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 חיסון בקר נגד נאוספורוזיס עם טפילים חיים

  
  

 :תקציר
לרבות , הוכחה כאחד מגורמי ההפלות הנפוצים בבקר באזורים נרחבים בכל היבשות נאוספורה קנינום

הנגיעות , בישראל. תאי השייך לקוקסידיות יוצרי ציסטות ברקמות -הנו טפיל חדקנינום . נ. בישראל
. נאוספורהמהפרות הנן חיוביות סרולוגית ל 54%בטפיל הנה גבוהה ובבקר לחלב נמצא שמעל ל 

 0,0,1מתוך . להריונן 021-051נעשה מעקב סרולוגי אחר פרות ברפת לחלב בימים  בעבודה הנוכחית
היו ( ,07)פרות  %,.,5היו חיוביות סרולוגית ומתוכן ( פרות 511) 4.0%,הפרות שנבדקו נמצא ש 

כייל נוגדנים זה מצביע על , על פי הספרות המדעית(. 211,,00מעל ל )בעלות כייל גבוה משמעותית 
על מנת לבדוק את השפעת חיסון עם טפילים חיים על רמת ההפלה . גבוהה להפלהרמת סיכון 

. בלתי מחוסנות -וביקורת ( 2מחוסנות ו( 00 חולקו הפרות לשתי קבוצות, באמהות חיוביות בהריון
01לפרות בקבוצה הראשונה הוזרקו 

8
1X שבקבוצת הבלתי , במעקב ההריון נמצא. טפילים חיים

. %14.4בעוד שבקבוצת המחוסנות רמת ההפלות הייתה  01.1%מחוסנות אחוז ההפלות עמד על 
נמצא הבדל משמעותי  001,511ימי הריון היה שווה או מעל ל  021-051בפרות בעלות כייל סרולוגי ב 

אחוז ההפלות . חוסנות לעומת הבלתי מחוסנותבין הקבוצות המ( P=0.0067מובהקות סטטיסטית )
יותר גבוה מאחוז ההפלות בקבוצת האמהות  77.,שנצפה בקבוצת הביקורת היה פי ( 1%,)

 (.1.4%)המחוסנות 
תוצאות העבודה מצביעות על כך שהזרקת הטפילים החיים הייתה יעילה בהורדת אחוז ההפלות 

 . בעיקר בפרות עם כייל נוגדנים גבוה, בעדר
 
 

 מבוא 
נחשבת לאחד הגורמים העיקריים  נאוספורה קנינוםתאי  -נאוספורוזיס הנגרמת על ידי הטפיל החד

 Anderson et al 2000; Dubey)להפלות בבקר ומסבה נזקים כלכליים לענף הבקר בעולם ובישראל 
et al 2007; Fish et al 2007, Mazuz et al.,2011 .) הבקר נדבק לאחר אכילת אואוציסטות

או בהדבקה מהאם לוולד דרך ( פונדקאים סופיים)שמופרשות בצואה של כלביים מודבקים , מודבקות
לא ניתן לראות סימנים קליניים המצביעים על ההדבקה , למעט בהפלות(. הדבקה אנכית)השלייה 

אך הגירוי , והמחלה המתפתחת אינם מלווים בסימנים קליניים מחד נאוספורההדבקת הבקר ב. בטפיל
שגילויים בנסיוב הפרות מעיד על הדבקה , המערכת החיסונית מעורר יצירת נוגדנים ייחודיים של

פרה חיובית , כידוע. לא בהכרח תפילנאוספורה ידוע היטב שפרה חיובית סרולוגית ל, עם זאת. בטפיל
ת בשעות עלול להיוולד עגל חולה שימו, כמו כן. עשויה להמליט עגל בריא קלינית אך נושא טפילים סמוי

אך לא בהכרח תתרחש , פרה שהפילה פעם אחת עלולה להפיל פעם נוספת, זאת ועוד. חייו הראשונות
יפילו או ימליטו , הסיכוי שמבכירות חיוביות לא יהרו. Dubey et al., 2007))הפלה בהריונות הבאים 

 ,.Brickell et al) )לעומת עגלות שליליות  1עגל שימות בשעות הראשונות לחייו הנו גבוה עד פי 
בעבודות שפורסמו בספרות המדעית נמצא שהסיכוי להפלה של פרה חיובית סרולוגית גבוה פי . 2010

 Anderson et al.,2000; Davison)לעומת פרה שלילית , באזורים מסויימים בעולם 01ועד פי  , 7-, 
et al., 1999 .)ך הפלת העובר טרם הסיבה הישירה לשיגשוג הטפילים בפרה בהריון ובעקבות כ

. ידוע שגיל העובר בעת הדבקתו הינו קריטי להתפתחותו והריון תקין, יחד עם זאת. הובהרה במלואה
כשהעובר . קרוב לודאי שתתרחש הפלה, לחיי העובר 5-1אם הדבקת העובר מתרחשת עד לחודשים 

ה סבירה כשהוא בעל מערכת חיסונית יחסית מפותחת ומאפשרת הגנ, נדבק בטרימסטר השלישי
, לפיכך. לרוב השגר נולד נגוע ללא סימנים קליניים ונשאר נושא כרוני של הטפילים, המונעת ההפלה

 .לדורות הבאים וכן או לא תתרחש הפלות הנאוספורההעגלה תעביר את 
לאור העובדה שעדיין לא קיים טיפול תרופתי יעיל נגד נאוספורוזיס הרי שחיסון מפני המחלה הנו  

שייך לקבוצת קוקצידיות יוצרות ציסטות ברקמות יחד  נאוספורה קנינוםהטפיל . וי והמועדףהפתרון הרצ
לחיסון נגד שני הטפילים האחרונים שהוזכרו . טוקסופלזמה גונדי ובזנויטיה בזנויטיעם טפילי 

חיסון בטפילים מומתים או בתת יחידות , עד כה. משתמשים בתרכיבים המכילים טפילים חיים
 Baszler et)או נזקים אחרים לבקר המודבק /לא הניב הגנה מספקת בפני הפלות ואנטיגניות 

al.,2000, Williams and Trees 2006, Dubey et (al., 2007 Ellis et al., 2008.,   מאמצים רבים
שעיקר ייעודו מכוון למניעה או לצימצום רמת ההפלות , הושקעו בפתוח תרכיב נגד נאוספורוזיס בבקר

בניסוי שבו פרות , מרות שמנגנון התחסנות הבקר מפני נאוספורוזיס טרם הוברר במלואול. בעדר
שחשיפה , להריונן נמצא 051-ובהמשך הוזרקו בטפילים חיים ביום ה, לפני ההזרעה נאוספורהנחשפו ל



מאפשרת גירוי מערכת החיסון ומקנה , ימים להריון 021-051ב( הוקעה) נאוספורהמחודשת לטפילי 
כתוצאה מכך מסתיים ההריון בהמלטה של שגר בריא אך נושא נוגדנים . ל העובר מפני הפלההגנה ע

       Innes et al., 2001, William at el., 2007))נאוספורה סגוליים ל
מטרת העבודה הנוכחית הייתה לברר את הקשר בין כייל נוגדנים ורמת ההפלות בעדר חלב ולבדוק  

1x10וביות סרולוגית עם חיסון פרות בהריון וחי באם
8

תוריד את מספר קנינום . נטפילים חיים של  
תוצאות העבודה מראות את הקשר הישיר בין רמת הנוגדנים הגבוהה  .בנאוספורה ההפלות מהדבקה

התוצאות שהתקבלו מראות שחיסון פרות חיוביות סרולוגית , יחד עם זאת. והעלייה במספר ההפלות
ועשוי לתרום להפחתת ההפסדים הנגרמים לבקר לחלב מהדבקה בטפילי , עם טפילים חיים הנו בטוח

 .קנינום. נ
  

 מטרות העבודה

 ימי הריון ואת השפעת  021-051ב  קנינום. נוק את נוכחות ורמת הנוגדנים הסגוליים ללבד
 רמת הנוגדנים בהקשר לאחוז ההפלות בעדר

  לבדוק האם חיסון עם טפילים חיים מונע או מצמצם את רמת ההפלות בקרב פרות חיוביות
 .קנינום. בנ  סרולוגית

 רה התוך רחמית של הטפילים מהאם חיוביות יצמצם את ההעב  לבדוק האם חיסון פרות
 .לוולד

  
  חומרים ושיטות , תהליכי עבודה

  
שלבי . בוצע ברפת סגורה( לבן-שחור)ישראלי -ניסוי חיסון פרות חלב מגזע פריזי0 תהליכי עבודה( 0.,

 0 הניסוי היו כדלקמן
 . איתור פרות בהריון והערכת גיל ההיריון על ידי הרופא המטפל של המשק     (א
נאוספורה יום נלקח דם לבדיקה סרולוגית להוכחות נוגדנים ל 021-051מפרות בגיל הריון      (ב

 . קנינום
 . חושבו כשליליות ולא קיבלו החיסון 00211פרות בעלות כייל שלילי או כייל גבולי של        (ג
ו  ( פרות 051)קבוצת מחוסנות .00 חולקו לשתי קבוצות 00511פרות עם רמת נוגדנים מעל       (ד
 (.פרות 204)קבוצת בקורת בלתי מחוסנות .2
כדי להשוות את אחוזי ההפלה בין , המעקב אחר ההיריון ותוצאותיו נמשך לכל אורך ההיריון     (ה

 ..החיוביות המחוסנות והחיוביות הלא מחוסנות, קבוצת הפרות השליליות
 .בניסוי בהגיען להריון הראשוןבדיקת נוגדנים בקרב העגלות שנולדו מאמהות ש        (ו

  
  
 :חומרים ושיטות 

 קנינום. נבדיקה סרולוגית ל( א
במשך  rpm 1500הנסיוב הופרד מהדם על ידי סירכוז של . להריון 021-051נלקחו דגימות דם בימים 

 pH 9.0בבופר פוספט  0002,811ועד  00211מהנסיובים הוכנו מיהולים כפולים החל מ . דקות 21
 .111Reske et al.,( 2) לפי  (IFAT)נבדקו במבחן נוגדנים זוהרים בלתי ישיר ובהמשך 

  
 קנינום. נ הכנת תרכיב חי ( ב

שגודלו בתרבית תאי  (Fish et al.,2007)חיים מבידוד ישראלי  נאוספורה קנינוםהתרכיב הוכן מטפילי 
VERO . הטפילים הופרדו מתאי המאכסן ונספרו בתא ספירהNeubauer .   מנות של תרכיב המכילות

 x10
8

ונשמרו בקרח מרגע הכנתן ועד להזרקתן עוד באותו    L-15ל מצע מזין "מ  ,טפילים הורחפו ב 0
 .עורית -התרכיב הוזרק תת. יום
  

 תוצאות
 מעקב סרולוגי 5.0

רמות (. 0' טבלה מס)ימי הריון  051 – 021פרות ב  0,0,1כ "במהלך המחקר נבדקו סרולוגית סה
, מהפרות היו שליליות   15.1%נמצא ש . או מתחת לזה נחשבו כפרות שליליות 00211ים של נוגדנ

( 2%.,5) ,07 ומתוך הפרות חיוביות . היו עם רמת הנוגדנים גבוהה יותר( =511n) 4.0%,בעוד ש 
בבדיקת מעקב ההיריון שנעשה בפרות הלא מחוסנות  211,,00היו בעלת כייל גבוהה משמעותי מעל ל 

, לעומת פרות חיוביות קנינום. נבהשוואה בין אחוז ההפלות בפרות שליליות סרולוגית ל, (2צה קבו)
. (p<0.0001)לעומת הפרות השליליות  2.1נמצא שרמת ההפלות בפרות החיוביות הייתה גבוהה פי 



 00511עם כייל של , בפרות החיוביות 01.1%לעומת  %,.7אחוז ההפלות בפרות השליליות עמד על 
לגובה   שאחוז ההפלות עולה ביחס ישיר ,' ניתן לראות בטבלה מס, יתר על כן(. 2' טבלה מס)יותר או 

רמת ההפלות בפרות הלא מחוסנות הייתה  0002,811כך שבפרות עם כייל נוגדנים , כייל הנוגדנים
 . 00511בפרות עם כייל  %,.1לעומת  1.0%,,

  
 חיסון

היו חיוביות שלא חוסנו ושימשו כקבוצת בקורת להשוואת  204, פרות 051כ "במהלך המחקר חוסנו סה
פרות מחוסנות נצפתה המלטה תקינה  024ב, ,' כפי שתואר בטבלה מס. אחוזי ההפלות בסוף ההריון

בפרות (. 01.1%)סיימו את ההריון בהפלה  ,5המליטו ו  071, בקבוצת הביקורת(. 05.5%)הפילו  20ו
בפרות הלא מחוסנות  21.1%אחוז הפלות עמד על  000,111עם כייל נוגדנים שווה או מעל ל 

שככל , יתר על כן ניתן לראות(. p=0.0348( ),1/,0)בפרות המחוסנות  1%.,0לעומת ( 28/014)
בפרות . ההבדל בין אחוז ההפלות בין קבוצת הביקורת והפרות המחוסנות גדל, שרמת הנוגדנים עלתה

 77.,היה גבוה פי ( 4.1%,)פלות בקבוצת הביקורת אחוז הה 001,511עם כייל מעל או שווה ל 
(p=0.0067 ) (. 1.4%)לעומת אחוז ההפלות בקבוצת המחוסנות 
  

 העברה תוך רחמית 
מבין העגלות שנולדו לפרות  01.8%נמצא ש , בהתייחס להעברה תוך רחמית של טפילים מאם לוולד

מספר העגלות החיוביות עלה , 00211בפרות עם כייל גבולי של . שליליות סרולוגית היו חיוביות
 ובפרות החיוביות עם כייל שווה או מעל  %,.,,ל
שאחוז ההעברה התוך רחמית , נראה אפוא(. 5' טבלה מס) 11%אחוז העגלות החיוביות היה  00511ל 

או יותר  001,511בפרות עם כייל נוגדנים של (. 0' ציור מס)עלה ביחס ישיר לכייל הנוגדנים של האם 
 .12.1%   החיוביים בשגר עמד על אחוז

השוואת אחוז ההעברה התוך רחמית בין שתי הקבוצות לא ניתן היה לראות הבדלים מובהקים 
. אחוז העגלות המודבקות בקבוצת המחוסנות היה נמוך יחסית לקבוצת הביקורת, מאידך, סטטיסטית

ים שנולדו מפרות לא מחוסנות היה אחוז החיובי 001,511שווה או מעל ל , בפרות עם כייל נוגדנים גבוה
 (. . 4' טבלה מס)בעגלות שנולדו לפרות מחוסנות  71%לעומת  12.1 % 

  
 ( n=1139)להריון  021-051 בפרות בימים  נאוספורה קנינוםהתפלגות נוגדני 0 0' טבלה מס

 
  

   השוואת אחוז ההפלות בפרות לא מחוסנות חיוביות ושליליות0  2' טבלה מס



 
  

 מעקב לאחר הריון בפרות חיוביות סרולוגית מחוסנות ולא מחוסנות0 ,' טבלה מס

 
  
  

 ( לא מחוסנות)באמהות שליליות וחיוביות  קנינום. נהעברה תוך רחמית של טפילי 0  5'טבלה מס

 
  
  

 ההעברה התוך רחמית לפי התפלגות כייל הנוגדנים באם . 0' ציור מס



 
  

  
 השוואת ההעברה התוך רחמית בין האמהות המחוסנות והלא מחוסנות  .4' טבלה מס

 
  
 וןדי

. בעדר בקר לחלב סגורנאוספורה קנינום תוצאות העבודה הנוכחית מעידות על חשיפה רחבה ל
 %,.,5חלק ניכר מהפרות . נאוספורה קנינוםהיו חיוביות סרולוגית ל 4.0%,, מהפרות שנבדקו

רמת נוגדנים גבוהה . 00,211הנן בעלות כייל נוגדנים גבוה מעל ל , מכלל הפרות 04%מהחיוביות או 
ימי ההיריון מעידה על שגשוג טפילים המגביר את הסיכוי להפלה ולהעברה אנכית של  021-051בשלב 

השוואת רמת ההפלות (. Pare et al., 1997, Quintanilla-Gozalo., 2000)הטפילים מהאם לוולד 
העלתה שבפרות עם כייל נוגדנים חיובי רמת ההפלות , בקרב הפרות עם כייל נוגדנים חיובי או שליליות

(. P<0.0001מובהקות סטטיסטית משמעותית עם )יותר מבפרות השליליות  2.1הייתה גבוהה פי 
ועד פי  ,חיובית סרולוגית גבוה פי  לפיהן הסיכוי להפלה של פרה, ממצא זה תומך בעבודות שפורסמו

 ,.Dubey et al ., 2006, Lopez-Gatius et al ., 2004, Anderson et al)מאשר בפרה שלילית   01
2000, Davison et al., 1999 .)ניתן לראות , במעקב לאחר סרולוגיה חיובית בדור השני, יתר על כן



בפרות עם כייל חיובי  11%מגיעה עד מעל ל שההעברה האנכית בפרות חיוביות הנה גבוהה מאוד ו
שהאחוז , יתכן. מהעגלות 01%בקרב הפרות השליליות נצפתה העברה אנכית בכ . 001,511מעל 

, האחת0 הגבוה של שגר חיובי שנמצא באמהות שליליות סרולוגית הנו תוצאה של שתי האפשרויות
העדר נוגדנים . ת שלא ניתן לזהותןרמת הנוגדנים במהלך ההיריון משתנה ועשוייה להגיע אף לרמו

בה תואר שכייל  Nogareda et al., 2007דווח בעבודה, ובהיריון נאוספורהבפרות מודבקות כרונית ב
בקרב פרות שהפילו ושלא  תופעה זו דווחה גם . נמצא בשלבי היריון שונים  שלילי בפרות חיוביות

בעבודה שפורסמה בישראל  .על ידי כלבייםשחלק מהעגלות נדבקו אופקית , האפשרות השנייה. הפילו
בבדיקה סרולוגית או לנאופורה מנפלים מאמהות שליליות סרולוגיות היה חיובי  %,2נמצא ש 

תוצאות אלו מצביעות בוודאות שלפרות שליליות עלול להיוולד שגר  (Mazuz et al.,2011).מולקולרית 
שהאחוז הגבוה של , יש לציין. דורות הבאיםשהן עלולות להוות מקור להעברה ל, חיובי ונראה אפוא

למרות שבמהלך העבודה לא דווח על הפלות באופן , שגר חיובי אינו שולל אפשרות של העברה אופקית
מהספרות המדעית ידוע שאחוז ההעברה האנכית   .Dubey et. Al 2007))אפידמי כמתואר בספרות 
-Lopezבשלב ההריון ובמועד ההדבקה בטפילים ותלוי אף  שונים נאוספורה בעכברים משתנה בין זני 

Perez et al., 2006, Reguidor-Cerrillo et al., 2010) .)הוכח שבעכברים העברת טפילים , בנוסף
 .Omata et al., 2004))לדור שני יכולה להתרחש בהדבקה אקוטית וכרונית 

הוכח כיעיל לצמצום ההפלות  חיסון הבקר עם טפילים חיים, במספר עבודות שנערכו בתנאי מעבדה    
(Innes et al, 2001; Williams et al, 2003) . חיסון עם טפילים חיים של פרות המודבקות באופן

אך לא בהכרח בפני ההעברה האנכית של הטפיל , הגן עליהן בפני הפלהנאוספורה טבעי או נסיוני עם 
ה המחוסנת לעומת קבוצת הביקורת בקבוצ 05.5%אירועי ההפלות ירדו ל , בעבודה הנוכחית. לעובר

סיכוייהן להפלה גבוה  001,511מעל , בפרות עם כייל נוגדנים גבוה, יתרה מכך. 01.11 %בה נצפו 
באחוז ההפלות בקבוצת הביקורת לעומת  77.,הפרש של עד פי  תוצאות החיסון הראו . במיוחד

 1  פרות ,2נמצא שמתוך  0002,811עם כייל של , בקבוצת הביקורת(. p=0.0067)קבוצת המחוסנות 
בשלושה מקרים בהם הוזרקו טפילים . 27מתוך  ,הפילו בעוד שבקר הפרות המחוסנות הפילו רק 

 . לפרות בהריון שליליות סרולוגית ההזרקה הייתה בטוחה לא התרחשה הפלה בעקבות החיסון
ידוע שבפרות בהן . ויום אינו ברור במלוא 021-051המנגנון המונע את ההפלות כשהחיסון ניתן ב 

הסיכוי להפלה גבוה יותר מאשר בפרות שהעלייה בכייל , נצפתה עלייה בכייל נוגדנים באמצע ההיריון
ידוע שבקרב פרות בתחילת , יחד עם זאת. Pare et al., 1997))מתרחשת לקראת סוף ההריון 

הדרושה להפרשת  Th1התגובה החיסונית מסוג . הטרימסטר השני קיימת ירידה בתגובה החיסונית
התפשטות ההדבקה וההעברה האנכית לעובר , המעכב את התרבות הטפילים ^-IFN, ציטוקינים מסוג 

((Innes et al., 1995 חיסון בשלב זה מגביר את התגובה החיסונית . הנה תגובה קריטית להיריון תקין
אך ביכולתה , התאית של האם ומאפשר לעובר לפתח מערכת חיסונית משלו שאינה מונעת הדבקה

בהתייחס להעברה האנכית של טפילים לחיסון לא הייתה השפעה משמעותית בצמצום . למנוע ההפלה
בפרות עם כייל  אבל ניתן לראות מגמת ירידה בהעברה  ,קנינום. נההעברה התוך רחמית של טפילי 

 .נוגדנים גבוה
בעת החיסון עם  ספורה קנינוםנאומהעבודה שבוצעה נראה שחיסון פרות בעלות כייל גבוה ל, לסיכום

 . גרם לירידה ברמת ההפלות בקרב פרות מחוסנות לעומת פרות הביקורת, טפילים חיים
דבר שיאפשר זמינות , בעתיד יבוצעו עבודות חיסון עם תרכיבים המכילים טפילים חיים מוקפאים

 .החיסונים בהתאמה לשלב ההיריון המתאים ביותר לחיסון
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