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 שלום רב,
 

של חמישית והאחרונה לסמסטר א' תשע"ו, הה פגישההתקיימה  5302 בדצמבר 03 -הרביעי, יום היום 
ונציה, -שירי נבוןה הועברה על ידי פרופ' הרצאה .לשנת הלימודים תשע"ו סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות

. " ?The Real Threat of Antibiotic Resistance: Where Do We Stand, and What Can We Doבנושא: "
חוקרת חיידקים פתוגניים ועמידות לאנטיביוטיקה. , הלמיקרוביולוגיה ונציה, הנה פרופ'-שירי נבוןפרופ' 

את המעבדה לאפידמיולוגיה מולקולרית ועמידות לאנטיביוטיקה במרכז רפואי תל אביב  הוניהל המיהק
שותפה להקמת המרכז הארצי למניעת זיהומים  הבאיכילוב היית השנים. במסגרת פעילות 05)איכילוב( במשך 

ועמידות לאנטיביוטיקה של משרד הבריאות, יחידה ארצית האחראית על כל הפעילות של ניטור, זיהוי והתווית 
לאוניברסיטת אריאל למחלקה לביולוגיה מולקולרית  השנים הצטרפ 0לפני  מדיניות בתחום מניעת זיהומים.

קבוצת מחקר העוסקת בחקר מחלות  השותאוגיה ומחלות זיהומיות, וברכדי לפתח את תחום המיקרוביול
יום מתרכזים בהבנת המנגנונים היא עוסקת כהמחקרים שבהם  חיידקיות ועמידות לאנטיביוטיקה.

האפידמיולוגיים והמולקולריים של התפשטות עמידות לאנטיביוטיקה בקהילה, כולל תרומת הסביבה ובעלי 
 ות, ופרויקטים הקשורים בפיתוח גישות חדשות לטיפול במחלות חיידקיות.חיים להתפשטות של עמידה

 :פרופ' מאיר לוטן(סיכם סיכום הרצאתה )
בתקופה הפרה אנטיביוטית מחלות חיידקיות גרמו למגפות שהשמידו חלקים גדולים באוכלוסייה 

לחמת העולם. דאז. פלמינג שגלה בטעות את האנטיביוטיקה במעבדתו הביא להצלת חיילים רבים במ
המסיבי הינו בחקלאות )חיות האנטיביוטיקות למינהן הן התרופות הנפוצות ביותר כיום אך עיקר השימוש 

צואת החיות הופכת למאכל( כמונע מחלות ופקטורי גדילה. כמויות אלו גורמות לחיידקים עמידים במעיים. 
שים למזון. החשיפה המסיבית הזו לדשן לגידולים חקלאיים שתעמוד את החומרים הללו גם לירקות שמשמ

באבולוציה של החיידקים כיום,  מביאה לעמידות הולכת וגוברת של החיידקים לסוגי אנטיביוטיקה שונים. 
חיידקים רבים הנם עמידים לכל האנטיביוטיקות הקיימות. הנתונים המספריים הקיימים הם בתת הערכה 

נפטרים בסופו של דבר מחיידק "אלים" יוכרו כנפטרים עקב כיוון שאנשים עם מחלות קיצוניות )למשל סרטן( ש
-מחלות הרקע שלהם, לכן מספר הנפגעים מחיידקים אלו הנו מעל ההערכות המוכרות. המחקר של פרופ' נבון

ונציה מתרכז בחיידקי מעיים. חיידקים אלו יגרמו בעקרון למחלות מעיים אבל גם לזיהומים כלל גופיים. רוב 
לקטמיים. החיידקים פיתחו אלפי אנזימים שונים -פלים בתרופות ממשפחת הבטאחיידקים אלו מטו

לקטמיים. העמידות מסוגלת לעבור בתוך זן חיידקים וגם בין זני חיידקים -שמסוגלים להתמודד עם הבטא
 שונים. 

 
ומעלה מהחיידקים עמידים לכלל סוגי האנטיביוטיקה. חיידקים אלו עמידים למגוון סוגי  23%כיום 

לקטמיים. על רקע המצב, אופציות הטיפול כיום מוגבלות, חיידקים אלו זולגים -אנטיביוטיקה מעבר לבטא
לקהילה עקב תזונה המבוססת על גידולים חקלאיים ומוצרי בשר המואבסים באנטיביוטיקות רבות בכמויות 

פול אנטיביוטי עמידים לטי E-COLIמזיהומי הדם הנגרמים על ידי  53% -מעל ל 5332ניכרות. בשנת 
-E -השתלט על כל זיהומי הדם שהיה עמיד ואלים במיוחד מכלל זני ה STISI -אינטנסיבי בבתי חולים. הזן

COLI .ל. תמונה דומה מתקבלת גם מארצות אחרות- ST-13  חיידק "מוצלח" כיוון שהוא נמצא בחיות רבות
ה לתאי האפיטל האנושיים וזה יתרונו על ואצל אנשים עם מערכת חיסונית ירודה. לחיידק יכול היצמדות טוב

 5-2%זנים אחרים. כיום שיעור התמותה מחיידקים אלו גבוה מאוד ונשאלת השאלה מחיידקים אלו 



מאוכלוסייה גיריאטרית במוסדות. טיפולים: בידוד חולים עם זנים  53% -מהאוכלוסייה בכלל, לעומת כ
אישית, פיתוח אנטיביוטיקות דרך התגייסות עולמיטת עמידים בבתי חולים, שמירה על היגיינה סביבתית ו

 למימון תרופות שיתגברו על עמידות החיידקים. 
 
 

 חופשת סמסטר מהנה לכולם,
 והמשך חורף נעים. 
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