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 תקציר .1

קרצית פוגעות בבריאות, ביצרנות וברווחיות עדרי הבקר לבשר בישראל. אזורים שונים בארץ מוכרים -קדחות

כבעלי נגיעות גבוהה בקדחות שונות, אך הסיבה לנגיעות המשתנה בין אזורים לא הובהרה במלואה. קרציות 

ציות, בשימור ובהפצת הקדחות אך חשיבותם של נשאים משניים, מפיצי קר מחוללינושאות ומעבירות את 

שניהם מיני בר אשר תפוצתם הגבוהה מושפעת מאוד מפעילות חזיר בר ו תן זהובלא נבדקה.  קרצית קדחות

אדם והם משגשגים באזורי רפתות ושטחי מרעה. מינים מקומיים אלה הם בעלי פוטנציאל לקחת חלק 

קרצית -במחזור של גורמי מחלה ווטרינריים שונים ועשויים להיות בעלי תפקיד מפתח בשימור קדחות

באזור רמות מנשה ובחוות כרי דשא, שני אזורי מרעה בהם מתועדת ובהעברתן בין עדרים. המחקר התבצע 

היסטוריה של תחלואת בקר בקדחות קרצית שונות, כאשר מעקב אחר תנים וחזירים התבצע גם באזור רפת 

חזירי בר שנורו במסגרת דילול  17-תנים ו 23-השרון. קרציות ודמים נאספו בחמישה סבבים עונתיים מחוף 

דיגומים של קרציות  במועדים קבועים על ידי רשות הטבע והגנים. במקביל לאלו, התבצעו אוכלוסיות מבוקר

שונים בשטחי המחקר. כלל הקרציות שנאספו בדיגומים אלו זוהו  בממשקיםמהצומח, ומעדרי הבקר שרעו 

בהן  ובוצעה Cytochrome C oxidase Iמורפולוגית או בעזרת אנליזת סמנים גנטיים לגן המיטוכונדריאלי 

אות וחמישים קרציות . כשמונה מהקיימות בישראל ארבעה קדחות בקר מחוללילזיהוי נוכחות  PCRאנליזת 

בכלל מדגם הקרציות . ונבדקו לנוכחות טפילים המחקר נדגמו בבעלי החיים במהלךם ינוש מינים 8-מ

על אף שלא מצאנו קרציות נגועות בטפילים . בבקר קרצית לקדחות הגורמים טפיליםלא נמצאו  ההטרוגני

מוכרים בארץ ובעולם כטפילים של בקר או צאן המסוגלים  שנדגמועל תנים וחזירים, כלל מיני הקרציות 

. תוצאות המחקר מצביעות על חפיפה רבה הקיימת בהרכב מיני הקרציות  בין הבקר שונותלהעביר קדחות 

. כמו כן, מצאנו כי חזירי בר הינם נשאים של 80%-על כ הדמיון למיני הבר ובפרט בחזירים, שם עמדה מידת

תוצאות דיגומי השטח שביצענו הראו כי ללחצי הרעייה ולמאפייני השטח  .Babesia bigeminaטפילי 

ובפרט בחודשי השפעה על הרכב ותפוצת הקרציות. לרוות קרציות נמצאו בעיקר בשטחים עשבוניים ללא צל 

גבוה. בהמשך לכך, אזורי ריכוז והזנה לא נמצאו כמוקד הדבקה משמעותי. כלל ה תחילת הקיץ בלחץ רעיי

התוצאות שהתקבלו במחקר זה תומכות בהשערה בדבר חלקם של חזירי הבר והתנים במסלול הפצת 

קדחות קרצית באזורי מרעה. כך, על אף שלא נמצאו על בעלי החיים קרציות אשר היו נגועות בטפילים, 

מחקר הטפיל זה. תוצאות נשאים עצמאיים של  להיותיכולים חזירים יתכן וו בבזיהבטפיל  חזיר נגוענמצא 

לכל הפחות מסוגלים שני מיני הבר לתווך אל השטחים קרציות ממינים המוכרים כווקטורים הגורמים ראו שה

הייתה  בבקר טפילים שגורמים לקדחותנגיעות הקרציות בלתחלואה בבקר. יתר על כך, על אף שמסתמן כי 

 , קיים חשד כי ביכולתם של מיני בר אלו לשמש בעצמם כמקור להדבקת קרציות מהשדה.נמוכה
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2. Abstract 

Tick-borne diseases (TBDs) impact on the health, productivity, and profitability of livestock 

herds in Israel. Different regions are known to suffer a high infection rates of TBDs, but the 

cause to the variation in infection rates between sites and grazing managements has not 

yet been fully elucidated. Ticks of different species carry and transmit pathogens, but the 

importance of native wild animals carrying ticks in the preservation and spreading of tick-

borne diseases has not been studied so far. Golden Jackal (Canis aureus) and Wild boar 

(Sus scrofa) are both omnivorous mammals whose high distribution is greatly affected by 

human activity and which thrive in agricultural areas and rangelands. However, to date, 

their role in the dispersal cycle of TBDs has not been evaluated in Israel. In this work we 

examined the composition and abundance of tick species on these two native mammals 

across seasons and range sites. Over a year, in five seasonal rounds, ticks and blood were 

sampled from 23 jackals and 17 wild boars. Ticks were also sampled from the vegetation 

in the study sites and from the local cattle herds, which were grazing at various intensities 

in these areas. All sampled ticks were identified morphologically or by using genetic 

markers for the mitochondrial gene cytochrome C oxidase I, followed by a PCR analysis to 

detect the presence of the parasites: Babesia bovis, B. bigemina, Theileria 

annulata and Anaplasma marginale. Eight hundred and fifty ticks belonging to eight 

species (genus Rhipicephalus, Hyalomma and Heamaphysalis) were collected from 

various mammal species during the research period. Although we did not find ticks infected 

with the parasites that cause cattle TBDs on the jackals and boars, all of the sampled tick 

species are known as ticks of cattle or sheep and are capable of carrying various TBDs 

parasites. The results indicate a high overlap in tick species' composition between cattle 

and native species, especially in the wild boars, where the similarity with cattle tick 

composition was about 80%. Using blood examinations, we also found that wild boars are 

carriers of the B. bigemina parasites. Vegetation sampling results showed that grazing 

intensity and the site characteristics shape the composition and distribution of tick species. 

Tick larvae were found mainly in herbaceous areas with less shade, particularly throughout 

the summer months during the high grazing intensities. Contrary to our hypothesis, cattle 

feeding sites and resting areas were not found as significant infection sites. The results of 

this study demonstrate that boars and jackals can take part in the dispersal circle of ticks 

causing TBDs in rangelands. Moreover, although tick Infection with TBDs' pathogens 

appears to be low during the research period, there is a possibility that these native 

mammals can serve themselves as a source of tick infestation. 
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 מבוא  .3

 קדחות קרצית בבקר בישראל .3.1

תאיים המועברים לבקר על ידי -הנגרמות על ידי טפילי דם חדקדחות קרצית הן שם כולל למספר מחלות 

הבקר באזורים נפי מינים שונים של קרציות. מחלות אלה פוגעות בבריאות, ביצרנות וברווחיות של ע

ובפרט באזורים ים תיכוניים עונתיים  (Jongejan & Uilebnbeg 2004, Kivaria 2006אקלימיים שונים )

(Shkap et al. 2007) .כאשר  ,מצפון הארץ לדרומה במרבית אזורי הארץ, נפוצות קדחות הקרציתשראל בי

 אשר נמצאות מקרים של התפרצות קדחות ברפתות חלב אך ,עיקר פגיעתן היא בבקר לבשר במרעה

כמו כן, גזעי בקר שונים מראים רגישות שונה בפני  לאזורי מרעה בקר מתרחשים מפעם לפעם. בסמיכות

, נחקרו קדחות הקרצית טפילים אלובשל הנזק הרב הנגרם על ידי . (Glass et al. 2005) קדחות קרצית

(. עם Bock et al. 2004, Shkap et al. 2007)חיסונים שונים בבקר מזה שנים, ופותחו בעולם ובישראל 

מדי שנה מאובחנים מעבדתית עשרות מקרים של קדחות קרצית ממינים שונים באזורים רבים בארץ זאת, 

 תמותה פתאומית המיוחסת להןו תחלואה מדווחים על ידי המגדלים מקרים רבים שלוכן 

(https://moag.maps.arcgis.com .) על מתבצעות בישראל קדחות הקרצית שפעולות למניעת כך, למרות

עדיין מתרחשים אירועים של התפרצויות קדחות  ,וריסוס של הבקר בקוטלי קרציותחיסון המשלב ממשק ידי 

עד היום טרם הובהרה  .בקדחותכבעלי נגיעות גבוהה  אשר מוכרים אזורים בישראלשנה וקיימים מידי קרצית 

 הסיבה לנגיעות המשתנה בין המשקים וממשקי הגידול השונים.

 ,Babesia bovisארבעת הטפילים הגורמים לקדחות הקרצית הנפוצות בבקר בישראל הינם 

Babesia bigemina, Theileria annulata ו- Anaplasma marginale.  שני מיני הבבזיה המוכרים בארץ

( ומועברות על ידי קרציות מהסוג Figueroa et al. 1993נפוצים על פי רוב באזורים טרופיים וסובטרופיים )

Rhipicephalus ,תחלואה בקדחות אלו מאופיינת על ידי עלייה חדה של חום בבעל החיים, חולשה ואפתיות .

יכול  B. bovisה ותמותה של פרטים בעדר )ובמיוחד בעדרים שאינם מחוסנים(. כמו כן, הטפיל  אנמיה קש

מוכרת בעיקר  T. anuulata(. Sondgeroth et al. 2013לחדור למוח ולגרום להופעת תסמינים נוירולוגיים )

את טפילי קדחת במדינות שבקווי הרוחב הסמוכים לקו המשווה כאשר סוג הקרציות העיקרי הנושא ומעביר 

(. בקר הנדבק בקדחת זו מציג תסמינים הכוללים צהבת, ירידה Aktas et al. 2006) Hyalommaזו הוא 

במשקל והגדלה של קשרי הלימפה נוסף על תסמינים הדומים לאלו שהוזכרו לעיל המופיעים בתחלואה 

י מינים רבים יחסית של דווחה בכל היבשות למעט אנטרקטיקה ומועברת על יד A. marginaleבבבזיות. 

 Samish et al. 1993, Shkapקרציות כמו גם על ידי פרוקי רגליים מוצצי דם אחרים כמו יתושים וזבובים )
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et al. 2009, Kocan et al. 2010 בשונה משלוש הקדחות האחרות, יכולה קדחת זו לעבור גם בצורה .)

במחטים או כלים לא סטריליים אחרים על ידי המגדלים. יעילה באמצעות העברה בווקטור מכני על ידי שימוש 

בקר הנגוע בקדחת זו סובל מעליית חום, ירידה במשקל, אפתיות ואף הפלות. כנגד ארבעת קדחות אלו 

לטווח  ניתנים כאמור חיסונים המבוססים על טפילים מוחלשים הניתנים לעגלים צעירים, המקנים חסינות

המחלה הקלינית בלבד ולא את ההדבקות הטבעיות שמגיעות באמצעות  . עם זאת, החיסון מונע אתארוך

נראה  ועדרי הבקר אינו מחוסן חשיפה לקרציות נגועות מהשדה. על כן, במידה ואין חשיפה טבעית לקרציות

( המתבססת על איזון בין חשיפה טבעית Enzootic stabilityלאורך השנים ירידה ביציבות האנזואוטית )

להתרחש התפרצויות של תחלואה,  ותה על חסינות תאית לאורך הזמן. כתוצאה מכך יכוללטפילים ושמיר

 בעיקר בקרב בקר מבוגר.

 קדחות פתוגנים מחולליקרציות כווקטור נושא  .3.2

פתוגנים ווקטור )אורגניזם מתווך( הנושא ומעביר והחוליות שונים -טפילים חיצוניים של בעלי הןקרציות 

( הנפוצות Ixodidaeהחיים של מיני הקרציות הקשות ) מחזור(. 1)טבלה בבקר קרצית  קדחותהגורמים ל

דם ב, נימפה ובוגר, כאשר המעבר בין דרגה לדרגה מחייב הזנה זחלבישראל, כולל שלוש דרגות פעילות: 

פונדקאיות או -פונדקאיות, דו-פונדקאי. למינים שונים של קרציות מחזור חיים שונה והן יכולות להיות חד

(. מידת הספציפיות של הקרצית  ,Jacobs et al. 2015Sonenshine & Roe 2013פונדקאיות )-תלת

על  הזחלפונדקאית עולה בדרגת -(. קרצית חדMccoy et al. 2013לפונדקאי משתנה בין המינים השונים )

-צית דולנימפה ומנימפה לבוגר( מבלי לנשור לקרקע כלל. קר זחלמהפונדקאי ומתנשלת עליו פעמיים )

במהלך מחזור חייה. היא ניזונה מהפונדקאי הראשון ומתנשלת על גביו שני פונדקאים  המטפיל פונדקאית

פונדקאית -קרצית תלת .נוסףפונדקאי  אחר , מתנשלת ותרהנושרת לקרקעשהנימפה ניזונה היא ולאחר 

ולאחר מכן צריכה  או בחריצי אדמהלצמחייה נושרת רוויה לאחר כל תזונה ומתנשלת על הקרקע בינות 

למצוא פונדקאי חדש. תהליך ההזדווגות בקרציות מתרחש בדרך כלל על הפונדקאי לאחריו הנקבות ניזונות 

זכרים יכולים להישאר על הפונדקאי לפרק זמן נוסף ולהזדווג  .עד לרוויה ונושרות על מנת להטיל את הביצים

ביצים המוטלת על ידי קרציות קשות נעה בין . כמות ה( & MagnarelliAnderson 2008עם נקבה נוספת )

הפונדקאים של אותו המין ואף במספר בכמות המזון  ,ביצים, כתלות במין הקרצית-לעשרות אלפי -אלפי

(Bowman & Nuttall 2008, Sonenshine & Roe 2013.) 
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קדחות קרצית נפוצות בבקר בישראל: שם הטפיל, פונדקאים מוכרים, וקטור העברה אפשרי בבקר  .1טבלה 

 )מין קרצית( בישראל ומחזור החיים של הקרציות.

 שם הטפיל
פונדקאים 

 מוכרים
וקטור קרצית אפשרי 

 בישראל
מחזור החיים של 

 הקרצית

אנפלזמה 
 מרגינלה

A. marginale 

חיות משק 
)ובתוכם בקר( 

בר וחיות  

Rhipicephalus 
sanguineus 
 
R. annulatus 
 
 
 
Hyalomma excavatum 

 תלת פונדקאית
(Hoogstraal 1956) 

 חד פונדקאית
(Hoogstraal 1956, 
Guglielmone et al. 
2014) 

דו פונדקאית או תלת 
 פונדקאית

(Hoogstraal 1956) 

 בבזיה בוביס
B. bovis 

בקר )ומיני בר 
ממשפחת 

 הפריים(

R. annulatus חד פונדקאית 
(Hoogstraal 1956, 
Guglielmone et al. 
2014) 

 בבזיה ביגמינה
B. bigemina 

חיות משק 
)ובתוכם בקר( 

 וחיות בר

R. annulatus חד פונדקאית 
(Hoogstraal 1956, 
Guglielmone et al. 
2014) 

 תיילריה אנולאטה
T. annulata  

חיות משק 
)ובתוכם בקר( 

 וחיות בר

H. detritum 
 
 
 
H. excavatum 
 
 
H. marginatum 

דו פונדקאית או תלת 
 פונדקאית

(Hoogstraal 1956) 
 

דו פונדקאית או תלת 
 פונדקאית

(Hoogstraal 1956) 
 

דו פונדקאית או תלת 
 פונדקאית 

(Hoogstraal 1956, 
Guglielmone et al. 
2014)  

 

 Transstadial) קדחות בצורה טרנסטדיאליתם הגורמים לטפיליאת הקרציות יכולות להעביר 

transmission)  הקרציתהתפתחות העברה בין שלבי קרי, ( או בצורה טרסאובריאליתTransovarial)  קרי

או במין הקרצית  בתלות) גם יחד הנ"ל לעיתים אף בשני המנגנונים. העברה לדור הבאה דרך הביצים

לשימור הטפיל בין שלבי ההתפתחות השונים בקרצית גם  בחלק ממיני הקרציות מתקיימת בנוסף ,פתוגן(ה

מקרצית בוגרת ונגועה  טפיליםמעבר של  בצורה זו, מתרחש .(5)טבלה  , בין דוריתהעברה טרנסאובריאלית

תלויה מאוד  תכונה זו .פתוגןמין פתוגן למין  אל הביצים שהיא מטילה כאשר מידת ההדבקה משתנה בין

השנים, המתקיימת בין הטפיל ומיני הקרציות ונמצאת תחת מחקר מתמיד באינטראקציה העדינה, רבת 

(Kocan et al. 2004, Howell et al. 2007 .) 

( עיקריות: "ציד" Host-seekingבקרב הקרציות מתקיימות שתי אסטרטגיות איתור פונדקאי )

שהן עולות עליו )לדוגמא, ( רודפות אחרי פונדקאי שנמצא בסביבתן עד Hunters"מארב". קרציות "ציידות" )ו
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( Ambushersמאופיינים בהתנהגות זו( ואילו קרציות "אורבות" ) Hyalommaבוגרים של קרציות מהסוג 

צעירות של בציפייה להיאחז בפרוותו )למשל, דרגות  נוהגות לטפס על עשב, שיחים ולהמתין שם לפונדקאי

(. גם הגורמים המעוררים את & Rhipichephalus sanguineus ,Roe 2013 Sonenshineקרצית הכלב, 

הקרציות להגיב לנוכחות פונדקאי מלכתחילה שונים בין מין אחד לאחר, כאשר הגורמים העיקרים הינם ריכוז 

חמצני שמקורו בנשימת הפונדקאי, הבדלי טמפרטורה )חום גוף(, גירויים קולים או תנודות בקרקע. -פחמן דו

מגיבות לגלי קול  R. sanguineusושל הקרצית  ephalus microplusRhipicכך למשל, לרוות של הקרצית 

 .(& Rice 1982 Waladde) המופקים בזמן אכילה של בקר או של נביחת כלב, בהתאמה

בעלי חיים יכולים לשמש נשאים של קרציות נגועות ממקום למקום גם ללא תחלואה בטפילים 

ולמרות שלמינים שונים של קרציות ל ידי אותה הקרצית, ( המועברים עםבדרך כלל לפונדקאי מסוי בלעדיים)ה

אלה יכולות ( Oliver & James 1989, Sonenshine & Roe 2013יש עדיפות לפונדקאים ספציפיים )

מיני בר נפוצים, אשר נעים בין שטחים טבעיים כך,  פונדקאים אקראיים המצויים בסביבתן.על לעלות  גם 

 Rhipicephalus , Hyalommaוחקלאיים, מוכרים כנושאי קרציות ממינים שונים. למשל, קרציות מהסוגים 

, בעוד תן זהובוכלביים שונים ובתוכם  חזיר ברמצויות על בקר וצאן אך נמצאות גם על  Haemaphysalis -ו

 מפריסי פרסה אחרים.וויות ברוב המכריע של המקרים על בקר מצ R. annulatusקרציות מהמין 

 השפעות תנאי סביבה על תפוצת קרציות .3.3

 ביוטיים שונים.-תפוצת קרציות בשטח על ידי משתנים א מעוצבת, בסביבה נוסף על נוכחות מאכסן

 מכתיבים ם בהושינוייהיות  קרציותותפוצת המשפיע על פעילות  במיוחד ה גורם משמעותימהוו טמפרטורה

שונים, ביניהם מעבר )ובפרט התארכות הזמנים( שבין שלבי  התפתחות התחלה או עצירה של תהליכי

 Sutherst & Bourne 2006, Dantas-Torres)שלהן ת ניוחיומידת הו ייצור ביצים קצב, בקרצית התפתחות

et al. 2010 .) .בשל אי בעיקר זאת רמת הלחות נמצאה גם היא כגורם משפיע על תפוצת קרציות בשטח

לצרוך מים באופן אקטיבי, כך שהם נסמכים בלעדית על ספיחת לחות מהאוויר על  יכולתם של חלק מהמינים

על כן, נמצא כי לרוב ימצאו קרציות בשלבי התפתחות  .קיומםמנת לשמור על מאזן מים שיאפשר את המשך 

בת הקרקע, שם רמת הלחות גבוהה יותר בקר )לרוות ונימפות( הממתינות להגעת פונדקאי מתאיםמוקדמים 

בדומה לכך, קרציות  .(Anderson & Magnarelli 2008) ומאפשרת את שרידותם לאורך זמן רב יותר

יותר מכך,  את בקיעתן.בסביבה בה הלחות גבוהה יחסית על מנת להבטיח בוגרות יחפשו להטיל ביצים 

לגרום עשויים כי שינויים בשני משתנים אלו, כחלק מההתחממות הגלובאלית, מציעים מחקרים שנעשו בעבר 
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התפרצותן אף עלולים להביא ללשינויים בפעילות קרציות בשטח ובדפוסים העונתיים של קדחות הקרצית ו

 (.Randolph 2004, Suss et al. 2008) גם בתקופות ובאזורים בהן הן אינן מדווחות בדרך כלל

על כן מוכר גם הרכב הצומח כגורם מגביל  הצומח ם ממאפיינית הלחות גבשטח, מוכתבת רמ

זאת בין היתר משום שחלק ממיני הקרציות תלויים במהלך שלבי חייהם בטיפוס  ,לפעילות ותפוצת קרציות

הגורם העיקרי  .(Tack et al.2011, Hornok et al. 2014) על צומח על מנת לאתר פונדקאי בסביבתם

מות הפרות לשטח לזמן( הנקבע לומר כהצומח בשטחי מרעה בקר הינו לחץ הרעייה )כהמשפיע על מאפייני 

 Sterenbergלחץ רעייה גבוה, לאורך זמן, יעצב חברת צומח נמוכה ועמידה לרעייה מחד ). ליםעל ידי המגד

et al. 2000אשר מרעה  אזורי. טח לאורך העונה(, ומאידך ישפיע על כמות והימצאות צומח העשבוני בש

הבקר ועל כן  המלוות אתעשויים להיות מוטפלים יותר בקרציות קיימת בהם צפיפות גדולה של בעלי חיים 

יכולה להיות , אך גם לכיסוי והרכב הצומח המעוצבים ע"י לחץ הרעייה חשופים יותר לנגיעות בקדחות קרצית

הפונדקאי. על אף ההשפעה האפשרית של לחצי הרעייה יתור השפעה על הישרדות לרוות קרציות ויכולת א

 על תפוצת קרציות וקדחות קרצית בשטח לא נבדק עד כה הקשר בין שני משתנים אלה בארץ או בעולם.

 חזירים ותנים כווקטורי הפצה של קדחות קרצית .3.4

ותשומות חקלאיות. מינים פעילות אנטרופוגנית מעודדת תפוצת מיני בר אומניבורים הניזונים באתרי פסולת 

-Castillo) אלו יכולים להתקיים לצד השטחים החקלאיים ולנוע בין שטחים טבעיים לשטחים מושפעי אדם

Contreras et al. 2018) . חזיר הבר(Sus scrofa)  נמנה על סדרת מכפילי הפרסה והינו מיונקי הבר

 Barrios-Garcia) היסטוריה האנושיתהגדולים באזורינו, ואחד מבעלי החיים המתועדים הראשונים ב

Ballari 2012 &) מקור תפוצתו ביבשת אירואסיה אך כיום הוא מצוי, במידה משתנה, בכל אחת מחמשת .

הודות ליכולות הסתגלותו המהירה ושרידותו  כמין פולש ומתפרץ,היבשות )למעט באנטרקטיקה(. בחלקן 

הנמצאת בתחום התפוצה המקורי של חזירי  . בישראל(Ickes et al. 2001) הגבוהה בתנאי סביבה משתנים

אם כי יש  ,S. scrofa lybicus (Rosenfeld 1998)הבר, מצויות אוכלוסיות טבעיות של פרטים מתת המין 

הטוענים שאוכלוסיות חזירי הבר בארץ הינם צאצאיהם של פרטים אשר יובאו ארצה בתקופת הברזל או 

 (. Meiri et al. 2013מאוחר יותר בידי הרומים )

ניכר כי בשנים האחרונות גדלה אוכלוסיית חזירי הבר באזורים מסוימים כמו בכרמל וברמות מנשה 

ואף התפשטה לאזורים נוספים למשל באזור ההר. חזירי הבר חיים במסגרת חברתית המבוססת על 'יחידת 

בצות יחד ליצירת אם' המורכבת מהנקבה ומצאצאי המלטתה האחרונה )כאשר לפעמים מספר נקבות נק

עדר( ואילו זכרים בוגרים הינם סוליטריים. עיקר פעילותם של חזירי הבר נעשית בשעות הערב והלילה, אז 
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הם יוצאים ממקום מרבצם בכדי לחפש מזון ועשויים לנוע עד כחמישה קילומטרים לשם כך. עיקר מזונם מגיע 

במרחב  הפצת זרעיםב חשובמוכרים כגורם והם  מחומר צמחי ירוק אותו הם צורכים בכמות גדולה מאוד

מוגדרים עם זאת, חזירי הבר  (.Dovrat et al. 2012)ובשימור מינים של צמחים שונים במערכת האקולוגית 

כאוכלי כל וניזונים רבות מיבולים חקלאיים מגוונים כמו גם מחסרי חוליות שונים, מכרסמים, זוחלים ובעלי 

(. מקרים בהם ניזונו חזירי בר Schley & Roper 2003, Ballari & Barrios-Garcia 2014חיים אחרים )

 (. Pavlov & Hone 1982מפרטים צעירים או חלשים של חיות משק שונות ומפגריהן תועדו בעבר גם כן )

תדיר על ידי מגוון רחב של טפילים פתוגנים שונים. הם מותקפים חזירי הבר עמידים יחסית בפני  

אך לרוב אינם  וחיצוניים Eslami & Farsad-Hamdi 1992) סוגים שונים של תולעי מעיים, פנימיים )במיוחד

. יתרה מכך, הם מוכרים גם כנשאים עצמאיים של פתוגנים הגורמים למחלות הפוגעות בצאן ובבקר חולים

Leptospira spp (. Meng et al. -ו Toxoplasma gondii , Neospora caninum ,.Brucella sppכמו 

2009, Cerqueira-Cezar et al. 2016חיידקי , לדוגמא שונות ( ואף של מחלות זואונוטיותcomplex 

Mycobacterium tuberculosis,  מחוללי( מחלת השחפתNaranjo et al. 2008 .) קרציות מתועדות תדיר

 Hyalomma marginatum ,Hyalomma excavatum ,Rhipicephalus , ביניהם המיניםבחזירי בר

sanguineus ו- Rhipicephalus turanicus (Ruiz-Fons et al. 2006)  ם טפיליהאת המעבירים

Anaplsama marginale ו- Theileria annulata  בבקר. במחקר בודד שנערך הפוגעות הגורמים  לקדחות

של בגופם , B. bigeminaבעשור האחרון באיטליה נמצאו טפילי אחת מקדחות הקרצית המוכרות בבקר, 

שסקרו את הרכב הקרציות הנישאות על ידי חזירי העבודות השונות (. על אף Zanet et al. 2014חזירי בר )

קדחות הקרצית( שהם נושאים, לא נבדקה ל ם הגורמיםבר כמו גם את הטפילים השונים )וביניהם טפילי

בצורה המאפשרת קדחות ל ם הגורמיםפילייכולתם של חזירי בר לתווך אל אזורי מרעה קרציות נגועות בט

 חלקם בהפצת קדחות קרצית בבקר.מה להבין 

( הוא טורף בינוני בגודלו המשתייך למשפחת הכלביים הנפוץ באירופה, Canis aureus) תן זהוב

 C. aureusמין ה(. בישראל מצוי תת Sillero-zubiri et al. 2004אפריקה ואזור דרום מזרח אסיה )

syriacus השכיח מאוד במרבית אזורי הארץ ובמיוחד בחבל הים התיכוני שם משגשגות אוכלוסיות גדולות 

קמ"ר בממוצע  8.9(. תנים נעים על פני מרחב של Mendelson 1972במיוחד באזורים הסמוכים לאדם ) ,שלו

למיני כלביים (. בדומה Rotem et al. 2011, Talmon 2015) ומציגים תנועה מוגבלת יותר בסביבה מיושבת

אחרים, התן הוא בעל חיים חברתי, החי לרוב בזוגות קבועים למשך שנים ארוכות. לעיתים נצפות להקות 

קטנות של תנים, אלו מורכבות מפרטים צעירים הנשארים בקרבת הוריהם ומסייעים בטיפול בצאצאים משגר 

אוד של מזונות ביניהם מכרסמים כל הניזונים ממגוון רחב מ-(. הם אוכליMoehlman 1987מאוחר יותר )
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 כלוליםקטנים, ציפורים )וביציהן(, זוחלים וחסרי חוליות כמו גם פירות וירקות שונים. בקר וחיות משק אחרות 

(, Yom-Tov et al. 1995, Lanszki et al. 2006, Borkowski et al. 2011בתזונתם של התנים גם כן )

שם הם מנצלים ריכוזי מזון, פסולת  אחרים, חקלאות בעלי חיים והם מתועדים תדירות בשטחי רפתות ואזורי

בדומה לחזירי הבר, עיקר הפעילות הנעשית בניסיונות ויסות אוכלוסיית  אנתרופוגנית וטיפול גרוע בפגרים.

התנים מתמקדת בדילול מבוקר שלהם. עם זאת, על אף מאמצים אלו הם עדיין נפוצים מאוד והוגדרו כמין 

 (.Moran 2003בישראל )מתפרץ ומזיק 

( אשר פוגעת לא רק Rabiesכלבת ) אהמחלה העיקרית המזוהה ומועברת בארץ על ידי תנים הי 

 Yakobson etבמיני כלביים שונים בבר אלא גם בחיות מחמד, חיות משק )ביניהן בקר וצאן( ואף באדם )

al. 2006על ידי קרציות כמום המועברים (. טפילי Ehrlichia spp., Hepatozoon spp.  ו- Babesia spp. 

 .Mitkova et al. 2017, Levi et al) במחקרים שנעשו בתנים בארץ ובעולם תועדולקדחות שונות הגורמים 

מיני קרציות משישה סוגים שונים תועדו בתנים, בין היתר של כאלו המוכרות גם בבקר או  37-כ(. 2018

כמעבירות  ((R. sanguineus Gherman & Mihalca 2017 -ו Ixodes Ricinus ,R. turanicus בצאן כמו

 .A  -ו Babesia divergens, B. bovis, T. ovis כגון צאןבבקר וב קדחות קרציתם הגורמים לטפילי

marginale (Garcia-Sanmartin et al. 2008 על אף תפוצתם הנרחבת והנזק שמסבים תנים לבקר .)

מרעה, בדומה לחזירי בר, חלקם במעגל ההפצה של קדחות קרצית במרעה, ונוכחותם הקבועה בשטחי 

 בבקר לא נבדק עד היום בישראל.
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 ת ומטר .4

חזיר בר  לבדוק את השפעתם וחשיבותם של שניים ממיני יונקי הבר הנפוצים בישראל,  הןמחקר הת ומטר

(Sus scrofaו ) תן זהוב(Canis aureusכנשאים משניים ),  המאכסנים טפילים המועברים על ידי קרציות

אשר השפעת הממשקים במרעה  לבחון ,כמו כןקדחות קרצית בבקר. תחלואה בבמסלול הפצתם וגורמים ל

כלים  ולהציעקרצית במרחב ובזמן -קדחות נוכחותליכולת חיזוי  ולבנות למנוע או לצמצם את המפגעם בכוח

 קרצית.-להקדמת טיפול ומניעת התפרצות קדחות

 עבודה ושיטות חומרים .5

 שטחי המחקר .5.1

חוות 'כרי דשא', חוות מחקר של  רמות מנשה ובאזור השרון.המחקר נערך בשלושה אתרים: חוות כרי דשא, 

( alt 60 - 250m a.s.l 35.576670 ,32.929936 ;מנהל המחקר החקלאי, הממוקמת בגליל המזרחי )

דונם צפונית לכנרת, בין חורבות כורזין לנהר הירדן. האקלים באזור הוא  14,500 -ומשתרעת על שטח של כ

מ"מ(  567ינואר )כמות הגשם השנתית הממוצעת הינה -בו עיקר המשקעים בחודשים דצמבר ,תיכוני-ים

מאופיין כבתה המיקרפטופיטית בה שולטים  קיץ ארוך חם ויבש. השטח הררי וזרוע סלעי בזלת והצומחהו

 שרעול שעיר(, Hordeum bulbosum)שעורת הבולבוסין צמחים עשבוניים רב שנתיים וחד שנתיים כגון 

)Bituminaria bituminosa( , שיבולת שועל נפוצה(Avena sterilis)  שעורת התבורו (Hordeum 

spontaneum ) שיזף מצוי וכן פזורים בשטח מעט עצים של (Ziziphus spina-christi .) מספר חורשות

ריכוז המהוות כיום את אזורי  50-אקליפטוס שניטעו בשטח בקרבת השקתות ואזורי ההזנה בשנות ה

ראשי בקר בקירוב(  700בשטח רועה עדר )העיקריים בהן שוהה הבקר בשעות החמות של חודשי הקיץ. 

דונם לפרה.  9דונם לפרה ולחץ גבוה של  18ה: לחץ נמוך של ברעייה שמנוהלת ממשקית בשני לחצי רעיי

 באתר הדיגום 'כרי דשא' התבצעו דיגומי קרציות מהבקר ומהשטח.

אתר המחקר השני הוא אזור קיבוץ עין השופט אשר נמצא בתחומי המרחב הביוספרי רמות מנשה, 

. (alt 150 - 300m a.s.l)  35.107519 ,32.595716 ;ק"מ מזרחית לחוף הים התיכון 22-הממוקם כ

תיכוני ותוואי השטח מאופיינים בסלעי קרטון אאוקני היוצרים נוף של גבעות מתונות, -ים באתר האקלים

הקישון אגן לכיוון  מזרחה כאשר הערוצים המושכים מערבה הם ארוכים ומתונים ואילו הערוצים המתחתרים

אדם של -ם עונתיים. התכסית עיקרה יערות נטע. מעיינות רבים נובעים באזור, רוביםהם קצרים ותלולי

, שדות וכרמי זית, ביניהם חד שנתית מגוונתשיחית ובהם צמחיה חורשות אורנים, שטחי בתות נרחבים 
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ערוצים ומעינות המלווים בצומח גדות. באתר הדיגום 'רמות מנשה' התבצעו דיגומי קרציות מהבקר, מהשטח 

  .ומהנשאים המשניים )תנים וחזירי בר(

באתר מחקר נוסף באזור השרון. מדובר ברצועת שטח ארוכה המשתרעת התבצעו דיגומים נוספים 

( שבאזור השרון לקיבוץ העוגן alt 20 - 50m a.s.l 34.842781 ,32.224941 ;בין שטחי המושב בני ציון )

בשטחי חקלאות בעלי אופי ( ומשופעת alt 20 - 40m a.s.l 34.918320  ,32.356931אשר בעמק חפר )

האזורים שנדגמו באתר הם באזור רפת חוף מגוון ביניהם שטחי שלחין, חממות, מטעים ופרדסים רבים. 

באתר דיגום זה הינם בעלי מידת פרגמנטציה )קיטוע( גבוהה  יחידות השטח. השרון ובאזור רפת חפר

אזור של חקלאות אינטנסיבית.  מכיוון  ומשתנה. בשונה משני שטחי הדיגום הקודמים מייצג אתר דיגום זה

 השרון נדגמו תנים וחזירי בר בלבד. באזור שהשטח אינו שטח מרעה טבעי, באתר הדיגום 

 

, חוות המחקר של מנהל המחקר החקלאי. החלקות בהן התבצע 'כרי דשא'של אזור חוות  אוירתצלום . 1איור 

היא חלקת  2יה המתקיימת בהן: חלקה יבמאפייני הרע זו מזו . החלקות נבדלותלבןהמחקר מתוחמות ב

 .(דונם לפרה 9)היא חלקת הלחץ הגבוה  4וחלקה  דונם לפרה( 18) הלחץ הנמוך
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הם יאזורי הדיגום )הנבדלים בינ .קיבוץ עין השופט אשר ברמות מנשהאזור תצלום אוויר של . 2איור  

 .במאפייני הרעייה( מתוחמים בלבן

 

 דיגום קרציות .5.2

 דיגום קרציות מהצומח  .5.2.1

קרציות מהצומח בשטחי המחקר על מנת לבחון את השפעות ממשק הרעייה ואזורי ריכוז וצל במרעה, נדגמו 

חתכים  8( בחתכים במרחקים קבועים ומוגדרים )flag sampling; Soleng et al. 2018באמצעות "דגל" )

עונתיים. דיגומי הקרציות מהצומח מטרים בכל אתר( שנקבעו מראש, במסגרת חמישה סבבים  100של 

, 2019, יוני 2019התבצעו במהלך שעות הבוקר המאוחרות בכל שלושה חודשים: בחודשים פברואר 

 .2020וכן בחודש מרץ  2019דצמבר  ,2019ספטמבר 

החתכים שנבחרו נבדלו מרחבית מבחינת לחץ הרעייה, הקרבה לאזורי ריכוז בקר )מים, מזון וצל(, 

 של כרבע שעה )מעוצה/עשבוני( ובמאפייני חברת הצומח. למעבר בכל חתך הוקדש זמן זהה בכיסוי הצומח

(. כל 70%במהלכו נבדקו הדגלים מספר פעמים ונאספו מהם קרציות. הקרציות הועברו למיכל ובו אתנול )

מקצוות אל כל אחת . מ' 1.05 אליו הושחל סרן עץ באורךמטר  x 0.85 1 דגל מורכב מבד כותנה לבן במידות

עשרים  המקל נקשר חוט בעזרתו נגררו הדגלים מעל פני השטח בצורה ידנית כאשר במרחקים קבועים של

מורפולוגית ומולקולרית נאספו קרציות מהדגל. הקרציות שנאספו נלקחו לזיהוי והגדרה וחמישה מטרים 

קדחות ם הגורמים לטפילי( לנוכחות 5במעבדה ולאחריהם עברו בדיקה פרטנית בכלים מולקולריים )סעיף 

 קרציות.  186קרצית. באמצעות דיגום זה נאספו 
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 חייםהדיגום קרציות מבעלי  .5.2.2

פרטים   23 -ו (Sus scrofa) חזיר ברפרטים של   17 -נאספו קרציות מ 2020ליוני  2019בתקופה שבין מרץ 

ת הטבע והגנים )רט"ג(, ( אשר נורו במסגרת דילול אוכלוסיות מבוקר ע"י רשוCanis aureus)תן זהוב של 

במסגרת המאמץ לצמצום התפרצות מחלת הכלבת והקטנת הנזקים הנגרמים על ידי שני המינים לחקלאות. 

חמישה סבבים עונתיים לאורך השנה. פרטים אלו נבדקו במשך שטחי המחקר בחזירי הבר והתנים נדגמו ב

הבטן, הבושת והרגליים או הטלפיים  סביב העיניים, האוזניים,בצורה קבועה דקות חמש זמן קצוב של כ

 וקוטלגו תוך כדי ציון האזור שבו נורו, מינם וגילם המוערך.

דיגום קרציות מהבקר התבצע במועדים קבועים במקביל לדיגום הצומח )וכמו כן במקרה של חשד 

קרצית( מפרטים השוהים בשטחי המחקר. פרטים אלו נבדקו במסגרת בדיקות  -להתפרצות קדחות 

בקר )'סקוויז'( באזור האוזניים, הצוואר, הבטן והבושת. סוסים וכלבים -שבשגרה בעודם מוחזקים בתפס

ר נמצאים בשטחי המחקר ומשמשים את הבוקרים בפעילות השוטפת נבדקו במועדים סמוכים לדיגום אש

 הבקר בצורה אקראית על ידי הבוקרים עצמם. 

התפלגות הפרטים של תנים וחזירי בר, בחלוקה לזוויגים, עונות השנה והאתרים, שנדגמו בסבבים  .2טבלה 

 (.2019-2020עונתיים במהלך שנת המחקר )

 

 הגדרה וביצוע ריצוף גנומי בקרציות .5.3

בתוך  בטמפרטורת החדרדגימות הקרציות הועברו למעבדה במכון הווטרינרי בבית דגן, שם הם נשמרו 

מיקרוסקופ מדגם -סטריאו נבדקו תחתקרציות כלל ה. 70%בקבוקי סנטילציה המכילים אלכוהול בריכוז 

SMZ25  (Nikon, Japan)המורפולוגיים פי מאפייניהם  לע ,וקוטלגו לפי מינים, זוויגים ושלבי התפתחות

 & Estrada-Pena et al. 2004, Walker et al. 2005, Apanaskevich) המוכרים בספרות המדעית

Horak 2008, Gugliemone et al. 2014.)  פרטי קרציות על מנת לבצע  300-כ גנוםמתוכם, נשלחו לריצוף

 .מינםזיהוי טקסונומי ולקבוע באופן סופי את 

 מין הקרצית  אתר מספר פרטים

   רמות מנשה אזור השרון 

    חורף קיץ חורף קיץ  

 תן זהוב מספר נקבות 2 5 4 3 13

 מספר זכרים 3 5 2 0 10
 

 חזיר בר מספר נקבות 2 5 2 2 11

 מספר זכרים 1 4 1 0 6
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 מקרציות DNAהפקת  .5.3.1

 הדומים אשר זיהויים המורפולוגי היה קשה ויזואלית )כך למשל במקרה של המיניםפרטי קרציות  במקרה של

R.turanicus  ו- R.sanguineus בוצעה הפקת )DNA  מרקמות הקרצית באמצעות שימוש בקיטUSA) 

MasterPure™ Complete DNA and RNA Purification Kit, (Lucigen,  פרוטוקול היצרן. כל על פי

קרצית )במקרים בהם נדגמו מספר גבוה של קרציות שנחשדו כשייכות למין ספציפי נעשתה הפקה אחודה 

 Lμ300פרטים( נפרסה לאורכה כך שחצי ממנה הוכנסה למבחנה סטרילית המכילה  6במקבצים של עד 

החומר נכתש לתערובת הומוגנית . כלל Proteinase Kשל  Lμ5( אליה הוספו Lysis solutionתמיסת ליזיס )

 65℃ -דקות ולאחריה ב  45למשך   56℃ -הועברה כל דגימה להדגרה ב  Vortexולאחר ערבוב בעזרת 

 MPC Protein Precipitation ריאגנט Lμ150לאחר ההדגרה הוספו אל התמיסה  למשך רבע שעה נוספת.

בטמפרטורה של  14,000rpmמהירות נוסף לפני שעברה לצנטריפוגה לסרכוז ב Vortexוהדגימה עברה 

למבחנת אפנדורף סטרילית  DNA -דקות. עם סיום הסרכוז הועבר הנוזל העליון, המכיל את ה 10למשך  4℃

. 80℃איזופרופאנול, עורבב היטב, והועבר להדגרה במשך שעה בטמפרטורה של  Lμ500חדשה המכילה 

דקות, לאחר  10למשך  4℃בטמפרטורה של  14,000rpmלאחר הדגרה זו סורכזו הדגימות שוב במהירות 

. לאחר סרכוז נוסף הושלך גם האתנול 70%מכן הושלך הנוזל והפלט שהתקבל נשטף בעזרת אתנול 

של  Lμ30 והמבחנות הועמדו לייבוש למשך שעה בטמפרטורת החדר. בסיום התהליך הוספו לכל דגימה

BDW וריכוז ה- DNA גם שהופק נמדד במכשיר ספקטרופוטומטר מדDS - 11 (DeNovix, USA.ותועד ) 

 ביצוע הגברה וריצוף גנומי בקרציות .5.3.2

לגן המיטוכונדריאלי  PCR (Polymerase chain reaction)עברו בדיקת  DNA -תוצרי הפקת ה

Cytochrome C oxidase I (COX1)  בעזרת סמנים גנטיים שפותחו במעבדות המכון הווטרינרי )טבלה

. מחצית SensoQuest LabCycler 48s (SensoQuest, Germany)(. הבדיקה התבצעה במכשיר מסוג 3

XTaq mix (Hylabs, ,Tiger -2X Hy( הורכב מתערובת מוכנה של תמיסתLμ10מנפח כל ריאקציה )

)Israel Lμ1 של כל אחד משני הפריימרים ו- Lμ1 ת של דגימDNA  150בריכוזng-50  אליהם הוספו

. בהם ריכוז הדגימה  grade water (Hylabs, Israel) -PCR של  Lμ7 נפח הריאקציה הסופי להשלמת

היה נמוך במיוחד הוספה כמות גדולה יותר של דגימה אך נפח הדגימה הסופי נשמר. תוצרי ההגברה של 

 ,Hylabs)" מעבדות חי"ב Sanger( בשיטת Sequencingהריאקציה הורצו בג'ל אגרוז נשלחו לריצוף )

Israel)התוצאות שהתקבלו עובדו והרצף הושווה למול רצפים הקיימים במסד הנתונים של .NCBI   
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST) לרצף  96% -(. זיהוי סופי נקבע על סמך התאמה של מעל ל

  .המצוי במאגרים )לקרצית בודדת או למקבץ קרציות(

, Rhipicephalusלקביעת גנוטיפ וזיהוי קרציות מהמינים  PCRפריימרים אשר שומשו באנליזת   .3טבלה 

Hyalomma  ו- Haemaphysalis  שנאספו בדיגומים שנעשו בבקר, בתנים זהובים  ובחזירי בר בשטחי

 המחקר לאורך השנה.

Reference Sequence (5’→3’)  Gene 

(Erster et.al 2013) CCGCGATGAATATACTCTACTAAYC  Rhipicephalus 

spp. COX1 F 

(Erster et.al 2013) CCAGGATTTGGAATAATTTCTCAAA  Rhipicephalus 

spp. COX1 R 

(Roth et al. 2019) TTACCGCGATGATTATATTCAAC   Hyalomma 

spp. COX1 F 

(Roth et al. 2019) AATTTGAGAAATTATTCCAAATCC  Hyalomma 

spp. COX1 R 

 

 מדמים DNAדיגום והפקת  .5.4

בדיקות לנוכחות טפילים בדם הפונדקאים השונים נאספו דגימות דם מהתנים ומחזירי הבר  על מנת לבצע

 10 - 20אשר בשטחי המחקר ) התבצע דיגום מבוקר של דמים בעדרי הבקרכמו כן,  .שנורו על ידי הרט"ג

)עדר כרי דשא(.  2019)עדר עין השופט( ובחודש אוקטובר  2019בחודש יוני  -פרטים( בשני מועדים נפרדים 

ואילו הדמים מפגרי התנים וחזירי הבר נלקחו ישירות ( Coccygeal veinהדמים מהבקר נלקחו מוריד הזנב )

. לאחר L10mשל  EDTA ®BD Vacutainerבמבחנות  יםמהלב ע"י פקחי רט"ג. בשני המקרים נאספו הדמ

הופק מהדמים באמצעות שימוש  DNAאיסופם הועברו הדמים למעבדה לפרזיטולוגיה במכון הווטרינרי. 

 Maxwell 16 Blood DNA Purificationובקיט  DNeasy Blood & Tissue kits (QIAGEN, USA)בקיט 

Kit (Promega, USA) ברות.בהתאם לפרוטוקולי הח 

 קדחות קרצית בדמים ובקרציותטפילי ופרטנית לאיתור  (Screening) סריקה כללית .5.5

 ם הגורמיםלזיהוי נוכחות טפילי PCRבהם אנליזת  וצעהמהקרציות ומהדמים ב DNA -הפקת ה לאחר

. בדיקה זו נעשתה תוך שימוש בפריימרים מיוחדים המאפשרים איתור (4)טבלה  בבקר קדחות קרציתל

( באמצעות rRNAריבוזומליים ) RNAהגברת גנים על ידי  סוגים של טפילי דםסימולטני וכולל של מספר 

 16s -( וssu18s) 18sפריימרים מיוחדים ובדיקת ההבדלים ביחידת המשנה הקטנה בגנים השמורים 

(ssu16sבדומה לבדיק .) ה שנעשתה לזיהוי מין הקרצית גם בדיקתPCR  זו התבצעה במכשיר מסוג
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SensoQuest LabCycler 48s( מחצית מנפח כל ריאקציה .Lμ12.5הורכב מתערובת מוכנה של תמיסת ) 

2X PCRBIO HS Taq Mix Red (PCR Biosystems, London, UK) אליה הוספו Lμ1  משני הפריימרים

 grade  -PCRשל  Lμ5.5של דגימה בריכוזים המתאימים. להשלמת נפח הריאקציה הסופי הוספו  Lμ5 -ו

water (Hylabs, Israel) כלל הדגימות הורצו בג'ל אגרוז במקביל לביקורות חיוביות שהופקו במכון .

ל , דגימות שנראו לאחר ההרצה בג'screening -בהתאם לתוצאות ה הווטרינרי הנחקרות במחקר זה.

כחיוביות הועברו בדיקה נוספת בפריימרים ספיציפיים לארבעת הקדחות בהם התמקד המחקר )ראו טבלאות 

 Hy'מעבדות חי' -הפרטני נשלחו לריצוף ב   PCR - (. דגימות חיוביות באנליזת ה1בנספח  1-4

Laboratories (hylabs).בהתאם להנחיות החברה , 

קרצית בדמים של תנים, חזירי  -לאיתור כללי של קדחות  PCRפריימרים אשר שימשו באנליזת . 4טבלה 

 בר ובקר שנאספו בשטחי המחקר לאורך השנה.

Reference Sequence (5’→3’) Gene 

(Zanet et al. 

2014) 

GACACAGGGAGGTAGTGACAAG 18S F  

(Zanet et al. 

2014) 

CTAAGAATTTCACCTCTGACAGT 18S R 

(Molad et al. 

2006) 

 GGAATTCAGTGTTGGATCMTGGYTCAG 16S F 

(Molad et al. 

2006) 

CGGGATCCCGAGTTTGCCGGGACTTYTTCT 16S R 

 

 איסוף נתונים מטאורולוגיים .5.6

נתונים אביוטיים נאספו בתקופת דיגום המחקר מהתחנות המטאורולוגיות 'עמיעד', 'עין השופט' ו'רפת השרון' 

 מיים, ולאחר מכןוי הנתונים סוכמו וחושבו להן ערכים ממוצעיםהמוצבות בשטחי המחקר או בסמוך להן. 

סוכמו נתוני אורך יום. בעזרת נתונים אלו נבדק  ,של טמפרטורה, לחות וכמות גשם )במ"מ(. כמו כן ,חודשיים

הקשר וההשפעה האפשרית של מכלול המשתנים האקלימיים הללו על תפוצת מיני הקרציות וקדחות 

 הקרצית במרחב ובזמן.
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 נתוניםניתוח  .5.7

שפע הפרטים )מספר קרציות  :ביניהם ,דדים שוניםמהרכב הקרציות על התנים החזירים והבקר נבדק ב

)סך מספר מיני הקרציות שנדגמו בפרט של בעל חיים(, אחוז הקרציות מזוויג נקבה  , עושר המיניםלפרט(

)מתוך סך הפרטים הכולל הנדגם בכל אחד מפרטי בעלי החיים שנבדקו  ומספר הקרציות מהמין הדומיננטי

Sørensen similarity index (Greig-smith 1983 )במדד הדמיון של סורנסון, נעשה שימוש כמו כן,  .(בו

לצורך בחינת מידת הדמיון בהרכב הקרציות בין התנים, החזירים והבקר. בכדי לבחון את השפעת האתר, 

גורמים -נערכו ניתוחי שונויות רבהעונה ובעל החיים המארח על תפוצת קרציות במרחב ובזמן 

(multifactorial ANOVA.)  של השגיאה הנחות היסוד של מבחני השונות קרי, נורמליות על מנת לבדוק את

( לנורמליות ומבחן Kolmogorov - Smirnov testסמירנוב )-נערכו מבחני קולמגורוב ,והומוגניות של השונות

כדי לבחון את הקשרים שבין נתוני האקלים לתפוצת הקרציות ( להומוגניות של השונות. Lavene's testלווין )

(. כלל המבחנים הסטטיסטיים ex( ומעריכי )logxנערכו ניתוחי רגרסיה במודלים שונים: לינארי, לוגריתמי )

 . SPSS for Windows software, version 25 (Chicago, IL, USA)במחקר זה נעשו באמצעות תוכנת 
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 תוצאות .6

ובאזור  ברמות מנשהחזירי בר בשטחי המרעה  17 -תנים ו 23במהלך המחקר נדגמו בסבבים עונתיים 

(. על כלל פרטים אלו נדגמו והוגדרו כחמש מאות וחמישים קרציות מזוויגים ודרגות 2השרון )טבלה 

על תנים וחזירי שזוהו  ,(. ארבעה מבין מיני הקרציות5התפתחות שונות, שהשתייכו לשבעה מינים )טבלה 

לה נדגמו גם על הבקר בשטחי המחקר ושלושת המינים הנותרים מוכרים כטפילים של בקר ו/או צאן )טב בר,

. באחד מהפרטים Babesia bigeminaהטפיל של  DNAזוהתה נוכחות  חזירי ברשל  בבדיקות דם(. 5

 ם הגורמיםמהתנים והחזירים בתקופת המחקר נבדקו לנוכחות טפילישנאספו כמחצית מפרטי הקרציות 

של טפילי דם הגורמים  DNAלנוכחות  בדקוונתנים וחזירי הבר אספו מה. בכלל הקרציות שנקרצית קדחותל

 ומהצומח והקרקע בשטחי המרעה.  וכך גם בקרציות שנדגמו מהבקר םלא זוהו טפילי לקדחות קרצית בבקר

 מיני הקרציות שנאספו על תנים, חזירי בר ובקר בתקופת המחקר, יכולת העברה טרנסאובריאלית .5טבלה 

בעלי החיים השונים וקדחות קרצית מוכרות , התפלגות הפרטים שנדגמו ב(-\+) של קדחות בקר וצאן מוכרת

 המועברות על ידן.

 מין הקרצית
העברה מידע על 

טרנסאובריאלית של 
 קדחות בקר וצאן

 התפלגות פרטים לפי נשא
קדחות מוכרות 

המועברות על ידי 
 מין הקרצית 

  חזירי בר תנים בקר  

Rhipicephalus 
sanguineus 

- 
 

6.49% 
 

86.3% 
 

7.1% 
 

 

A. marginale 
 
 

Rhipicephalus 
turanicus 

+ 
(Aktas et al. 2014) 

 

1.16% 23.7% 75.09% B. occultans 

B. ovis,  
T. ovis 

Hyalomma 
marginatum 

+ 
(Aktas et al. 2014) 

23.8% - 76.1% B. occultans 
T. annulata 

Hyalomma 
excavatum 

+  
(Orkun 2019) 

4.16% - 95.83% T. annulata 
A. marginale 
B. occultans 

Hyalomma 
dromedarii 

- - - 100% T. annulata 

Haemaphysalis 
parva 

- - - 100% Babesia spp.,  
Rickettsia spp.,  
Hepatozoon spp. 

Haemaphysalis 
adleri 

- - 100% -  

Rhipicephalus 
annulatus 

+ 
(Ica et al. 

2007,Chauvin et al. 
2009, Molad et al. 

2015) 

100% - - B. bovis,  
B. bigemina 
A. marginale 
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 משנייםה התפלגות מיני הקרציות בנשאים .6.1

 תנים  .6.1.1

תנים  23 -תנים נדגמו בחמישה סבבים עונתיים לאורך השנה. במהלך תקופה זו, נאספו כמאתיים קרציות מ

 .Rפרטי הקרציות שנדגמו על התנים נחלקו לשלושה מינים: עשר נקבות ועשרה זכרים. -שכללו שלושה

sanguineus ,R. turanicus ו-  Ha. adleri כאשר כל השלושה מוכרים גם בבקר או בצאן. מין הקרצית ,

, קרצית הכלב, אשר פרטיו היוו R. sanguineusהדומיננטי ביותר בקרב התנים שנדגמו במחקר זה היה  

הכולל שנדגם בשני אתרי המחקר והוא הופיע בכל חמשת סבבי הדיגום, בדומה מסך הפרטים  55% -יותר מ

(. כלל התנים שנדגמו במהלך סבבי הדיגום נשאו על גופם קרציות בוגרות משני 3)איור  R. turanicus למין

 (.4הזוויגים, כאשר מספר הקרציות שנדגמו על בעל חיים נע בין קרצית בודדת לעשרה פרטים )איור 

התפלגות פרטי הקרציות )ממוצע לתן( שנדגמו במהלך תקופת המחקר בתנים, באתרי המחקר . 3איור 

(. בחלוקה לפי מינים וזוויגים. האחוזים מייצגים את הממוצע בין ערכי חמשת b) ואזור השרון( a) רמות מנשה

 סבבי הדיגום העונתיים. 

 

שינוי עונתי במספר הקרציות משלושת המינים השוואה בין שלושה מיני קרציות שנמצאו על תנים. . 4איור 

שנמצאו על תנים במהלך תקופת המחקר באתרי המחקר. הסמנים מייצגים מספר פרטים ממוצע )ושגיאות 

 תקן( לתן.
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( שהוגדרו ונספרו הפרטים )מספר הקרציותבבחינת השפעת אתר הדיגום ועונת הדיגום על שפע 

(. כמו כן, לא נמצאה 3ואיור  6ך לא של העונה )טבלה על תנים, נמצאה השפעה מובהקת של האתר, א

, נמצא כי לאתר קיימת נוסף על כךהקרציות. פרטי על שפע  האתר לעונההשפעה של האינטראקציה בין 

פרטים של המין ) מידת הדומיננטיות בין מיני הקרציותעל ו הנקבותהשפעה מובהקת גם על אחוז הקרציות 

(. לא 6)טבלה  , אך לא נמצאה השפעה עונתית מובהקת על מדדים אלוהפרטים( מתוך סךהנפוץ ביותר 

נמצאה השפעה מובהקת של אתר הדיגום ועונת הדיגום על עושר מיני הקרציות שנמצאו על תנים. ניתוחי 

ANOVA התן לא נמצא כגורם משפיע על שפע הפרטים, עושר המינים או התפלגות -דומים הראו כי זוויג

 ות שנדגמו על תנים.מיני וזוויגי הקרצי

בין מינים, זוויגים ועונות  ,על תניםפרטי הקרציות אשר נדגמו בניתוח תלת גורמי לבחינת התפלגות 

השנה לא נמצאה השפעה מובהקת של שלושת הגורמים ושל האינטראקציות ביניהם. עם זאת, נראתה 

על תנים  (R. turanicus -ו R. sanguineus) מגמת שינוי שנתית בתדירות הופעת שני מיני קרציות הנפוצים

( אשר הציגו מהלך עונתי דומה של עלייה בתדירות ההופעה עם תחילת השנה הקלנדרית, ירידה 4)איור 

 שלישי,  קרציות ממיןכי  נוסיףחדה בתחילת הקיץ )חודש יוני( ועלייה מחודשת בתחילת החורף. 

Haemaphysalis adleri,  הופיעו בשני אתרי המחקר אך במספרים זניחים באופן יחסי בהשוואה לשני

 (.4המינים האחרים )איור 

 Sørensen(, על פי מדד סורנסון )5בקר )איור תנים לבבחינת מידת הדמיון בהרכב הקרציות בין 

similarity index כל אחד בין או דמיון. נמצא גם כי מידת הדמיון בהרכב מיני הקרציות שנמצ 57%( נמצאו

 -משני הנשאים המשניים לבקר, גבוהה יותר ממידת הדמיון הקיימת בין שני הנשאים המשניים עצמם )כ

 דמיון בלבד(. 45%

גורמי לבחינת השפעת עונת הדיגום, אתר הדיגום והאינטראקציות ביניהם על -דו ANOVAניתוח  .6טבלה 

 מתוךהקרציות מהמין הדומיננטי )מספר הפרטים( ו סךמתוך נקבה ) זוויגהקרציות מ אחוזשפע הפרטים, 

 הפרטים( שנדגמו על תנים לאורך תקופת המחקר. סך

R2 P F df  פקטור 

0.230 ns 0.82 1 (הפרטים)מספר שפע  עונה  
  אתר 1 8.89 ** 
 ns 0.54 1 עונה × אתר  

0.285 ns 0.01 1 אחוז הקרציות מזוויג נקבה עונה  
  אתר 1 10.5 ** 
 ns 0.14 1 עונה × אתר  

0.256 ns 0.93 1 הפרטים מהמין הדומיננטי מספר עונה  
  אתר 1 8.98 ** 
 ns 1.23 1 עונה × אתר  

**  P  ≤ 0.005 
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. השוואות )ממוצע לבעל חיים( והבקר תנים, חזירי ברמידת הדמיון בהרכב מיני הקרציות שנדגמו על . 5איור 

  (.Sørensen similarity indexמדד סורנסון )בין תנים, חזירים ובקר לפי 

)טמפרטורה ממוצעת, אחוז המיצגים מגמות עונתיות ניתוחי רגרסיה לבחינת השפעות מדדי אקלים 

הלחות, טמפרטורת מקסימום ומינימום חודשיות, כמות גשם חודשית במ"מ ומספר ימי גשם בחודש( על 

שלילי מובהק בין אחוז הקרציות  הראו כי קיים קשרהתפלגות ותדירות הופעת מיני הקרציות על תנים 

(. נוסף על כן, נמצא 6a, איור 7אורך השנה )טבלה שנמדד ל)כממוצע לחודש( לאחוז הלחות היומית  הנקבות

  (.6b, איור 7)טבלה קשר חיובי למדד זה  , הראה שנדגמו והוגדרו על תנים הקרציות עושר מיניגם כי 

לאחוז הקרציות מזוויג נקבה  ינת הקשרים בין אחוז הלחות )כממוצע לחודש(ניתוח רגרסיה לבח .7טבלה 

 בקרציות שנדגמו על תנים לאורך תקופת המחקר. )מתוך סך הפרטים(, עושר המינים ושפע הפרטים

Regression R2 P N 
Pearson 

correlation 
 

y = -0.02x+2.1488 
 

0.254 * 23 0.505- a קשר בין אחוז הקרציות )
לאחוז הלחות  הנקבות

 החודשית הממוצעת

y = 2.5306ln(x) - 
9.4521 

0.162 * 23 0.398 b קשר בין עושר המינים )
לאחוז הלחות החודשית 

 הממוצעת

y = 0.097e0.0499x 0.149 * 23 0.311 c שפע הפרטים( קשר בין 
לאחוז הלחות החודשית 

 הממוצעת

* P  ≤ 0.05 
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( תלות בין אחוז הלחות היומית )כממוצע חודשי( לאחוז הקרציות הנקבות aלבחינת, )ניתוחי רגרסיה . 6איור 

( תלות בין אחוז הלחות לעושר מיני הקרציות אשר נדגמו על תנים במהלך המחקר b) -)מתוך סך הפרטים(, ו

(n = 23 נקודות מייצגות .) סבב(.גיאות תקן לבין התנים שנדגמו באותו סבב דיגום )וקווי שממוצע האת 

 

 חזירי בר .6.1.2

במקביל לדיגום התנים, נדגמו גם חזירי הבר באתרי המחקר בחמישה סבבים עונתיים לאורך השנה. במהלך 

חזירי בר, ביניהם אחד עשר נקבות ושישה זכרים.  17 -תקופה זו נאספו כמאתיים וחמישים פרטי קרציות מ

כאשר כלל המינים מוכרים בבקר ובצאן  ,(7)איור  הקרציות שנדגמו על החזירים נחלקו לשישה מינים שונים

. בהתאם לכך, מידת הדמיון בהרכב זה במהלך מחקר שבוצעואף נדגמו בדיגומי הבקר  מהםוארבעה 

דמיון )איור  80%הקרציות בין בקר לחזירי בר על פי מדד סורנסון הייתה גבוהה יותר משל תנים ועמדה על 

כאשר  ,גום נשאו על גופם קרציות בוגרות משני הזוויגיםשנדגמו במהלך סבבי הדיהחזירים (. מרבית 5

 (.8פרטים )איור  30 -מספר הקרציות שנדגם על חזיר בר נע בין קרצית בודדת ל

התפלגות פרטי הקרציות )ממוצע לחזיר( שנדגמו במהלך תקופת המחקר בחזירי בר, באתרי המחקר  .7איור 

מינים וזוויגים. האחוזים מייצגים את הממוצע בין ערכי חמשת (, בחלוקה לפי bהשרון )ואזור ( a) רמות מנשה

 סבבי הדיגום העונתיים.
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שינוי עונתי במספר הקרציות המציגה  השוואה בין שלושה מיני קרציות שנמצאו על חזירי בר. 8איור 

ם משלושת המינים שנמצאו על חזירים במהלך תקופת המחקר באתרי המחקר. נקודות  מייצגות מספר פרטי

 ממוצע )וקווי שגיאות תקן( לחזיר.

אשר היווה יותר משני שליש  R. turanicusמין הקרצית הדומיננטי ביותר שנדגם בחזירים היה 

שנאספו היחיד מבין מיני הקרציות מין זה הוא  .(7מכלל פרטי הקרציות שנדגמו באתרי המחקר השונים )איור 

שיא בתדירות בתחילת השנה הקלנדרית וירידה במספר הפרטים עם  :מהלך עונתי מלאעל חזירי בר ומציג 

(. מגמה דומה של תפוצה לאורך השנה נצפתה בשניים מתוך שלושת מיני 8המעבר לחודשי הקיץ )איור 

 H. excavatum -ו  H. marginatumשנדגמו על חזירים בתקופת המחקר:    Hyalommaהקרציות מהסוג

 (. H. marginatumראת הקיץ )אם כי מגמה זו בולטת יותר במין כשתדירות הופעתן מצטמצמת לק

ועל אחוז  הנקבותנמצאה השפעה מובהקת של האתר ושל עונת הדיגום על מספר הקרציות 

(. כמו כן, נמצאה אינטראקציה מובהקת 8טבלה סך הפרטים( שנדגמו על חזיר בר )תוך הקרציות הנקבות )מ

 , כאשר אחוז הנקבות הגבוה ביותר היה באתררציות מזוויג נקבההק בין העונה לאתר בהשפעה על אחוז

( עד לתחילת האביב. השפעה מובהקת של האתר 2019השרון בסוף עונת החורף )פברואר  המחקר באזור

השרון שבו באתר באזור (, דבר אשר בלט במיוחד 8הפרטים מהמין הדומיננטי )טבלה  מספרעל נמצאה גם 

 . R. turanicusאחוזים מפרטי הקרציות שנדגמו השתייכו למין  99% -כ

עושר מיני הקרציות  הפרטים או על לא נמצאה השפעה של אתר הדיגום ועונת הדיגום על שפע

על חזירי בר. עם זאת, בניתוח תלת גורמי לבחינת התפלגות הקרציות שנדגמו על חזירי בר בין שנמצאו 

( R. turnicusוא ים ועונות השנה, נמצאה השפעה של המין )כאשר המין הנפוץ ביותר בחזירים המינים, זוויג
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( אך לא נמצאה 7ואיור  9לצד אינטראקציה מובהקת בין האתר למין הקרציות שנמצאו על חזיר )טבלה 

 ות השונים.השפעה מובהקת של זוויג הקרצית, כלומר לא נמצאו הבדלים בהתפלגות הזוויגים בין מיני הקרצי

גורמי לבחינת השפעת עונת הדיגום, אתר הדיגום והאינטראקציות ביניהם על -דו ANOVAניתוח  .8טבלה 

ומספר  , מספר הקרציות מזוויג נקבה )מתוך סך הפרטים(ך סך הפרטים(ואחוז הקרציות מזוויג נקבה )מת

 תקופת המחקר.הקרציות מהמין הדומיננטי )מתוך סך הפרטים( שנדגמו על חזירים לאורך 

R2 P F df  פקטור 

 אחוז הקרציות מזוויג נקבה  עונה 1 3.87 * 0.390
  אתר 1 5.48 * 
  עונה × אתר 1 5.22 * 

0.337 * 
* 

ns 

4.01 
7.45 
1.64 

1 
1 
1 

 עונה
 אתר

 עונה × אתר

 מספר הקרציות מזוויג נקבה
 

0.271 ns 2.56 1 מספר הפרטים מהמין הדומיננטי עונה 
  אתר 1 7.64 * 
 ns 0.29 1 עונה × אתר  

* P  ≤ 0.05 

 

גורמי לבחינת השפעת אתר הדיגום, סך מיני הקרציות שנדגמו בחזירי בר -תלת ANOVAניתוח  .9טבלה 

ומספר הפרטים מכל זוויג בכל אחד ממיני הקרציות על סך מספר הקרציות שנדגמו על חזירים לאורך תקופת 

 המחקר.

R2 P F df  פקטור 

0. 397 ns 0.63 1 סך מספר הקרציות שנדגמו אתר 
  מין הקרצית 3 27.48 *** 
 ns 0.94 1 זוויג הקרצית  
  מין הקרצית ×אתר  3 6.74 *** 
 ns 1.53 1  זוויג הקרצית ×אתר  
 ns 0.09 3  זוויג הקרצית ×מין הקרצית  
 ns 0.23 3  ז"ק× מ"ק  ×אתר  

*** P  ≤  0.001 

אקלים שונים על התפלגות ותדירות הופעת מיני קרציות מדדי בניתוח רגרסיה לבחינת השפעות 

על חזירי הבר נמצא כי קיים קשר חיובי מובהק בין עושר המינים שנמצאו והוגדרו על חזירי הבר לטמפרטורת 

הקרציות קשר חיובי מובהק נמצא גם בין אחוז  (.9a, איור 10המקסימום החודשית הממוצעת )טבלה 

קשר חיובי מובהק נמצא . לאחוז הלחות היומי לאורך השנה )כממוצע לחודש()מתוך סך הפרטים(  הנקבות

עם זאת, . גם בין מדד אקלים זה למספר הקרציות מהמין הדומיננטי )מתוך סך הפרטים( שנדגמו בחזירים

מפרטורת המינימום נמצא כי המשתנה האחרון הציג דווקא קשר שלילי מובהק כאשר נבחנה השפעת ט

 (.b9איור  ,10טבלה היומית )ממוצע חודשי( עליו )
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טמפרטורת המקסימום החודשית הממוצעת לעושר  שביןניתוח רגרסיה לבחינת הקשרים  .10טבלה 

טמפרטורת בין )מתוך סך הפרטים( ו הנקבותאחוז הלחות )כממוצע לחודש( לאחוז הקרציות בין המינים, 

הממוצעת למספר הקרציות מהמין הדומיננטי בקרציות שנדגמו על חזירי בר לאורך המינימום החודשי 

 תקופת המחקר.

Regression R2 P N 
Pearson 

correlation 
 

y = 0.2035e0.0822x 0.365 * 17 0.585 a קשר בין עושר המינים )
לטמפרטורת המקסימום 

 החודשית הממוצעת
y = -1.1616x+24.033 0.268 * 17 -0.518 b)  קשר בין מספר הקרציות

מהמין הדומיננטי 
לטמפרטורת המינימום 

 החודשית הממוצעת
y = 0.5065ln(x)-1.7939 0.332 * 17 0.547 c ) קשר בין אחוז הקרציות

מזוויג נקבה לאחוז הלחות 
 החודשית )כממוצע לחודש(

* P  ≤ 0.05 

 

 

הממוצעת )במעלות צלזיוס( החודשית ( תלות טמפרטורת המקסימום aניתוחי רגרסיה לבחינת ) .9איור 

( תלות בין טמפרטורת המינימום הממוצעת )במעלות צלזיוס( למספר הפרטים מהמין b) -לעושר המינים ו

את הממוצע בין החזירים (. נקודות מייצגות n = 17הדומיננטי אשר נדגמו על חזירי בר במהלך המחקר )

 .יגום )וקווי שגיאות תקן לסבב(שנדגמו באותו סבב ד

 התפלגות מיני הקרציות בבקר ועל סוסים וכלבים בשטחי המחקר .6.2

בוצעו דיגומים על מנת לבדוק האם הרכב הקרציות המצוי על תנים וחזירים דומה להרכב הקרציות בבקר 

באתרי המחקר. פרות מקרב העדר הרועה  20 -בבקר )במקביל לדיגומי הצומח(, במסגרתו נדגמו בכל סבב כ

סבבים בכל ה ,פרות. לא כל הפרות שנדגמו נשאו עליהן קרציות 120 -במהלך תקופת המחקר נדגמו כ

 -. במהלך דיגומים אלו נאספו מהבקר כלא נמצאו כלל קרציות על הבקר נעשו לאחר ריסוס של העדריםש
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ה במעט של קרציות, באתר (. שני האתרים הציגו הרכב שונ10, איור 5קרציות מחמישה מינים )טבלה  240

, קרצית הבקר R. annulatusמפרטי הקרציות השתייכו למין  90% -( קרוב ל10aהמחקר בכרי דשא )איור 

נימפות. שאר הפרטים זוהו כשייכים  -, כאשר נדגמו והוגדרו זכרים, נקבות וגם דרגת התפתחות נמוכה יותר 

. R. sanguineus -ו H. marginatum -דרו ככאשר חלקם הוג Rhipichephalus -ו Hyalommaלסוגים 

היו קרציות מהסוג  ברמות מנשההמחקר בכרי דשא, מין הקרצית הנפוץ ביותר באתר המחקר  מאתרבשונה 

Hyalomma איור  70% -אשר היוו מעט יותר מ( 10מסך הפרטים שנדגמו באתר זהb ,בעלי החיים מלווים .)

בלבד בשני  ברמות מנשהסוסים וכלבים המשמשים את הבוקרים בפעילות השוטפת בשטח, נדגמו באתר 

 ,H. marginatumקרציות מארבעה מינים עיקריים:  50 -מועדים. במהלך דיגומים אלו נאספו מפרטים אלו כ

R. turanicus, R. sanguineus ו- R.annulatus .היו מהסוגאלו ת שנדגמו בדיגומים מרבית הקרציו 

Hyalomma (.11מסך כלל הפרטים שנדגמו על הסוסים והכלבים )איור  70% -, אשר היוו כ 

 

)ממוצע לבעל חיים( שנדגמו במהלך תקופת המחקר על הבקר  הבוגרות התפלגות פרטי הקרציות. 10איור 

מינים וזוויגים. האחוזים מייצגים את הממוצע (, בחלוקה לפי b( ורמות מנשה )aבאתרי המחקר כרי דשא )

 בין ערכי סבבי הדיגום השונים.

 

 

 

התפלגות פרטי הקרציות )ממוצע לבעל חיים( שנדגמו במהלך תקופת המחקר בבעלי החיים . 11איור 

 (. b( וסוסים )a: כלבים )ברמות מנשהבאתר המחקר את עדר עין השופט המלווים 
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 מאפייני המרעה ועונות השנה על תפוצת קרציות בשטחי המרעההשפעת לחץ הרעייה,  .6.3

נדגמו בחמישה סבבים עונתיים לאורך שנת  וברמות מנשהדשא  הצומח והקרקע בשטחי המרעה בחוות כרי

 .Rהמחקר. בחוות כרי דשא נאספו כמאתיים קרציות לאורך השנה וזוהתה גנטית נוכחות של המינים 

annulatus  ו- H. marginatum.  של  זחליםבארבעה מתוך חמשת הדיגומים שבוצעו במהלך השנה נמצאו

(. נמצאו הבדלים 12כלל )איור  זחלים( לא נמצאו 2019קרציות, כאשר רק באמצע החורף )דיגום פברואר 

המאפיינים בשני (. 11בין סבבי הדיגום השונים לאורך השנה )טבלה  זחליםמובהקים בתדירות הימצאות 

התכנסות( ובשני לחצי הרעייה )גבוה ומתון( נראתה עליה צל ו)שטח פתוח ואזורי  המרחביים שנבדקו

(. הבדלים בין לחצי הרעייה בלטו בחודשי הקיץ, אז נראתה עליה 12בקיץ )איור  זחליםבתדירות הימצאות 

 בין אזורי צל ושקתות לשטח הפתוח זחליםה. ההבדלים בתדירות הגבוה בלחץ הרעייה זחליםחדה בתדירות 

נראו היטב בסבב הדיגום הקיצי, בלחץ הרעייה הגבוה, אך במידה פחותה בלחץ הרעייה הנמוך ולא בסבבי 

שלא כמו בכרי דשא, בדיגומים שביצענו בין לחצי רעייה ואזורי התכנסות בשטחי  הדיגום העונתיים האחרים.

חתכים שנדגמו לאורך  40נמצאו פרטים בודדים בסבב אחד ובחתך בודד בשטח הפתוח )מתוך  רמות מנשה

 . 2019השנה( שנדגם בחודש מרץ 

תלת גורמי לבחינת השפעת מועד הדיגום, החלקה )לחץ הרעייה( ומאפייני  ANOVAניתוח  .11טבלה 

 השטח )שטח פתוח מול אזורי התכנסות( על מספר הקרציות שנדגמו מהצומח באתר המחקר בכרי דשא.

R2 P F df  פקטור 

 סך מספר הקרציות שנדגמו מועד הדיגום 4 7.49 ** 415 .0
  חלקה 1 4.75 ** 
  מאפייני השטח 1 0.90 * 
 ns 0.98 4  חלקה ×מועד הדיגום  
 ns 0.27 4  מאפייני השטח ×מועד הדיגום  
×מאפייני השטח 1 5.10 *  חלקה    
 ns 0.43 8  מ"ש ×מ"ד  ×חלקה  

* P ≤ 0.05, ** P ≤ 0.005 
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. נוכחות קרציות על הצומח לאורך השנה בחוות כרי דשא. מספר קרציות ממוצע ושגיאות תקן 12איור 

 שטח פתוח ואזור צל. -אפשריים מאפייני שטח מטרים( שנמצא בחמשת סבבי הדיגום בשני  100לחתך )

 

 דיון  .7

 ההפצה של קדחות קרצית בבקר?במסלול חלק לוקחים  ותנים האם חזירי בר

 חזירי ברו תנים במספר ובפיזור הגיאוגרפי של אוכלוסיות משמעותית לייהאנו עדים לעבשנים האחרונות 

על מנת לבחון את חלקם של חזירי בר ותנים במסלול ההפצה של קדחות . ומיושביםבאזורים חקלאיים 

הגדרנו שלוש רמות מעורבות באמצעותן עשויים יונקי הבר לקחת חלק במעגל הפצת , בישראל קרצית בבקר

דמיון בין הרכב הקרציות כי קיים הרמה הראשונה והבסיסית ביותר מציעה  (.13)איור  קדחות בשטחי מרעה

לבין , שונות קדחות קרציתל ם הגורמיםלשאת טפילישבאפשרותם בדגש על מינים אשר ידוע , המצוי בבקר

 .R. sanguineus, R. turanicus, H מיני הקרציות הרכב הקרציות אשר ימצאו בתנים ובחזירי הבר.

marginatum, H. excavatum,    בבקר שנעשו נדגמו גם בבדיקותוהתנים בדיגומי חזירי הבר שנמצאו .

 שני מיני קרציות נוספים(. Keysary et al. 2011) חלק מהמינים תועדו בעבודות קודמות בתנים וחזירים

בעלי החיים בבקר וב מולא נדג)בחזיר בר ובתן, בהתאמה(   Ha. adleri -ו Ha. parva  -במיני הבר  שנדגמו

מישראל  בבקר ובצאן םהקודמים של עודיםיתמים קיימחקר זה, אך מסגרת ב שנבדקו אחריםמבויתים הה

במחקר זה בחזירי שנדגמו מיני הקרציות  יודגש כי(. Gunes et al. 2011, Azmi et al. 2016) ומהעולם

למעשה את כלל מיני  יםמכסבבקר בלבד(  שנדגמו  R. annulatusמהמין )ביחד עם הפרטיםהבר ובתנים 

כנשאים של גם  ידועים, כאשר חלקם אף (1)טבלה  ישראלבקדחות הקרצית בבקר הפתוגנים הגורמים ל

 .(Walker et al. 2005) פתוגנים אחרים הגורמים לתחלואה וטרינרית בבקר, בצאן ובמיני בעלי חיים נוספים

כי הדמיון  מלמדתאל מול הבקר במיני הבר  שנדגמוהחפיפה בהרכב מיני הקרציות  מידתבחינת 

יותר מזה הנמדד בין התנים והבקר. ממצא זה הינו משמעותי דול בהרכב הקרציות בין חזירי הבר והבקר ג

 תבמיוחד כאשר מדובר במיני קרציות אשר מוכרת בהן העברה טרנסאובריאלית, כלומר מצב שבו מתאפשר
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של קרצית מוטפלת על ידי מיני הבר אשר מאוחר יותר נושרת לקרקע ומטילה שם ביצים מהן יבקעו  תנשאו

טפילי מוכרים  R. turanicus  -ו H. marginatum, H. excavatum במינים ,. למשלמוטפלים זחלים

Babesia spp. , ( שיכולתם לבצע העברה כזו תועדה בעבר בתנאי מעבדהAktas et al. 2014, Orkun 

המסוכנות' של חזירי בר הנעים לצד ובתוך שטחי מרעה בקר גדולה יותר  (. לאור זאת, נראה כי 'רמת2019

( ניתן לראות העדפה של מיני קרציות לנשאים 5למרות מידת הדמיון בהרכב הקרציות )איור  משל תנים.

 (  5לתנים, טבלה   R. sanguineus מסוימים )למשל

קדחות ל ם שונים הגורמיםמתייחסת לנשיאה של קרציות נגועות בטפילירמת המעורבות השנייה  

השימוש בכלים מתקדמים,  למרות. במחקר זה, קרצית הפוגעות בבקר, בצאן ואף באדם על ידי מיני בר שונים

, חזירי הברבקרציות שנאספו בדיגומי התנים,  הרבות שבוצעוהן בבדיקות הרוחביות והן בבדיקות הפרטניות 

, על אף קדחות בכלל הקרציות שנבדקו. כלומרהגורמים ל פתוגניםעדות לנוכחות נמצאה הצומח, לא ו הבקר

ראיה נמצאה הנוכחות הקבועה, התנועה הרבה והקישוריות של תנים וחזירי בר בין ובתוך אזורי מרעה לא 

את פעילות  מלאבאופן  ( שיכולה לקשורבדקנואותם  פתוגניםמהבאחד  חד משמעית )בדמות קרצית נגועה

יש לציין שבתקופת  שונים. מרעה קדחות קרצית באזורי מיני בר אלו להתפרצות מחודשת או התפשטות

בהקשר זה נדגיש כי לא מוכרות עבודות המחקר לא נצפו התפרצויות בשני המשקי בקר שעקבנו אחריהם. 

שנדגמו במחקר קרציות במיני ה התמקדנו בהם פתוגניםהבהן תועדו  על תנים וחזירים, קודמות מהעולם

  מהסוגלמשל  ,תועדו במיני בר אלו קרציות ממינים אחריםמקרים בהם בעבר  נמצאוכן  עם זאת, .הנוכחי

Dermacentor  מוטפלות בטפילי נמצאובישראל, אשר נמצא שאינו  A.marginale (De la Feunte et al. 

2004, Sakura et al. 2018).  

מתמקדת ביכולתם של  קרצית של מיני הבר במעגל הפצת קדחותהרמה השלישית בהגדרת חלקם 

בדיקות לאיתור נוכחות של ב .לאותן המחלותם הגורמים טפיליהמינים אלו להיות נשאים עצמאיים של 

נמצא חזיר בדמם של כארבעים תנים וחזירים שנדגמו במהלך מחקר זה קרצית קדחות ל ם הגורמיםטפילי

 R. annulatus ין הקרציתמפרטים מבו נדגמו לא  כי ,יודגש. B. bigemina בטפיל אשר היה נגוע אחד בר

 -ו R. turanicusמהמינים קרציות אלא רק  (Molad et al. 2015בישראל ) זההמוכרת כנשאית של טפיל 

R. sanguineus מוכרים אחרות הפוגעות בבקר. מינים אלו לאקרצית טפילים הגורמים לקדחות  יםהמעביר 

ועל כן זהות מין הקרצית אשר הדביקה את החזיר בטפיל זה  B. bigeminaטפילי  של םכווקטוריבספרות 

, מין זה הינן חד פונדקאיות המטפילות בקר R. annulatus למרות שקרציות מהמיןעם זאת,  אינה ברורה.

ם אחרים של לא מן הנמנע שימצאו גם במיני על כןו(, Tirosh-Levi et al. 2018) תועד בעבר גם בסוסים

 בעלי חיים המבצעים תנועה בסמוך לאזורי מרעה.

חזירי בר טפילי בו ממצאים דומים תועדו גם במחקר שנעשה בעבר באלפיים האיטלקיים, שם נמצא

B. bigemina ו- Theileria spp. (Zanet et al. 2014 .)חזירי בר  יכולתם שללא הרבה ידוע על  כיום

להטפיל קרציות 'נאיביות' שימצאו עליהם והאם כמות הטפילים בדם החזירים בכלל מאפשרת הידבקות 

לשמש שכזו, כך שיתכן וממצא זה מתיישב עם מחקרים אחרים מהעבר שהציעו כי יתכן וחזירי בר עשויים 

שונים  טפילים( לParatenic hosts'פונדקאים פרטניים' )(  או כAccidental hostsכ'פונדקאיים מקריים' )

 Kolodziej-Sobocinska et al. 2016, Gazzonis et) אשר אינם מסוגלים להתפתח או להתרבות בהם

al. 2018) זאת קדחות קרצית ם הגורמים לנגועים בטפיליפרטים  זה תנים שנבדקו במחקרה יןב נמצאו. לא
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 Babesia spp. (Leviטפילי מינים של קודמים הראו כי תנים נמצאו כנשאים של מספר על אף שמחקרים 

et al. 2018). 

תוצאות המחקר מראות כי חזירי הבר והתנים יכולים לקחת חלק במסלול הפצת קדחות קרצית 

מסך הפרטים  98% -)אשר היוו כ במיני הבר במחקר זה שנדגמוכמחצית ממיני הקרציות  באזורי גידול בקר.

אומנם , או שתועדו במחקרים אחרים שנעשו בעבר בבקר או בצאן. בקרמהכולל בנשאים המשניים( נדגמו גם 

 בקר על תנים וחזיריםב בטפילים הגורמים לקדחות קרציתלא נמצאו במהלך תקופת המחקר קרציות נגועות 

קיימת  , אך הראנו כים שנבדקותואם את חוסר התחלואה הכללי שנמצא בבקר בשטחי כאמור ממצא זהו

מיני הקרציות שנמצאו על תנים וחזירים חלק מב בין הבקר למיני הבר.חפיפה גבוהה בהרכב מיני הקרציות 

מצאנו , יותר מכך. (5)טבלה  קרציתקדחות  מחוללי םהעברה טרנסאובריאלית של טפילים שוני תועדה בעבר

 .B. bigeminaכי חזירי בר הם נשאים עצמאיים של טפילי 

 

 מסלול מסלולים אפשריים בהם מועברים קרציות וטפילים הגורמים לקדחות קרצית בשטחי מרעה. . 13איור 

מדגים  (2)של פרטי קרציות מאותם המינים בין מיני הבר והבקר, מסלול  ישיר מתאר נשיאה ומעבר (1)

 (3)ומסלול  ,הבקרמהם אל ו מהתנים והחזירים אל שטחי המרעה( דםטפילי )ומעבר אפשרי של קרציות 

ומשמשים מקור  בבקר קדחות קרציתלם הגורמים מציג מקרה שבו מיני הבר עצמם נושאים בגופם טפילי

 .להדבקת קרציות מהשדה

 הרעייה, עונות השנה והרכב הצומח השפעה על תפוצת הקרציות בשטחי מרעה?ממשק האם ל

בשטחי שנדגם מספר הקרציות  .תפוצת הקרציות בשטחתוצאות המחקר הראו כי ללחצי הרעייה השפעה על 

דונם לפרה( היה גדול בהרבה ממספר הקרציות שנדגם בשטחי חלקת  תשעההגבוה )המרעה בחלקת הלחץ 

זאת על אף שתדירות . לאורך תקופת המחקרשנערכו הדיגומים בסיכום  דונם לפרה( 18) נמוךהלחץ ה

התגברה עם המעבר בין , ומים לאורך השנה בשתי החלקותהופעת הקרציות הייתה דומה בפרקי זמן מסוי

 (.10)איור ץ החורף לאביב והגיעה לשיאה עם תחילת הקי
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מראים כי  ממצאי מחקר זה ,בקרציותנגיעות הדת שטח מעלה את יכמות גדלה של בקר ליח 

עם הקיץ. בשטח בחודשי האביב ותחילת משמעותית דונם לפרה נראית נגיעות גבוהה  תשעהבצפיפות של 

מבקיעה של צברי ביצים נובעת  זחליםההעלייה בכמות לקבוע האם לא אפשרו  תוצאות המחקרזאת, 

כניסת הבקר לרעייה או מ ,שעברו בשטח כבר בעונה הקודמת בע"חשהוטלו על ידי קרציות שהטפילו 

בוצע ריסוס אם לא ) נגיעות בקרציותהיכולה להוות מקור להתחדשות , אשר רבחלקות אלו בחודש פברוא

 . חלקה(ל הבקוטלי קרציות טרם כניס הבקר של

את  תוצאות המחקרמחזקות נוסף על ההבדל במספר הקרציות שנדגמו בכל אחד מלחצי הרעייה, 

. מספר פרטי הקרציות בשטח הצומחומאפייני כי תפוצת הקרציות בשטח מושפעת גם מהרכב  ההנחה

ה נמוך יותר ממספר הקרציות שנדגמו בשטחים הפתוחים היוההתכנסות שנדגמו בשתי החלקות באזור הצל 

עומדות בסתירה עם הנחתנו הראשונית הגורסת כי באזורים בהם שוהה הבקר זמן רב יותר )ובין היתר ו

  מספר קרציות גדול יותר.בהתאמה גם מצויות בו גם השקתות( ימצא 

באותם השטחים  בבקרשבוצעו ממצאי הבדיקות המקבילות ל הראו התאמה השטח דיגומיתוצאות 

)קרצית  R. annulatus כאשר מרביתן השתייכו למין ,מיני קרציות לפחותשל שני  םעל נוכחות הצביעוו

ת קדחות הקרצי כל ארבעתשני מינים אלו לבדם עשויים לשאת . H. marginatum והשאר למיןהבקר( 

לחצי שני ין ב הכללית זחליםההופעת  ההבדלים בין תדירותכי . יתכן (1)טבלה  ישראלבקר בהנפוצות ב

המיטיב את  ,מסויםצומח  סוגבאו הצומח  על ידי בכיסוי הקרקע משוני גם נובעתהצומח  בדיגומי הרעייה

ומושפע מלחץ  ,אסטרטגיית איתור הפונדקאיב נדבך חשוב אורך זמן ומהווהבשטח להישרדות הקרציות 

  .הרעייה

כולן בחתך בודד בסבב  ,נמצאו מעט קרציות מנשה ברמותבכרי דשא, בשטחי המחקר מ בשונה

לידי  כפי שבא זה באתר. ממצא זה יכול להיות תוצאה של הרכב הקרציות השונה 2019מרץ  שנערך בחודש

על אף שבשני האתרים נדגמו שטחים עשבוניים  בנוסף, .ביטוי בהרכב הקרציות על הבקר והנשאים המשניים

שה מאופיינים בכיסוי גבוה של צומח מעוצה ויער נטוע, לעומת כרי דשא שטחים מעוצים, שטחי רמות מנלצד 

 מיני קרציות מסוימים חשיפתביכולתם להשפיע  כל אלו, (דגניים)חברת המאופיינים בכיסוי צומח עשבוני 

  .התבצעו הדיגומיםאו בנקודות בזמן בהן  נדגם הצומחבאופן 

ובכרי דשא הראו יעילות גבוהה מאוד ולאחריהם היו הפרות נקיות  מנשה רמותריסוסי עדרי הבקר ב

 העדרן שלמקרציות לאורך תקופה ארוכה. אומנם לא עסקנו בעבודה ביעילות השיטות וחומרי הריסוס, אך 

סס בטווח של עד חודש בשני האתרים, מעיד על ( על בקר שרונמוכתקרציות )גם לא דרגות התפתחות 

 יעילות ממשק זה.

 חזירי הברו האתר ועונת הדיגום על הרכב מיני הקרציות המופצות על ידי התנים השפעת

ניכר מהן כי  .תוצאות המחקר מלמדות כי לאתר השפעה על הרכב מיני הקרציות בבעלי החיים אותם בדקנו

 הרכבבלידי ביטוי  ובאכפי ש ,התאפיינו באוכלוסיות שונות קרציותשלושת האזורים הגיאוגרפיים בהם נדגמו 

נמצאו הבדלים  שרק בחלק מהמקריםזאת על אף . על כל אחד ממיני בעלי החיים שנבדקו מיני הקרציות

כי מספר נמצא בהם  קשר ישיר בין האתר לשפע הפרטים עלה מדיגומי התנים .בין האתריםקים בהמו

זאת  .רמות מנשהאשר במאשר באופן בולט מ יותר השרון היה גבוהאזור הקרציות שנדגם על פרטים באתר 

ממצאים אלו  ., עדות לתפוצתם בשטח זההייתה כמעט כפולה ברמות מנשהעל אף שכמות התנים שנדגמו 
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נגועים יותר  אוחולים  היוצפופה יותר הם לא  ברמות מנשהמעידים על כך שלמרות שאוכלוסיית התנים 

על כן יתכן שבאתר זה  ,(Bize et al. 2008, במיני טפילים אחרים לעיתים )כפי שמוכר שמתרחש בקרציות

באזור אתר הבאופן יחסי. עוד נמצא כי  שם מאפשרים להם לשגשגה זמינים לתניםמצויים יותר משאבים 

 תנים וגםקרב הגם ב (9, 6)טבלאות  על פני אחריםבודד השרון התאפיין בדומיננטיות יחסית של מין קרצית 

 ,R. turanicus -ו R. sanguineus) ר במין קרצית אחרבכל אחד ממיני הבר מדוב כאשר, בחזירי הברבקרב 

של השטח באתר זה חשוף יותר להתערבות מהיותו  עשוי לנבועהסבר אפשרי לממצאים אלו . )בהתאמה

כוללניים ההופכת את המערכת כולה למורכבת פחות, ודוחפת לעלייה בתפוצת אוכלוסיות של מינים  ,אנושית

נוכחות של . (Bradgett & Putten 2014) נדירים יותר (ספציאליסטים) מתמחים על פני מינים (ג'נרליסטים)

הנגרמות על ידי טפילים בקדחות קרצית בצאן( ו)בבקר התפרצות תחלואה ל להיקשר יכולה  אלו קרציות מיני

 .B. ovis -ו  A. marginale ,T. ovis  מהמינים

באזור  המחקר נמצא כי אתרבדומה לממצאים שהתקבלו מניתוח מספר הפרטים מהמין הדומיננטי,  

 -ו 3השרון התאפיין באחוז נמוך יותר של קרציות נקבות גם בדיגומי התנים וגם בדיגומי החזירים )איורים 

הזכרים  ומלכתחילה בהיר היות ואופי וטיב השפעתו של האתר אינבמקרה זה עם זאת, . (8 -ו 6, טבלאות 7

יכולים להישאר תקופה ממושכת יותר על בעלי החיים השונים בעוד הנקבות נושרות לקרקע על מנת להטיל 

 ז"א , על כן, אנחנו משערים כי יתכן והבדלי האקלים בין האתרים השונים היו הגורם לממצא זה ביצים.

 קרציות נקבות נשארו זמן קצר יותר על בעלי החיים.

 .Foata et al) חייםעל בעלי קרציות לכמות הבודות קודמות הראו כי לעונה קשר ישיר על אף שע

Levi et al. 2018-TiroshOorebeek & Kleindorfer 2008, , 2006)  ובמקרים מסוימים גם לעלייה

במחקר נמצאו לא  ,(Estrada-Pena et al. 2012, Kumar et al. 2016) בתחלואה בקדחות קרצית שונות

דגמו נבשפע הפרטים או באחוז הפרטים מהמין הדומיננטי בקרציות שבין קיץ לחורף מובהקים הבדלים 

אפשר כי מיעוט הממצאים הקשורים בהשפעת העונה הינם תוצאה הנובעת מהחלוקה . בתנים ובחזירי הבר

פת הבדלים בין ובחינה חודשית של מדגם נרחב יותר היתה חוש ,המאוד כללית שנעשתה בין קיץ לחורף

( ואף מצאנו 7ואיור  2עם זאת, הצלחנו לזהות בחלק ממיני הקרציות מהלך תפוצה עונתי )איור עונתיים. 

ביוטיים שונים -שמתקיימות קורלציות מובהקות, ברמת ניבוי נמוכה יחסית, בין משתנים אלו למדדים א

עלייה באחוזי הלחות הביאה לירידה (. כך, ממצאי דיגומי הקרציות מהתנים הראו כי 10וטבלה  7)טבלה 

 .אלו באחוז הקרציות הנקבות מתוך סך הפרטים אך גם לעלייה בעושר מיני הקרציות שנדגמו על בעלי חיים

קבות על חזירים נעל אף שלא מצאנו קשר זהה בחזירי הבר כן מצאנו השפעה של העונה על אחוז הקרציות ה

קרציות השל  םוהזוויגיניתוח תלת גורמי שכלל את המינים ב (, שהיה גבוה יותר בעונת הקיץ.8)טבלה 

בין  החלוקה העונתיתנראה כי ולכן  ,אינטרקציה בין המין לזוויג נמצאה( לא 9על חזירי הבר )טבלה שנדגמו 

 לחות להימצאות קרציות נקבות,תנאי , הקושרים בין לממצאים אלו. השונים מיני הקרציותבין  תנשמרזויגים 

החשיפה לפתוגנים בקרציות )ובפרט במיני קרציות בהן מוכרת העברה תקופת יות על משך השלכות אפשר

 ארוכה טרנסאובריאלית( המצויות גם בבקר, הנובעת משהות ארוכה יותר. כלומר, יתכן ולאחר עונה גשומה

  .B.bigemina -ו B. bovisיותר נראה התפרצויות רבות יותר של 

 בדיגומי שנבדקובחינה אינטגרטיבית של השפעות העונה והאתר על מדדי הרכב הקרציות השונים 

 לכך בסיכויי ההתפרצות של קדחותובהתאם קיימת שונות בתפוצת מיני קרציות התנים והחזירים מראה כי 

ל תנים עכך לדוגמא, שני מיני הקרציות היחידים שהופיעו . השונים קרצית שונות בבקר באתרי המחקר
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קטור נושא של טפילי ואשר ידועות כו R. turanicus -ו  R. sanguineusהשרון היו  המחקר באזור באתר

A. marginale (. 5קדחות המוכרות בצאן )טבלה ם אחרים הגורמים לטפיליכמו גם של בבקר  יםהפוגע

מעלה כי  מנשה אתר המחקר ברמותבבדיקה מקבילה של הרכב מיני הקרציות המצוי בנשאים המשניים 

ממגוון גדול יותר של מיני ככל הנראה הבקר באזור זה חשוף למגוון גדול יותר של קדחות קרצית, הנגזר 

  באזור זה.הנפוצים , Hyalommaקרציות, ובדגש על הימצאותם של מיני קרציות מהסוג 

 מסקנות 

, מושפעת מאוד מפעילות אדםבישראל תפוצתם הגבוהה שמיני בר אומניבורים  שניהםתן זהוב וחזיר בר 

 םביניה מקבוצות שונותטפילים מינים אלו מוכרים כנושאי . והם משגשגים בשטחים חקלאיים ומיושבים

טפילים אלו במעגל הפצת קרציות ונפוצים קרציות. מחקר זה בדק את חשיבותם ותרומתם של יונקי בר 

קרציות על  נוכחות מיני וזוויגירך השנה של בחינה לאובקדחות קרצית בשטחי מרעה וגידול בקר. הגורמים ל

כי הרכב מיני הקרציות בחזירי הבר ובתנים הראה מידת דמיון נמצא ובשטחי המרעה,  ,חזירים ובקר ,תנים

הקרציות הטפילים שמעוברים על ידי גבוהה להרכב מיני הקרציות המצוי בבקר. זאת ועוד, בחלק ממיני 

העברה אנכית )טרנסאובריאלית( המאפשרת הטפלה של  תמתרחש על תנים וחזירים זה במחקר שנמצאו

 זמן רב אחרי שחזיר הבר או התן כבר אינם נמצאים בשטח בעצמם.  שטחי מרעה בקרציות נגועות

, קרצית כנושאי קרציות בעלות פוטנציאל להפצת קדחות במחקרתועדו  מיני הברעל אף ששני 

הם נושאים מספר גדול יותר של קרציות על  מצאנו כיותר. גבוהה יהתאמה בעלי הינם חזירי הבר נראה כי 

כי עושר מיני הקרציות בהם היה כפול מאשר בתנים. לפיכך, ובהסתמך על מידת הדמיון  ובנוסף,גופם, 

מגוון רחב הגבוהה שהראנו שקיימת בין הרכב מיני הקרציות בחזירים לבקר נוכל לומר כי חזירי הבר מכסים 

ועל כן פוטנציאל הנזק שלהם בכל הנוגע להפצת  מחלותמחוללי מסוגלות לשאת קרציות אשר של  יותר

 .B. bigemina בטפיל יםנגוע ושל חזיר בר אשר הי יםקדחות קרצית גדול יותר. מעבר לכך, מצאנו פרט

השלכות ( אם כי Reservoirs) שוניםבפתוגנים מתווסף לעדויות על חזירי בר כמשמרי תחלואה זה ממצא 

ם בתנאי in vivoעריכת מחקר  ,על כן כה בארץ או בעולם.עד ולא נבדקו  אינן ברורות לחלוטין זהממצא 

הדבקתן של היקף  ואתבחזיר ולהתרבות האם הטפיל יכול להשלים את כל מחזור החיים שיבדוק מבוקרים 

זו ואת תרומתם  משמעות נשאותיסייע בהערכה טובה יותר של  ,קרציות נאיביות שיוצמדו לפרטים נגועים

אין לנו מידע על תחלואה בנוסף,  .אזורי מרעה בקרלחדירת קדחות קרצית להאפשרית של חזירי הבר 

הוא סביר, במיוחד  משטחי המרעהמקדחות, אך תרחיש של הדבקת מיני הבר  חזירים ותניםותמותה של 

 פתוגנים בחזירים.השל  םלאור הימצאות

 ,בין נוכחותם של תנים וחזירי בר בתוך ובסמוך לאזורי מרעה לאור ממצאים אלו, המצביעים על קשר

 המגדליםננקטות כיום על ידי חלקן שב ,חשיבות פעולות המנעתודגש קרצית  קדחותקרציות נושאות לתפוצת 

. הקפדה על משטר פינוי מהיר של פגרים והפחתת להרחקת מיני בר משטחי גידול בקר וצאן ,והרשויות

רת, כך שתשמר רמת סניטציה גבוהה בשטחי מרעה ואזורים חקלאים ומיושבים, הינה זמינה אחמזון פסולת 

נדבך חשוב בצמצום הגעת חזירי הבר והתנים אל אזורי הריכוז. יתרה מכך, ביכולתה לסייע בבקרה ובצמצום 

ההצלחה הרבייתית המרשימה של שני מינים אלו, המתאפשרת בין היתר בשל זמינותו הגדולה של מזון 

כאפקטיבי גם כן גידור שטחים חקלאיים )ושימוש בגדר חשמלית במיוחד( הוכיח את עצמו  .רך כל השנהלאו

זאת בתנאי שהגדר נבנתה באופן  .במידה רבה ברחבי העולם במניעת חדירת בעלי חיים לשטחים חקלאיים
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של מיני בר  מותאם, כלומר לא רק שתהיה עמידה מספיק מול יונקי בר גדולים אלו אלא תאפשר גם מעבר

בהקשר זה נציין גם את , ופי ניהול שטחמעסיק בשנים האחרונות רשויות וגזה נושא  קטנים יותר דרכה.

מדיניות הדילול המבוקר הנעשית במינים אלה, פעולת המנע האפקטיבית ביותר )אם כי נראה שעל פי רוב 

יעילותה במניעת ו תנים או חזירים היא מסייעת בצורה נקודתית ולפרק זמן קצר בלבד( במקרים של התפרצות

קרצית במיוחד בסמוך למקומות בהם שוהים בעלי חיים רגישים ולא מחוסנים, כמו רפתות חלב או  הפצת

 מכלאות שדה בהם נמצאים עגלים בגמילה.

תוצאות דיגומי הקרציות בשטח, אשר לא רק שהצביעו על שיאי הופעה עונתיים אלא גם הראו 

תזמון ר הפרטים בין לחצי הרעייה השונים, מצביעות על הצורך בבחינה נוספת של במספ מובהקיםהבדלים 

ומאי עשוי למנוע את עיקר  בכרי דשא ריסוס של הבקר באפריל מרעה.ב בעדריםממשקי הריסוס הנהוגים 

תשומת לב מיוחדת צריכה להינתן לזיהוי פרק הזמן בו מגיעות הקרציות לשטח. לבקר.  זחליםההיצמדות 

, האם מדובר בבקיעת ביצים שהוטלו בעונת הרעייה הקודמת או כתוצאה מנקבות שנושרות להטיל כלומר

בקוטלי  הבקרכדאי יהיה לרסס את  ,כאשר במידה ומדובר במקרה הראשון .בסמוך לכניסת הבקר לחלקות

יה גבוה . כמו כן, ניכר כי לחץ רעיבוגריםהכך שיפגעו קרציות בשלבי ההתפתחות  ,קרציות גם בסוף הקיץ

)כלומר יותר בעלי חיים לתא שטח( הינו גורם משמעותי במיוחד המשפיע על מספר הקרציות בחלקות 

על יכולתן של קרציות לאתר  ולכן עשוי להשפיעהצומח בשטח מצמצם את כיסוי זאת על אף שהוא  .המרעה

ן עשויות להיות בעלות . על כן, חלקות אלו מצריכות מעקב מדוקדק יותר היות והמלכתחילה פונדקאי בשטח

 סיכוי גדול יותר לתחלואה בקדחות קרצית שונות.

טפילים הגורמים לקדחות קרצית בפרטי הקרציות שנדגמו בתקופת המחקר או בדמם של  העדר

וניתוח  פתוגניםתנועת מורכבת של לא אפשרה בחינה ( מיני הבררוב בקר או בבעלי החיים )בין אם ב

הממצאים מרמזים . פתוגניםהימצאות  רציפות רעייה עלאו השפעות של לחצי רעייה, קירבה לאזורי שקתות 

בקרציות הינה הכרחית לשמירה על  פתוגניםנוכחות  .נגיעות הקרציות באתרי המחקר הייתה נמוכה כי

בשימור  מפתחקרציות נגועות בטפילים תפקיד של זאת משום. יציבות אנזואוטית וחסינות עדרי הבקר

 הנהוג ,על פי רוב ממשק הטיפול המשולב. קדחות קרציתפתוגנים הגורמים לבחוזרות  הדבקתע"י  ,חסינות

של ריסוס בקוטלי קרציות ומתן חיסונים במועדם מצליח למנוע את מרבית מקרי התחלואה  ,כיום בישראל

היכולה להיגרם גם מירידה  ,אנזואוטיתהיציבות השל או ירידה ירה במקרים בהם ישנה שבבעדרים. עם זאת, 

כמו תנים או חזירי  נשאים משנייםגבי  על , כניסה של קרציות נגועותניכרת בהימצאות קרציות נגועות בשטח

באזורים של תחלואה בקדחות קרצית להביא להתפרצויות חדשות  היכול )כמו גם על ידי בקר חדש( בר

  .לא מחוסנים בקר או בעדרי נקיים

 

 תודה הבעת .8

תקופה זו  .ומגבלות שונות יםמגפת הקורונה בישראל בין תקופות סגר התפרצותמחקר זה התבצע בימי 

מקרב לב לכול הגורמים במכון  אנו רוצים להודות במלאכה.הצריכה מאמץ מיוחד וגמישות רבה מכל העושים 

 שהיו מעורבים במחקר בתקופה מאתגרת זאת. תודה מיוחדת הווטרינרי, ברט"ג ובמינהל המחקר החקלאי

קינג  לרוניו ,הבר מיני בדיגום והמאומצת הרבה עזרתם על ,מס אוהדו טל לירון והגנים הטבע רשות לפקחי

 התמיכה במחקר זה. למועצת החלב על תודה ולבסוף, רבה  .הסיועכל על ג "וטרינר רט



37 
 

 ת ספרותרשימ .9

Aktas, M., Altay, K. & Dumanli, N. (2006). A molecular survey of bovine Theileria parasites 
among apparently healthy cattle and with a note on the distribution of ticks in eastern 
Turkey. Veterinary parasitology, 138, 179-185.  

Aktas, M., Vatansever, Z. & Ozubek, S. (2014). Molecular evidence for trans-stadial and 
transovarial transmission of Babesia occultans in Hyalomma marginatum and 
Rhipicephalus turanicus in Turkey. Veterinary parasitology, 204, 369-371.  

Anderson, J.F. & Magnarelli, L.A. (2008). Biology of ticks. Infectious disease clinics of North 
America, 22, 195-215.  

Apanaskevich, D.A. & Horak, I.G. (2008). The genus Hyalomma Koch, 1844: V. Re-evaluation 
of the taxonomic rank of taxa comprising the H.(Euhyalomma) marginatum Koch complex 
of species (Acari: Ixodidae) with redescription of all parasitic stages and notes on biology. 
International Journal of Acarology, 34, 13-42.  

Azmi, K., Ereqat, S., Nasereddin, A., Al-Jawabreh, A., Baneth, G. & Abdeen, Z. (2016). 
Molecular detection of Theileria, Babesia, and Hepatozoon spp. in ixodid ticks from 
Palestine. Ticks and tick-borne diseases, 7, 734-741.  

Ballari, S.A. & Barrios‐García, M.N. (2014). A review of wild boar S us scrofa diet and factors 
affecting food selection in native and introduced ranges. Mammal Review, 44, 124-134.  

Bardgett, R.D. & Van Der Putten, Wim H (2014). Belowground biodiversity and ecosystem 
functioning. Nature, 515, 505-511.  

Barrios-Garcia, M.N. & Ballari, S.A. (2012). Impact of wild boar (Sus scrofa) in its introduced 
and native range: a review. Biological Invasions, 14, 2283-2300.  

Bize, P., Jeanneret, C., Klopfenstein, A. & Roulin, A. (2008). What makes a host profitable? 
Parasites balance host nutritive resources against immunity. The American Naturalist, 171, 
107-118.  

Bock, R., Jackson, L., De Vos, A. & Jorgensen, W. (2004). Babesiosis of cattle. Parasitology, 
129, 247-269.  

Borkowski, J., Zalewski, A. & Manor, R. (2011). Diet composition of golden jackals in Israel. 
Annales Zoologici Fennici, 48, 108-118.  

Bowman, A.S. & Nuttall, P.A. (2008). Chapter 2: The impact of tick ecology on pathogen 
transmission dynamics. Ticks: Biology, Disease and Control (ed S.E. Randolph), pp. 40-
72. Cambridge University Press, Cambridge, UK.  

Cerqueira-Cézar, C.K., Pedersen, K., Calero-Bernal, R., Kwok, O.C., Villena, I. & Dubey, J.P. 
(2016). Seroprevalence of Neospora caninum in feral swine (Sus scrofa) in the United 
States. Veterinary parasitology, 226, 35-37.  

Chauvin, A., Moreau, E., Bonnet, S., Plantard, O. & Malandrin, L. (2009). Babesia and its hosts: 
adaptation to long-lasting interactions as a way to achieve efficient transmission. Veterinary 
research, 40, 1-18.  

Dantas-Torres, F., Giannelli, A., Figueredo, L.A. & Otranto, D. (2010). Effects of prolonged 
exposure to low temperature on eggs of the brown dog tick, Rhipicephalus sanguineus 
(Latreille, 1806)(Acari: Ixodidae). Veterinary parasitology, 171, 327-330.  

de la Fuente, J., Naranjo, V., Ruiz-Fons, F., Vicente, J., Estrada-Peña, A., Almazán, C. et al. 
(2004). Prevalence of tick-borne pathogens in ixodid ticks (Acari: Ixodidae) collected from 
European wild boar (Sus scrofa) and Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus) in 
central Spain. European Journal of Wildlife Research, 50, 187-196.  

Dovrat, G., Perevolotsky, A. & Ne'Eman, G. (2012). Wild boars as seed dispersal agents of 
exotic plants from agricultural lands to conservation areas. Journal of Arid Environments, 
78, 49-54.  



38 
 

Erster, O., Roth, A., Wolkomirsky, R., Leibovich, B. & Shkap, V. (2013). Comparative analysis 
of mitochondrial markers from four species of Rhipicephalus (Acari: Ixodidae). Veterinary 
parasitology, 198, 364-370.  

Eslami, A. & Farsad-Hamdi, S. (1992). Helminth parasites of wild boar, Sus scrofa, in Iran. 
Journal of wildlife diseases, 28, 316-318.  

Estrada-Peña, A., Bouattour, A., Camicas, J. & Walker, A. (2004). Chapter 4:Guide to species 
of ticks. Ticks of Domestic Animals in the Mediterranean Region: A Guide to Identification 
of Specie, pp. 119-137. University of Zaragoza press, Zaragoza, Spain.  

Estrada-Peña, A., Ayllón, N. & De La Fuente, J. (2012). Impact of climate trends on tick-borne 
pathogen transmission. Frontiers in physiology, 3, 64.  

Figueroa, J., Chieves, L., Johnson, G. & Buening, G. (1993). Multiplex polymerase chain 
reaction based assay for the detection of Babesia bigemina, Babesia bovis and Anaplasma 
marginale DNA in bovine blood. Veterinary parasitology, 50, 69-81.  

Foata, J., Mouillot, D., Culioli, J. & Marchand, B. (2006). Influence of season and host age on 
wild boar parasites in Corsica using indicator species analysis. Journal of helminthology, 
80, 41-45.  

Garcia‐Sanmartin, J., Barandika, J., Juste, R., Garcia‐Perez, A. & Hurtado, A. (2008). 
Distribution and molecular detection of Theileria and Babesia in questing ticks from 
northern Spain. Medical and veterinary entomology, 22, 318-325.  

Gazzonis, A.L., Villa, L., Riehn, K., Hamedy, A., Minazzi, S., Olivieri, E. et al. (2018). Occurrence 
of selected zoonotic food-borne parasites and first molecular identification of Alaria alata in 
wild boars (Sus scrofa) in Italy. Parasitology research, 117, 2207-2215.  

Gherman, C.M. & Mihalca, A.D. (2017). A synoptic overview of golden jackal parasites reveals 
high diversity of species. Parasites & vectors, 10, 1-40.  

Glass, E.J., Preston, P.M., Springbett, A., Craigmile, S., Kirvar, E., Wilkie, G. et al. (2005). Bos 
taurus and Bos indicus (Sahiwal) calves respond differently to infection with Theileria 
annulata and produce markedly different levels of acute phase proteins. International 
journal for parasitology, 35, 337-347.  

Guglielmone, A.A., Robbins, R.G., Apanaskevich, D.A., Petney, T.N., Estrada-Peña, A. & 
Horak, I.G. (2014). Part 4: The genus rhipicephalus. The Hard Ticks of the World, pp. 529-
603. Springer, Heidelberg, Germany.  

Gunes, T., Poyraz, O. & Vatansever, Z. (2011). Crimean-Congo hemorrhagic fever virus in ticks 
collected from humans, livestock, and picnic sites in the hyperendemic region of Turkey. 
Vector-Borne and Zoonotic Diseases, 11, 1411-1416.  

Hoogstraal, H. (1956).African Ixodoidea: Ticks of the Sudan, pp. 388-534. US Government 
Printing Office, Washington, DC.  

Hornok, S., Meli, M.L., Gönczi, E., Halász, E., Takács, N., Farkas, R. et al. (2014). Occurrence 
of ticks and prevalence of Anaplasma phagocytophilum and Borrelia burgdorferi sl in three 
types of urban biotopes: forests, parks and cemeteries. Ticks and tick-borne diseases, 5, 
785-789.  

Howell, J.M., Ueti, M.W., Palmer, G.H., Scoles, G.A. & Knowles, D.P. (2007). Persistently 
infected calves as reservoirs for acquisition and transovarial transmission of Babesia bovis 
by Rhipicephalus (Boophilus) microplus. Journal of clinical microbiology, 45, 3155-3159.  

Jacobs, D., Fox, M., Gibbons, L. & Hermosilla, C. (2015). Chapter 3: Arthropods part 2: Ticks, 
mites and ectoparasiticides. Principles of Veterinary Parasitology, pp. 57-81. John Wiley & 
Sons, New York, NY.  

Jongejan, F. & Uilenberg, G. (2004). The global importance of ticks. Parasitology, 129, 3-14.  

Keysary, A., Eremeeva, M.E., Leitner, M., Din, A.B., Wikswo, M.E., Mumcuoglu, K.Y. et al. 
(2011). Spotted fever group rickettsiae in ticks collected from wild animals in Israel. The 
American Journal of Tropical Medicine and Hygiene, 85, 919-923.  



39 
 

Kivaria, F. (2006). Estimated direct economic costs associated with tick-borne diseases on 
cattle in Tanzania. Tropical animal health and production, 38, 291-299.  

Kocan, K.M., De La Fuente, J., Blouin, E. & Garcia-Garcia, J. (2004). Anaplasma marginale 
(Rickettsiales: Anaplasmataceae): recent advances in defining host-pathogen adaptations 
of a tick-borne rickettsia. Parasitology, 129, 285-300.  

Kocan, K.M., de la Fuente, J., Blouin, E.F., Coetzee, J.F. & Ewing, S. (2010). The natural history 
of Anaplasma marginale. Veterinary parasitology, 167, 95-107.  

Kołodziej-Sobocińska, M., Miniuk, M., Ruczyńska, I. & Tokarska, M. (2016). Sparganosis in wild 
boar (Sus scrofa)–Implications for veterinarians, hunters, and consumers. Veterinary 
parasitology, 227, 115-117.  

Kumar, B., Maharana, B., Prasad, A., Joseph, J.P., Patel, B. & Patel, J. (2016). Seasonal 
incidence of parasitic diseases in bovines of south western Gujarat (Junagadh), India. 
Journal of Parasitic Diseases, 40, 1342-1346.  

Lanszki, J., Heltai, M. & Szabó, L. (2006). Feeding habits and trophic niche overlap between 
sympatric golden jackal (Canis aureus) and red fox (Vulpes vulpes) in the Pannonian 
ecoregion (Hungary). Canadian journal of zoology, 84, 1647-1656.  

Levi, M.M., Nachum-Biala, Y., King, R. & Baneth, G. (2018). A survey of Babesia spp. and 
Hepatozoon spp. in wild canids in Israel. Parasites & vectors, 11, 1-11.  

Macdonald, D.W. (1979). The flexible social system of the golden jackal, Canis aureus. 
Behavioral Ecology and Sociobiology, 5, 17-38.  

Maioli, G., Pistone, D., Bonilauri, P., Pajoro, M., Barbieri, I., Patrizia, M. et al. (2012). Ethiological 
agents of rickettsiosis and anaplasmosis in ticks collected in Emilia-Romagna region (Italy) 
during 2008 and 2009. Experimental and applied acarology, 57, 199-208.  

Mccoy, K.D., Léger, E. & Dietrich, M. (2013). Host specialization in ticks and transmission of 
tick-borne diseases: a review. Frontiers in cellular and infection microbiology, 3, 109-120.  

Meiri, M., Huchon, D., Bar-Oz, G., Boaretto, E., Horwitz, L.K., Maeir, A.M. et al. (2013). Ancient 
DNA and population turnover in southern levantine pigs-signature of the sea peoples 
migration? Scientific Reports, 3, 1-8.  

Mendelssohn, H. (1972). Ecological effect of chemical control of rodents and jackals in israel. 
The Careless Technology: Ecology and International Development (ed Farvar T.M. and 
Milton J.P.), pp. 527-544. Natural History Press, New York, NY.  

Meng, X., Lindsay, D.S. & Sriranganathan, N. (2009). Wild boars as sources for infectious 
diseases in livestock and humans. Philosophical Transactions of the Royal Society B: 
Biological Sciences, 364, 2697-2707.  

Mitková, B., Hrazdilová, K., D’Amico, G., Duscher, G.G., Suchentrunk, F., Forejtek, P. et al. 
(2017). Eurasian golden jackal as host of canine vector-borne protists. Parasites & vectors, 
10, 1-11.  

Moehlman, P.D. (1987). Social organization in jackals: the complex social system of jackals 
allows the successful rearing of very dependent young. American Scientist, 75, 366-375.  

Molad, T., Erster, O., Fleiderovitz, L., Roth, A., Leibovitz, B., Wolkomirsky, R. et al. (2015). 
Molecular characterization of the Israeli B. bigemina vaccine strain and field isolates. 
Veterinary parasitology, 212, 147-155.  

Molad, T., Mazuz, M., Fleiderovitz, L., Fish, L., Savitsky, I., Krigel, Y. et al. (2006). Molecular 
and serological detection of A. centrale-and A. marginale-infected cattle grazing within an 
endemic area. Veterinary microbiology, 113, 55-62.  

Moran, S. (2003). Checklist of vertebrate damage to agriculture in Israel, updated for 1993–
2001. Phytoparasitica, 31, 109-117.  

Naranjo, V., Gortazar, C., Vicente, J. & de la Fuente, J. (2008). Evidence of the role of European 
wild boar as a reservoir of Mycobacterium tuberculosis complex. Veterinary microbiology, 
127, 1-9.  



40 
 

Oliver Jr, J.H. (1989). Biology and systematics of ticks (Acari: Ixodida). Annual Review of 
Ecology and Systematics, 20, 397-430.  

Oorebeek, M. & Kleindorfer, S. (2008). Climate or host availability: what determines the 
seasonal abundance of ticks? Parasitology research, 103, 871-875.  

Orkun, Ö. (2019). Molecular investigation of the natural transovarial transmission of tick-borne 
pathogens in Turkey. Veterinary parasitology, 273, 97-104.  

Pavlov, P. & Hone, J. (1982). The behaviour of feral pigs, Sus scrofa, in flocks of lambing ewes. 
Wildlife Research, 9, 101-109.  

Randolph, S.E. (2004). Evidence that climate change has caused ‘emergence’of tick-borne 
diseases in Europe? International Journal of Medical Microbiology Supplements, 293, 5-
15.  

Rosenfeld, A. (1998) Wild boar in Alona Hills and Ramat-Hanadiv. In:Perevolotsky, A. 
(Ed.), Research Publications Series e Ramat-Hanadiv Project, Publication No. 10. Yad 
Hanadiv and SPNI, Tel Aviv (in Hebrew). 

Rotem, G., Berger, H., King, R. & Saltz, D. (2011). The effect of anthropogenic resources on 
the space‐use patterns of golden jackals. The Journal of Wildlife Management, 75, 132-
136.  

Roth, A., Akad, F., Zonstein, I., King, R., Orshan, L. & Erster, O. (2019). Molecular 
characterization of six Hyalomma species using mitochondrial markers. Ticks and tick-
borne diseases, 10, 911-917.  

Ruiz-Fons, F., Fernández-de-Mera, I.G., Acevedo, P., Höfle, U., Vicente, J., de la Fuente, J. 
et al. (2006). Ixodid ticks parasitizing Iberian red deer (Cervus elaphus hispanicus) and 
European wild boar (Sus scrofa) from Spain: geographical and temporal distribution. 
Veterinary parasitology, 140, 133-142.  

Samish, M., Pipano, E. & Hadani, A. (1993). Intrastadial and interstadial transmission of 
Anaplasma marginale by Boophilus annulatus ticks in cattle. American Journal of 
Veterinary Research, 54, 411-414.  

Schley, L. & Roper, T.J. (2003). Diet of wild boar Sus scrofa in Western Europe, with 
particular reference to consumption of agricultural crops. Mammal Review, 33, 43-56.  

Shkap, V., de Vos, A.J., Zweygarth, E. & Jongejan, F. (2007). Attenuated vaccines for tropical 
theileriosis, babesiosis and heartwater: the continuing necessity. Trends in parasitology, 
23, 420-426.  

Shkap, V., Kocan, K., Molad, T., Mazuz, M., Leibovich, B., Krigel, Y. et al. (2009). 
Experimental transmission of field Anaplasma marginale and the A. centrale vaccine 
strain by Hyalomma excavatum, Rhipicephalus sanguineus and Rhipicephalus 
(Boophilus) annulatus ticks. Veterinary microbiology, 134, 254-260.  

Sillero-Zubiri, C., Hoffmann, M. & Macdonald, D.W. (2004). Chapter 6. sub-saharan africa 
(ethiopian). Canids: Foxes, Wolves, Jackals and Dogs. Status Survey and Conservation 
Action Plan, pp. 156-161. IUCN Gland, Switzerland.  

Soleng, A., Edgar, K., Paulsen, K., Pedersen, B., Okbaldet, Y., Skjetne, I. et al. (2018). 
Distribution of Ixodes ricinus ticks and prevalence of tick-borne encephalitis virus among 
questing ticks in the Arctic Circle region of northern Norway. Ticks and tick-borne 
diseases, 9, 97-103.  

Sondgeroth, K.S., McElwain, T.F., Allen, A.J., Chen, A.V. & Lau, A.O. (2013). Loss of 
neurovirulence is associated with reduction of cerebral capillary sequestration during 
acute Babesia bovis infection. Parasites & vectors, 6, 1-5.  

Sonenshine, D.E. & Roe, R.M. (2013). Chapter 3: Life cycles and natural history of ticks. 
Biology of Ticks. Second Edition (ed Apanaskevich D.A. and Oliver Jr J.H.), pp. 59-73. 
Oxford University Press, Oxford, UK.  



41 
 

Sternberg, M., Gutman, M., Perevolotsky, A., Ungar, E.D. & Kigel, J. (2000). Vegetation 
response to grazing management in a Mediterranean herbaceous community: a 
functional group approach. Journal of Applied Ecology, 37, 224-237.  

Sukara, R., Chochlakis, D., Ćirović, D., Penezić, A., Mihaljica, D., Ćakić, S. et al. (2018). 
Golden jackals (Canis aureus) as hosts for ticks and tick-borne pathogens in Serbia. 
Ticks and tick-borne diseases, 9, 1090-1097.  

Süss, J., Klaus, C., Gerstengarbe, F. & Werner, P.C. (2008). What makes ticks tick? Climate 
change, ticks, and tick‐borne diseases. Journal of travel medicine, 15, 39-45.  

Sutherst, R. & Bourne, A. (2006). The effect of desiccation and low temperature on the 
viability of eggs and emerging larvae of the tick, Rhipicephalus (Boophilus) microplus 
(Canestrini)(Ixodidae). International journal for parasitology, 36, 193-200.  

Tack, W., Madder, M., De Frenne, P., Vanhellemont, M., Gruwez, R. & Verheyen, K. (2011). 
The effects of sampling method and vegetation type on the estimated abundance of 
Ixodes ricinus ticks in forests. Experimental and Applied Acarology, 54, 285-292.  

Talmon, I. (2015). Movement ecology of an overabundant Golden jackal (Canis aureus) 
population in an environment rich with anthropogenic food resources (M.sc. thesis). 
Sde Boker:Ben-Gurion University of the Negev. 

Tirosh-Levy, S., Gottlieb, Y., Apanaskevich, D.A., Mumcuoglu, K.Y. & Steinman, A. (2018). 
Species distribution and seasonal dynamics of equine tick infestation in two 
Mediterranean climate niches in Israel. Parasites & vectors, 11, 1-10.  

Waladde, S.M. & Rice, M.J. (1982). CHAPTER 3 - the sensory basis of tick feeding behaviour. 
Physiology of Ticks (ed Obenchain F.D. and Galun R.), pp. 71-118. Pergamon press, 
Oxford, UK.  

Walker, J.B., Keirans, J.E. & Horak, I.G. (2005). Chapter 7: Accounts of individual species 
occurring in the afrotropical region. The Genus Rhipicephalus (Acari, Ixodidae): A Guide 
to the Brown Ticks of the World, pp. 382-392. Cambridge University Press, Cambridge, 
UK.  

Yakobson, B.A., King, R., Amir, S., Devers, N., Sheichat, N., Rutenberg, D. et al. (2006). 
Rabies vaccination programme for red foxes (Vulpes vulpes) and golden jackals (Canis 
aureus) in Israel (1999-2004). Developments in biologicals, 125, 133-140.  

Yom-Tov, Y., Ashkenazi, S. & Viner, O. (1995). Cattle predation by the golden jackal Canis 
aureus in the Golan Heights, Israel. Biological Conservation, 73, 19-22.  

Zanet, S., Trisciuoglio, A., Bottero, E., De Mera, Isabel Garcia Fernández, Gortazar, C., 
Carpignano, M.G. et al. (2014). Piroplasmosis in wildlife: Babesia and Theileria affecting 
free-ranging ungulates and carnivores in the Italian Alps. Parasites & vectors, 7, 1-7.  

  



42 
 

 1נספח 

 B. bovisפריימרים ספציפיים לזיהוי טפילי  .1טבלה 

 

 B. bigeminaפריימרים ספציפיים לזיהוי טפילי  .2טבלה 

 

 

 

 

 

Ste
p 

Primer 
name 

Sequence (5’→3’) 

Components 
)μL( 
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on 
volume 

)μL( 

Amplicon 
size 

P T D S 

I 

BOV 
1248 

5'  
TGCCCAATGTTCTCATCGAAGA
AGTGTT 3' 

1 12.
5 

5.
5 

5 

20 - 
BOV 
324 

5' 
TGAGCAATGGTCGTGAGCAGA
TTGTAAA 3' 

1    

PCR program: 5'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(57 ̊), 10''(72 ̊)]x33, pause (4 ̊) 

II 

BOV 
989 
(nPCR) 

5' 
AGCTTGACCTCGTACGTTGAA 
3' 

1 12.
5 

9.
5 

1 

20 300bp 
BOV 
1220 
(nPCR) 

5' 
TTGAGGAGCCTCCTTGAAAAA 
3' 

1    

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(50.5 ̊), 10''(72 ̊)]x33, pause (4 ̊) 

Ste
p 

Primer 
name 

Sequence (5’→3’) 

Components 
)μL( 

Reactio
n 
volume 

)μL( 

Amplicon 
size 

P T D S 

I 

BIG618 5' 
TTCTGGATGCGTTCGAGG
AG 3' 

1 12.
5 

5.
5 

5 

20 - 
BIG 
1153 

5' 
CATCTAATTTCTCTCCATA
CCCC 3' 

1    

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(51 ̊), 10''(72 ̊)]x34, pause (4 ̊) 

II 

BIG686(nPC
R) 

5' 
TGTTGTACGCGACCTGAA
T 3' 

1 12.
5 

9.
5 

1 

20 300bp 
BIG 
1021 
(nPCR) 

5' 
GACGTAGTCGCTGAGGTA
A 3' 

1    

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(51 ̊), 10''(72 ̊)]x34, pause (4 ̊) 
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 T. annulataפריימרים ספציפיים לזיהוי טפילי  .3טבלה 

 

  A. marginaleפריימרים ספציפיים לזיהוי טפילי  .4טבלה 

 

 

 

 

 

 

Ste
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Primer 
name 

Sequence (5’→3’) 

Components 
)μL( 
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n 
volume 

)μL( 

Amplicon 
size 

P T D S 

I 

TM1 5' 
AATGTAACCTTTAAAAA
CG 3' 

1 12.
5 

5.
5 

5 

20 - 
TRS1 5' 

GTTGTTACGACCATGGG
TT 3' 

1    

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(57 ̊), 10''(72 ̊)]x34, pause (4 ̊) 

II 

TM 
(nPCR) 

5' 
CTTCCAAGTTCGAAGAT
AC 3' 

1 12.
5 

9.
5 

1 

20 350bp 
TRS 
(nPCR) 

5' 
TCGGTTGACCAGGATGA
G 3' 

1    

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(55 ̊), 10''(72 ̊)]x34, pause (4 ̊) 

Ste
p 

Primer 
name 

Sequence (5’→3’) 

Components 
)μL( 

Reactio
n 
volume 

)μL( 

Amplicon 
size 

P T D S 

I 

AM456 5' 
CCATCTCGGCCGTATTCCA
GCGCA 3' 

0.
5 

12.
5 

3.
5 

5 

20 350bp 

AM 
1164 

5' 
CTGCCTTCGCGTCGATTGC
TGTGC 3' 

0.
5 

   

AM219 5' 
GGCAGATGCTAAATACGAG
A 3' 

1.
5 

   

AM101 5' 
TTCCAGACCTTCCCTAACTA 
3' 

1.
5 

   

PCR program: 2'(95 ̊), [10''(95 ̊), 15''(60 ̊), 10''(72 ̊)]x15, [10''(95 ̊), 15''(52 ̊), 10''(72 ̊)]x25], pause 
(4 ̊) 


