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 ברפתות החלב בישראל מיקופלסמה בוביסאפידמיולוגיה של 

בשנים האחרונות היארעות התחלואה ממיקופלזמה בוביס ברפתות החלב בישראל  תקציר .1

הן , אולם גורמי הסיכון לתחלואה זו אינם מוכרים די הצורך, ובעולם נמצאת בעליה מדאיגה

ל הראו כי גורמים כגון "מחקרים שונים שנעשו בחו1 ברמה הבין עדרית והן ברמה התוך עדרית

מהווים גורמי סיכון משמעותיים להדבקה עדרית , הביולוגיתגודל העדר או רמת הבטיחות 

1 טרם נעשה מחקר הבוחן את הגורמים הללו וגורמים פוטנציאליים נוספים בישראל1 חדשה

כאשר מקרה מוגדר משק עם נגיעות תוך , הינו מחקר מקרה ביקורת פרוספקטיבימחקר הנוכחי ה

המצאות  והשווינ1 בגודל דומה שנבחר אקראיתוביקורת הוא משק , בוביס1מעטינית מאובחנת ב

נמצאה המצאות 1 בדם בוביס1מורמות נוגדנים כנגד , באיברים שונים בגוף בוביס1מנקודתית של 

ברב 1 ההמצאות במשקי המקרה הייתה גדולה יותר1 במשקי הביקור ומשקי המקרה בוביס1מ

במשקי המקרה היה  בוביס1מהאיבר השכיח להמצאות 1 המשקים ההמצאות הייתה נמוכה

יתכן והדבר מלמד על 1 במשקי הביקורת היה האוזן ביסבו1מהאיבר השכיח להמצאות , הנחיריים

 1ועל תפקיד מערכת הנשימה בהפצת החיידק, תפקיד האוזן כמאגר של החייידק בבקר

Abstract 

In recent years, the incidence of Mycoplasma Bovis morbidity in dairy cows in Israel and in 

the world has been alarming, but the risk factors for this disease are not sufficiently familiar, 

both at the national and the herd levels. Various studies conducted abroad have shown that 

factors such as herd size or level of biosecurity are major risk factors for new herd infection.. 

The current study is a prospective case control study. The study unit is a herd. Case is a herd 

with intra- mammary m.bovis diagnosis. Control herd is a similar size, randomly selected 

herd. In order to measure the prevalence of m.bovis we  demonstrated presence of m.bovis in 

different organs by RT-PCR, we also tested antibodies titer for m.bovis. M. bovis was present 

in both case and control herds. The prevalence in case herds was higher, but we found big 

variability in the prevalence in both case and control farms. In the case herds, the most 

common organ for presence of m.bovis was the nostrils. In the control herds, the most 

common organ for presence of m.bovis was the ear. These findings might demonstrate the 

role of the ear as a reservoir for m.bovis   and the role of the respiratory system in the 

spreading of  the bacteria. 

  



דלקות , גורם למגוון מצבי תחלואה כגון דלקות עטין( בוביס1 מ)מיקופלסמה בוביס חיידק  : מבוא .1

1 דלקות עיניים ופגיעות במערכת המין, דלקות אוזניים, דלקות מפרקים ורקמות חיבור, ריאות

החל מנשאות תת קלינית ועד למחלה קלינית קשה , הפתוגניות של החיידק מתבטאת ברמות שונות

(Nicholas and Ayling, 2003) 1חיידקי אחר יתכן מעבר / במצבי עקה או בזמן הדבקה בגורם נגיפי

ם משמשים כמאגר הדבקה בתוך עדר או כמקור הדבקה במעבר הנשאי1 ממצב נשאות למצב קליני

או חיסון מסחרי /הבעייתיות הגדולה בנגיעות במיקופלסמה היא היעדר טיפול אנטיביוטי ו1 מעדר לעדר

ההפסדים הכספיים הקשורים למחלות 1 ועל כן עיקר המאמצים נדרשים במניעת ההדבקה, יעילים

ונובעים בעיקר מהוצאת פרות עקב דלקות , ותר ברפת החלבהם משמעותיים ביבוביס 1 מ-הנגרמות מ

בשלוחת הפיטום הנזקים 1 ,או מדלקות עטין ופגיעה באיכות החלב, פרקים ודלקות של מערכת הנשימה

במקרה של 1 עלות הטיפול ואמצעי המניעה ותמותה, נובעים בעיקר מירידה במשקל וביעילות הפיטום

מהעדר מכיוון שהמחלה מדבקת מאד ואין לה  בוביס1 מ-וביות למומלץ להוציא פרות חי, דלקות עטין

1 מ-בעיקר מ)כתוצאה מדלקות עטין מיקופלסמתיות , ב"הנזק הכלכלי בענף החלב בארה1  טיפול יעיל

בהפסד בערך החלב עבור כל מקרה של דלקת $ 050-וכ, מיליון דולרים בכל שנה 08.-נאמד בכ( בוביס

בישראל  בוביס1 מלמרות שהבידוד הראשון של 1 (Wilson et al., 2003)עטין מיקופלסמתית קלינית 

בעשור האחרון המופע העיקרי המשויך , (Bar-Moshe, 1964)  היה מהתפרצות של דלקת עטין( 190.)

בוא יהינו דלקת ריאות ומחלה נשימתית בעגלים צעירים הנמצאים במפטמות ובעגלי י, ץלחיידק באר

(Lysnyansky et al., unpublished results)1 פלישה והתבססות"בשבע שנים האחרונות אנו עדים ל "

אובחנו בישראל מקרים  2002-2002בין השנים , כך לדוגמה1 בעדרי חלב ישראליים בוביס1 משל  

המצב , אך1 רובם מאזור רמת הגולן( כ"פרות בסה 0. ;עדרים 2)מדלקות עטין  בוביס1 מל בודדים ש

 .9כ  "בסה)עדרים  8.במהלכה נפגעו , כאשר התרחשה התפרצות של דלקות עטין 2008-השתנה ב

פיזור המשקים היה מצפון הארץ 1 8.-.נע בין  בוביס1 מ-מספר הפרות החיוביות ל, בתוך כל עדר(1 פרות

מחצית מהמשקים שנפגעו היו  ;עד לדרום מערב הארץ, דרך עמק בית שאן והמרכז, ברמת הגולן

 בוביס1 מ-עדרים חיוביים ל 02אובחנו , 2001-20.0בשנים 1 משקים משפחתיים ומחציתם שיתופיים

עדרים חיוביים שמתגלים  9/8-המעניין הוא שהנתון 1 כ"פרות בסה 250-כ ;עדרים כול שנה 8בממוצע 

 20.5בשנת (1 2000-20.0בתקופה שבין בוביס 1 מ-לא אובחנו חיוביים ל)כול שנה הינם עדרים חדשים 

 1בוביס1 מעדרי חלב חדשים עם  2התגלו עד אפריל 

ל בין מכלל העדרים החיוביים שזוהו בישרא 12%המהווים , בוביס1 מבידודי  52סיווג מולקולרי של 

הראה   Multi-locus sequence typing (MLST)-ה -באמצעות שיטת ה( בידוד פר עדר) 20.0לבין  2000

היה הגנוטיפ הדומיננטי שזוהה   ST10ביניהם , שוניםsequence types (ST ))גנוטפים  0.נוכחות של 

 ST-כו לאותושוי 2008בידודים שבודדו במהלך ההתפרצות  0./2., זאת ועוד1 בידודים  22/52ב

(Lysnyansky, unpublished results 1)מספר בידודים עם , בשלוש השנים האחרונות,  יחד עם זאת

 1 חדשים STsהלך ופחת אולם הופיעו  ST10גנוטיפ 



לא ידוע מה  ,ברפתות החלב בישראל נמצאת בעליה בוביס1 מהיארעות התחלואה  יש לציין שלמרות ש

מחקרים שונים שנעשו 1 והן ברמה התוך עדרית, הן ברמה הבין עדרית ,גורמי הסיכון לתחלואה זוהם 

גודל העדר או רמת הבטיחות הביולוגית מהווים גורמי סיכון משמעותיים , כגון, ל הראו כי גורמים"בחו

טרם נעשתה עבודה בישראל הבוחנת את , (Punyapornwithaya et  al. 2012)להדבקה עדרית חדשה 

 1 ם פוטנציאליים נוספיםהגורמים הללו וגורמי

 

 

 : מטרת המחקר  .3

 1ברפתות חלב בוביס1 משל  ( המצאות ללא תחלואה)בחינת שיעור הנשאות  1.

 1בוביס1 מ-קביעת שיעור התחלואה בעדרים החשופים ל 21

 

 : שיטות וחומרים .4

או   בוביס1 מעם תחלואה מ מקרה הוא משקכאשר , המחקר הוא מחקר מקרה ביקורת פרוספקטיבי

1 בתקופת המחקר בוצעו דיגומים במשקים עם נגיעות עטינית במ1 בוביס1 מ-נגיעות תוך עטינית ב

 1 בוביס ובמשקי ביקורת

מעיד על חשיפה בתקופה שלפני , אליזה לנוכחות נוגדנים: בוביס נקבעה בשתי שיטות1 היארעות מ

 RT-PCRשל החיידק בעזרת מערכת  DNAהיארעות נקודתית נקבעה על ידי מציאת  1הדיגום

  



 : תוצאות. 5

 :נתונים כלליים
 20.5 20.9 20.2 

 0.(2.)/0.(2.)*  8/2 1/.. "חדשות"רפתות /כ רפתות חיוביות באותה שנה"סה

 5 5 2 **רפתות שנדגמו באותה שנה' מס

 0 5 . משקי ביקורת' מס

 5 5 2 דיגומים פר משק' מס

 (1אחיהוד, שתולים ורזי החלב, אחרק דויד)אבחון ממיכל חלב בלבד * 

 291-ל 5.נע בין בכל משק בעלי חיים שנדגמו ' מס 

 במרבית המשקים החיוביים התגלתה פרה , כול המשקים הם משקים עם תחלואה ספורדית

 5באף אחד מהמשקים לא נמצאו יותר מ1 ובכך הסתיים האירוע, בודדת שהוצאה מהעדר

 1בוביס1מפרות חיוביות ל

  או עם סמנים , תקופת המחקר לא היה אף משק עם שיעור תחלואה תוך עדרי גבוהבכל

 1לא נראו מקרים של דלקת פרקים או תחלואה נשימתית באף עדר1 ננוספים פרט לדלקת עטין

  1בושת ודם, עין, אוזן, נלקחו דגימות אףמכל פרה או עגלה שנדגמה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 פירוט התוצאות

של החיידק  DNAברמת בעל החיים על ידי מציאת  בוביס1מ( Point prevalence)נקודתית המצאות  1.

 באחד או יותר מרקמות שנבדקו

 1המצאות נקודתית ברמת בעל החיים: .טבלה 

 ביקורת מקרה המצאות

 811% 22/202 2.12% 19/202 **ממוצע

 11%. 015/29 2819% 0/25. חציון

 0% 0/25 0% 0/25 מינימום

 52% 2/25. 10% 8/20. מקסימום

 p<0.001ההבדל בהמצאות הכללית מובהק ** 

כמו כן ניתן לראות כי קיימת 1 ניתן לראות כי ההמצאות במשקי המקרה גבוהה ממשקי הביקורת

במשקי המקרה : הן במשקי המקרה והן במשקי הביקורת, שונות רבה בהמצאות החיידק

במשקי  1במשק עם ההמצאות הרבה ביותר 10%ל, במשק מקרה אחד,  0%ההמצאות נעה בין 

במשק הביקורת עם  52%לבין , משקי הביקורתבמחצית מ, 0%הביקורת ההמצאות נעה בין 

 1 ההמצאות המקסימלית

 RT-PCR1ברמת הרקמה בבוביס 1מ של נוכחותשיעור ה: לפי רקמות יחסית המצאות 21

 
*p<0.05   ^p<0.1 

ההתפלגות בין האיברים השונים , למרות המצאות חיידק רבה יותר במשקי המקרהניתן לראות כי 

במשקי המקרה , 20%במשקי המקרה והביקורת ההמצאות בנחיריים ובעין היא סביב 1 דומה

ואילו במשקי הביקורת ההמצאות באוזן , בווגינה ובאוזן, אך דומה, קיימת המצאות נמוכה יותר

לא נמצאו הבדלים בהמצאות החיידק 1 ווגינה היא הנמוכה ביותרהיא הגבוהה ביותר וההמצאות ב

 1וההתפלגות באיברים השונים בין עגלות לבין פרות

במשקי המקרה 1 בעלי חיים חיוביים 2/22-בוביס נמצא בשני איברים ב1במשקי הביקורת מ

מצא ובשלושה בעלי חיים החיידק נ, בעלי חיים חיוביים 19/.2בוביס נמצא בשני איברים ב1מ

באופן מפתיע בעלי החיים שבהם נמצא החיידק בשלושה איברים שונים לא היו 1 בשלושה איברים

 1בוביס1משקים עם המצאות גבוהה של מ

  



ערך הסף של הקיט הינו  ELISAבעזרת קיט מסחרי בשיטת  בוביס נבדק1כייל נוגדנים כנגד מ 21

OD=22 1 בלבד  919% -ו, במשקי המקרה 119%.לפי ערך סף זה שיעור הפרות עם כייל חיובי הינו

במשקי המקרה ומשקי הביקורת נמוך מאד בהשוואה , הכייל שנמצא בעבודה זו1 במשקי הביקורת

 1לעבודות שנערכו בישראל בעבר

 

אלון אפידימיולוגי ביום לקיחת הדגימות ממשקי המקרה והביקורת נערך ש -אפידמיולוגי שאלון 01

איסוף הנתונים בשאלון היה חלקי ביותר ולכן גודל המדגם הקטן 1 להערכת גורמי סיכון ממשקיים

נקודות עיקריות שיצאו שונות בין משקי המקרה למשקי הביקורת 1 בכל מקרה הפך לקטן עוד יותר

 :קשורות באופן לא מפתיע לבטיחות הביולוגית של המשק

 תביקור מקרה מאפיין

 2%. 9/. 02% 2/2 קניית עגלות

 0% 0/9 0%. 2/. קניית פרות

 0% 0/9 21% 2/2 הוצאת צליפים בחליבה

מעניין לראות כי במרבית המקרים מדובר , למרות ההבדלים במאפייני הבטיחות הביולוגית

 1שאינם קונים בעלי חיים מבחוץ, במשקים סגורים

מקבצים : המשק תרומה גדולה לסיכון לנגיעותהגיאוגרפי של למיקום , בנוסף למאפייני המשק

(clusters )מדרך עוז וכפר , של משקים חיוביים היו במשקים מושביים סמוכים בבאר טוביה

משקים סמוכים הם בעלי ערוצי הדבקה 1 ויתקין ומשקים קיבוציים לא רחוקים בחוף הכרמל

ל "משקים שאינם במקבצים הנבשני 1 מזריע וסוחרים משותפים, רופא, או עקיף מגע ישיר: רבים

 1בוביס1סטוריה של נגיעות במיבמשקים נוספים עם הגם הרופא והמזריע עובדים 

  



 מסקנותדיון ו. 6

 8-כ, בשנים האחרונות יארעותההבמהלך שנות המחקר היארעות מיקופלסמה בוביס הייתה דומה לקצב 

לא נראתה מגמה של עליה או ירידה משמעותית במספר המשקים החדשים 1 משקים חדשים בשנה

1 עטינית -בוביס ברפתות חלב בישראל גם ללא תחלואה או ללא נגיעות תוך1מ המצאותקיימת 1 החיוביים

ות הרבה ביותר במשקי האיבר בו קיימת המצא, בעלי חייםבוביס מצוי במספר קטן של 1ברב המשקים מ

החיידק , בעגלים Otitis mediaבוביס באוזן מוכרת מהספרות כגורם של 1המצאות מ, הביקורת הוא האוזן

1 בוביס בבקר.יתכן מאד והאוזן היא האיבר המהווה מאגר של מיכול לשרוד באוזן תקופות ממושכות ו

 תה נגיעות תוך עטיניתים בהם היגם בעדרי, המצאות תוך עדרית גבוהה היא ככל הנראה אירוע נדיר

בוביס נמצא יותר 1מ, בעדרים עם נגיעות תוך עטינית1 נמוכה ההמצאות הייתה בדרך כלל, מאובחנת

פן אחר של  1יתכן והדבר קשור למעורבות של מערכת הנשימה כאיבר המפיץ את החיידק, במערכת הנשימה

מחד ואת ההמצאות הגבוהה , המשקיםשיכול להסביר את ההמצאות הנמוכה ברב  דינמיקת ההדבקה

ולכן בבדיקה של , איבריםבבוביס 1של מ קצר מצאותישך המא וה ,מאידך, שנמצאה באופן נדיר יחסית

דוגמאות בולטות לכך הן העובדות כי במשקי המקרה נמצא 1 המצאות נקודתית יהיה נמוך ברב המקרים

זאת למרות תוצאות תחלואה נמוכות , המצאות 10%רק משק אחד עם נגיעות תוך עדרית גבוהה מאד 

המצאות גם במשקי הביקורת נמצא משק אחד עם 1 משקי המקרה מרביתכמו , (פרה בודדת)בעדר זה 

ההמצאות הנקודתית 1 ללא כל אירוע תחלואה או נגיעות תוך עטינית, מבעלי החיים 52%, נקודתית גבוהה

או אירוע עקה ברמת , 'וכיוב, אירוע הזנה, עומס חום: יכולה להיות מושפעת מגורמי עקה ברמת העדר

בניגוד , המצאות תוך עדרית גבוהה מחייבת הפצה מסיבית של החיידק 1החיה הבודדת דוגמת המלטה

 תי אפשרית ברמה הבין עדריתלובי, בוביס מעטין לעטין שצפויה להיות איטית ברמת העדר1להפצה של מ

ס דרך מערכת הנשימה יכולה להוות דרך יעילה להדבקה בובי1הפצה מסיבית של מ1 ללא קניית פרה חולבת

להסביר בוביס יכולה 1הפצה נשימתית של מ1 גם אם קצרת מועד, מהירה והמצאות תוך עדרית גבוהה

 בעדרי המקרה ההמצאות הרבה ביותר של1 או דרך מתווך אנושי, העברה בין עדרית בעדרית סמוכים

 .בוביס.ת הנשימה היא האיבר המפיץ ממערכמה שמרמז כי , היא בנחיריים בוביס1מ

זאת בהשוואה לעבודות , הן במשקי המקרה והן במשקי הביקורת, נוגדנים שנמצא בעבודה זו נמוךהכייל 

מעבודות שונות ידוע כי  1כייל חיובי במפטמות וברפתות בארץ 2-29%.שנערכו בעבר בישראל ומצאו 

יתכן והקיט הנוכחי 1 יתכן זמן שונה בין ההדבקה להופעת הנוגדנים בוביס1באירועי תחלואה שונים במ

ערך הסף של הקיט  והתאמת, פחות מותאם לטיפוסי המיקופלסמה הקיימים בישראל מבחינה אנטיגנית

 1 תשפר את הרגישות והסגוליות שלו, לאנטיגנים המקומיים

אירועי מספר , דרית במיקופלסמה בוביסלסיכום ניתן לומר כי למרות הסיכון הגדול שקיים בנגיעות תוך ע

לא נרשמו אירועי , היקף אירועי התחלואה היה מצומצם1 ה יציבהמחקר הי תהתחלואה במהלך שנו

שיפור המודעות למחלה בשנים האחרונות בקרב 1 שארכו זמן רב או כללו בעלי חיים רבים תחלואה

 1ונעת הדבקות נוספותמאבחון ועד המגדלים והמעבדות מקצרת את משך הזמן מנגיעות 
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