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קטרת העור - פרויקט מיוחד

מחלת קטרת העור )Lumpy Skin Disease( פוגעת בעיקר 
בעדר בקר לחלב. הדבקה במחלה מתבצעת לרוב באמצעות 

"זבוב מוצץ השוק" שמקורו באפריקה ונכון להיום, טרם 
נמצאה דרך להדביר את הזבוב.

הזבוב שמעביר את המחלה, פעיל דווקא בעונות החורף בין 
החודשים דצמבר - אפריל - בניגוד לשאר מחלות מופצות 

חרקים, שעיקר תפוצתן בחודשי הקיץ. באזור העקוץ מופיעות 
על גבי עור בעל החיים תפיחות קשות המתפשטות לאזורים 

נרחבים עד שמכסים את שטח העור. ביטויים נוספים של 
המחלה הם - פגיעה בפוריות, בייצור החלב, הבשר, כמו גם 
תמותת בעל החיים. מחלת קטרת העור התפשטה לתורכיה 

בשנת 2013 ומשם לארצות הבלקאן, המשמעות באירופה 
עד לכניסת ההנחיות החדשות מבוססות הידע הישראלי - 
השמדת בעל החיים הנגוע ובעקבותיו השמדת העדר כולו.

הניסיון הישראלי
המחלה אובחנה לראשונה בארץ בשנת 1989 במושב פדויים. 

בהתפרצות זו הושמד כל הבקר ונגרם נזק כלכלי כבד. המחלה 
הגיחה שוב בקיץ 2006 ברפת החלב אשר בקיבוץ עין צורים. 

בהתפרצות זאת הושמד כשליש מהעדר ובוצע חיסון בתרכיב 
המכיל אבעבועות צאן. באותה התפרצות המחלה פגעה 

במספר פרות מועט גם בשני מושבים סמוכים, שפיר וכפר 
ורבורג. ההתפרצות הבאה ארעה ב2007 כאשר קודם לכן 

תקבלה הודעה על התפרצות המחלה ברצועת עזה. בהתפרצות 
זו נפגעו 9 עדרים באזור עוטף עזה גם עדרי בקר לבשר וגם 

עדרי חלב. ההתפרצות האחרונה וגם המשמעותית מכולן 
החלה בקיץ 2012 ונמשכה עד מרץ 2013. מקור ההתפרצות 

היה באזור הגבול עם סוריה ולבנון משם התפשט לעדרי בקר 
לבשר ברמת הגולן ואז דרומה ומערבה. התפרצות זאת פגעה 

במספר גדול של עדרי בקר לחלב ובקר מאחר ולא דווח על 
תחלואה חריגה ולכן עד לאיבחון הראשוני של המחלה עבר 

זמן רב. במחקר קליני גדול נערך בשירותים הוטרינרים, המכון 
הוטרינרי, ביה"ס לרפואה וטרינרית והחקלאית, חוסנו 15 

פרופסור אייל קלמנט מתאר את 
מהלך המחלה והטיפול בה.

קלמנט, מבכירי החוקרים בארץ וחבר 
בארגון בטיחות המזון האירופאי 

כותב על שיתוף הפעולה בין ישראל 
ואירופה במיגור המחלה •

קטרת העור

ישראל אור לגויים

*פרופסור אייל קלמנט לאפידמיולוגיה ובריאות הציבור בפקולטה 
לרפואה וטרינרית ברחובות ראש מסלול ללימודי תואר שני בבריאות 
ציבור וטרינרית. פרופ' איל קלמנט חבר בוועדה של ארגון בטיחות 

.)EFSA( המזון האירופי

מה את מקטרת?

פרופ' אייל קלמנט* 
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עדרי בקר על סף ההתפרצות מדיניות השמדת בעלי חיים 
הופסקה וההתפרצות נבלמה עם חיסון מאסיבי של העדרים 

בתרכיב המכיל את זן קטרת העור )Neethling(. משמעות 
הפסקת ההשמדה ההמונית אדירה, הן כלכלית הן בבחינת 

רווחת בעלי החיים ובעיקר במיגור המחלה בארץ.

הניסיון היווני
בשנת 2015 אובחנה המחלה בששה עדרים בצפון יוון. במהלך 

של כחודש הושמדו למעלה מ 6,000 בני בקר ולמעשה, עד 
היום המגיפה קיימת ביוון. ב חוו"ד ו ההמלצות הישראליות 

באירופה, הוחלט לחסן את העדרים בעוד מועד וכאשר 
מחסנים אין טעם לעשות השמדה כוללת של העדר אלא 

רק השמדה של בעלי חיים נגועים, קיימת ההכרה ששימוש 
בחיסון היא הדרך היעילה למניעת המחלה. הוכח בצורה 

חד משמעית, שאין בהשמדה משום עצירת המחלה לעומת 
החיסון המונע.

"אור לגויים"
החשש האירופי, מהכנסה מודעת של תרכיב מחלה לבעלי 

חיים בריאים, על אחת כמה וכמה שהמחלה מקורה באפריקה. 
החשש שהנגיף אמנם מוחלש אך לא מושמד ועלול להיות 
מזוהם בנגיפים אחרים, הסיכונים הם גדולים. אך הניסיון 

הישראלי ובעיקר ההחלטה הגורפת של השו"ת שלא להשמיד 

עדרים ולחסן חיסון גורף, היא הבסיס להתמודדות עם המחלה 
באירופה. מה שלמדנו ומה שלימדנו: למדנו הרבה מאד ולימדנו 

הרבה מאד. היום השו"ט הישראלים הם מאגר ידע ואינפורמציה 
עולמית בנושא קטרת העור ומקיימים סדנאות בעולם כולו 

בהם מועברים הידע והניסיון הישראלי. כיום בהתאם להנחיה 

האירופית, מבוססת ההנחיה הישראלית, יש לחסן רק אחרי 
הופעת המקרה הראשון. נכון להיום, מדינות הבלקאן ומזרח 
אירופה מחסנות, למעט רומניה, החוצצת בין מזרח אירופה 

מערבה כאשר יוון ובולגריה מוחסנות לגמרי. ▲

הניסיון הישראלי ובעיקר 
ההחלטה הגורפת של השו"ת 
שלא להשמיד עדרים ולחסן 

חיסון גורף, היא הבסיס 
להתמודדות עם המחלה באירופה

www.tapazol.co.il

מיוצר ומשווק ע”י

רחוב הסוללה 1 א.ת. מערבי בית שמש
טל. 02-9926040, פקס. 02-9926050

מנהל מחלקת תברואה - משה הלל-054-8302961 

תכשירי תפזול מומלצים 
להדברת זבובים

סילופליי 20 פרמתרול 
פלוס

סירוקל
Cyhalothrin 20% :מכיל

להדברת זבובים על 
סוסים ובסביבתם 

ובסביבת בקר וצאן. 

Permethrin 11.3% :מכיל
PBO 41.7% וסינרגיסט

להדברת זבובים ברפתות 
ולולים ריקים.

Cyromazine 50% :מכיל
 )I.G.R.( מווסת גדילה

להדברת רימות זבובים 
במשק חקלאי.
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