTGTATGCA-3’ 

עותקי גנום )איור  100-ל 10בדיקת רגישות הריאקציה הראתה שהבדיקה מסוגלת לזהות לפחות בין 

4A) לא הגיבה לנוכחות  זובדיקה הה. בדומה לריאקציה השניה שתוארה לעיל, גםRNA /DNA   של נגיפים

בדיקה זו נתנה את ההפרדה הטובה ביותר בין חמשת הזנים שנבדקו )אוסטרליה,  (.4Bאחרים )איור 

 100-ל 10סף רגישות של בין  – , יפן וטורקיה(, אבל היתה פחות רגישה2014, ישראל 2005ישראל 

 (.4Cעותקי גנום )איור 

B.

C.

Israel 2014

Israel 2005

AUS Vac

TRK 

RSA

JPN 88-1
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A.

 

 

 

 

1234-לריאקציית ממקורות שונים   BEFוזיהוי דיפרנציאלי של בידודי ספציפיות , בדיקת רגישות .4איור 

1360. (A ( בדיקת הרגישות הראתה סף זיהוי בין עשרה עותקים למאה עותקים של הגנום הנגיפי )מיהול

 ,PPRV ,Rabies( בדיקת הספציפיות הראתה היעדר תגובה לדגימות Bותקים לדגימה(. )ע 14.6של 

FMDV ו- BoHV( .C אנליזת )HRM   ביותר היו בדגימות   מפ' ההמסה הנמוכות: ט1234-1360לריאקציית

 .79.4-79.6°C, ואילו טמפ' ההמסה של זן התרכיב האוסטרלי היתה 76.2-76.5°C –הישראליות 

 

 

 בדגימות חלב  BEF. בדיקת נוכחות 4.2

דשה שתוארה לעיל, נדגמו מופרש לחלב באמצעות מערכת הבדיקה הח  BEF -בכדי לבדוק האם נגיף ה

פי על   RNAבוצעו הפקות  בהם זוהה הנגיף בדגימות דם.ר הגולן ועד אזור ים המלח, משקים, מאזו 29

. כל הדגימות שנבדקו spikingהפרוטוקול המשמש להפקה מדם, לאחר בדיקת יעילות ההפקה ע"י ביצוע 

 היו שליליות לנגיף בחלב.

B.

ISR 2014

ISR 2005

JPN 88-1
JPN 3E12

TRK 2008
TRK 2012

AUS VAC

AUS 51933

C.
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