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קטרת העור )Lumpy skin Disease( היא מחלה נגיפית 
מתאפיינת בהופעת קטריות - גבשושיות בגודל ממספר 

מילימטרים עד 7-8 ס"מ, אשר עשויות ללקות בזיהום חיידקי 
ולהתפתח לשלפוחיות מוגלתיות גדולות על פני העור, אשר 

לאחר התפתחותן מתייבשות ומשאירות צלקות הפוגעות 
בעור. בנוסף, גורמת המחלה להופעת חום והפרשה מהריריות, 

לירידה חדה במשקל ובתנובת החלב, לפגיעה בפוריות 

מחלת "קטרת העור" פגעה במשק 
הבקר הישראלי במספר אירועים, 

ובשנתיים האחרונות מתפשטת 
המחלה במערב אסיה ואירופה, 

כאשר טורקיה, יוון ובולגריה נפגעו 
קשה, ומדינות נוספות נפגעות גם הן. 
בסקירה זו מתוארות בדיקות האבחון 

המעבדתיות שפותחו במכון הווטרינרי 
ע"ש קמרון, ואשר נעשה בהן שימוש 
לראשונה בישראל, ובהמשך במדינות 
נוספות שנפגעו לאחרונה מהמחלה •

אבחון מעבדתי
של המחלה בישראל

אורן ארסטר, מריסל גויני-רובינשטיין, 
סופי מנשרוב, בוריס גלמן, יבגני חיניץ', 

יהודה שטרם
החטיבה לווירולוגיה במכון הווטרינרי ע"ש קמרון

איור 1. זיהוי מולקולרי ספציפי של נגיף קטרת העור. )A( בבדיקת 
PCR ספציפית לנגיף קטרת העור נבדקו נגיפי אבעבועות צאן, 

פרצית )Orf( והרפס בקר סוג 4 )BoHV4(. רק דגימת קטרת העור 
היתה חיובית )פס זוהר ברור יחיד(. )B( בבדיקות PCR ספציפיות 
עבור כל סוג נגיף, כל אותן דגימות המופיעות בבדיקה למעלה היו 

חיוביות - ה-DNA הנגיפי מצוי בכולן. המספרים בצד השמאלי 
מציינים את גודל )מספר הבסיסים( תוצרי הריאקציה הצפויים
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ולהפלות. הנזקים הכלכליים הנובעים מהמחלה כוללים, מלבד 
הפגיעה הישירה בחיות ובתוצרתן, פגיעה בעור, והגבלות על 

 Yeruham et al. 1995, Brenner et al.( יצוא ומכירת בשר
 .)2009

המחלה נגרמת על ידי נגיף בשם זה )נגיף קטרת העור( השייך 
לסוג Capripoxvirus אליו משתייכים נגיפי אבעבועות הצאן 
)Sheeppox, אובחן בישראל( והעיזים )Goatpox, לא אובחן 

בישראל(, ממשפחת נגיפי האבעבועות )Poxviridae(. כל 
שלושת הנגיפים מסוג זה הם בעלי קרבה גנטית רבה מאד. 
המחלה דווחה לראשונה באפריקה בשנת 1929 והתפשטה 

למזה"ת בשנות ה-80 של המאה ה-20, ממצרים ומשם בשנת 
1988, לראשונה לישראל. מאז דווחו התפרצויות בשנת 2006 
באזור עוטף עזה, ובשנת 2012 כאשר המחלה הופיעה בצפון 

 רמת הגולן והתפשטה לכל צפון המדינה עד לאזור חדרה
)Ben Gera et al. 2015, Menasherow et al. 2016(. בנוסף 

המחלה אובחנה בדרום באיזור מושב עזריקם. אבחון המחלה 
מתבצע בשדה על פי הופעת הסימנים הקליניים, כאשר הופעת 
השלפוחיות )קטריות( מהווה ראיה המצביעה בסבירות גבוהה 
להדבקה בה. בשונה מנגיפים רבים, נגיף קטרת העור אינו יוצר 
תגובה חיסונית חזקה המתווכת על ידי נוגדנים. לכן אין עדיין 

בנמצא בדיקה סרולוגית מהימנה המאפשרת לזהות חשיפה 
אליו. לפיכך, האבחון המעבדתי מתבסס בעיקר על בדיקות 

 DNA-לאיתור ה PCR - Polymerase Chain Reaction
הנגיפי, ועל בדיקות מיקרוסקופיה אלקטרונית, שמאפשרות 

 .)Genus Capripoxvirus( לזהות את הנגיף ברמת הסוג
לאור הקרבה הגנטית הרבה בין נגיפי הסוג Capripox, היה 
קושי להבדיל ביניהם בבדיקה מולקולרית. בכדי להתמודד 

עם אתגר זה, פותחו במכון הווטרינרי ע"ש קמרון לאחר 
ההתפרצות בשנת 2006 מספר בדיקות, הראשונות מסוגן 

בעולם, לזיהוי ייחודי של נגיף קטרת העור ולאבחנה בינו לבין 
נגיפי ה-Capripoxvirus האחרים.

 PCR 1. זיהוי באמצעות
בשיטה זו מזוהה מקטע ספציפי בגנום הנגיפי. במכון 

הווטרינרי פותחו מספר בדיקות המאפשרות זיהוי ספציפי של 
נגיפים שונים בעלי חשיבות למשק הבקר, כולל קטרת העור. 

כך ניתן לקבוע במהירות יחסית האם יש נוכחות של נגיף ואם 
 .)Stram et al. 2008( כן, האם הוא נגיף קטרת העור או לא

באמצעות ביצוע כמה בדיקות כאלה לאותה דגימה, ניתן 
לקבוע האם הפרה נחשפה לנגיף ואם כן, האם מדובר בנגיף 

קטרת העור )איור 1(. 
בעקבות התפרצות הנגיף בשנת 2006, ולאחר מכן ב-2012, 

חוסנו העדרים שלא נחשפו לנגיף )נאיביים( בתרכיב 
שיועד במקור לאבעבועות צאן. היות והתרכיב היה מוחלש 

ולא מומת, נוצר צורך לפתח את היכולת להבדיל בבדיקה 
מעבדתית, בין פרות שחוסנו לבין אלה שהודבקו בנגיף 

קטרת העור האלים. לצורך כך, פותחו בדיקות נוספות במכון 
הווטרינרי, תוך שימוש בטכניקת Real-time PCR משולב, 

אשר מזהות נוכחות של מקטעים ייחודיים בגנום נגיף קטרת 
העור, ואשר אינם קיימים בגנום של נגיף אבעבועות הצאן, 

לעומת זו המזהה את כל קבוצת נגיפי ה-Capripox )איור 2(. 
באמצעות בדיקת הדגימה בו-זמנית לנוכחות כללית של נגיפי 

Capripox, ולנוכחות ייחודית של נגיף קטרת העור, אפשר 
לקבוע האם מדובר בפרה שחוסנה בנגיף אבעבועות הצאן, 

או בחיה שהודבקה בקטרת העור. במקרה של הדבקה - שתי 
הבדיקות נותנות תוצאה חיובית חזקה. לעומת זאת, במקרה 

של דגימה שמקורה בנגיף אבעבועות הצאן, הבדיקה הייחודית 
לקטרת העור נותנת תוצאה חלשה יותר מזו הכללית )איור 

2(. כך ניתן בזמן קצר יחסית גם לקבוע את נוכחות הנגיף וגם 
לזהות אותו.

במהלך ההתפרצות שהחלה ב-2012, החלו השירותים 
הווטרינריים לחסן בתרכיב שיועד במקור נגד מחלת קטרת 
העור , והכיל את זן Neethling, שהוא זן מוחלש של הנגיף 

)תרכיב Neethling(, וזהה כמעט לחלוטין לנגיף האלים שזוהה 
בישראל, במצרים ובמדינות נוספות. זאת בנוסף לשימוש 

בתרכיב כנגד אבעבועות צאן. במחקר שדה שבוצע בשיתוף 
המכון הווטרינרי וביה"ס לווטרינריה באונ' העברית, נמצא כי 
בעדרים שחוסנו בתרכיב ה-Neethling היתה פחות תחלואה 

בהשוואה לעדרים שחוסנו בתרכיב כנגד אבעבועות צאן 
שניתן במינון גבוה פי 10 מהמינון המומלץ )RMX10(. עם 

זאת, במהלך המחקר נמצא כי כפי שדווח קודם לכן, במקרים 
מסוימים, פרות שחוסנו בתרכיב ה-Neethling הראו סימני 

מחלה קלים. לא זוהתה הדבקה מחיה לחיה, בעדרים בהם היו 
.Neethling )Ben Gera et al. 2015(-פרות שחוסנו בנגיף ה

המצב בו יש בשדה גם נגיף שדה אלים וגם נגיף תרכיב 
הזהה לו כמעט לחלוטין, ואשר עשוי לגרום להופעת סימני 

מחלה, יצר צורך חדש - לפתח בדיקות מעבדה שיבדילו 
בין נגיף התרכיב לנגיף השדה. כאמור, לא זו בלבד שהנגיף 
אינו מעורר תגובה סרולוגית, אין הבדל בתגובה החיסונית 

ביניהם )לכן בדיקת נוגדנים אינה יעילה(, והדמיון הגנטי 
ביניהם כמעט מוחלט. 

איור 2. אבחנה בין נגיף קטרת העור ונגיף אבעבועות צאן באמצעות בדיקת qPCR כפולה. בדגימה מאבעבועות צאן 
)גרף ימין( הבדיקה הכללית עבור נגיפי Capripox )העקום החום( נותנת אות חזק ואילו הבדיקה הייחודית עבור קטרת העור

)LSDV, העקום הסגול( אינה עוברת את סף התגובה )הקו האופקי ב-ΔRn=1(. בדגימה מקטרת העור )שמאל( שתי הבדיקות נותנות תוצאות 
 )LSD( זהות - העקום החום והסגול עבור כל דגימה זהים או כמעט זהים. בכל גרף מוצגות 6 דגימות. העקום המייצג את בדיקת קטרת העור

מסומן בסגול עבור כל דגימה )6 עקומות(. העקום המייצג את בדיקת נגיפי ה-Capripox הכללית מסומן בחום עבור כל דגימה )6 עקומות(
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על מנת לענות על הצורך שנוצר, פיתחו חוקרי המכון 
הווטרינרי בחטיבה לווירולוגיה מספר שיטות אבחון, 

שמתבססות על זיהוי של אזורים קטנים מאד בגנום הנגיפי, 
השונים בין נגיף התרכיב ונגיף השדה האלים. 

PCR .2 תלוי טמפרטורה
בשיטה הראשונה, משוכפל אזור בן כ-800 בסיסים )"אבני 

הבניין" של ה-DNA( השייכים לאזור המקודד לחלבון 
 External שמתבטא במעטפת הנגיף ושייך לקבוצת חלבוני

Envelop Virion - EEV. השכפול מתבצע באמצעות 
תהליך PCR אשר פועל על שני זני הנגיף. בשלב השני 

איור 3. אבחנה בין נגיף השדה האלים וזן התרכיב. )A) אזור ספציפי בגנום הנגיפי מוגבר בשני סוגי הדגימה באמצעות )PCR. (B הקטע המוגבר 
משמש ליצירת קטע נוסף, קטן יותר. כאשר הריאקציה מבוצעת בטמפ' נמוכה – שני סוגי הדגימה )תרכיב ושדה) מוגברים. כאשר הבדיקה 

מבוצעת בטמפ' גבוהה – רק דגימת התרכיב מוגברת. )C) הקטע שנוצר בשלב B משמש לבדיקת חיתוך אנזימטי. דגימת התרכיב נחתכת לשני 
תוצרים בעוד שדגימת השדה אינה נחתכת

איור 4. מבחן מעבדה לאבחנה בין נגיף השדה האלים וזן התרכיב. 
)A) הגברה תלוית-טמפרטורה: שתי דגימות, זן תרכיב וזן שדה, 
נבדקו בשתי טמפרטורות שונות. בטמפ' של 56°C שתי הדגימות 

מוגברות – מופיע פס חזק בכל דגימה. בטמפ' של 66°C רק דגימת 
התרכיב מוגברת – מופיע פס חזק רק בדגימה זו. )B) חיתוך 

סלקטיבי של תוצרי PCR: בהגברת ה-PCR מתקבל תוצר משני סוגי 
הדגימות )תמונה עליונה). לאחר חיתוך אנזימטי ניתן ע"י הפרדת 

גודל בג'ל להבחין בין דגימת השדה )שמאל, לא חתוך) לדגימת 
התרכיב )ימין, חתוך)

 .HRM איור 5. אבחנה בין חיסון והדבקה באמצעות טכנולוגיית
 (HRM( נגיפי נבדקו ע"י אנליזת המסה בהפרדה גבוהה DNA דגימות

ובוצעה אבחנה בין פרות שחוסנו לכאלה שהודבקו בנגיף השדה. 
נבדקו דגימות ממרכז אפריקה, מצרים וישראל )גרף עליון) ודגימות 

מאירופה )גרף תחתון). טמפ' ההמסה של דגימות נגיף השדה 
גבוהה יותר ויוצרת עקומה שונה מזו של נגיף התרכיב.
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מבוצעת הגברת )"שכפול"( PCR נוספת בה התוצר הראשון 
משמש כחומר מוצא )תבנית(. תהליך זה, המכונה בדיקת 
Temperature-dependent PCR (PCR תלוי טמפרטורה( 
נותנת תוצאה חיובית בטמפרטורה נמוכה בשני המקרים 

)תרכיב וזן שדה(, אבל בטמפרטורה גבוהה, התוצאה חיובית 
 Menasherow et al.( רק אם הדגימה היא של זן התרכיב

2014(. לכן ניתן בבדיקה זו לקבוע גם האם יש נגיף בדגימה, 
.)A4 וגם לאיזה זן הוא משתייך )איור 3, איור

3. חיתוך אנזימטי תלוי רצף
 DNA רצף( PCR-בשיטה השניה נעשה שימוש בתוצר ה

נגיפי( שהתקבל בבדיקה שתוארה לעיל כחומר מוצא לחיתוך 
אנזימטי. בשל הבדל מזערי בין התוצר של נגיף התרכיב לבין 

זה של נגיף השדה, האנזים חותך רק את התוצר של נגיף 
התרכיב )Menasherow et al. 2014(. על ידי בדיקת גודל 
התוצרים לפני ואחרי החיתוך ניתן לכן לדעת האם מקור 

הדגימה הנבדקת הוא בפרה שחוסנה או פרה שהודבקה )איור 
 .)B4 3, איור

4. אבחנה בין נגיף השדה והתרכיב באמצעות 
בדיקת המסה בהפרדה גבוהה

High Resolution Melt (HRM) analysis
התפתחות טכנולוגיית ה-PCR מאפשרת לאתר הבדלים 

מזעריים בין רצפי DNA דומים ללא צורך בקביעת הרצף. 
יכולת זו נוצלה לפיתוח בדיקה נוספת לזיהוי מהיר ואבחנה 

מהירה בין נגיף התרכיב לנגיף השדה. בבדיקה זו מבוצעת 
הגברה של אזור המטרה בגנום הנגיפי באמצעות שיטת 

quantitative PCR ולאחר מכן מבוצעת המסה הדרגתית 

של תוצרי הריאקציה ונבדקת הטמפרטורה בה מתפרקים 
התוצרים לשני גדילים נפרדים. בשל הבדלים קטנים בהרכב 

הרצף באזור המקודד לחלבון 127EEV, בין נגיף התרכיב 
לנגיף השדה, טמפרטורות ההמסה שלהן שונות ופרופיל 

ההמסה המתקבל בבדיקה שונה. בהשוואה בין בדיקת המסה 
כזו של נגיף התרכיב לנגיף השדה, ניתן לקבוע מה מקור 

הדגימה הנבדקת. היות ואין צורך בקביעת הרצף, הבדיקה 
הזו מהירה מאד בהשוואה לתהליכי אבחון מולקולרי אחרים, 

ומאפשרת לקבוע מה מקור הדגימה בתוך מספר שעות. באופן 
זה זוהו דגימות שנלקחו מפרות במרכז אפריקה, מצרים, 

ישראל, סרביה ובולגריה, כמודבקות בנגיף השדה. לעומתן 
פרות אחרות שנבדקו בישראל ובסרביה נמצאו חיוביות לנגיף 

התרכיב )איור 5(. 
הבדיקות שתוארו בסקירה זו מאפשרות לקלינאים בשדה 

לעקוב ולזהות את התפשטות קטרת העור במקרה של 
התפרצות, כמו גם לאתר מקרים בהם התרכיב גורם להופעת 

סימנים קליניים. האבחון המהיר והמדויק משפר את זמן 
התגובה ומסייע לניהול נכון יותר של אירועים בשדה. בנוסף, 

משמשות שיטות אלה בביצוע מחקרים הקשורים באלימות 
הנגיף, באבולוציה שלו וככלי עזר לבדיקת ושיפור תרכיבים 
ומשטרי חיסון. שיטות אלה הוכנסו לשגרת האבחון במכון 

הווטרינרי הישראלי, ובעקבות התפשטות המחלה באירופה, 
אנשי מקצוע ממדינות שנפגעו מהמחלה, או שצופות שתחדור 

לשטחן, הוכשרו במכון הווטרינרי לביצוע הבדיקות וניתוח 
תוצאותיהן, על מנת להכניס אותן לשימוש במכוני אבחון 

נוספים באירופה. ▲

רשימת מקורות - ניתן להשיג במערכת.
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