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 ירתקצ. 1

 ה ממשפחת נגיף י"ע הנגרמת קדחת קקיונית )ק"ק( היא מחלה ייחודית לפרות ולבופאלו: הצגת הבעיה

Rhabdoviridea,  והנזקים המחלה בשכיחות גבוהה הופעת  יבחושים.  או כנראה באמצעות יתושים המועבר

המחלה  תפידמיולוגיא, חידדו את הצורך בחקירת הווקטור לא ידועעובדה כי הכלכליים להם היא גורמת וה

 .בישראל

וחשיפה ואפיון גורמי סיכון  אנזאוטית בישראל: זיהוי ווקטורים פוטנציאלים, זיהוי האם המחלה מטרות

 . לנגיף

 PCR. בבדיקת בדם נגוע בהאכלה מלאכותיתנבחנה  .Culex p. pולת ההעברה של היתוש: יכותוצאותשיטות 

לאחר ימים  5,4,0 האכלה. בהדבקת תרביות בכתש יתושותלאחר ה 8-11חיוביות בימים  05%מעל נמצאה 

ניסיון להדגים את הנגיף בסימון פלורסנטי לא צלח. בדומה נבדקו  יבחושות  .ההאכלה הופיע אפקט ציטופטי

 לא הודגם . בנגיף. לאחר ההאכלה 11-ו 8חיוביות בימים  08%נמצאו ו C. imicola -ו C. oxystomaמסוג שדה 

 .ותויהתפרצביתושות ויבחושות ברפתות  ות בלכיד PCRבנגיף 

פרות  11/ 1100 נמצאו 1550-1550. בסקר בקר בשנים SN  שני סקריב ההתבצעבישראל אנזאוטיות  בחינת

זהות של  הנמצא ניתוח פילוגנטיב. דגימות חיוביות 2/ 241 נמצאו 1555-1552בר בשנים חיוביות. בסקר חיות 

יצרו צבר ייחודי  יחד .1555הנגיף הישראלי מזהות עם  20%-ו 1558י מבין הנגיפים הישראלי והתורכ 22%

  .תורכיהמנגיף של חדירת ה תוצר תהי 1558התפרצות ו שיתכן הצביעלמזרח התיכון. ניתוח מטאורולוגי 

 מומת.ישראלי יעילות תרכיב וניתוח  1558-1515התפרצויות בעבודה התבצע תיאור דינאמיקת 

התגובה החיסונית  תוצאות בחינתבניסוי שדה במעקב יומי של חום ותנובת חלב. הודגמה שימוש הבטיחות 

 05% -נמצאה יעילות הגנה של כ 1558גיבוש פרוטוקול מיטבי. בהתפרצות הובילו לבשימוש בתרכיב המושרית 

 תרכיב שנתיים ברציפות. במתן 

ביבחושות  08%-ביתושות ו 05%על . חיוביות של מכי הנגיף לא היה אנזאוטי בשנים שנבדקו הודגם מסקנות:

לאחר ההאכלה בהתאמה מעידה שיתכן ולחרקים אלו תפקיד בהעברת הנגיף. לא נמצאה  8-11-ו 8-11בימים 

 50%   של יעילות ובעל אימונוגני ,ישראלי נמצא בטוח מומת תרכיב חיוביות לנגיף בלכידות ליד התפרצויות.

 בשימוש שנתיים ברציפות.

כמתאם לריכוז נגיף ולהדגימו באימונופלורסנציה.  Culex p. pההעברה של היתוש  נציאל פוטמומלץ לבחון  

תיעוד אלו ולכידות ברפתות. רים אחרים ולהפעיל תוכנית ניטור מומלץ לבחון יכולת ההעברה של מעבי

 ישראל.גיבוש מדיניות התמודדות עם המחלה ביאפשרו אפידימיולוגי של ההתפרצויות ושיפור יעילות התרכיב 
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Abstract 

Background: Bovine ephemeral fever (BEF) is a unique cow and buffalo disease caused by a 

virus of the family Rhabodoviridae, transmitted probably by Culicoides or mosquitoes. The 

frequent onset and unknown vector have stressed the need for an epidemiological investigation 

of BEF in Israel.  

Aims: vector identification, questioning whether the disease enzootic in Israel and characterizing 

disease risk factors. 

Method and results: The virus susceptibility of Culex p.p was tested using artificial feeding. 

PCR tests indicated over 50% positive mosquitoes 8-21 days post infection (DPI). Tissue 

cultures infected with 0, 4, 7 DPI mosquito lisate demonstrated CPE. Virus staining using 

immunoflourescent in mosquitoes did not succeed. Similarly, fed Culicoides imicola and 

Culicoides oxystoma, resulted in 58% virus positivity 8,12 DPI. Virus detection in field collected 

mosquitoes and midges during outbreaks by PCR failed.  

Two serum neutralization (SN) based serological surveys were aimed to test the virus presence in 

Israel between outbreaks, detecting 11/1155 positive cows in the years 2005-2007and 9/942 

positive wildlife in years 2000-2009. A phylogenetic analysis revealed a 99% identity between 

2008 Israeli and Turkish viruses, with a 97% identity to the 2000 Israeli virus, together 

constructing a unique Mediterranean genetic cluster. Meteorological analysis indicated that viral 

penetration from turkey may be the cause for the 2008 outbreak. Additionally, our study 

described the unique epidemiological aspects of the 2008-2010 outbreaks and examined the field 

effectiveness of the Israeli inactivated vaccine. Safety of the vaccine was tested in field 

experiments including daily monitoring of body temperature and milk production. 

Immunogenicity was tested using different protocols, resulting in a recommended protocol. A 

protocol which includes 3 consecutive vaccine administrations demonstrated a 50% efficacy in 

the 2008 outbreak.  

Conclusions: The virus was not enzootic during the tested years. Phylogenetic and 

meteorological analysis support that viral penetration from turkey may caused the 2008 outbreak. 

Over 50% and 58% positive mosquito and midges in 8-21 DPI and 8-12 DPI in respective 

indicates a possible role in virus transmitting. Israeli inactivated vaccine is safe, immunogenic 

and induce 50% protection when administrated two years in a row. We recommend further 

testing the vectorial's Culex p.p. potential using immunofloursence, and exploring other potential 

vectors possibly by regularly trapping. In addition, a consistent epidemiological documentation 

and vaccine improvement, will hopefully lead to an adequate national management policy.  
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 מבוא ותאור הבעיה:. 2

 -גדילי ממשפחת ה-חד RNAקדחת קקיונית )ק"ק( היא מחלה ייחודית לפרות ולבופאלו הנגרמת ע"י נגיף 

Rhabdoviridea  (Nandi and Negi, 1999).  גלי חום,  1-3 -המחלה היא בעלת מופע חריף וקצר ומתבטאת ב

בירידה חדה בתנובת חלב, בצליעה והליכה נוקשה ובמקרים רבים גם ברביצה. שיעורי ההתקף המאפיינים את 

 1%-1%( אולם שיעור התמותה הוא נמוך ולרוב אינו עולה על 85%המחלה עלולים להיות גבוהים מאד )עד 

חיים אשר סבלו מן המחלה מפתחים -בעלי .(Nandi and Negi, 1999)רות גבוהות תנובה והוא גבוה יותר בפ

שבועות לאחר ההתפרצות  1-3לרוב עמידות לכל החיים למרות שלעיתים מופיע התקף שני של המחלה 

. המחלה גורמת לנזקים כלכליים משמעותיים הנובעים בעיקר כתוצאה (St George, 1985) הראשונית

 . (Theodoridis et al., 1973; Yeruham et al., 2003b) מירידה בתנובת החלב, מתמותה ומהפלות 

אבחון המחלה יכול להתבצע באמצעות הדגמה של היפוך סרולוגי בין דגימת דם הנלקחת בעת השלב האקוטי 

תרבית , או באמצעות בידוד של הנגיף בserum neutralizationבשיטת ודגימה הנאספת בשלב הקונבלסנטי, 

ייתכן  .(Nandi and Negi, 1999) דגימת דם מלא הנאספת בעת התחלואה הקליניתמ Vero  או BHK-1תאי 

 ,.Stram et al)לזיהוי ולכימות הדבקה בנגיף  real-time RT-PCRתבחין ב או RT-PCRזיהוי באמצעות  

טרופים באוסטרליה, אפריקה ואסיה, והתפרצויות שלה -המחלה נפוצה בעיקר באזורים טרופים וסוב. (2005

. (Rosen, 1931) 1231 -קורות בעיקר בעונות החמות או עונות המעבר. בישראל תוארה המחלה לראשונה ב

 1554 -וב 1222-1551 -, וחזרה ב1225-1221 -ולאחר מכן  הופיעה רק ב 05 -מאז נצפתה המחלה שוב בשנות ה

(Yeruham et al., 2002; Yeruham et al., 2007; Yeruham et al., 2003a; Yeruham et al., 2003b; 

Yeruham et al., 2005).  קליני של בעזרת תיעוד  .בישראל מדי קיץ התפרצות של המחלה התרחשה 1558מאז

מהמכון הווטרינרי, שורטטו מפות  BEFVנגועים ונתוני זיהוי מולקולרי של  התפרצויות במשקיםה

התפשטות  דינאמיקתעם  באזורים שוניםחלה התפרצות בכל שנה  הדגימו כיהמפות . 1558-1515ת התפרצויו

אזורים שנפגעו בשנה הקודמת כתלות בותנאי סביבה כמו גם גורמי חשיפה מ תוצאהכנראה כאחרת וזאת 

  .חסינות עדרובנוכחות 

בזימבבווה,  Culicoides coarctatus  -ו Culicoides imicolaממיני יבחושים שונים; בעולם בודד הנגיף 

 -ו Anopheles bancroftiiבאוסטרליה  ומיתושים כדוגמת  C. brevitarsis -מחמישה מיני יבחושים בקניה, מ

Culex annulirostris (Nandi and Negi, 1999) (Mellor et al., 2000)15 -. יחד עם זאת, נסיונות לבודדו כ 

 זהות .(Venter et al., 2003), כשלו Culicoides imicolaימים אחרי הדבקת יבחושים ממינים שונים כולל 

( Culex pipiens pipiensכי כולכית הבית ) הראותוצאות מקדימות ממעבדתנו ו אינה ידועה הוקטור המעביר

ימוש בתרכיב מומת מאמצי המניעה בפיתוח ובמתן תרכיב. ש ותרכזבעבר היכולה להוות וקטור אפשרי. 

ואילו שתי מנות חיסון בנגיף חי  .(Vanselow et al., 1985)איפשר הגנה של כחצי שנה מפני הדבקה בנגיף 

 ,.Vanselow et al) חודשים לפחות, כתלות באדג'ובנט שהוסף לתרכיב 11מוחלש סיפקו הגנה לתקופה של 

 11של הנגיף הראה תגובה חיסונית מבטיחה אשר מנעה מחלה קשה במשך  Gכן, שימוש בחלבון -.  כמו(1995

למחלה. במכון יעיל זאת, עדיין אין תרכיב מסחרי  למרות .(Uren et al., 1994) חודשים אך לא מנעה הדבקה

ע"ש קימרון פותח תרכיב מומת לק"ק. במחקר שדה שביצענו במשותף עם המכון הוטרינרי נמצא  יהווטרינר

גם שימוש בתרכיב החדש לא ימנע תוצאות אלו הדגישו כי  לאחר מתן כפול. 05%התרכיב כבעל יעילות של 

 עדיין קיים צורך גדול בזיהוי המעביר.לחלוטין את התחלואה וכי 
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חידדו את הצורך  בעשור האחרון והנזקים הכלכליים אותם גרמהגבוהה בישראל  תדירותהופעת המחלה ב

מטרת מחקר זה היא תיאור . והבנת הגורמים המשפיעים על הארעותה בחקירת האפידמיולוגיה של ק"ק

מכלול  בהסתכלות הרחבה עלייחודו הייתה  .בישראל ק"קהגורמים המשפיעים על האפידמיולוגיה של והבנת 

: היבטים עיקריים ומשלימים מספרהמחקר התמקד ב גורמים המשפיעים על התחלואה בקדחת קיקיונית.

 . וחשיפה לנגיףואפיון גורמי סיכון  אנזאוטית בישראלזיהוי ווקטורים פוטנציאלים, זיהוי האם המחלה 

להלן סיכום  בישראל קיקיוניתבאשר לאפידמיולוגיה של קדחת  לותשאחלק מהלענות על  ניסינובעבודה 

 .בחמש השנים בהן התקיים המחקר ותוצאותיהםעיקרי הניסויים 

 

 מטרת המחקר:. 3

 מטרה מרכזית:

מנת למצוא דרכים -תאור והבנת הגורמים המשפיעים על האפידמיולוגיה של קדחת קיקיונית בישראל על

 מיטביות למניעתה. 

 ציפיות:מטרות ספ

 לזהות האם המחלה קיימת בישראל באופן אנדמי ואם כן באילו אזורים.  .1

 .אנזאוטי בפרות בין התפרצויות נגיףזיהוי האם ה 1.1 

 הנגיף אנזאוטי בחיות בר בין התפרצויות.זיהוי האם  1.1 

 איפיון הנגיף הישראלי בהשוואה לנגיפים בעולם. 1.3 

 המחלה.לזהות ווקטורים פוטנציאלים של  . 1

 Culex Pipiens Pipiensידי היתוש -זיהוי יכולת העברת הנגיף על 1.1 

)אוכלוסיית מעבדה( והיבחוש Culex perexiguus ידי היתוש -יכולת העברת הנגיף על זיהוי 1.1

Culicoides imicola .)לכידות מהשדה( 

 1552 -ו 1558 -יד אתרי התפרצות בזיהוי הנגיף ביבחושים ויתושים שנאספו ל 1.3 

 לאפיין גורמי סיכון לנגיעות במשקי בקר לחלב בישראל.  .3

  

 2012-2002בשנים  פירוט עיקרי הניסויים שבוצעו. 5

 האם הנגיף אנזואוטי בישראל? –קביעת דינמיקת הופעת הנגיף בישראל  : 1מטרה 

 זיהוי חשיפת עגלות ופרות לנגיף בין ההתפרצויות.   11.

זהות חשיפה סרולוגית של עגלות ופרות לנגיף בתקופה בין ההתפרצויות מטרתו של חלק זה במחקר הייתה ל

דוגמאות מבקר  1100.  הסקר כלל 1558 -ו 1554)התפרצויות של המחלה ארעו בשנים  1550 -ו 1552בשנים 

 130-דוגמאות מ 023: 1552ישובים, עגלות  43-דוגמאות מ 300: 1550. עגלות 1552 -ו 1550לחלב בשנים 

-1552ישובים. לא נמצאו דגימות חיוביות בדוגמאות העגלות משנת  42-דוגמאות מ 130: 1552רות ישובים, פ

וניתוח גיאוגרפי הראה חפיפה בין המשקים  BEFV נמצאו חיוביות לנוגדני  1552-דגימות פרות מ 11. 1550

יוביות העלתה כי . בדיקת תאריכי הלידה של הפרות הח1554החיוביים בסקר ובין משקים שנפגעו בהתפרצות 

והנוגדנים הינם ככל הנראה תוצר של חשיפה מוקדמת לנגיף. ניתן   1554גילן מתאים לחשיפה בהתפרצות 

 בישראל.בפרות לא היה הנגיף אנזאוטי   1554-1550להסיק מהסקר כי בשנים שבין ההתפרצויות 
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צבע המפה מייצג . )2005צות על רקע מפת התפר 2002: מיקום הישובים החיוביים מדוגמאות פרות 1תרשים 

 .1554 -סיכון להופעת מחלה קלינית ע"פ דיווחי ההתפרצות ב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 זיהוי חשיפת מע"ג בר לק"ק.  21.

דוגמאות שנאספו בעשר שנים  241גירה לנגיף. הסקר כלל -מטרתו של חלק זה הייתה לזהות חשיפה של מעלי

 ( לנוכחות נוגדנים. SNנבדקו בשיטת סרום ניאוטרליזציה )על ידי נציגי רשות הטבע והגנים. הדוגמאות 

 : המיקום והמועד בו נאספו הדוגמאות החיוביות מחיות בר.2תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ומאזורים בהם תועדה מחלה  1554-1552ניתן לראות כי כל הדוגמאות נדגמו בפרק הזמן שבין ההתפרצויות  

( 4.4%עם זאת נמצאו גם צבאים ), ( 13.8%)נמצא בבופאלו  נגיףחיוביים ל בע"חגבוה של השיעור הבעבר. 

נוגדנים שנמצאו בדגימות וה יתכן  נלקחו מבע"ח בוגריםבסקר רוב הדגימות (. מאחר ו5.0%וראמים חיוביים )

לסיכום, מיקום הדוגמאות החיוביות ומספרן הנמוך מעיד כי  בר.עהתפרצויות תוצאה של חשיפה לנגיף בהם 

 נן מהוות מאגר לנגיף בין התפרצויות. חיות בר אי

שומרה שתולה

גרנות הגליל
גורן

געתון עין יעקב

פקיעין 
החדשה

אבן 
מנחם

צפת

בית 
הלל

ר'עג

שניר

אודם

קשת

יונתן

נאות 
הגולן

מבוא 
חמה

עין דור

מצר

חמדיה

חרודעין 

נורית

אפק

שדה יעקב

כרם 
ל"מהר אליקים

מגל

העגן

הר 
חורשן

כזיב

החולה

גזית

שדה 
אליעזר

28.10.07

5.11.07

4.1.07

30.1.08

סוסיה

חולון

יכיני

מצפה שלם

עין גדי

נתיב השיירה

דורות

פלמחים

אשדוד

מבקיעים

תל אביב

גליל ים

רשפון

צור נתן

מנוחה

כפר מנחם

מודיעין
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  .מישראל בהשוואה לבידודים אחרים בעולם 2000ו  BEFV 2002ניתוח פילוגנטי לנגיפי  1.3

נאספו דוגמאות דם מפרות אשר הראו סימנים אופייניים למחלה, ונזרעו על תרבית  1558במהלך התפרצות 

יישובים  0-דגימות מ 0 -בודד מ VERO -  (Epithelial kidney cells ,African green monkey .BEFVתאי 

גובש רצף הסכמה אשר שימש לאנליזה גנטית באמצעות שיטת ה  Gולאחר ריצוף מקטע מהחלבון המבני 

Neighbor-Joining   (, מצרים 1558עם בידודים מטורקיה ) כמו גם 1555בה השווה לנגיף שבודד בהתפרצות

במטרה לאפיין את הקרבה הגנטית של נגיפים זאת  (.1222-1554זרח אסיה )( ומ1228-1228) (, אוסטרליה1550)

בין הנגיף  22%התוצאות הדגימו זהות של . התבצע ניתוח פילוגנטי ולאפשר למידה על  מקור הנגיף  מישראל

 1555ובין הנגיף התורכי מאותה השנה. יחד עם הנגיף הישראלי מהתפרצות  1558הישראלי מהתפרצות 

 ( ייחודי למזרח התיכון.clusterתורכי וישראלי( יצרו אשכול גנטי חדש ) 1558לנגיפי  20%הות של )שנמצא בז

בדרום  ןחבילות אוויר שמקור גילה כי  back and forward trajectoriesבשיטת  ניתוח מטאורולוגי

 2ת בישראל תפרצוההגיעו למיקום תחילת ה, אזור שחווה התפרצות קשה לפני ההתפרצות בישראל, טורקיה

כי ככל הנראה הנגיף אינו מצביעות פרק זה תוצאות התחלואה הראשון. מקרה  הופעתלפני בלבד  ימים

. ממדינות שכנותBEFV  של מעביר   חוצת גבולות סעהתפקיד חשוב בהאנזאוטי בישראל  ויתכן כי לרוחות 

 מתאר את תוצאות הניתוח. 3תרשים 

 2002ו  2000הישראלים משנת  ם: ניתוח פילוגנטי של הנגיפי 3תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 וקטורים פוטנציאלים של הנגיף לזהות :2מטרה 

 Cxמחקר הייתה כי המחלה מועברת בארץ על ידי אחד או יותר ממיני היתושים  הנחת הייסוד בחלק זה של ה

pipiens ו-Cx. perexiguus  היבחוש  חד ממיניאCulicoides imicola  אוCulicoides oxystoma ,עקב זאת .



 7 

ובירור רמות ההדבקה שלו בנגיף ביחס לאירועי התחלואה ולתנאים  רכי זיהוי מין הווקטו היתההשערתנו 

 מפתח להבנת האפידמיולוגיה של המחלה בארץ ולמניעת התחלואה.  יהוו הסביבתיים של המקומות הנגועים 

בתנאי מעבדה. המועמד vector competenceהתמקדנו בפיתוח מערכות אשר יאפשרו מבחני   בתחילה

(, כולכית מצויה  C.p.p) Cx. pipiensהראשוני שנבחר לבדיקת יכולת העברת הנגיף היה יתוש הבית 

מהמעבדה לאנטומולוגיה במשרד הבריאות. יתוש זה, המצוי ביותר בישראל מהווה חשוד  עיקרי לתפקיד 

שמשת אינסקטריום בבי"ס לרפואה וטרינרית עם השימש מודל  עליו פותחו כל הכלים הניסויים. הווקטור ו

ציונל ניסויים. רבהמשך האשר גידולה התבצע ברחובות וממנה נדגמו היתושות ה מושבת יתושים ובאה

נגיף ישרוד ויתרבה ביתוש ואף ינוע ההעבודה היה שאם חרק זה מהווה מעביר, הרי שבהדבקה מלאכותית 

ותרביות  ,PCR בבדיקתאת זאת בקשנו להדגים ות הרוק. ויתבסס באיברים חיוניים להדבקה כדוגמת בלוט

יתושים באיברים שנותחו מיתושים שניזונו מדם נגוע ובחתכים בסימון אימונופלורסנטי  גם תאים כמו

 קפואים. 

 

 PipiensCulex Pipiens   (.C. P. P )ידי היתוש -זיהוי יכולת העברת הנגיף על. 2.1

  (,  .p.pC)  האכלת אוכלוסיות מעבדה של 2.1.1

מחד ומאידך יאפשרו את בדם נגוע אחוז גבוה של  היתושים קביעת תנאים להאכלת שלב זה הייתה  תמטר

התפתחות הנגיף ביתוש במידה וזו אפשרית. לשם כך נבנתה מערכת האכלה מלאכותית המאפשרת האכלת 

 (.I+II 4 ההיתושות לפרק זמן ממושך תוך שמירת טמפרטורת הדם המשמש להאכלה )ראה תמונ

 : מערכת להאכלה מלאכותית של יתושות5תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הניסויים שנעשו על מנת להגיע לפרוטוקול האכלה מיטבי: עיקרלהלן תאור 

. השפעת מנח הקולונה )מעל או מתחת לכלוב(. לצורך כך נערך ניסוי ההאכלה בשני כלים בתנאים שווים 1

יקום הקולונה ביחס לכלי. כלי אחד הונח על גבי הקולונה )אכילה מלמטה(. השני הונח על גבי שולחן למעט מ

העבודה והוצמדה קולונה הפוכה מעליו )אכילה מלמעלה(. בדיקה זו העלתה כי ישנה עדיפות להאכלה מלמעלה  

 (.p=0.002( )2/14) 10%( לעומת 18/12) 05%

שע' מטעמי נוחות  2דק' ועד כ  35ת בספרות מתואר זמן האכלה הנמשך כ . קביעת זמן האכלה. במערכות רבו1

שע'. הבדיקה העלתה כי בפרק  12-(, כover nightוגמישות נבדקה יכולת האכלה בפרק זמן של משך הלילה )

קבלת ההאכלה ארוכה נשמרו תנאי המערכת והתאפשרה ההאכלה ארוכת זמן. כמו כן, אפשרה  זהזמן 

 ארוחת דם. בנית גדולה של נקבות שניזונו אוכלוסייה הומוג

I II 
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. קביעת סוג הממברנה לניסויי ההאכלה. הניסויים הראשונים שביצענו התבססו על שימוש בממברנת עוף 3

לשימוש בממברנה זו מגבלות הקשורות בצורך בתכנון  ,שעל פי הספרות נמצאה כמותאמת ביותר. אולם

רות בין ניסויים. בנוסף, בספרות מתועדים גם ניסויי האכלה מוקדם ובתחזוקה שוטפת של חיות וברמת ההדי

. בפרק זה Parafilm' wax membrane'בשימוש בפארפילם   Culexמלאכותית של יתושים אחרים מהסוג 

 quail Coturnixניסוי בו שימשה ממברנת פאראפילם ששופשפה על שלו ) 3.1התבצעו שני ניסויים עיקריים: 

coturnix) את ריחו ואשר נמתחה על הקולונה כך שתהיה דקה יותר. בהמשך התבצע מעקב אחר  בכדי לספוג

היתושות שניזונו בכדי לקבוע האם אכילת ארוחת דם בצורה זו מובילה להטלת ביצים כמתרחש בטבע 

 24%יום(. הבדיקה העלתה כי   14-ומאפשרת משך חיים ארוך דיו לביצוע הניסויים המתוכננים בהמשך )כ

( בהאכלה בפאראפילם עם ריח שלו, וכי אכילה זו 114/110) (Engorged)ניזונו מדם באופן מלא  מהיתושות

 מובילה לשיעור הטלה דומה להאכלה ישירה על גבי חיית מעבדה.

 Adenosine triphosphate (ATP)ניסוי בו נבדקה אפשרות החלפת ריח השלו המשמש כגירוי, בנוכחות  3.1

ניסוי התבצעה השוואה בין אכילה דרך ממברנת פאראפילם ללא ב ציה ביתושים.המוכר כמעורר פאגוסטימול

 Adenosineתוספות, ממברנת פאראפילם עם ריח שלו וממברנת פאראפילם שכיסתה דם פרה בתוספת 

triphosphate (ATP)  בריכוז שלM 5.552 .כמומלץ בספרות 

בהק כי ניתן לוותר על השריית גירוי מסכמת את תוצאות הניסוי אשר הדגימו באופן מו הטבלה הבאה

 .M 5.552בריכוז  ATPשמקורו בחיה בעזרת נוכחות  

 

 קולונה

יתושות 

 שניזונו

סך 

 היתושות

אחוז 

 אכילה

p-value  

 2בהשוואה לקבוצה 

 0.41 63% 48 30 .  ריח שלו1

 - ATP 43 60 72%. תוספת 1

. בקורת ללא ריח 3

 ATP 23 52 44%שלו וללא 

0.004 

 

 קביעת תנאי שימוש בדם נגוע. על פי הספרות  מומלץ להשתמש בנגיף שלא עבר תהליך של הקפאה והפשרה  .4

בניסוי בו התבצעה ההאכלה במיהולי נגיף שונים נמצא כי אך היה צורך לקבוע באיזה ריכוז נגיף להשתמש. 

יף לדם אפשר קיום מערכת נג 1:15( אינו מתאים לשימוש, מיהול עבודה של 1:1ריכוז גבוה של נגיף )יחס 

ההאכלה טובה ללא דחייה. תוצאות אלו עלו בקנה אחד עם פרוטוקול מומלץ אשר התקבל באדיבותו של 

Michael.J.Turell   מUSAMRIID  .)תכתובת אלקטרונית( 

 הדגמת התפתחות הנגיף ביתושות לאחר זמני האכלה שונים 2.1.2

פרוטוקול ההאכלה התבצעו ניסויים לשם העמדה וכיול של  גיבושלאחר : PCR זיהוי מולקולרי ב 2.1.2.1

הוקמה מערכת ששמישה בקורת חיובית  בתחילהשיטות לזיהוי מולקולרי של הנגיף ביתושות המואכלות. 

הפריימרים תוכננו  .ן קבועמתבטא ביתושים באופהלתהליך ההפקה של היתושים המבוססת על הגן אקטין 

מקטע  והגבירוCulex pipiens pipiens beta-actin mRNA, complete cds  (DQ385449.2  )מתוך הרצף 

 :232bpבגודל 

actinmosq523F: CTA CGA GGG ATA CGC TCT GC 

actinmosq755R: GCA GCT CGT ACG ATT TCT CC 
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 :809bpבגודל  Gרצף חלבון המעטפת מקטע מ גבירהנגיף המ לזיהוי PCRכוילה מערכתבהמשך 

BEF346F 5'-TATTACCCTCCTGCCGGATGCTTT-3' 

BEF1155R 5'-AGGTCTGTATTCGCACCAAGCTCT-3' 

לאחר  5,2,8,11,12בימים דם נגוע ב מואכלותיתושות שתי מופיעות תוצאות ניסוי בו נדגמו  0בתרשים  

ימים  8 -ו 2שכמעט ונעלם  5ניתן לראות תוצר בזמן כפי שתואר לעיל.   RNAההאכלה נכתשו ומהן הופק 

יום מיום  12והלאה מופיע שוב. תוצאה זו מעידה על נוכחות נגיף גם לאחר  11בהמשך ביום לאחר ההאכלה ו

 ההאכלה.

 לאחר ההאכלה  12עד  0, ביתושות בימים  PCR: הדגמת הנגיף באמצעות 7תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

בניסויים  . בימים שונים לאחר ההאכלה יתושות 128ב (,  C.p.p)נבחן פוטנציאל ההדבקה של יתושי  בהמשך

 :Gחלבון אחר בשתוכנן מרצף  רפריימרים אח עם זוג PCRאלו שופרה תגובת ה

5' TAGATCARGGTGCATTAATTCC 3' BEF3413 Forward 

BEF3730 Reverse 5' CTGGAGCCTCCCATAATCTCTC 3'  

 

, DPI 11-13מיתושות  DPI ,01% 2-15מיתושות  DPI ,08% 5-4מיתושות  82%ב  PCRנוכחות נגיף ב נמצאה

  (2תרשים ).DPI 12-35מיתושות  25%

 בדם נגוע בימים שונים לאחר ההאכלה PCR: אחוז יתושות חיוביות בבדיקת 2תרשים 
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 :eroVזיהוי באמצעות הדבקת תאי תרבית  2.1.2.2

 .גועבדם נ בימים שונים לאחר ההאכלהנבדקה חיוניות הנגיף על ידי הדבקת תרביות בכתש יתושות בהמשך 

ם( תושיש יכתשתי בקרות שליליות )ללא  ובתוספתדופליקאטים בבאופן סטירילי  14פלטות העבודה נעשתה ב

התבצע  Cº30-. הפלטות נשמרו באינקובאטור בVEROתאי  1mlעם ש כת  100ulנזרעובכל בארית . בכל פלטה

 102בצורה זו נבדקו עמים. פ 3חדשים  מעקב יומיומי אחר הופעת אפקט ציטופטי. כל דוגמה הועברה לתאים

 .לאחר ההאכלה 5,4,0ביתושות בימים הופיע אפקט ציטופטי  .לאחר ההאכלה 165,4,0,11,דוגמאות בימים 

 בתרבית: BEFVכיול מערכת סימון אימונופלורסנטית של הנגיף  2.1.3

 .ישהתאים רגמערכת לזיהוי אימונופלורסנטי בתרביות יתוש כוילה לסימון הנגיף בכשלב מקדים 

ליצירת סרום יחד של הנגיף ששימשו  Gבתחילה תוכננו וסונטזו ארבעת הפפטידים הבאים מחלבון המעטפת 

 היפר אימוני בארנבות, על ידי חברה חיצונית.

Peptide 1 H2N-VLIITLLVNGIHFEKIYNVPVNC-COOH 

Peptide 2 H2N-IEFYVLIQHKPFLNPYDNLIYDSRFLTPC-COOH 

Peptide 3 H2N-GLVHVNKGCLSTFC-COOH 

Peptide 4 H2N-CTINDSKTKGC-COOH 

 Goat Anti Rabbit IgGהנוגדנים בסרום שימשו כנוגדן ראשוני וכוילו במערכת סימון עם הנוגדן השניוני 

Alexa Flour 488  בתאיVero.  תאיVero  עםBEFV  שעות בתנאי  48או ללא נגיף הודגרו למשך-Cº30 5%   

CO
2
 בוצעו שטיפותובסיומן  PFA 4%עם  RTדק'  15למשך התאים קובעו  מדיוםהשאריות לאחר שטיפת   

 GS  +0.1% Triton  ,35 8%עם   Blocking,חסימת אתרי קישור חופשיים  לאחר דק'. 15למשך  PBS עם

למשך הלילה  Rabbit Anti mix pep 1-4יים, ראשונתערובת הנוגדנים ה נשטפו התאים וסומנו עם RTדק' 

 :טלטולב RTדק'  40למשך לאחר שטיפות הודגרו התאים עם התערובת הבאה  .Cº 4ובטמפרטורה של 

• Goat anti rabbit IgG Alexa Flour 488 Invirtogen A11008 (1:500)- .סימון ירוק 

• 10mg/ml Rhenium D1306 (1:1000)  DAPI - .סימון כחול בגרעין 

•1mg/ml Sigma p1951(1:500)  PHLOIDIN - ות אקטין.סימון אדום בנוכח 

 .Mounting Mediumסיום נשטפו התאים וכוסו עם זכוכית מכסה לאחר הוספת  ב
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 יבמיקרוסקופ פלורסנט Veroבתאי  BEFV: סימון פלורסנטי של הנגיף 5תרשים 

 
 

 15ולמו בהגדלה של פי צ A+Dהריבוע המקווקו מסמן את האזור המוגדל במעבר להגדלה גדולה יותר כאשר 

B+E  ו  45בהגדלה של פיC+F  155בהגדלה של פי. 

כפי שצולמו מודבקים ושאינם מודבקים  Veroמדגימות את הסימון בתאי   A-B 8תרשים בהתמונות 

 במיקרוסקופ קונפוקלי.

 במיקורסקופ קונפוקלי Veroבתאי  BEFV: סימון פלורסנטי של הנגיף 2תרשים 
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A  ,תאים שאינם מודבקיםB  .ניתן לראות שבתאי התרבית המודבקים בנגיף הופיע סימון תאים מודבקים

במיקרוסקופ הפלורוסנטי ובקונפוקלי הודגם  155ספציפי שאינו קיים בתאי הביקורת ובעזרת הגדלה של פי 

 הנגיף מסביב לגרעין, ממלא את חלל  הציטופלזמה. 

 ביתושות מודבקות: BEFVהנגיף סימון אימונופלורסנטי של  2.1.5

 סימון אימונופלורסנטי של חתכי יתושות בקורת:  2.1.5.1 

כהכנה לסימון הנגיף בחתכים קפואים של יתושות מודבקות בנגיף, כוילה מערכת סימון ביתושי ביקורת בה 

ההאכלה הואכלו בדם חופשי מנגיף באמצעות   .C.P. Pהותאם פרוטוקול הטיפול ברקמת היתוש. יתושי  

סוכרוז למשך הלילה ב  10%לאחר ההאכלה הופרדו מרגליים וכנפיים והועברו לתמיסת  0מלאכותית וביום 

Cº 4לאחר מכן הוקפאו בטמפרטורה של . Cº -20  בעזרתOCT  ש' או יותר נחתכו באופן  14)בר נאור(. בתום

. החתכים סומנו בדומה Cº 4ונשמרו במקרר ב  + super  frost סגיטלי והוצמדו לזכוכית נושא מסוג 

 לפרוטוקול הסימון שתואר בפרק סימון תרביות הרקמה  בתערובת שהורכבה:

•  10mg/ml Rhenium D1306 (1:1000)  DAPI - .סימון כחול בגרעין 

•1mg/ml Sigma p1951(1:500)  PHLOIDIN - .סימון אדום בנוכחות אקטין 

 

הינה הגדלה  B 2עם חלקי היתוש השונים, תמונה  מקדימיםמדגימה את אחד החתכים בניסויים ה A 2 תמונה

במיקרוסקופ  ושצולמ DAPI-PHALOIDINלאחר צביעה עם מדגימה חתך  C 2של אותה תמונה ותמונה 

 פלורסנטי.

 חתכים מוקפאים של יתושות בקורת :9תרשים 

        A                                             B                                           C  

 

 

 

 

 

 

 

 ניתן לראות צביעה טובה של גרעיני התאים והאקטין המתבטא על פי הרקמות השונות ביתוש.

במטרה להדגים לאחר מספר ימים מההאכלה  חתכים קפואים מיתושות שניזונו מדם נגוע נצבעובשלב הבא 

היה לזהות את הנגיף בחתכים קפואים מיתושות  . לא ניתןאת הנגיף בחתכי הרקמות השונות ביתוש המודבק

 מודבקות.

 סימון אימונופלורסנטי באיברי יתושות שנקצרו לאחר ההאכלה:  2.1.7

כהכנה לסימון הנגיף באיברי יתושות מודבקות בנגיף, כוילה בתחילה מערכת סימון ביתושי ביקורת בה 

 Culexיתושי  בהמשך הואכלו וקול הסימון. הותאם פרוטוקול הניתוח והטיפול ברקמת היתוש כמו גם פרוט

p.pipiens  ימים 0 לאחרנותחו ובדם נגוע ובדם חופשי מנגיף (7DPIו )11 ( 12יוםDPI במטרה להדגים את )

 הנגיף באיברים החיוניים להדבקה ביתוש.
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בוע הקי םבסיו למשך כשעתיים. PFA 4%הועברו לתמיסת קיבוע של נקצרו מעי, שחלות ובלוטות רוק אשר 

והאיברים סומנו בדומה לפרוטוקול הסימון שתואר בפרק סימון  דק' 15למשך  PBS עם שטיפות 3בוצעו 

 בתערובת:( 15)תרשים תרביות הרקמה 

•Goat anti rabbit IgG Alexa Flour 488 Invirtogen A11008 (1:500)- 

 סימון ירוק.          

• 10mg/ml Rhenium D1306 (1:1000)  DAPI - ן כחול בגרעין.סימו 

•1mg/ml Sigma p1951(1:500)  PHLOIDIN - .סימון אדום בנוכחות אקטין 

 איברי יתושות לאחר ההאכלה בדם נגוע ובבקורתב BEFV: סימון פלורסנטי של 10תרשים 

 

 

 

 לא ניתן היה להדגים נגיף באימונפלורסנציה באיברי יתושות מודבקות.

בדומה  Culicoide oxystoma -ן Culicoides imicolaידי היבחוש -כולת העברת הנגיף עלי זיהוי 2.2

 היבחושהנגיף על ידי  תיכולת ההעבר נבדקהבהם  ראשונייםערכו ניסויים נ vector competence ניסויי הל

Culicoides imicola ן- Culicoide oxystoma.  ה ניסויים בכדי למסד מערכת ההאכלבתחילה נערכו

 John Hockשל חברת  UVשנלכדו במלכודות יבחושות , להלן הפרוטוקול שהתגבש: מלאכותית ביבחושים

באופן טופל  ששימש לההאכלהדם ה .שעות 11הורעבו למשך מוינו למינים ושהוצבו למשך הלילה באוורות 

 הדם .בחושיםלהפריע להדבקה הויראלית בי התגובה תאית העלול למנועכדי הסרום  בתחילה הורחקהבא: 

בפאזה העליונה וכדוריות הדם שהתקבל הסרום הורחק  ,דקות 8במשך  3000g-ב  זורכיס ולאחרנשטף 

מל' דם  4יבחושות הואכלו בתערובת שהכילה  .סטרילי PBS-האדומות נשטפו עם נפח זהה לזה של הסרום ב

בת עורבבה עד להמסת הסוכרוז התערו  .39ºC-וחומם לגרם סוכרוז  5.8ו מל' נגיף  1  ,המכיל סרום מסחרי

נייר המיכל כוסה ב( 11)תרשים . ההאכלהשל מיכל הונחה על הרשת ש( Vetrolבספוגית דנטלית )והוספגה 

COהיבחושים הורדמו בעזרת בהמשך . גבוההובלחות  25ºCבאינקובאטור  לילההלמשך ונשמר אלומיניום 
2  

  .(DPI) לאחר ההאכלה 11-ו 8, 4, 5 בימים נדגמו יבחושותונקבות שאכלו הועברו למיכל חדש. 

x40 x40 x4 x4 
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 ושות.מערכת האכלת יבח -11תרשים 

 

 

 

 200ul .בנפרד הכל יבחוש ומקלונים סטרילייםשנדגמו נטחנו במדיום לגידול בעזרת הומוגנזייזר  ותהיבחוש

ד לצורך בידו VEROלהדבקה של תאי  ושימש 100ul-הויראלי ו RNA-להפקה לצורך זיהוי ה ושימש כתשמה

לבדוק )בשל זיהומים לא ניתן היה  PCRיבחושות ב 12יבחושות בתרבית תאים ו  41במערכת זו נבדקו הוירוס. 

 PCR 11/12בבדיקת   .כל דוגמאות התרבית נמצאו שליליות .היבחושות בבדיקה מולקולארית( 41את כל 

, C. imicola היבחושממין  12DPIיבחושות  0/11-ו 8DPIיבחושות  1/4בחלוקה הבאה: נמצאו חיוביות לנגיף 

 .C. oxystoma  חיוביות מהמין נמצאו 8DPI   ,12DPIבימים יבחושות  1/1בנוסף 

 

 .2010 -ו 2002 -ליד אתרי התפרצות ב זיהוי הנגיף ביבחושים ויתושים שנאספו 2.3

יקט פרו 1558-1515שנים באחרים בארץ נערך  ARBOונגיפי  BEF-בשל החשיבות האפידמיולוגית של נגיף ה

בוצע במסגרת  מחקרה ת יוובחלקן אף במהלך התפרצו רפתותמספר יבחושים ויתושים ב לכידותרציף של 

הלכידות בוצעו באמצעות מלכודות  .בישוביםהרפתנים  עםבשיתוף במעבדה וסטודנט של ה עבודה לתואר שני

חתן הוצב כלי קיבול בתוכו ואט ומשאבה כאשר מת UV ,8( כוללות מנורות black-light suction trapsמסוג  )

  זיהוי ומיון טקסונומי של החרקים ובהגיען למעבדה נערך הדוגמאות נשמרו באלכוהול  . 155% אלכוהול 

לאחר טחינה חולקה הדוגמה לשתיים חלקה  .איסופםם וקיהפרדתם על פי מינים תאריכים ומתחת בינוקולר ו

 Veroוחלקה שימשה להדבקת תאי  PCRדיקת שימש להפקת חומצות הגרעין לבדיקת נוכחות נגיף בב

 1515במדגם לזיהוי הנגיף במהלך התפרצות . לבחינת חיוניות נגיף ובידודו בשיטות שהוצגו עבור היתושים

. 1515כולן נלכדו במהלך התפרצות  ישובים 0שמקורן בבודדות דוגמאות יתושות  152חומצות הגרעין מ הופקו 

 15או  0 אשר הכילו דוגמאות 104 נבדקובמדגם לזיהוי נגיף ביבחושות  זה.לא נמצאה חיוביות לנגיף במדגם 

מקורם ש C imicola ,345 C oxystoma 205מתוכם  225מספר הפרטים שנבדקו היה   .פרטים במבחנה

 .לנגיף במדגם זה נמצאה חיוביות לא בשלושה ישובים.

 

 בישראל. אפיון גורמי הסיכון לחשיפה לנגיף במשקי הבקר לחלב :3מטרה 

תקופת המחקר במטרה בפרק זה התמקד בשני היבטים, האחד תיאור דינאמיקת התפרצויות ק"ק שהתרחשו 

לתאר את מהלך ההתפשטות במושגים של זמן ומקום והשני בניתוח יעילות תרכיב מומת ישראלי, והתגובה 

 החיסונית אותה הוא השרה.

 0102-2002בשנים  BEFהערכת דינאמיקת התפשטויות  3.1 

חלק מקדים וחשוב בפרק זה הוקדש לתכנון ויצירת מסגרת דיווח מהשדה )רפתנים ורופאים(, הקמת מערך 

איסוף וטיפול בדגימות דם ולכידות, ניסוח שאלון לתחקור אירוע מחלה, כמו גם התארגנות לאחסון ושימור 

 ארוך טווח וביסוס יכולות מעבדתיות כדוגמת בידוד נגיף וכימותו. 

מהמכון הווטרינרי,  BEFVיעוד קליני של ההתפרצויות במשקים נגועים ונתוני זיהוי מולקולרי של בעזרת ת

 . שהתרחשו במהלך תקופת המחקר 1558-1515 שורטטו מפות התפרצויות 
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 שבועות השנה הלועזית על פיבחלוקה שנתית  1558-1515התפשטות ההתפרצויות  תיאור 12תרשים 

. 

 

משקים, התפשטה בעיקר  115-, אשר החלה בחודש ספטמבר ובה נפגעו כ1558במפות הודגם כי התפרצות 

 155-החלה מוקדם בחודש יולי ובה נפגעו כ 1552לאורך עמק הירדן ואיזור עוטף כנרת. לעומתה, התפרצות 

 1558 -ובים אשר נפגעו ברוב היש. בדרום מישור החוף ובנגב המערבי ומשם התקדמה לצפון  רכזהמשקים הת

משקים אשר מיקומם מפוזר ברחבי  125-החלה בסוף חודש יולי ובה נפגעו כ 1515. התפרצות 1552 -לא נפגעו ב

החלה  1552התפרצות בנוסף הדגים הניתוח כי הארץ ומהווה תמונה של עיקר משקי החלב בישראל. 

דו  באופןהתקדמה  1515נראה כי התפרצות והסתיימה מוקדם בהשוואה לשתי ההתפרצויות האחרות ובנוסף 

עם דינאמיקת  באזורים שוניםחלה התפרצות בכל שנה ניתן להתרשם כי שלבי עם שני שיאי מחלה.  

בשנה הקודמת  בהדבקהכתלות ומגורמי חשיפה ותנאי סביבה  תוצאהכנראה כהתפשטות אחרת וזאת 

 . חסינות עדרבו

 

 התגובה החיסונית אותה הוא משרה.ניתוח יעילות תרכיב מומת ישראלי ו 3.2

 באופן אינטנסיבי בה תוכנית המחקר המקורית אולם צוות המחקר עסק במטרה זו לא נכללה 

 מתוך ראייה שנושא זה מהווה חלק חשוב בתחום המניעה של ק"ק בישראל. ללא מימון 

 ב.שימוש בתרכיבנוגע לאפשרו החלטה מושכלת  אשראת התוצאות העיקריות  מביאיםאנו 

בניסוי . בפרוטוקולים שונים יה הנוגדנים בעקבות שימוש בתרכיביכולת השרינבדקה של המחקר חלק זה ב

שדה הודגמה בטיחות השימוש בתרכיב באמצעות מעקב קליני, מדידת חום יומית ומעקב אחר תנובת חלב 

בדלים במספר המנות . בנוסף נבחנה התגובה החיסונית המושרית, במתן בפרוטוקולים הנ(13)תרשים  יומית

נקודות דיגום בהן נבדקה רמת הנוגדנים בשיטת  18ימים ו  423באמצעות מעקב מתמשך של  םובשני מינוני

SN . וכי התרכיב  מ"ל תרכיב 1מ"ל תרכיב מעורר תגובה אימונוגנית זהה לזו של 1כי  הצביעומחקר התוצאות

 .מעוררת תגובת דחףהנייה של תרכיב מנה ש לאחר 1:102עד  1:118משרה תגובה אימונוגניות של 

חודשים לאחר החיסון השני, ללא קשר למספר  log2 3- 3-4נוגדן כייל ירידה של  חלהכמו כן, הודגם כי 

אפשר שמירה על כייל מואת הירידה החדה  עצרמתן של מנה שלישית או יותר  ,אולם הניתנים. חיסונים

מתן לאחר חודשים  0-2לאחר שני חיסונים,  ±1.5 (log2) 1.6 לעומת  1.9 ± (log2) 4.3ממוצע של ב נוגדנים 

מ"ל תרכיב, פעמיים, בהפרש של חודש ומנת  1תוצאות הניסוי הצביעו על מתן של . (14)תרשים  חיסון אחרון

שימש  1558 בשנת מהפרות אינן מגיבות כלל. 0%-כי כ דחף נוספת מדי שנה כפרוטוקול מיטבי. כמו כן, נמצא

משקים בפרוטוקולים שונים. התפרצות המחלה חודשים ספורים לאחר מתן התרכיב  12ון בלחיסהתרכיב 

יעילותו. על ידי השוואה בין שיעורי התחלואה בפרות מחוסנות ובפרות לא מחוסנות  אפשרה לבחון את

1558 
2.2.58-
1.11.58 

1515 
18.2.15-
13.11.15 

1552 
15.0.52-
2.11.52 
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 . ניתוח הנתונים הצביע על יעילותבתשעה משקים שונים בהתבסס על תחקיר קליני, חושבה יעילות התרכיב

 ברציפות.שנתיים במתן תרכיב  05% -בהגנה מפני מחלה בשיעור של כ

 בטיחות השימוש בתרכיב מומת ישראלי: 13תרשים 

        I                                                                         II    

 

 

 

 

 

 

 

 בטיחות השימוש בתרכיב מומת ישראלי: 15תרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יוןד

מטרתו של מחקר זה הייתה ללמוד ולהבין את הגורמים המשפיעים על האפידמיולוגיה של ק"ק בישראל מתוך 

כוללת ורחבה תאפשר בעתיד גיבוש הסתכלות וכי  על הארעותהגורמים אלו משפעים יחד ולחוד  מחשבה

ים שבין ההתפרצויות כי בשנניתן להסיק  ים הסרולוגיםסקרשני המתוך תוצאות מדיניות הערכות ומניעה. 

הפרות עצמן ומע"ג בר אינם כי  נראה אם כך בישראל.או בחיות בר בפרות לא היה הנגיף אנזאוטי   1554-1550

ניתוח  .ההתפרצותלפני תחילת חדירה מחודשת של הנגיף  לנגיף בין ההתפרצויות וכי מתרחשתמהווים מאגר 

מישראל ונגיפים ממדינות המזרח התיכון  םנגיפיכי  לההע 1558ו 1555של הנגיפים הישראלים משנת פילוגנטי 

התכנות כי של מעבר רוחות מתורכיה לישראל הדגים  מטרולוגיניתוח . זורייחודיים לאדומים מאוד ו

 . הינה תוצר של הגעת גורמי מחלה לישראל בהסעה על ידי רוחות מתורכיה 1558התפרצות 

 .C.Pיתושי  של שראל נמצא כי בניסויי ההאכלה מלאכותית בניסיון לזהות מעבירים אפשריים של המחלה בי

P.   נוכחות נגיף ב נמצאהPCR  5-4מיתושות  82%ב DPI ,08%  2-15מיתושות DPI ,01%  11-13מיתושות 

DPI ,25%  12-35מיתושות DPI  . 7אפקט ציטופטי הודגם עד ליוםDPI .תוצאות תומכות באפשרות כי ה

יתכן כי ישנה הדבקה לא . בישראל ומניחות את היסוד להמשך מחקר בתחוםליתוש תפקיד בהעברת הנגיף 

כך שאינו   midgut barriers) -)הוהנגיף לא עובר את מחסום המעי (Turell et al., 1984) מפושטת ביתוש 

יכולים להוות ווקטור  C oxystoma -ן C imicolaהיבחושים מתקדם לבלוטות הרוק. בניסיון לבחון האם 

לאחר ההאכלה.  11-ו 8והדגמנו נוכחות נגיף בימים  הנחנו את היסודות להמשך ניסויי ההאכלה במעבדה
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 (Venter et al., 2003) תוצאות פרק זה דומות לממצאי מחקרים נוספים שעסקו במציאת הווקטור המעביר

 וחשוב יהיה להמשיך לחקור אפשרות זו.

לא ניתן היה להדגים את הנגיף במיני היבחושים והיתוש שנבדקו אינה פוסלת את האפשרות כי אף על פי ש

החרקים שנבדקו נפוצים מאוד בקרבת רפתות וקיים בהעברת המחלה בישראל. פקיד חרקים אלו הינם בעלי ת

 ספטמבר(.-ובין היקף האוכלוסייה הגדל בחודשי ההתפרצות )חודשים מאי BEFמתאם בין זמני התפרצויות 

כמו כן, אשר יחד משפיעים על האפידמיולוגיה של המחלה.  יםמעבירמספר יתכן כי בישראל יש בנוסף 

באופן מכני בלבד על ידי הניסויים שהובאו אינן פוסלות את האפשרות כי ייתכן והמחלה מועברת תוצאות 

  החרקים שנבחנו או אחרים.

ניתוח יעילות התרכיב והתגובה החיסונית אותה הוא משרה העלה כי התרכיב משרה יצירת נוגדנים 

א ידוע כיום מהו כייל הנוגדנים אף על פי שלמשמעותית וכי מנה שנייה של תרכיב מעוררת תגובת דחף. 

. בניסויים (Plotkin; Sadoff and Wittes, 2007)מקובל כי רמת נוגדנים מהווה לניבוי יעילות המשרה הגנה, 

כייל נוגדנים  מניעת הירידה החדה ברמת הנוגדנים ובשמירתהוברר כי מתן מנה שלישית הינו חיוני לשהוצגו 

בלבד בשימוש  05%-של כ הגנההקניית תוצאות ניתוח יעילות התרכיב הדגימו העובדה כי  .לאורך זמן

כי גם שימוש בתרכיב החדש לא ימנע לחלוטין את התחלואה וכי עדיין קיים צורך  מדגישה  בשנתיים ברציפות

 גדול בזיהוי המעביר.

המפות מהוות נדבך חשוב בהבנה הכוללת של התהוות התפרצויות בישראל  1558-1515מפות התפרצויות 

חיים. -רמים הקובעים את התפשטות הנגיף כדוגמת רוח או מעבר בעליתהוונה תשתית טובה בדרך לאפיון גו

ניתן יהיה בהמשך להגדיר גורמי סיכון ודרכי פעולה נתוני התפרצויות רציף  ורב שנתי של בעזרת תיעוד 

 למניעה. 

כמתאם לריכוז אכילת נגיף ולהדגימו  Culex p. pלסיכום, מומלץ לבחון את יכולת ההעברה של היתוש 

נופלורסנציה. מומלץ לבחון יכולת ההעברה של מעבירים אחרים ולהפעיל תוכנית ניטור בלכידות באימו

)ייתכן על ידי שימוש ברפתות. אלו בנוסף לתיעוד אפידימיולוגי רציף של ההתפרצויות ושיפור יעילות התרכיב 

 ;Hertig et al., 1996)בים מתקדמים כדוגמת שימוש בחלקי נגיף או נשאיםשונה או בתכנון תרכיבאדגו'בנט 

Uren et al., 1994; Wallace and Viljoen, 2005).  יאפשרו גיבוש מדיניות היערכות והתמודדות עם המחלה

 בישראל.

אנו מאמינים כי מחקר זה יתרום באופן משמעותי להבנת האפידמיולוגיה של המחלה בישראל ולמציאת 

 דרכים עתידיות להתמודדות ומיגור. 
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