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 במשק הבקר הישראלי" מפת האיומים"



 דע את האויב 

 טפילים חיצוניים

 טפילים פנימיים

 חיידקים

 נגיפים



Lumpy skin disease 
 העור קטרת

BEF 
 קדחת שלושת הימים

Simbu serogroup 
 סימבּו/  אקבנה

Foot and mouth disease 
 פה וטלפיים

 מחלות נגיפיות במשק הבקר הישראלי: דע את האויב



 אתגרים באבחון נגיפים במשק הבקר בישראל

 ?שמאלנברג, העור קטרת, פה וטלפיים –" זרים"כניסת מינים .1

 קדחת שלושת הימים –" מקומיים"שינויים גנטיים מהירים במינים . 2

 (DIVA compatibility)אבחנה בין תגובה לתרכיב והדבקה בזן אלים . 3



ELISA – נוכחות נוגדנים ספציפיים כנגד הנגיף 
 חשיפה ולא נוכחותגילוי  -שיטה עקיפה 

 (פשוט יחסית)יש ערכות מסחריות 

 משתנהספציפיות 

רגישות משתנה 

 ?איך מאבחנים מחלות נגיפיות בבקר

VNT ובידוד הנגיף 
הוכחה חותכת להדבקה 

 (עד מספר שבועות)אורך זמן רב 

מסובך יחסית לביצוע 

מצריך כמות רבה יחסית של נגיף 

 Western blot (חלבון) 
 גילוי חלבוני הנגיף –שיטה ישירה 

 משתנהרגישות 

מסובך יחסית לביצוע 

ספציפיות משתנה 

גילוי ישיר של נוכחות הנגיף 



 אבחון מחלות נגיפיות בבקר -המשך 

Immunohistochemistry – גילוי נוכחות חלבוני הנגיף 
 

גילוי ישיר של נוכחות הנגיף 
ספציפיות משתנה 

 (בעיית רקע)רגישות נמוכה 

בעיית זמינות חומרים 

מסובך יחסית לביצוע 

PCR –  גילוי נוכחות חומצות גרעין(DNA/RNA )של הנגיף 

 

 גרעין של הנגיף. ישיר של חגילוי 

 או כוללניספציפי יכול להיות 

 רגיש( בעייתFalse positive) 

זול יחסית   

Real-time PCR (חומצות גרעין) 

 

 או כוללנייכול להיות ספציפי 

מאד   רגיש( בעייתFalse positive) 

מהיר יחסית   

הנגיףגרעין של . גילוי ישיר של ח 



 Real-time PCR -ו PCR: ִמלות הקסם
PCR: Polymerase Chain Reaction –  הפוליֶמראזתגובת שרשרת של אנזים  

 ?מה קורה בבדיקה
 

 חומר גנטי שמופק מהדגימה מוכנס למבחנה עם תערובת הריאקציה. 1

 ~109ייחודי לנגיף הנבדק משתכפל במבחנה פי   DNAרצף , י יצירת תנאים מתאימים"ע. 2

 הייחודי אותו מחפשים DNA-לגילוי מקטע ה DNA-י צביעת ה"הדגימה נבדקת ע. 3

 נבדק והרצף אותו הוא מכיל מפוענח"( הוגבר)"המקטע ששוכפל . 4

Real-time / quantitative PCR: 

 ?מה קורה בבדיקה

 

 DNAשפולט אור כאשר נוצר ( fluorophore)עם ָצְבַען , PCRמבוצעת ריאקציית . 1

 .בודדות" אבני בניין"חדש מ

 נמדדת עצמת האור בכל מבחנת ריאקציה, "(הגברה)"בכל מחזור שכפול . 2

לפי הגידול בעצמת  , מחושבת לאחור כמות התוצר המשוכפל, בתום הריאקציה. 3

 .האור בכל מבחנה

 בכל מבחנה שהיתה( הדגימה)ההתחלתית  DNA-מתוך זה מחושבת כמות ה. 4



 העור קטרתאבחון נגיף 

Poxviridae: Caprypoxvirus – Lumpy skin disease virus (LSDV) 

 בעיות באבחון המחלה  

ירידה חדה  , בגפיייםבצקות , חום, על העור( שלפוחיות)מוגלתיות  ִקטריותגורמת להופעת 

 בתנובת החלב ובמשקל

  2012-ולאחרונה ב 2006-7, 1989התפרצה בישראל בשנים 

(  Sheeppox)הבקר המקומי חוסן בתחילה בתרכיב נגד אבעבועות צאן 

   LSDVזן מוחלש של  – Neethlingכ בתרכיב "ואח

 זיהוי הנגיף

 לא אינה מספיקה/תשובה כן –אבחנה בין זן התרכיב לזן השדה 



Sheep pox 

 העור קטרתנגיף 

 Real-time PCRהעור באמצעות  קטרתזיהוי נגיף 

סף  
 הגילוי

 (העור וקטרתעיזים , צאן)בדיקה כללית לנגיפי אבעבועות 

 העור קטרתבדיקה ייחודית לנגיף 

 העור קטרתמערכת הבדיקה מאפשרת זיהוי רגיש וספציפי של נגיף 

Goat pox Sheep pox Lumpy skin 



 העור קטרתאבחנה בין זן התרכיב לזן השדה של נגיף 

 (הרכב גנטי)נגיף יש בדגימה  איזה

   Bסוג    Aסוג 

 DNAכמות  –נגיף יש בדגימה  כמה

 הרבה

 מעט

לזיהוי הבדלים קטנים  ( המסה בהפרדה גבוהה) HRMמבצעים אנליזת   Real-time PCRלאחר ביצוע 

 בין רצפים דומים



 בדיקת כמות הנגיף 

 בדיקת זן הנגיף 

 תרכיב  הדבקה 

 המערכת מאפשרת אבחנה בין זן התרכיב וזן השדה הישראלי

 העור קטרתבין זן התרכיב לזן השדה של נגיף אבחנה  -המשך 

 תרכיב 

 זן שדה 

 י ניתוח הבדיקה"זיהוי הזן ע 



 (BEFV)נגיף קדחת שלושת הימים 

המזרח התיכון ואפריקה, אסיה, נפוץ באוסטרליה 

פגיעה בפוריות והפלות, שלשול, בשותיהתי, חום גבוה :סימנים קליניים למחלה ,

 ולעיתים נדירות מוות  , פגיעה ביכולת התנועה עד כדי שיתוק, התקשחות שרירים

המחלה מופיעה בישראל אחת לכמה שנים 

  הבקר בישראל מחוסן בתרכיב המכיל זן אוסטרלי מוחלש 

 בעיות באבחון המחלה 

 מיובא"האם מקור ההדבקה מקומי או  –זיהוי מקור הנגיף" 

 האם הזן המקומי עבר שינויים גנטיים שמשפיעים על האלימות      

 
 לא אינה מספיקה/תשובה כן –אבחנה בין זן התרכיב לזן השדה 

Rhabdoviridae, genus Ephemerovirus – Bovine ephemeral fever virus (BEFV) 



 יצירת מערכת לזיהוי נגיף קדחת שלושת הימים

 Protein Gהגן המקודד לחלבון המעטפת  

חלבון המעטפת של הנגיף  

הוא המטרה של מערכת  

 החיסון  

הנגיףמעטפת   

 Gתת היחידות של חלבון 

 IgGנוגדן מסוג 



לשמש כסמנים לנוכחות הנגיף באמצעות   Gנבדק הפוטנציאל של אזורים שונים בגן המקודד לחלבון 

Real-time PCR 

 ניתן לזהות באופן רגיש וספציפי את נוכחות הנגיף

   Real-time PCRזיהוי נגיף קדחת שלושת הימים באמצעות 



    ישראל 

HRM melt curve

    ישראל 
אוסטרליה

תרכיב

 (זמן ומיקום הבידוד)נגיף יש בדגימה  איזה

     ישראל 
     ישראל 

 אוסטרליה

 תרכיב

 נגיף יש בדגימה איזה
 עקומת המסה בהפרדה גבוהה  

High resolution Melting - HRM 

 נגיף קדחת שלושת הימים וסיווגיצירת מערכת לזיהוי 

     ישראל 
     ישראל 

 אוסטרליה תרכיב

  שדה   אוסטרליה

  אוסטרליה שדה 

המערכת שפותחה מאפשרת אבחנה   טורקיה

 בין זן התרכיב וזן השדה הישראלי

 ?האם ניתן לשפר את כושר האבחון



 ני בין נגיפים ממקורות שונים יצירת אלגוריתם למדידת השֹו

 ממקורות גיאוגרפיים שונים BEFאבחנה מבדלת בין זני : המטרה
 

 :מבידודי נגיף שונים ממקומות שונים ואיתור האזורים בהם Gניתוח הרצף של חלבון : הפתרון
 

 דומים זה לזה –רצפים שונים מאותו אזור 

 שונים זה מזה –רצפים מאזורים שונים 

 של כל הרצפים הידועים " ידנית"בדיקה : אפשרות א

 במה לבחור" ימליץ"יצירת אלגוריתם שיבדוק עבורנו את הרצפים ו: אפשרות ב



 ני בין רצפים דומיםלמדידת השֹו" החלון הנע"אלגוריתם 

התוכנה סורקת את הרצפים ומשווה בין כל  ( Sliding window" )החלון הנע"באמצעות גישת . 1

 הרצפים הנבדקים בכל עמדה 

 י המשתמש"שנקבע ע לתיעדוףבהתאם , את הרצפים לפי הבדלים ביניהם" מסדרת"התוכנה . 2

 הנגיףלזיהוי וסיווג  PCRמתכננים ריאקציות , הרצפים שעונים על הקריטריונים שנקבעולפי . 3

 של התוכנה נבדקות במעבדה ומוכנסות לשגרת האבחון" המלצות"ה. 4

 רותם שטרם



מהשדה באמצעות ניתוח השוני בין   BEFלנגיף " בדיקת ברקוד"

 Gהאזורים הנבחרים בחלבון 

    ישראל 

יפן

אוסטרליה

טורקיה

    ישראל 

    ישראל 

 -  , E12יפן 

אוסטרליה תרכיב

   אוסטרליה 

    ,     טורקיה 
    ישראל 

  BEFהשיטה שפותחה מאפשרת זיהוי רגיש ואבחנה בין נגיפי 

 ממקורות שונים ללא צורך בריצוף



 לסיכום

הכלים החדשים שפותחו במכון הווטרינרי מאפשרים היערכות  
 "וותיקים"ו" חדשים"טובה יותר להתמודדות עם נגיפים 

אבחון מדויק של נגיפים בעלי חשיבות ווטרינרית דורש התמודדות עם נגיפים  

 שמשתנים בקצב מהיר" מקומיים"מגיחים ונגיפים 

 רגיש וספציפי של נוכחות הנגיף, השימוש בשיטות מולקולריות מאפשר זיהוי מהיר

מאפשרת  ( High resolution melting – HRM)אנליזת המסה בהפרדה גבוהה 

 (  חיה מודבקת)וזן השדה ( חיה מחוסנת)אבחנה בין זן התרכיב 

, ואיתור אזורים מתאימים באמצעות אלגוריתם השוואתי HRMהשילוב של אנליזת 

 ללא צורך בריצוף, מאפשר אבחנה בין בידודים שונים של אותו נגיף

http://www.moag.gov.il/
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  DNA -גבוהה לזיהוי הבדלים קטנים בהרכב רצף ההמסה בהפרדה יצירת עקומת 

High resolution Melting - HRM 

 DNA-צבען פלורסנטי הופך זוהר כשנכנס לגדילי ה. 1

 PCR -דו גדילי בתהליך ה DNAעצמת הפלואורסנציה עולה כשנוצר . 2

 חימום הדרגתי מפריד את הגדילים ומשחרר את הצבען. 3

 הירידה בעצמת הפלואורסנציה נמדדת בכל נקודת טמפרטורה. 4

 בדיקת זן הנגיף 

   73C -הפרדה ב: תרכיב   74.1C -הפרדה ב: זן שדה
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South-Africa 


