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טיפול בנושאי סביבה מחייב אתנו להעמיד בראש סדר העדיפות את בריאות אזרחי ישראל. המשרד פועל לקידום חקיקה 
תוך השקעת משאבים רבים בהפחתת מפגעים סביבתיים הגורמים נזק לבריאות בהם מפגעי איכות אוויר, מפגעי פסולת , 

זיהום מים ונחלים, מפגעי אסבסט ומפגעי מזיקים.

פעילותנו בנושא מתמקדת גם בשדה הבינלאומי. המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות שותפים להליך בריאות וסביבה 
באירופה, וכיו"ר שותף של צוות השרים המוביל את התהליך אנו עדים להתקדמות רבה בתחום ולשיתופי פעולה רבים 

עם עמיתנו בעולם.

ובארצות רבות  וחוקרים בארץ  ניכרת עלייה בהיקף התחלואה בלישמניאזיס בישראל. אנשי מקצוע,  בשנים האחרונות 
נמצאו עדיין  ומיגור המחלה, כמו גם משאבים כספיים רבים, אך לצערנו לא  משקיעים מאמצים רבים במאבק למניעה 

פתרונות יעילים למניעה והפחתה של מפגעי זבובי החול ולהפחתת התחלואה.

לפיכך, אישרה ממשלת ישראל תכנית לאומית לבחינת דרכי התמודדות להפחתת מפגעי הלישמניה בישראל הכוללת 
ביצוע פעולות הסברה על דרכי התגוננות אישית, פעולות ניסיוניות להתמודדות עם המפגעים וקידום מחקרים על דרכי 

העברת המחלה ועל אמצעים יעילים להתמודדות עם מפגעי זבובי החול. 

אני רואה חשיבות רבה בקידום המחקר שיביא לצמיחת המדע ויצעיד את החוקרים בישראל להיות מהמובילים בתחום 
בשיתוף עם שכנינו ובמטרה לקדם פתרונות שיקלו על מדינות האזור בטיפול בבעיות המשותפות.

לא אתפשר כאשר מדובר בבריאות הציבור ובדאגה לאיכות החיים בישראל ואמשיך להוביל את המאבק לצדק חברתי, 
והמגזרים  קידום ההתמודדות עם אחד הנושאים המטרידים את מגוון האוכלוסיות  ושלום. אני מברך על  צדק סביבתי 

השונים ברחבי הארץ ובאזור כולו. 

בברכה,
ח"כ עמיר פרץ

השר להגנת הסביבה

דברי השר
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ע"פ החלטת ממשלה 5101 מיום 6.9.12 בדבר תכנית לאומית לבחינת דרכי התמודדות להפחתת מפגעי הלישמניה )"שושנת 
יריחו"( בישראל התבקש המשרד להגנת הסביבה להוביל מחקר לקידום הידע על דרכי העברת המחלה ואמצעים יעילים 

להפחתת מפגעי הלישמניה. בהתאם לזאת פעל המשרד לקדם מחקרים בנושא.

לשכת המדענית הראשית במשרד להגנת הסביבה פרסמה קול קורא בשנת 2013 בנושא התמודדות להפחתת מפגעי הלישמניה 
בישראל. הנושאים שהוגדרו בהצעות המחקר הם:

1. דפוסי תנועה ופיזור של שפנים, מכרסמים וזבובי חול;

2. השלמת בירור התפקיד של בעלי חיים שונים כחיות מאגר;

3. אקולוגיה של מעגלי ההעברה של הטפילים במקומות השונים;

4. מחקר אפידמיולוגי לבירור מקומות החשיפה והמפגש של בני אדם עם זבובי חול מודבקים;

5. פיתוח שיטות התמודדות חדשות - הן כנגד חיות המאגר והן כנגד זבובי חול - ושיכלול שיטות קיימות.

מפגש חוקרים זה נועד להתייעצות משותפת בנוגע לתחומים אלה על מנת ליצור שיח בין החוקרים והמומחים בתחום. אנו 
ערים לכך שבמהלך תקופת המחקר עולות סוגיות שונות וקשיים הקשורים למחקר ולדרכי טיפול עתידיות, לכן חשוב לנו 

להיות שותפים פעילים בשיח חשוב זה.

בברכה,
ד"ר סיניה נתניהו

המדענית הראשית
המשרד להגנת הסביבה

הקדמה 
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התכנסות8:30-8:40

דברי פתיחה:8:40-9:00
ד"ר סיניה נתניהו, המדענית הראשית, המשרד להגנת הסביבה 

ד"ר ישעיהו בר אור, סמנכ"ל משאבי טבע, המשרד להגנת הסביבה 
ד"ר אורי שלום, ראש אגף לוחמה במזיקים והדברה, המשרד להגנת הסביבה 

מושב א׳ - שיטות התמודדות חדשות )20 דק' הצגה ו-15 דק' דיון( 9:00-9:05
יו"ר: ד"ר רוני קינג, ווטרינר הרשות, חטיבת המדע והשימור, רשות הטבע והגנים 

הצעה לבדיקה ויישום שיטות חדשות לבקרה מושכלת של הלישמניה: שבירת הקשר בין הפונדקאי לחית 9:05-9:40 
המאגר, ד"ר עדו צורים, אוניברסיטת בן גוריון שבנגב 

הדברת זבובי חול המעבירים לישמניה טרופיקה: ריסוס בסביבת בתי הגידול בחומרי הדברה ושימוש 9:40-10:15 
בפיתיונות המכילים קוטלי חרקים להאכלת שפנים, פרופ' אלון ורבורג, האוניברסיטה העברית בירושלים

חסימת ההעברה של לישמניה ע"י חיסון אוראלי של חיות רזרוואר, פרופ' צ'רלס יפה, פרופ' גד בנעט, 10:15-10:50 
האוניברסיטה העברית בירושלים

הפסקת קפה10:50-11:05

מושב ב׳ - התפשטות הטפיל ואבחון מקומות החשיפה )20 דק׳ הצגה ו-15 דק׳ דיון(11:05-11:10
יו"ר: ד"ר לאור אורשן, ראש המעבדה לאנטומולוגיה, משרד הבריאות - פתיחה

מעקב אחר ההתפשטות של לישמניה טרופיקה בצפון ישראל, פרופ' צרלס יפה, פרופ' גד בנעט, 11:10-11:45 
האוניברסיטה העברית בירושלים

הערכה אפידמיולוגית בזמן-ובמרחב של טפיל הלישמניה בעשור האחרון בדרום הארץ ופיתוח של אבחון 11:45-12:20 
מולקולרי מהיר ורגיש למינים השונים, ד"ר אורלי שגיא, ד"ר יונת שמר אבני, אוניברסיטת בן גוריון 

זיהוי, הגדרה, אפיון והשוואת אזורים סביבתיים עם סיכון מוגבר לחשיפה ללישמניאזיס של העור בעזרת 12:20-12:55 
איתור יזום של מקרי מחלה פוטנציאליים, פרופ' מיכאל פריגר, אוניברסיטת בן גוריון ומשרד הבריאות

סיכום 12:55-13:30 

ארוחת צהריים13:30 

מפגש חוקרים במחקרי מדען ראשי בנושא לישמניה

יום שני, 19 למאי 2014, י"ט באייר תשע"ד // מלון נווה אילן, מושב נווה אילן
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הצעה לבדיקה וישום שיטות חדשות לבקרה מושכלת של 
הלישמניה: שבירת הקשר בין הפונדקאי לחית המאגר*

פרופ' צביקה אברמסקי, ד"ר עדו צורים, ד"ר גדעון וסרברג // אוניברסיטת בן גוריון שבנגב

אין בנמצא כלים יעילים לבקרה רחבת היקף וברת קיימא של הלישמניה. הגישות הקיימות דורשות השקעה מרובה בזמן ובכסף 
ולרוב אינן ניתנות ליישום מספק. לרבות מגישות אלה השפעות שליליות משמעותיות על תפקוד המערכות האקולוגיות.

)הווקטור(  ובין זבוב החול  )מין המאגר של הטפיל(  החדשנות שאנו מציעים לבקרת המחלה קשורה לקשר בין המכרסם 
ומבוססת על עבודות מחקר חדשניות ופורצות דרך. אנו מציעים לפגוע בקשר בין מין המאגר והוקטור. 

נקבת זבוב החול המוצצת דם, הדרוש להבשלת ביציה, ממכרסם נגוע בטפיל הלישמניה, מודבקת אף היא בטפיל. כאשר נקבת 
זבוב החול עוקצת יונק אחר היא מעבירה אליו את הטפיל. לכן, ניתוק הקשר בין זבוב החול והמכרסם יצמצם משמעותית את 

התפשטות טפיל הלישמניה תוך פגיעה שולית במערכת האקולוגית.

ניתוק הקשר בין המכרסם לזבוב החול יתבסס על גישת ההדברה הסיסטמית - האכלת המכרסם מזון המכיל חומר הדברה 
סיסטמי נגד חרקים, שאינו פוגע במכרסם. לכן, כאשר נקבת זבוב חול תמצוץ דם מהמכרסם היא תקבל גם מנה של חומר 
הדברה שתגרום למותה. זחלי זבוב חול המתפתחים במצע המכיל הפרשות של מכרסם שנזון מפתיון כזה יקטלו גם הם מאותו 

חומר הדברה.

כך, ע״י שיטה נוחה וזולה יחסית לביצוע, המנצלת את הקשר הבלתי נמנע בין מין המאגר לוקטור והמבוססת על פיזור פיתיונות 
מזון מתאימים, ננתק את הקשר בין זבוב החול והמכרסם.

כדי ליישם את הרעיון אנו מציעים בשלב א׳, שיתבצע במעבדה, לפתח את השיטה המוצעת ולהתאימה לתנאים המקומיים של 
מעגל הלישמניה )אפיון הפתיונות וחומרי ההדברה, הריכוז האפקטיבי בפיתיון, והתאמה למיני המכרסמים(. בשלב ב׳ ניישם את 

ממצאי המעבדה בשדה ברמה של חלקות ניסוי וברמה של ישוב. ניסויי השטח יתבצעו בנגב המערבי.

* המחקר צפוי להסתיים בסוף 2016
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הדברת זבובי חול המעבירים ליישמניה טרופיקה: ריסוס 
בסביבת בתי הגידול בחומרי הדברה ושימוש בפיתיונות 

המכילים קוטלי חרקים להאכלת שפנים*

אביעד מונצז, אוסקר קירשטיין, דויד מאיר, יואב מוטרו // האוניברסיטה העברית בירושלים פרופ' אלון ורבורג ד"ר

ומגוון מופעים קליניים הכולל לישמניאזיס  נרחבת  מחלת הלישמניאזיס מהווה למעשה קבוצת מחלות בעלות תפוצה 
של העור )ל"ע( ולישמניאזיס של האברים הפנימיים. מחלות אלו מסכנות אוכלוסיות בסד"ג של 350 מיליון אנשים ב-88 
מדינות. בישראל קיימים שני סוגי המחלה אולם התחלואה בלישמניאזיס של האברים הפנימיים נמוכה מאוד )מספר מקרים 
קטן בשנה לכל היותר(. לעומת זאת ל"ע הנגרמת ע"י הדבקה בלישמניה טרופיקה או ל.מייג'ור נחשבת כמחלה מתפרצת 

באזורינו ותפוצתה הולכת ומתרחבת בשנים האחרונות.

אמנם לאחרונה דווח על התפרצות ל"ע בעמק בית שאן הנגרמת ע"י ל.מייג'ור, אך מרבית ההתפרצויות בתחומי תפוצה 
חדשים נובעים מגידול עצום של הדבקות בל.טרופיקה. ב-1994 דווח לראשונה על מוקד פעיל בכפר אדומים. ב-שנת 2000 
החלה התפרצות בישובי צפון הכנרת ושנתיים מאוחר יותר בפרברי טבריה. ההתפרצות הגדולה ביותר ארעה באמצע שנות 
ה-2000 במעלה אדומים וכללה מספר מאות מקרים. מאז דווח על התפרצויות קטנות יותר בישובי איו"ש, גם יהודיים וגם 
ריכוז המקרים בבתים פריפריים הסמוכים לאזורי בור בהם חיים שפני  פלסטינים. המשותף לכל המוקדים שנחקרו היה 
סלע )Procavia capensis(. בעבר היו השפנים נמנעים מקרבת אדם וחיים רק באזורים מרוחקים מישובים. אולם בשנים 
האחרונות, הסתגלו לקרבת בני אדם והם נפוצים כיום במרחקים של עשרות מטרים ממקומות ישוב ואף בין בתי הישובים 
הוכיחו מעבר לכל ספק ששפנים מהווים חיית מאגר הכרחית  יפתח(. מחקרים שבצענו  כורזים,  )למשל באמנון,  עצמם 

לל.טרופיקה ולא נרשמה ולו התפרצות אחת במקום בו לא חיים שפנים.

מיני זבובי החול המעבירים ל.טרופיקה הינם פלבוטומוס סרג'נטי במדבר יהודה וטבריה ופ.אראביקוס בצפון הכנרת.נקבות 
זבובי החול ניזונות דם שפנים )או בע"ח אחרים( הדרוש להבשלת הביצים ועכב כך נדבקות בטפיל. בדרך כלל מועברים 
טפילי ל.טרופיקה בין שפנים, אולם בהיעקץ אדם ע"י נקבת זבוב חול מודבקת, הוא עלול לחלות בל"ע. זבובי חול דוגרים 
במקומות קרירים וחשוכים המכילים חומר אורגאני נרקב. מחילות ומערות מהוות מקום מועדף, במיוחד כשהם מאוכלסות 
ע"י יונקים המספקים גם חומר אורגאני לזחלי זבובי החול וגם מקור דם לנקבות הבוגרות. הקרבה של הביטטים מעין אלו 

)למשל מערות מאוכלסות בשפנים( לבתי מגורים הינה הגורם העיקרי לריבוי מקרי ל"ע בקרב דיירי האזורים האנדמיים.

המחקר המוצע כאן יבחן דרכים להפחית את אוכלוסיות זבובי החול בקרבת מגורי אדם ע"י שימוש מושכל בקוטלי חרקים 
כנגד זבובים החיים ומתרבים במאורות ובמערומי בולדרים בהם חיים שפנים. יבחנו גישות לריסוס ישיר של משטחי סלע 
עליהם עומדים זבובי חול בשעות הלילה ופתחי מאורות מהם מגיחים זבובים בשוחרם אחר מקור דם. ניסויים מקדימים 
שביצענו מראים שריסוס חד פעמי בציפרמטרין )פירטרואיד סינטטי( הפחית מאוד את מספר זבובי החול באזור הניסוי. 
בכוונתנו להעמיק ולהרחיב את הניסויים הללו, לכלול חומרים נוספים )בטא-ציפלוטרין, למבדה-סיהלוטרין( ופורמולציות 
המשמרות פעילות משך יותר זמן. כמוכן נבדוק אסטרטגיות שונות לריסוס כולל מרווחי זמן משתנים בין ריסוס אחד לשני, 
תזמון עונתי של הריסוסים ותשלובות חומרים. הניתור יעשה ע"י לכידת זבובי חול במלכודות עם CO2, אור או מלכודות 
וימשכו מספר שבועות אחריו.  הריסוס הראשון  לפני  ימים  יחלו מספר  הניטורים  לאחרונה במעבדתנו.  דבק שפותחו 

כביקורת, נבצע ניטורים מקבילים גם באזור נוסף אותו נרסס במים בלבד.

* המחקר צפוי להסתיים בסוף 2016



8

גישה נוספת אותה נבחן עושה שימוש בפיתיונות המכילים קוטלי חרקים אותם נפזר באזור מגורי השפנים. ההיגיון בבסיס 
גישה זו )שנוסתה בהצלחה רבה להדברת חרקים אקטו-פרזיטים ביונקים שוכני מחילות( הוא להאכיל את השפנים חומר 
שאינו מזיק להם אולם ימית את זבובי החול שיזונו מדמם. בצורה זו אנו מקווים להפחית את אוכלוסיית זבובי החול בכלל 
ואת אחוזי הנקבות המודבקות בליישמניה בפרט. זאת מאחר שהשפן מהווה מאגר לטפיל ולא רק מקור דם לנקבות זבובי 
החול. זאת ועוד, מחקרינו בכפר אדומים הראו שזחלי זבובי החול בחלקם מתפתחים בתוך מאורות השפנים וככל הנראה 
ניזונים משיירי מזון וצואה שלהם. אי לכך קיימת אפשרות שזחלים אלו ימותו בטרם התגלמות ובכך תופחת אוכלוסיית 
זבובי החול עוד יותר. נבצע ניסויים נוספים בגליל על מנת לבדוק האם זבובי החול שם דוגרים אף הם במגורי שפנים 

למרות שבשונה ממדבר יהודה, בסביבות הכנרת חיים השפנים במערומי בולדרים מבזלת ולא במערות.

סוגי מזון אהובים עליהם.  וישמשו אותנו כדי לבחון אילו  דגן  וולקני בבית  ישוכנו ביחידה לבעלי חיים במכון  שפנים 
בהמשך נבצע ניסויי האכלה במזון מטופל בקוטלי חרקים ומבדוק את ריכוזי החומר גם בדמם של השפנים וגם בצואתם. 

יוקם גידול מעבדה של זבובי חול )פ. סרג'נטי( באינסקטריום בפקולטה לרפואה של האוניברסיטה העברית. זבובי חול אלו 
ישמשו אותנו בניסויי האכלת דם משפנים מטופלים ושאינם מטופלים. אחוזי התמותה בקרב נקבות שאכלו על שפנים 
מטופלים יושוו לאחוזי תמותה בקרב אלו שאכלו על שפני קבוצת הביקורת. בניסויים נוספים, נגדל זחלים של זבובי חול 

ע"ג מצע גללים מפוררים של שפנים משתי הקבוצות ונשווה אחוזי התגלמות בקרב זחלים משתי הקבוצות.

בשדה, נפזר פיתיונות בקרבת מגורי שפנים עם קוטלי חרקים או בלעדיהם. ננטר את אוכלוסיות זבובי החול במלכודות 
.kDNA-תוך שימוש בתחלים ספציפיים ל PCR שונות ונקבע את אחוזי ההדבקה בל.טרופיקה בשיטת

הנחת העבודה היא ששילוב שיטות אלו בנוסף על פעילות להריסת בתי גידול של שפנים בקרבת מגורי אדם )כדי להרחיק 
את מקומות דגירת זבובי החול(, יתרמו להפחתה משמעותית במספר מקרי ל"ע בישראל הנובעים מהדבקה בל.טרופיקה.
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 חסימת ההעברה של לישמניה ע"י חיסון אוראלי 
של חיות רזרוואר*

// האוניברסיטה העברית בירושלים צרלס יפה, פרופ' גד בנעט פרופ'

נגיעות  ידועה  תחלואה במחלת הלישמניאיזיס העורית התפשטה בשנים האחרונות לאיזורים בישראל בהם לא היתה 
בשנים קודמות, וכמו כן גדל מספר החולים. לישמניאיזיס עורית הינה מחלה זואונוטית המועברת ע"י זבובי חול ובישראל 
הינה נגרמת ע"י לישמניה טרופיקה ולישמניה מייג'ור עם שפני סלע, פסמונים ומיני גרבילים כמאכסנים למיני לישמניה אלו, 
בהתאמה. ניסינות למנוע נגיעות בלישמניאיזיס עורית ע"י בקרה על תפוצת זבובי החול או סילוקן של חיות המאגר נכשלו, 

עד כה. חיסון כנגד לישמניאיזיס הינו אפשרי ומחקרים במכרסמים הראו כי התחסנות כנגד גורם המחלה לא רק מונעת 
למחלה  מאגר  חיות  אורלי של  חיסון  חול.  לזבובי  המחלה  גורם  העברה של  מונעת  גם  אלא  מחלה,  התפתחות של 
אורלי  חיסון  כי  להוכיח  היא  הפרוייקט  מטרת  זואונוטיות.  מחלות  על התפשטות  לבקרה  מוצלחת  איסטרטגיה  הינה 
כנגד לישמניה מונע הדבקה של חיות מאגר ועל ידי כך שובר את מעגל ההדבקה. נסיונות ראשונים יבוצעו בעכברים 
עם  הוקאה  כך  אחר  ויעברו  מייג'ור  לישמניה  אנטיגנים של  המכילות  אלגינט  במיקרוספרות של  ופסמונים שיחוסנו 
פרומסטיגוטים מטהציקליים של הטפיל. חיסון אורלי של חיות מאגר יוכל לשמש ליצירת איזורי חיץ נקיים מהדבקה 
להפסיק את  או  באופן משמעותי  להקטין  תוכל  זו  טכנולוגיה  סביבתי.  נזק  גרימת  ללא  וערים  לישובים  סביב  בטפיל 

העברת טפיל הלישמניה לבני אדם בביתם או בסביבתו.

2 המחקר צפוי להסתיים בסוף 2015
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מעקב אחר ההתפשטות של לישמניה טרופיקה בצפון ישראל*

פרופ' צרלס יפה, פרופ' גד בנעט // האוניברסיטה העברית בירושלים

תחלואה במחלת הלישמניאיזיס העורית התפשטה בעשור האחרון לאיזורים חדשים בצפון ומרכז ישראל וכן חלה עלייה 
במספר החולים. התפרצויות עיקריות היו בתחילה בטבריה ומעלה אדומים, המהווים מוקדים פעילים של המחלה עדיין, 
ואחר כך דווחו גם מאיזורים חדשים כולל לאחרונה מהעיר כרמיאל. לישמניאזיס עורית הינה מחלה זואונוטית המועברת 
ופלבוטומוס ארביקוס, ושפני  זבובי החול פלבוטומוס סרג'נטי  ע"י  זבובי חול. בישראל מועברת לישמניה טרופיקה  ע"י 
 DNA multi-locus microsatellite typing )MLMT( העיקרית למחלה. אפיון בשיטת )סלע הינם חיית המאגר )רזרוואר
גנוטיפים הקשורים למחלה והתפשטותה. מחקרים  ומסוגל לזהות  גנומי באוכלוסיות פתוגנים  ניתוח פולימורפיזם  כולל 
קודמים מצאו כי לישמניה טרופיקה הינה מאד הטרוגנית עם שלוש אוכלוסיות עיקריות שונות של טפילים בישראל ומספר 
DNA ממחקר  רב של גנוטיפים. כמו כן מגיחות אוכלוסיות שונות של טפילי לישמניה טרופיקה תוך התפשטות המחלה. 
וכן מדגימות חדשות מחולי לישמניה ומחיות בארבעה מוקדים יבדק בשיטת קודם על חיות מאגר ללישמניה טרופיקה 

יאפשר מעקב אחרי  הגנוטיפים של הטפיל  ניתוח   .MLMT-יאופיינו ב חיוביות  ודוגמאות  לנוכחות הטפיל   ITS1-PCR
התפשטות לישמניה טרופיקה למוקדים חדשים, מחיה לחיה, וכן מחיה לאדם. שימוש בטכניקה זו יכול להסביר את מעגל 
יותר. מידע זה יאפשר לפתח אמצעי  ההדבקה של לישמניה טרופיקה בטבע, בקרבת מגורי אדם או במקומות מרוחקים 

בקרה טובים יותר על התפשטות המחלה.

4 המחקר צפוי להסתיים בסוף 2015
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הערכה אפידמיולוגית בזמן-ובמרחב של טפיל הלישמניה 
בעשור האחרון בדרום הארץ ופיתוח של אבחון מולקולרי 

מהיר ורגיש למינים השונים*

ד"ר אורלי שגיא, ד"ר יונת שמר אבני, פרופ' יוסי אל-און, ד"ר שלומי קודיש, ד"ר יוסי ירושלמי // בית חולים סורוקה - אוניברסיטת בן גוריון 

שאלת השימור של המערכות האקולוגיות והמגוון הביולוגי המרכיב אותן נובעת מכמה סיבות, שהמשותף להן הוא המשקל 
מחלת לישמניאזיס הקרויה גם בשם שושנת יריחו הינה מחלה זואונוטית הנגרמת על ידי טפיל הלישמניה. טפיל זה מועבר 
לאדם ע"י עקיצה של זבוב חול נגוע. לישמניה עורית cutaneus leishmaniasis אנדמית בישראל נגרמת כתוצאה משני 
סוגי טפילים: Leishmania major )לישמניה מייג'ור( ו-Leishmania tropica )לישמניה טרופיקה(. מחלה זו מתאפיינת 
בהופעת נגעים הנראים בתחילה כעקיצת חרק )נגע כדורי אדמדם הבולט מעל פני העור( אשר גדלה באיטיות ובהדרגה במשך 
מספר שבועות ובהמשך פעמים רבות מתכייבת. הכיבים יכולים להגיע לקוטר של מספר ס"מ והם מתקיימים חודשים ארוכים 
עד שמתרפאים תוך הותרת צלקת. בנגב לשמניה עורית נגרמת בעיקר כתוצאה מהדבקה בזן Leishmania major ואילו 
לישימניה טרופיקה Leishmania tropica מופיעה החל מאזור מעלה אדומים על יד ירושלים, בשומרון ועד צפונית לעיר 
טבריה. לאחרונה, הצטברו דיווחים על עלייה משמעותית במספר המקרים המאובחנים מערבית לאזורים אלו והתפשטות 

הטפיל לעבר קו החוף. 

המחלה הנגרמת על ידי לישמניה טרופיקה קשה מזו הנגרמת על ידי לישמניה מייג'ור ומתבטאת פעמים רבות בהופעת מספר 
נגעים )לעומת נגע בודד, בדרך כלל במחלה הנגרמת על ידי לישמניה מייג'ור(, בהחלמה איטית יותר )לרוב עד שנתיים במחלה 
הנגרמת על ידי לישמניה טרופיקה לעומת עד שנה במחלה הנגרמת על ידי לישמניה מייג'ור( ובתגובה פחות טובה לטיפולים 

התרופתיים המקובלים. כמו כן, אצל חולי לישמניה טרופיקה קיים סיכון לפיתוח מחלה וסצרלית קשה. 

המעבדה הפרזיטולוגית במרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה מספקת את שרותיה לכל מרחב דרום, לקופות זרות ולחר"פ. 
במעבדה מבוצע אבחון לישמניאזיס באמצעות משטחים ותרביות. עד כה לא עלה הצורך באבחון זן הטפיל, גורם המחלה, 

בעיקר משום שאיזור הנגב היה ידוע כנגוע בזן Leishmania major בלבד. 

כן  וכמו  בשנים האחרונות אנו עדים לעלייה משמעותית במספר הנבדקים המאובחנים במעבדתנו כחיוביים ללישמניה 
התפשטות המחלה לאזורים נרחבים שלא היו נגועים בעבר. בנוסף, מצטברות עדויות על עלייה במספר הנבדקים המציגים 

עמידויות לטיפול הקונבנציונלי )משחת לישקוטן(, כנראה כתוצאה מהתפשטות הנגיף מזן טרופיקה לאזור הנגב.

במחקר זה, אנו מעוניינים:

למפות את האזורים הנגועים בלישמניה בדרום הארץ ולבצע אבחון לשכיחות והתפלגות המחלה ביישובי הדרום בין   .1
השנים 2003-2013.

לאבחן את המשתנים הגיאוגרפיים וההתיישבותיים באזורים אלה ולבדוק קורלציות להתפשטות המחלה.  .2

 )Leishmania tropica לעומת Leishmania major ( לפתח שיטה חדשנית לאבחון מולקולרי של הזן הגורם למחלה  .3
ובאמצעותו להעריך את התפלגות הזנים ביישובים הנ"ל. 

מטרות משניות של המחקר תהינה: 

הערכת התפלגות המחלה ביחס למשתנים סביבתיים )כיוון ומהירות הרוח באזורים הנ"ל כממצא המשפיע על התפזרות  )א( 
זבובי החול, אבחון הטמפ' באזורים הנגועים וכן אחוזי הלחות באזורים אלו(. 

מיפוי התפשטות המחלה בהתאם לדפוסים גיאוגרפים והתיישבותיים.  )ב( 

הערכת יעילות הטיפול האמפירי הניתנים ע"י הרופאים המטפלים ביישובים הנגועים ללא אבחנה מעבדתית.  )ג( 

הערכת שינויים בדפוסי התפשטות המחלה לפני ואחרי מעבר בסיסי צה"ל לנגב.  )ד( 

 .PCR ביצוע מחקר פרוספקטיבי לאבחון זני הלישמניה בשיטה מולקולרית באמצעות )ה( 

* המחקר צפוי להסתיים בסוף 2015
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לצורך השגת המטרות הנ"ל, המחקר יחולק לשני שלבים: 

שלב רטרוספקטיבי שיחול על איזור הדרום בין השנים 2003-2013 - יכלול את כל הנבדקים שאובחנו כחיוביים ללישמניה   )1(
וכן את הנבדקים שאובחנו אמפירית ע"י הרופאים המטפלים שלהם  בבדיקת משטח או תרבית במהלך השנים הנ"ל, 
כסובלים משושנת יריחו וקיבלו טיפול כנגד הטפיל במשחת לשקוטן. שלב זה יכלול מטופלים של שרותי בריאות כללית 
ומכבי )המהווים כ-90% מאוכלוסיית הדרום(, וכן מידע לגבי אחוזי הנגיעות בקרב חיילי צה"ל המשרתים בבסיסים בנגב. 
 GIS ומבניים בתוכנת   תוך שימוש בנתונים אלו, תבוצע אנליזה בנוגע להתפלגות המחלה ביחס למשתנים מרחביים 
 )Geographic Information System(. קשר בין היארעות המחלה לגורמי סיכון סביבתיים ייבדק באמצעות מודלים מסוג 

.)Generalized Additive Model( GAM וכן )Generalized Linear Model( GLM

Quantitative real-time reverse הנה  הטפיל  זני  אבחון  לצורך  שנפתח  המולקולרית  השיטה   
זו  לזני הטפיל במבחנה אחת. שיטה  transcription-PCR (RT-PCR), המבוססת על מספר פרובים הספציפיים   
תבוצע על דגימות שיילקחו מהנגע באמצעות מטוש ויישמרו במדיום טרנספורט המתאים לשימור הטפיל עד להפקת 

דנ"א מהדגימה. 

שלב פרוספקטיבי - יבוצע מדגימות שיישלחו למעבדה במהלך שנת 2014 לצורך אבחון לשמניאזיס. האבחון יבוצע בשיטה   )2(
המולקולרית, ובמסגרתו נמפה את התפלגות זני הטפיל באזורים האנדמיים. אנו מעריכים כי בשלב זה נבצע כ-500 בדיקות. 

חלק נוסף שיבוצע במסגרת השלב הפרוספקטיבי הנו הגדרת רגישות ודיוק הטיפול האמפירי המוצע כיום בחלק מהמרפאות   
באזורים האנדמים ללא אבחון מעבדתי. לצורך זה ניצור קשר עם כ-5-10 רופאים הנוהגים לתת טיפול על סמך מורפולוגיה 
של הנגע בלבד, ונבקש מהם לשלוח למעבדה משטח מאותם נגעים בעלי מורפולוגיה אופיינית שעל בסיסה החליטו לתת 

טיפול אמפירי.

תוצאות המחקר יתרמו רבות ליצירת דרכי ההתמודדות כנגד המחלה. אפיון ומיפוי ההיארעות הנוכחית ביישובי הנגב יאפשר 
חינוך למניעה והתגוננות בקרב האוכלוסייה המתגוררת באזורים האנדמים החדשים. בנוסף, ניתן יהיה להטמיע תוכנית לחינוך 
ומניעה גם במסגרת בסיסי צה"ל החדשים שיוקמו באזורים האנדמים. וכן חינוך הצוותים הרפואיים בנוגע לדרכי התגוננות, 

טיפול ומניעה. 

הבנת הקשר בין המאפיינים הסביבתיים להתפשטות המחלה תתרום להבנת גורמי ההתפשטות ותאפשר לבחון רעיונות 
חדשים להתמודדות עם המחלה כולל דרכי התמודדות עם חיות המאגר והוקטורים באזורים הנ"ל. 

פיתוח השיטה המולקולרית החדשה תאפשר אבחון מהיר ורגיש יותר מהשיטות הקונבנציונליות המוצעות כיום במעבדתנו, 
ויותר מכך, אבחון הזן האחראי למחלה יאפשר לרופאים לתת טיפול מתאים יותר ובכך יגרום להגדלה משמעותית בסיכויי 
ההחלמה ובמניעת סיבוכים. יתרון נוסף הנו חסכון משמעותי בעלויות הטיפול שכן מגוון הטיפולים המוצעים כיום לאבחון 

יקרים מאוד וטיפול ספציפי ימנע שימוש במספר תכשירים להתגברות על המחלה.
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זיהוי, הגדרה, אפיון והשוואת אזורים סביבתיים עם סיכון 
מוגבר לחשיפה ללישמניאזיס של העור בעזרת איתור יזום 

של מקרי מחלה פוטנציאליים*

פרופ' מיכאל פריגר // אוניברסיטת בן גוריון בשיתוף משרד הבריאות

רקע: לישמניאזיס היא מחלה זואונוטית המועברת ע"י עקיצת זבוב החול. בישראל, לישמניאזיס של העור )ל"ע( היא אנדמית. 
בני אדם הם המאחסן המקרי. המחלה מתבטאת בנגעים בעור עם נטייה לריפוי איטי שמשאיר צלקות. לא קיים חיסון למחלה. 
ל"ע נחשבת למטרד שאין פתרונות למניעתו. בעשור האחרון )2003-2012( ההיארעות המדווחת של המחלה בארץ עלתה מ-1.3 
ל-4.3 ל-100,000 נפש וניתנת להסבר ע"י מעשה ידי האדם, שינויים אקולוגיים ואקלימיים. המחלה איננה קטלנית, אך עלולה 
לגרום לסיבוכים תפקודיים ו/או קוסמטיים בשיעור שמגיע עד 1%, הכרוכים בטיפולים יקרים. איחור באבחנה ובקבלת טיפול 

עלולים לגרום סבל נוסף לחולים. 

שיטת הדיווח הנהוגה בארץ וברוב המדינות היא סבילה ולה מגבלות כגון: חוסר מודעות אנשי הרפואה לחשיבות הדיווח 
ועומס הזמן הדרוש לדיווח שמתבטאים בתת-דיווח המחלה ואיבוד מידע על תנאי הדבקה עקב כך. הרחבת השיטה ע"י 
איתור יזום עשויה לשפר את הדיווח לגבי חולים-חשודים ששהו בסביבת חולה מאובחן בזמן ותנאים דומים. העיקרון העומד 
בבסיסה הוא איתור חשופים פוטנציאליים להדבקה שתנאי חשיפתם לל"ע היו זהים לאלה של המאובחן עפ"י עקרונות של 
מודל מתמטי, המאפשר לנבא את ההסתברות שעקיצת זבוב חול נגוע תתורגם לזיהום ולמחלה )המקרים החדשים הצפויים(. 

מטרה וחשיבות: זיהוי, הגדרה, אפיון והשוואת אזורים סביבתיים והגדרת מעגלים עם סיכון מוגבר לחשיפה לל"ע בעזרת 
איתור יזום של מקרי מחלה פוטנציאליים בל"ע. 

שיטות: מחקר מעקב, איסוף פרוספקטיבי ל-30 חודשים. שאלון מובנה )פרטים סוציו-דמוגרפיים, תעסוקתיים, התנהגותיים 
וסביבתיים הקשורים לתהליך ההדבקה( יועבר בשתי נקודות זמן לחשופים פוטנציאליים למחלה לצורך איתור תנאי הדבקה 
סביבתיים וחולים חדשים. ניטור התחלואה היזום יאפשר לזהות אזורים בסיכון מוגבר לל"ע. יבוצעו השוואות סטטיסטיות 

וניתוח הנתונים יבוצע בתוכנות SPSS 19 ואקסל. 

* המחקר צפוי להסתיים בסוף שנת 2015
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