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 תקציר

כחול הלשון הינה מחלה נגיפית המועברת על ידי יבחושים וגורמת לתחלואה משמעותית ונזקים כלכליים 

יחד עם זאת לא ברורה דינמיקת . בישראל זוהו עד כה סרוטיפים רבים של נגיף כחול הלשון. בצאן ובבקר

לא ברור האם הם אנדמים או גורמים להתפרצויות והאם קיים שוני בין , כלומר. ההדבקה בנגיפים אלו

כן לא ידוע האם ניתן לזהות הדבקה בנגיפים האמורים בשנים -כמו. הסרוטיפים באשר לדינמיקה האמורה

האם הם נעלמים לאחר התפרצות ולא ידוע מה הנזק הכלכלי שהסרוטיפים השונים , הקודמות להתפרצות

 :מטרות המחקר המוצע הן(. בעיקר כתוצאה מאיבוד חלב)גורמים 

ברצוננו לענות על , באופן ספציפי –זיהוי דינמיקת ההדבקה בסרוטיפים שונים של כחול הלשון בישראל . א 

 :השאלות הבאות

 .האם ישנם סרוטיפים שהם אנדמים וסרוטיפים שהם אפידמים. 1      

 .ישראל בשנים הקודמות להתפרצותהאם סרוטיפים אפידמים נוכחים ב. 2      

 .האם סרוטיפים אפידמים נעלמים מישראל לאחר ההתפרצות. 3      

 .אפיון הנזקים הכלכליים הנגרמים עקב הדבקה בסרוטיפים השונים של כחול הלשון. ב

דגימות סרום אשר נאספו  בתיאום עם בית  1069החלק הראשון נערך על : המחקר חולק לשני תתי מחקרים

, חודשים 6-12עגלות בקר לחלב בגילאי מ" החקלאית"על ידי רופאים ווטרינרים של , פר לרפואה וטרינריתהס

אייל ' זאת במסגרת סקרים שנעשו במעבדתו של פרופ, 2006-2011בין השנים , רפתות ברחבי ארץ ישראל 20 -ב

ף כחול הלשון באמצעות שיטת נעשה שימוש בדגימות סרום אשר היו חיוביות לנגי, מתוך דגימות אלו. קלמנט

ELISA . בשלב הבא בוצע מבחןSerum Neutralization ספציפי ל- BTV4 ול- BTV8 . החלק השני בוצע

ממחקר כחלק , פרות בוגרות ועגלות 218 -דגימות דם מ 2017נאספו בשנת  כמחקר פרוספקטיבי במהלכו

ר נלקחו דגימות דם חוזרות אחת מכל פרה שהשתתפה במחק. משקים 5שהקיף  עוקבה לונגיטודינאלי

וה וייצור  החלב הוש .העיקרית עונת ההדבקה על מנת לשקף את בין החודשים אפריל עד דצמבר, לחודשיים

 .בין התקופות

בה  2010הייתה מועטה ביותר ברוב השנים למעט בשנת  BTV8 -מתוצאות החלק הראשון עולה כי ההדבקה ל

הראה הופעה אנדמית עם  BTV4 .60%צי בעגלות הגיע לכמעט התרחשה התפרצות ושיעור ההדבקה האר

תוצאות החלק השני מצביעות על %. 27.5ל % 11.8נע בין , אשר שיעור הדבקה קבוע הרבה יותר בין השנים

חשיפה גבוהה לנגיף בעיקר בין ספטמבר לאוקטובר הן בפרות שנחשפו לנגיף בפעם הראשונה והן בפרות 

 .נצפתה ירידה בחלב עקב חשיפה לנגיףלא . שנחשפו לנגיף בעבר

אינו חיוני ומשתלם כספית עקב העובדה כי  4מהמחקר היא שחיסון כנגד כחול הלשון העיקרית המסקנה 

הוא נגיף אפידמי המאופיין  8לעומת זאת כחול הלשון . הדבקה בנגיף אינה גורמת לסימנים קליניים

כדאיות חיסון צריכה להישקל בהתאם לנזקים . יםבהתפרצות ולאחריה חשיפה נמוכה מאד במשך מספר שנ

 ךבעל חשיבות וצרי הואהממצא כי חשיפה חוזרת לנגיפי כחול הלשון עדיין גורמת להדבקה . להם הוא גורם

 .להחקר בעתיד על מנת קבוע האם אכן חשיפה בעבר מאפשרת חסינות גם מהדבקה ולא רק ממחלה
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Summary 

Blue-tongue is a viral disease, which is transmitted by midges and causes significant morbidity 

and economic damage to sheep and cattle. In Israel, many serotypes of the blue-tongue virus 

(BTV) have been identified so far. However, the dynamics of infection with these viruses are 

unclear. That is, it is not clear whether they are endemic or epidemic and whether there is a 

difference between the dynamics of different serotypes. It is also not known whether these viruses 

can be detected prior to the occurrence of epidemic years, and whether these viruses disappear 

after the occurrence of an outbreak. The amount of economic damage the various serotypes cause 

(mainly as a result of milk loss) should be also explored. The objectives of the proposed research 

are: 

A. Identifying the dynamics of infection with different BTV serotypes in Israel - specifically, we 

would like to answer the following questions: 

      1. Are there endemic and epidemic serotypes? 

      2. Are epidemic serotypes present in Israel in the years prior to the occurrence of an epidemic? 

      3. Do epidemic serotypes disappear from Israel after an epidemic? 

B. Characterization of the economic damage caused by infection with the various serotypes of 

BTV. 

The study is divided into two sub-studies: The first part was conducted on 1069 serum samples 

that were collected in coordination with the School of Veterinary Medicine, by veterinarians of 

“Hachaklait” from calves aged 6-12 months, in 20 farms throughout Israel, between 2006 2011. 

This was performed as a part of surveys conducted in Prof. Eyal Klement's laboratory. Of these 

samples, serum samples that were positive for BTV using the ELISA method were next tested by 

a specific Serum Neutralization test for BTV4 and BTV8. The second part was conducted as a 

prospective study during which blood samples were collected in 2017 from 218 adult cows and 

calves, as part of a longitudinal cohort study, performed in five farms. Repeated blood samples 

were collected once every two months, from each cow that participated in the study, between 

April and December. Milk production was compared between the periods. 

The results of the first part show that BTV8 infection was very low in most years except in 2010 

when an epidemic occurred and the overall infection rate in calves reached almost 60%. In 

contrast, BTV4 showed an endemic appearance with a relatively constant infection rates between 

11.8% and 27.5%. The results of the second part indicate high exposure to the virus, mainly 

between September and October, both in cows exposed to the virus for the first time and in cows 

that were infected by the virus in the past. No decrease in milk production was observed due to 

infection by the virus. 

The main conclusion from the study is that a vaccine against BTV4 is not economically justifiable 

due to the fact that infection with the virus does not cause clinical signs. In contrast, BTV8 is an 
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epidemic virus characterized by occurrence of high incidence, followed by very low exposure for 

several years. Vaccination against BTV8 should be considered according to the damage it causes. 

The finding that re-exposure to BTV still causes infection are important and should be 

investigated in the future to determine whether past exposure to a same serotype prevents 

infection in future exposure or just prevent morbidity. If the latter is true, then, cows previously 

infected by BTV can still play an important role in the transmission of the virus.. 

 

 

 מסכם"ח דו

  רקע

מסוג דו גדילי,   RNAבמעלי גירה ונגרמת על ידי נגיףהפוגעת הינה מחלה  (Bluetongue) כחול הלשון מחלת

Orbivirus השייך למשפחת ה- Reoviridae   יבחושיםאשר מועבר על ידי  (Culicoides). לנגיף(BTV)  התגלו 

  .(VP2, VP5) ן של חלבון המעטפת החיצוניתפי מבנה האנטיג על אופייניםהמ, שונים יםיפסרוט 31 כהעד 

 המאפשר דבר, הגלובליים אקליםה שינויי רקע על הנראה ככלבתפוצה עולמית רחבה,  המצאות הנגיף ,כיום

בתחלואה  כאמור מתבטאים ואילו ,ישראלבבעולם ושונים  במקומותחדירה מתמדת של סרוטיפים חדשים 

 אשרברקמות מטרה שונות,  (Vasculitis)של המחלה מערבת דלקת של כלי הדם  הפתוגנזה .בקרו צאן של

, גודש דמי, חום ,בצקות: כוללים הקלינייםהסימנים  .(Hyperemia)דמי  גודשובדימומים מפושטים  תבטאתמ

הפלות  ,בעיות פוריות יתכנו .הלשון של כיחלון קיצוניים ובמקרים הפה ריריתב כיבים, נזליותריור, הפרשות 

זאת תיתכן הדבקה תת קלינית כשחומרת הסימנים תלויה במין, גזע,  עםהמלטות של וולדות בעלי מום.  או

למחלה השלכות  .משתייך הוירוסאליו  זןהאו  סרוטיפהגיל והסטטוס החיסוני של בעל החיים, כמו גם 

 יותר רגישות כבשים. (OIE)העולמי לבריאות בעלי החיים  ארגוןלכלכליות נרחבות, ועל כן קיימת חובת דיווח 

 להיות יכולים הכלכליים ההפסדים .גורמת לנזקים כלכליים משמעותיים התחלואה בבקר אך ,למחלה

או במשקל  בחלב ירידה, הפלות, מוות כגון ,לעין נראית לרוב, אשר (ביצרנות פגיעה( "ישירה פגיעה"מכתוצאה 

 כתוצאה, למשל (Lost revenue) ברווחים פוטנציאלים כגון ירידה "עקיפה פגיעה" גם תיתכן .בחהטיה

 כלכליות הוצאותב שמקורה עקיפה פגיעה תיתכן וכן, ותוצרתם חיים בעלי של יצואעל  הגבלותמ

(Expenditure) המחלה של הומניע טיפול לצורך .  

 בבקר בעיקר מחלה ויראלית הפוגעת הינה( BEF - Bovine Ephemeral Fever) בבקר קיקיונית קדחת

ימים.  שלושה לאחר ספונטנית והחלמה, צליעה, שרירים נוקשות, בחום מתאפיינת בבקר המחלה. ובופאלו

 חמורה מירידה בעיקר אך, משקל אובדן, הפלות, מתמותה נובעים המחלה של העיקריים הכלכליים נזקיה

 -ולמשפחת ה Ephemerovirus לסוג השייך חד גדילי RNA נגיף  ידי על נגרמת המחלה. החלב בתפוקת

Rahbdoviridae המחלה להתפשטות הנראה ככל המשמעותי הגורם. דם מוצצי חרקים ידי המועבר על 

 כמו, חמורות כלכליות השלכות בבקר לקדחת הקיקיונית. רוחות ידי על הוקטור נשיאת הוא, רבות במדינות

 נזקיה הערכתהצורך ב עלה כך . בעקבותוגבר בארץ בעשור האחרוןוחומרתן  ההתפרצויות תדירות כן

 . המחלה כנגד התרכיב בחינת וכן המחלה של הכלכליים
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 הערכתרבדים.  להיות משמעותית ובמגוון יכולההמחלות הנ"ל  שתימ כתוצאה הכלכלית הפגיעה, כאמור

 דרכי פעולה בדבר מושכלותקבלת החלטות  לצורך אפוא הכרחית, בארץ ותשל המחל יםהכלכלי יםהנזק

  .אילו מחלותוניטור של  מניעהל

 קדחתושל מחלת  הלשון כחול מחלתם של ייהכלכל םבטיהיבודק את האשר  מקיף מחקרלהיום לא בוצע נכון 

  .היקף רחבת ותהתפרצ בעת הימים שלושת

 

 מטרות המחקר

 על לענותרצינו , באופן ספציפי ,כחול הלשון בישראלשונים של  בסרוטיפיםההדבקה  דינמיקת זיהוי. א 

 :הבאות השאלות

 .אפידמיםשהם  וסרוטיפיםשהם אנדמים  סרוטיפיםישנם  האם .1

 .תנוכחים בישראל בשנים הקודמות להתפרצו אפידמים סרוטיפים האם .2

 נעלמים מישראל לאחר ההתפרצות.  אפידמים סרוטיפים האם .3

 היקפן. ןהשונים ומה לסרוטיפיםישנן השפעות כלכליות  האם .4

 

  :הלענות על השאל רצינובאופן ספציפי,  – קדחת קיקיונית בבקר שלההשפעות הכלכליות  בחינת. ב

 עתב וכן היקף רחבתהתפרצות  בעתהמחלה  להם גורמתהנזקים הכלכליים הישירים  םמה

יש לציין כי עקב קיצוץ בתקציב שהתבקש מלכתחילה מטרה זו הושגה רק    .מקומית תחלואה

בחלקה עקב חוסר היכולת לשלם מלגה מלאה לסטודנט שעסק בנושא. בכל מקרה, אנו ממשיכים 

 לבצעה גם כעת בלוח זמנים מרווח יותר ונשמח לספק את התוצאות לקרן עם השלמת משימה זו.

  -המחקר תוצאות

 הארץ בצפון מיקומן, –רפתות שונות בארץ  5בפרות ועגלות ב  BTV -ל ראשוני סרולוגיסקר  ביצוע .1

 ונווה איתן בהתאמה(. גילגלבית שאן )רפת  ועמק ויסעור( ובאזור הבקעה  תפן)רפת עמיר, 

a. לנגיף תוטבעי ותחשיפ האחרונות בשנים התרחשו , ברפתות אילוהעבר ניסיון סמך על 

 יםהרופא, ותהרפת יעל ידי מנהל שדווח כפי, "עונת ההדבקה"(-)להלן והסתיו הקיץ בחודשי

 בהתאם לתבנית הידועה של מחלת כחול הלשון בישראל.כן ו םהאחראיהוטרינרים 

b. בעבר  חשפושנלהבדיל בין פרות  ושמטרת אלייזה באמצעות סרולוגיבוצע סקר  ראשוןה שלבב

 כללו 2017נעשה באביב זה של המחקר  חלק .לנגיף חשפונ אל אשרנגיף כחול הלשון ופרות ל

 בהריון הרות עגלות, (הקיץ בתחילתצפויה )המלטה  גבוה בהריון הרות פרות: פרטים 301

  .צעירות ועגלות גבוה
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 .2017ההדבקה )קיץ/סתיו( בשנת  המשקים אשר השתתפו במחקר העוקבה שבונת 5מפה המתארת את  -1איור 

 – אלייזהבאמצעות  BTVל   דגימות הסירום מהסקר הראשוני להמצאות נוגדנים ניתוח .2

a. במהלך)לא לסרוטיפ ספציפי(  לנגיף מאוד גבוהה חשיפה על הצביעו הראשוניהסקר  תוצאות 

 . בקרב הפרות הבוגרות נמצאהבכל חמשת הרפתות שהשתתפו בסקר ,הבוגרות הפרות חיי

צעירות, נמצאו פרטים בעלי  , בעוד בעגלותבפרות הבוגרות 100%קרוב לחשיפה בשיעור ה

   בעלי סרולוגיה שלילית. נמצאו ובקרב הפרטים עד גיל שנה, כולם סרולוגיה שלילית,

 

 

קבוצות הגיל השונות.  3 -של הנבדקים בתחילת עונת ההדבקה, ב ניתן לראות את הסטטוס הסרולוגי -2איור 
 (P-Value<0.001). הגיל השונות אחוז הפרטים החיוביים שונה באופן מובהק בהשוואה בין קבוצות

 עמיר

 יסעור

 תפן

נווה 
 איתן

 גילגל
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בהם נערכו ביקורים תקופתיים ונלקחו  ת הרפתותבחמש/סתיו הקיץ בחודשי עוקבה מחקר ביצוע .3

ספציפיים  לסרוטיפיםנוגדנים טייטר ה בדיקתהמחלה באמצעות  הארעות איבחוןבדיקות דם לצורך 

   :, במהלך עונת ההדבקהשל הנגיף

a.  על ידי השוואה בין תוצאות האלייזה, המזהות חשיפה כללית לנגיף, למבחן הSN  הספציפי

אליהם  לסרוטיפ, ניתן להעריך מהו חלקו היחסי של הסרוטיפ הספציפי מכלל הסרוטיפים

 (.3נחשפות הפרות )איור 

b. מוקדמת לעונת ההדבקה של המחקר  חשיפה הנמצא הראשוני הסרולוגיהסקר  תוצאותב

נעשה שימוש  .פרות מעל גיל שנתים בקרב, BTV -ל מלא כמעטקיץ/סתיו( באופן - 2017)שנת 

הספציפים על פי המנטרלים  מאפשר לזהות שינוי כמותי ברמת הנוגדניםה, SNבמבחן 

 BTV-ל רמת נוגדנים נמוכהבעלת  נמצאה. כך למשל פרה שבתחילת הקיץ הנבדק סרוטיפה

 השפנח, ניתן להסיק כי היא (4)לפחות פי  רמת הנוגדנים עלתה נהעוובמהלך ה ,4 סרוטיפמ

 .נ"לה לסרוטיפ

c. דם בדיקות נלקחובמהלך המעקב  .ברפתות המחקר ייםחודש-חודש כל תקופתי מעקב בוצע 

אובדן מעקב במהלך  יווצרפרות בממוצע, מתוך הנחה כי  30 -כ ממספר של ודם מלא( סירום)

 ."יציאה מהעדר"למשל מגורמים כגון , המחקר

d.  בוצע ניתוח של עליה בטייטר הנוגדנים בפרטים השונים על פי חמשת הרפתות, במהלך עונת

 (.4,5ים ההדבקה )איור

e.  (6הסיכון לחשיפה )איור נבדקה השפעת החודש במהלך עונת ההדבקה על. 

f. טר הנוגדנים ייט -ה השפעת הגיל של הפרטים לבין הסיכון לחשיפה לנגיף, על ידי עליה בנבדק

 .(7)איור  במהלך עונת ההדבקה

 

, בהשוואה לאחוז החיוביים לנוגדנים BTV -לאחוז הפרות ברפתות המחקר אשר נחשפו  :3איור 
, מהווה אחוז יחסי משמעותי 4כחול הלשון מסרוטיפ  ההדבקה., בתחילת עונת BTV-4  ל   הספציפיים 

ישנם  כפי הידוע. (P-Value<0.001)ע קיים הבדל מובהק בין שתי שיטות הבדיקה  מסך החשיפה לנגיף



8 
 

הכללית כפי  שיעור ההמצאותמרכיבים את , אשר ליהם הבקר לחלב בישראל נחשףנוספים אסרוטיפים 
 . העולה ממבחן האלייזה

 
 
 ס
 

 

 

 המסומנים, של חמשת הרפתות השוואה ב evalu-(P(0.005>שונים  מוצגים שיעורי הארעות: 4איור 
 באותיות לטיניות קטנות. ,כמקובל

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

של עונת  שיעורי ההדבקה בחמשת הרפתות לאורך ימי המעקבעקומת השרדות, המדגימה את : 5איור 
 ההדבקה 
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-יולי 2יוני , תקופה -אפריל 1תקופות שונות: תקופה  4 -, התחלקה ל2017עונת ההדבקה של  :6איור 

בעלת שיעורי  3נובמבר דצמבר. למעט רפת תפן, תקופה  4אוקטובר, תקופה -ספטמבר 3אוגוסט, תקופה 
 יותר.    ההדבקה הגבוהים ב

 
 

 

 

, לבין פרטים עם כייל 1:4 -בוצעה השוואה בין פרטים בעלי טייטר נוגדנים התחלתי הגבוה מ :7איור 
כולל. נמצא כי החיסון לחשיפה לנגיף, המתבטא בעליה בטייטר הנוגנים אינו שונה באופן  1:4נוגדנים עד 
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 תפן עמיר נווה איתן יסעור גילגל

 שיעורי ההארעות על פי תקופה ורפת

 1תקופה 

 2תקופה 

 3תקופה 

 4תקופה 

N=45 N=32 N=58 N=30 N=45 
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 ומעלה 2כייל נוגדנים  1/0כייל נוגדנים 

 פ כייל נוגדנים התחלתי"אחוז הדבקה ע

N=148 N=62 
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    .(P-Value=0.28)מובהק סטטיטסית בין שתי הקבוצות 
 

 

  BTVל ברפתות המשתתפות במחקר עוקבה  לבהח תפוקת נתוני ניתוח .4

 

, הושווה יצור החלב general estimating equation (GEE)בניתוח שבוצע באמצעות מודל 

בפרות בעת תקופת ההיפוך הסרולוגי, תקופה אחת מאוחר יותר ושתי תקופות מאוחר יותר, 

בתקופות שקדמו לתקופת ההיפוך ליצור החלב בפרות שלא נחשפו סרולוגיות או בפרות 

 (.1הסרולוגי. בהשוואה זו לא נמצא הבדל מובהק ביצור החלב בין התקופות )טבלה 

 

בנטרול פרמטר, ימים בתחלובה על ייצור החלב ת תקופת החשיפה השפעניתוח : 1טבלה 

(DIMמספר תחלובה ומשק ,) 
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 שנים:במשך מספר  8לכחול הלשון  4השוואת היארעות כחול הלשון  .5

רפתות ברחבי הארץ. נאספו בדיקות סרולוגיות  20 -בוצע מחקר עוקבה שכלל כ  2007-2011בין השנים 

התרחשה התפרצות של כחול הלשון  2010של עגלות מתוך אותן הרפתות. במהלך תקופת המחקר, בשנת 

לשיעורי הדבקה ברפת.  עגלות בכל רפת, ואלו מהוות אינדקציה 10-15.  בכל שנה נדגמו בין 8סרוטיפ 

וכנגד  8לזיהוי נוגדנים ספציפים כנגד סרוטיפ  SNבוצע ניתוח של הדגימות הסרולוגיות על ידי מבחן 

ריאקטיביות ביניהם -. בתחילה הושוו התוצאות עבור שני הנגיפים כדי לבדוק האם אין קרוס4סרוטיפ 

רכה של רמת ההדבקה בכל רפת )על פי ( ונמצא כי חפיפה כזו לא קיימת. לאחר מכן בוצעה הע8איור )

היא יחסית קבועה,  4(. בבדיקה זו נמצא כי בעוד החשיפה לכחול הלשון 9-11איורים נתונים סרולוגים( )

בה ככל הנראה התרחשה התפרצות של  2010 -הייתה נמוכה בשנים אלו למעט ב 8החשיפה לכחול הלשון 
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לב , מדדי פוריות ותמותה, בין תקופה שלא היתה הנגיף ברוב חלקי הארץ. בכל משק יושווה יצור ח

 .הדבקה )שנה לפני ושנה אחרי ההתפרצות(  לתקופה שהיתה הדבקה

 

 BTV-8ו BTV-4בדיקת קיום תגובה צולבת בין נוגדנים ל : 8איור 

 

 במהלך שנות המחקר BTV-8ו  BTV-4ממוצע שיעורי הדבקה  :9איור 
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 רפתות המדגם. 20, ב 2006בשנת   BTV- 8וBTV- 4השוואה בין שיעור התחלואה ל  :10איור 

 

 

 רפתות המדגם. 20, בשנת 2010ב    BTV- 8וBTV-4השוואה בין שיעור התחלואה ל   :11איור 

 

 סיכום
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 . 8 וסרוטיפ 4בעבודה זו נבדקה דינמיקה של הדבקה בשני סרוטיפים של נגיף כחול הלשון: סרוטיפ 

שיעורי . 2017הם נפוצים מאוד בישראל של שנת , בפרט 4ונגיף כחול הלשון סרוטיפ , כחול הלשון בכללנגיף 

על , על פי הרפתות המדגמיות שבדקנו, בישראל הוא גבוה ועומד כרגע 4ההדבקה בכחול הלשון סרוטיפ 

עצמה וחודשי שיעורי הדבקה אלה מושפעים מפרמטרים כמו הרפת . מינימום של כרבע מאוכלוסיית הרפת

ויש מקום לחקור לעומק יותר את ההשפעה הזו על מנת להבין האם אנו יכולים להפחית את שיעורי , השנה

 . ההדבקה הגבוהים

תנובת החלב היא לא רק . לא מצאנו קשר בין הדבקה בנגיף ובין ירידה בתנובת בחלב באותן פרות, עם זאת

שכן לא אחת ניתן לזהות מכאובים , בחינה בריאותיתאלא גם מ, מדד להצלחתה של הרפת מבחינה כלכלית

, ועל אף שיעורי ההדבקה הגבוהים, בשלב הזה, על כן. וחוסר נוחות אצל פרות בדמות של ירידה בתנובת החלב

 . תוצאות המחקר לא תומכות במתן של חיסון כנגד הנגיף

. שהינו בעל אופי אפידמי BTV8-בניגוד ל, הינו בעל אופי אנדמי בישראל BTV4מחקרנו מציג כי בנוסף 

אשר משמשים לנגיף כחול הלשון   Culicoidesבישראל ישנו אקלים אשר מעודד מחייה ופעילות של יבחושי 

מזג האויר , מצביע על כך שבאקלים זה BTV8-ל BTV4ההבדל הרב הנצפה בדפוס ההדבקה בין . כווקטור

נתוני הסרולוגיה . ן מושפע בעיקר מחסינות העדראינו משפיע על התפרצות הנגיפים וכי נגיף כחול הלשו

 ,מחקר זה בחן אך ורק שני סרוטיפים, זאת עם. מראים חשיפה נרחבת לנגיף כחול הלשון מידי שנה בישראל

אך יש (, BTV4, BTV8)אשר אומנם רלוונטיים מבחינת הבנת התנהגותם ובחינת חשיפת המקנה אליהם 

אי לכך דרוש מחקר נוסף . וטיפים שונים של נגיף כחול הלשון נכון להיוםסר 10לזכור כי בישראל זוהו ובודדו 

  .שיבחן את מאפייני הסרוטיפים הנוספים הקיימים בארץ לצורך בחינת חשיבותם והשפעתם בישראל

 


