לאור אורשן
המעבדה לאנטומולוגיה רפואית
משרד הבריאות ירושלים
ועדת מומחים – יתוש הטיגריס האסיאני 13.5.2020

•

•
•
•
•

האם ה"נשוא" שלנו הוא "יתוש הטיגריס
האסייני" או יש מקום להרחבה לכלל "יתושי
אדס פולשים"
המהות והמכלול של ניטור היתושים
מדע אזרחי בשירות ניטור היתושים
שיטות חדשניות לניטור יתושים
סיכום
https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publicati
ons/TER‐Mosquito‐surveillance‐guidelines.pdf
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נזק כיום
סיכון
סיכון

היתוש  Aedes albopictusגורם למטרדים קשים ופוגע
באיכות החיים ברוב חלקי הארץ
תתרחש העברה מקומית של מחוללי מחלה כגון דנגי,
ציקונגוניה ,זיקה על ידי Ae. albopictus
היתוש  Ae. aegyptiיחדור לארץ ויתבסס כאן ,יחדרו
ויתבססו מני יתושים פולשים נוספים

מצבים אפשריים להעברת מקומית של מחלות
autochthonous / indigenous
מקרים בודדים
התפרצות ממוקדת
התפרצות במספר מוקדים
התפרצות כלל ארצית
התבססות בארץ

הניטור הוא חלק מהמערך שמטרתו הפחתת מפגעים ומניעת מטרדים ותחלואה
•
•
•
•
•
•
•
•

לאתר מפגעים ולנהל בסיס נתונים לגבי מפגעים ופוטנציאל למפגעים
לבדוק נוכחות ושכיחות של פתוגנים לאדם ולבעלי חיים
למקד ולכוון פעולות התערבות
לאתר חדירה של מינים פולשים לפני שהם מתבססים
להעריך את פוטנציאל ההתבססות ,ההתפשטות וההתרבות של מינים
פולשים ושל מינים מקומיים
לאפיין את הדגם העונתי והפיזור המרחבי של המינים החשובים
להעריך את הסיכון להעברת מחלות
להעריך את האפקטיביות של פעולות ההתערבות
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תרומה
של
הצבור

פעולות
ביקור
בשדה
+
תיעוד

•
איסוף
דגימה
+
תיעוד

•
העברה
למעבדה
ספירה
מיון
הגדרה
זיהוי פתוגנים
זיהוי פונדקאים
עמידות לחומרי הדברה
סיכום ניתוח והצגה של
הממצאים

•
•
•
•

איתור וחיסול מפגעים
באמצעות פיקוח ואכיפה
התראה על הדבקות
בפתוגנים ופעולות למניעת
הדבקות
מיקוד ושיפור הניטור
הערכת סיכונים
הערכת יעילות  /אפקטיביות
של פעולות מניעה והדברה
מדיניות רישום חומרי
הדברה

נתוני יתושים
נוכחות )זיהוי( צפיפות ,עונתיות,
הרכב גילאים ,משך חיים ,פיזור
ומרחקי תעופה ,העדפות
פונדקאים ,כושר וקטוריאלי

שדה

מעבדה

המקומות והתדירות

שיטות בדיקה
גודל המדגם שנבדק ,גודל
המדגם שעובר אנליזה,
הפרמטרים שנבדקים ,השיטות

מספר אתרים ,מרחקים,
פיזור מרחבי ,סביב point
 ,of entryכל כמה זמן

שיטות דיגום
ביקורים ללא דיגום ,דיגום זחלים,
מלכודות בוגרים ,מלכודות הטלה,
HLC Human Landing Collections

ניהול נתונים ואנליזה
איכות הנתונים ,דיוק בנתוני השטח ובכלל זה
מיקום ,זמן ,שם דוגם ,שיטת דיגום ,נתוני
הדגימה ,בקרות איכות על בסיס הנתונים.
בסיס נתונים הרמוני ונגיש לכולם ,פתוח ,משותף
ומשולב ,אנליזה במרחב ובזמן ,סטטיסטיקה.
קביעת סף להתראות ולפעולות ,וניהול התראות

נתוני סביבה
איסוף עצמאי בשדה
שימוש בבסיסי נתונים זמינים
מזג אוויר ,שימושי קרקע ,צמחייה,
מאכסנים ,התנהגות האוכלוסייה האנושית

מומחיות  +משאבים
עלויות ישירות מול התרומה לבריאות הצבור ולחסכון בעלויות הנגזרות

ארגון וניהול ברמות השונות ובכלל זה התפקידים של כל השותפים והתקשורת ביניהם

https://www.ecdc.europa.eu/sites/portal/files/media/en/publications/Publications/TER‐Mosquito‐surveillance‐guidelines.pdf

• שיעורי ההדבקה באוכלוסיות היתושים
–
–
–
–

ניטור עתיר מומחיות ומשאבים ומחייב עבודה בשרשרת קור
הממצאים הם נקודתיים במרחב ורגעיים בזמן
איזה מדגם נדרש כדי שתוצאה שלילית תתקבל כתוצאה מובהקת
השוואה בין מקומות וזמנים באמצעות אומדנים ,Minimal Infection Rate
 Riskשמביא בחשבון גם את צפיפות האוכלוסיות ,הכושר הוקטוריאלי של
המין ,ודגם האכילה על בני אדם

• בידוד ואיפיון הפתוגנים למטרות קליניות ואפידמיולוגיות
– איפיון גנטי של הזנים
– בידוד ושמירה בבנק פתוגנים
– השוואה לזנים מבני אדם ומאכסנים בארץ ובעולם

• הערכת סיכונים
– אנליזה משולבת בנתוני סביבה

•
•
•
•
•
•

אומדן לשיעור ההדבקה )Infection Rate (IR
מספר היתושות המודבקות ל 1000 -שנבדקו.
הפרמטר הבסיסי הוא ) Minimal Infection Rate (MIRלתקופה
ולאזור.
מחושב כ -מספר האצוות החיובית מחולק במספר הפרטים שנבדק
 .1000 Xההנחה היא שבכל אצווה יש רק נקבה מודבקת אחת.
הנחה שעלולה להיות שגויה כאשר שיעורי ההדבקה גבוהים.
כאשר שיעורי ההדבקה גבוהים או כשהמדגם קטן ,מקובלת
ההערכה באמצעות maximum likelihood
אומדן הסיכון  Riskהסיכון לחשיפה לנקבת יתוש מודבקת :שיעור
ההדבקה  Xצפיפות  Xשיעור האכילה על בני אדם  Xהכושר
הוקטוריאלי

מלכודות הטלה

מלכודות בוגרים

דרישות מינימום  3אתרים בכל אחד  5מלכודות הטלה בדיקה פעם בשבוע במהלך שלושה חודשים
שיכללו את שיא הפעילות העונתית.
הוספת ליל לכידה בשבוע עם  BGעם  CO2ופיתיון ריח
נתונים כמותיים כולל הגדרה למין

האם אנחנו רוצים לשלב במערך הניטור ,ניטור מכוון ליתושי אדס פולשים?
האם אנחנו מעוניינים להשתתף בניטור במסגרת היוזמה ?AIM‐COST

• גבולות
• שטחים פרטיים

• משאבים

Network Citizen Science
מנגנון המאפשר איסוף מאסיבי ובר קיימה של נתונים משמעותיים
תוך שיתוף הציבור.

•

שיתוף אזרחים מתנדבים באופן פעיל בביצוע מחקר מדעי
–
–
–
–

•
•

עירוב הציבור ,תוצר מדעי
נתונים זמינים לצבור והגדלת מודעות הציבור
הכרה לשותפים
מובילי המיזם צריכים להתחשב בנושאים משפטיים ואתיים הנוגעים לזכויות ,קניין ,חיסיון

הטכנולוגיה של הסמרטפונים והאפליקציות מאפשרת איסוף נתונים במיקום המדויק ובזמן אמת
מחקר מסייע  ,contributoryמחקר שיתופי  ,collaborativeומחקר ביצירה הדדית co‐created

•

התפתחויות טכנולוגיות והכללה של טלפונים חכמים ,מהווה בסיס לפיתוח של יוזמות מדע
אזרחי ,בהיקף גדול ומאפשרות לקבל נתונים בזמן אמת.

•

באירופה ובארה"ב פועלות מספר יוזמות המשלבות דיווחי אזרחים ,במאמץ הניטור והגילוי
של יתושי אדס פולשים.
היוזמות נסמכות על משתתפים אנונימיים ,ששולחים דיווח הכולל רפרנס גיאוגרפי עם
תמונות של מינים חשודים או מקומות ההתפתחות שלהם תוך שימוש באפליקציה ייעודית.
הגורמים המקצועיים שמנהלים את היוזמות הם אנשי אקדמיה ,הרשויות המקומיות,
בריאות הציבור ,וגורמי תעשייה.

•

•

על פי מספר פרסומים יוזמות המדע האזרחי בתחום יתושי האדס הפולשים ,מספקים מידע
שווה לזה של מלכודות הטלה בחלקיק מהעלויות .יוזמה כזו מטבע הדברים תספק מידע גם
על כלל היתושים.

“citizen science” Aedes invasive mosquitoes = 357 scientific publications

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

האם נתן לחשוב על מיזם שהוא שיתופי שיש בעקבותיו גם פעולה וגם השפעה? ולא רק
סיוע באיסוף נתונים
האם מבקשים רק תצפיות ,או גם יציאה לשטח ואיסוף דגימות ,למשל שיתוף בתי ספר
כאשר התלמידים שעוברים הדרכה שמים מלכודות הטלה אוספים ומביאים למומחים.
דיווח על נוכחות של יתושים בוגרים ו/או דגירה
האם יכול להיות גם כמותי או רק איכותי )יש  /אין(
שימוש בתמונות ,איך מוודאים שהשותפים מכירים את היתושים הפולשים ומבחינים בינם
לבין יתושים אחרים ועוקצים אחרים.
איך מבצעים ואלידציה של מומחים ותיקון בהתאם למאמץ הדיגום
איך מנהלים את בסיס הנתונים
אילו תוצרים מחזירים לציבור
איך שומרים על פעילות ושותפות של הציבור לאורך זמן
משאבים נדרשים ועלויות

•
•
•
•
•

•
•
•
•

הניטור מהווה נדבך חיוני בפעילות שמטרתה מניעת חדירה והתבססת של מיני יתושים
פולשים ומניעת תחלואה הנגרמת על ידי פתוגנים המועברים על ידי יתושים.
מערך מבוסס לניטור יתושים פועל בארץ ,אולם כיום הוא פחות מכוון לניטור יתושי אדס
פולשים .לאור החשיבות של מינים אלה ראוי להתאימו גם למינים אלה.
ניטור היתושים כולל הרבה יותר מאשר לצאת לשדה לבצע תצפית ולתעד אותה ו/או לאסוף
דגימה ולהביא אותה למעבדה.
אפילו "רק" הדיגום בשדה מציב אתגרים בתחום התכנון ,הבחירה של המקומות ,הזמנים,
ואמצעי הדיגום.
אתגרים קיימים גם במעבדה ובניתוח הנתונים ,ובכלל זה בחירת המדגם וגודלו ,שיטות
האנליזה ,סוג הבדיקות שיאפשרו איסוף נתונים רלוונטיים על אוכלוסיות היתושים מעבר
לצפיפויות הדגם העונתי ושיעורי ההדבקה בפתוגנים ,למשל העדפות הפונדקאים ,הכושר
הוקטוריאלי ,נתונים סביבתיים ,וניהול בסיס הנתונים והשימוש בו.
הניטור האקטיבי המבוסס על דוגמים מקצועיים הוא עתיר משאבים.
שימוש ביוזמת מדע אזרחי עשויה להשלים את הניטור האקטיבי והניטור האקטיבי עשוי
להוות ולידציה לנתונים שנאספים במסגרת השימוש במדע האזרחי.
יוזמות מדע אזרחי בתחום היתושים הפולשים קיימות בעולם ויש סיפורי הצלחה
הקמת יוזמת מדע אזרחי בתחום היתושים הפולשים בארץ היא מתבקשת ומחייבת עבודה
משולבת והרמונית של הגורמים המעורבים ,וכן חשיבה ותכנון לטווח הארוך.

