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Leptospira spp.

עכברת

spirochaete))ספירוכטות–משפחה •
מוחלטים  אירוביםחיידקים •

המון זנים  •

סרוברים260מעל •
•L. intetroganse
תפוצה בינלאומית  •

עמידות בסביבה  •

מחלה זואונוטית  •



חייםבעלעכברתסרובר

Ichterohaemoragiaeחולדה/עכבר

Hardjoבקר

Pomonaחזירים, בקר

bratislavaסוסים

Canicolaכלבים

מותאמים למאכסן 

נדבקים בקלותח"בע•

לרוב קליםקליניםסימנים •

הפרשה ממושכת בשתן•

מזדמנים 

יחסית עמידים  ח"בע•
להדבקה

חמוריםקליניםסימנים •

הפרשה קצרה בשתן •

מאכסנים  



בבקר  קליניםסימנים 

Hardjo)לדוגמה )מותאם בסרוברהדבקה 
(תת קליניתנשאות)ללא תסמינים •

חום  •

ירידה בייצור חלב •

(מוות עוברי מוקדם) פגיעה בפוריות , הפלות •

(  פומונהלדוגמה )לא מותאם בסרוברהדבקה 

חום  •

צהבת  •

שלשול  •

שתן דמי  •

מספר חודשים לאחר חשיפה / גל הפלות אקוטי •

דלקת קרום המוח בעגלים  •



בבני אדםקליניםסימנים 

קליניםללא סימנים •

מגוון סינדרומים  •
חולשה  , כאב ראש , חום –" שפעת"דמוייתמחלה •

ריאות.ד/ברונכיטיס –מערכת נשימה •

כרוני/דלקות בכליה אקוטי–מערכת השתן •

צהבת-דלקת בכבד•

דלקת קרום המוח  -מערכת עצבים•

דלקות עיניים-ראיה•

פריחה  •

הקאות שלשולים-מערכת עיכול•

הפלות   •

המאפיין השכיח ביותר  "

היא  , העכברתמחלת של 

""היעדר מאפיין ייחודי 



• S. Hardjo

• S. Pomona
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2008-2019אבחונים בכלבים חזירים וסוסים 



לחיות משק  עכברתחיסוני 

חיסונים מומתים  •

והפלות בבקר קליניםמניעה של סימנים •

הפחתת הפרשה סביבתית של החיידק•

מצריך מתן בוסטר שנתי  •

!!  בניטור תחלואה בעייה•

:  2018עד •
Hardjoחיסון כנגד  bovis- ובעת אבחון  , וולנטרימתן חיסון

אישור מיוחד רק לאחר אבחון משקים  –( pentavalent) חיסון מחומש 

!!נגועים 



Human cases –Israel 
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בבני אדם  עכברתאבחוני 



15דיווח על אירוע חום בקרב –9/08/2018•

!!(לעכברתכולם אובחנו )חיילים  
טיול ורחצה במקורות –היסטוריה משותפת •

מים ברמת הגולן  

הגדרת מקרה  : תחילת חקירה אפידמיולוגית •

( חיובי, גבולי , חשד ) 
,  רטרוספקטיבי –תחילת מעקב אקטיבי •

פרוספקטיבי  



י היסטוריה  "שבעה מקורות מים נחשדו עפ•

!!יציאה לתקשורת •

:  כ מקרים "סה•

נחשפים אפשריים-645

חשודים-619
PCR/MAT–מאומתים 33

Burgas/Pomona–עיקריים סרוברים•



ח "ראשונים בבעמקרים 

גל הפלות בעדר גונן  –2018יולי •

יהודיהגל הפלות בעדר -2018אוגוסט •
סריקה  –MATב לעכברתתוצאות חיוביות •

!!סרובריםלמספר 
היה השכיח ביותר עם Pomonaסרובר•

!!!כיילים גבוהים 



2018בגולן עכברתחקירת התפרצות 

?  בבקר העכברתהתחלואה בבני אדם קשורים למקרי ארועיהאם •

ההמצאות בקרב הבקר אשר רועה סביב הנחלים החשודים  שיעור •

? האם מדובר בחשיפה חדשה •

( חזירי בר )מעורבות של חיות בר •

פתוגן

מאכסןסביבה



שיטת המחקר 

סרולוגימחקר חתך •

אגן הניקוז של הנחלים החשודים  )הגדרת אזור המחקר •

(המעורבים בהתפרצות
דגימות דם מכל קבוצת בקר 30–גודל מדגם •

-MAT: אבחון מעבדתי• L.Pomona
בשיתוף רשות הטבע והגנים  –דיגום חזירי בר •



תוצאות  

:  בקר נדגם
( 233מתוכם חיוביים ) ראשי בקר –848

עדרי בקר 11

קבוצות  29

(CI 95%=24.6-30.1%) 27.6%: שיעור הימצאות 

.90%-3%: הקבוצות טווח הימצאות בקרב 

חזירי בר 
!!!חיוביים7–חזירים מאזור המחקר 13

( (54%CI95% = 25.1–80.8%: שיעור הימצאות 



ניתוח רב משתני לגורמי סיכון  

!!!חשיפה למקורות מים טבעיים לעומת שטחי מרעה עם שקתות 



עדות לחשיפה חדשה 

יהודיהעדר 

(קבוצות 7) ראשי בקר 700
!!!50%שיעור הימצאות מעל  –קבוצות 3

שהו בשלושת הקבוצות  –קבוצת פרי הרבעה 

!!ללא חשיפה1.6.2018עד ה 



סיכום ומסקנות  
בקרב הבקר לבשר  פומונהלסרוברעדות לחשיפה גבוהה •

בקרב חזירי הבר פומונהלסרוברלחשיפה גבוהה עדות •

פומונהלסרוברחדשה חשיפה •

מקורות מי שתייה טבעיים מזוהמים: גורם סיכון לחשיפה בעדרי הבקר •



פעולות שננקטו בעקבות ההתפרצות  

מתן טיפול  –( הפלות ) עדרים עם סימנים קליניים •

אנטיביוטי  

בעדרי הבקר לעכברתפנטוולנטיחובת חיסון בחיסון •

ברמת הגולן  

מתן תמיכה כלכלית לחיסון  •

צעדים להרחקת העדרים ממקורות מים טבעיים  •



2018לאחר עכברתאירועי 

No of human
casesYear

122019

962020

262021

:  בבקר לחלב פומונהלפטוספירהאירועי •

בית הילל, עמיר , כפר בלום , מדרך עוז , מזרע 

בבקר   לעכברתהיתר שימוש בתרכיב מחומש •

כיילים מעל  : בבקר בעקבות החיסון סרולוגיקושי באבחון •

!!מחשידים לחיוביים1:800

אירועי תחלואה בבני אדם בעיקר בעקבות רחצה בחודשי  •

הקיץ בנחלי הצפון  



חיות משק וחזירי בר  –סקר לניטור תחלואה •

...מה הלאה 



תודה על ההקשבה  


