השיטות המולקולריות המשנות את כללי המשחק
בהתמודדות עם מגפת החצבת הנוכחית ובהבנת
האפידמיולוגיה שלה.
ויקי אינדנבאום ,נטע צוקרמן ,טל לוין ,אפרת בוכריס ,יארה כנאענה,
דנית סופר ואלה מנדלסון
המרכז הארצי לחצבת חזרת ואדמת
והיחידה לביואינפורמטיקה וגנומיקה

המעבדה המרכזית לנגיפים

המעבדות לבריאות הציבור ,משרד הבריאות
והמרכז הרפואי שיבא ,תל השומר

טל ,יארה ועוד חברים בצוות המעבדה
לנגיפים ביום פורה במיוחד

ד"ר ויקי אינדנבאום –מנהלת המרכז
הארצי לחצבת אדמת וחזרת

נטע אפרת ורוברטו
היחידה לביואינפורמטיקה
ומטאגנומיקה

נגיף החצבת
• שייך למשפחת פאראמיקסו -הגנום מסוג
Single stranded Negative RNA- 16-17Kb long
• יכולת הדבקה גבוהה במיוחד בתרסיס ובאירוסול בנוסף למגע קרוב.
• ייחודי לאדם ,אינו מדביק בעלי חיים.
• מחלת ילדות שבעבר רוב האוכלוסיה נחשפה לה.
• מיצר דיכוי זמני של מערכת החיסון ולכן במדינות מתפתחות התחלואה קשה
עקב חשיפה לפתוגנים אחרים.
• במרבית העולם -ירידה משמעותית עם הכנסת החיסון בשתי מנות.

• מתנגדי חיסונים יצרו מצב אפידמיולוגי חדש בו מתחדשות
התפרצויות גדולות ממדים ונפגעים בעיקר תינוקות שלא חוסנו.

חצבת בעולם בשנת 2019

מטרת ארגון הבריאות העולמי-האזור האירופי
• ברוב מדינות אירופה )וגם אמריקה( שהחילו את החיסון בשתי מנות בילדות
נפסקה העברה אנדמית של הנגיף.
• אב"ע פועל להפסקת התחלואה לחלוטין .באזור האירופי התקווה היתה
שזה יקרה בשנת .2015
• כיום דורש הארגון לקיים מעקב ולדווח על כל מקרי החצבת ,לערוך בירור
מעבדתי בין אדמת לחצבת ,על כל מקרה או על רוב המקרים ,ולדווח על כל
הפעילות המעבדתית.
• מדינה שזכתה למעמד של "חופשיה מחצבת" עלולה לאבד מעמד זה
באם נגיף מיובא יגרום לשרשרת הדבקה שנמשכת יותר מ 12-חדשים.
• בישראל כיום כבר עברנו פרק זמן זה.
• יחד עם זאת אב"ע מהסס כיום לנוכח המקרים הרבים באירופה וכתוצאה
מקרי היבוא הרבים של הנגיף.
• המרכז הארצי לחצבת אדמת וחזרת מהווה מוקד בו מתרכז מידע ובו
נעשות מרבית בדיקות המעבדה לאבחון המחלה.
• במרכז הארצי וביחידה לביואינפורמטיקה וגנומיקה מתבצעים גם
הניתוחים המולקולריים והפילוגנטיים של שרשראות ההדבקה.

אבחון מעבדתי מוקדם ומהיר-מדוע הוא נדרש ?
• מקרה קל בקהילה:
• חשוב לבודד את החולה ולמנוע העברה.
• חשוב לאתר מגעים ,לוודא חסינות ולעקוב אחריהם.
• לחצבת תקופת דגירה ממושכת המקשה על עצירת
התפשטות בקהילה בה רבים אינם מחוסנים.
• מקרה קשה המגיע לחדר מיון:
• חשיפה של חולים אחרים במיון ,ביניהם מקבוצות סיכון
להם נדרש מתן אימונוגלובולינים.
• חשיפה של אנשי צוות להדבקה ו/או העברה לחולים
אחרים.

אבחון מעבדתי
• אפשרי במספר דרכים:
• סרולוגיה -הדגמת נוגדני  IgMאו היפוך סרולוגי בין
שתי דגימות עוקבות או עליה משמעותית בכייל .IgG
• בידוד נגיף :בידוד נגיף חי מדגימות משטחי גרון או שתן
• בדיקה מולקולרית RT-PCR :בדגימות נסיוב ,משטחי
גרון או שתן.
• עד לאחרונה ברוב המעבדות בוצע אבחון סרולוגי בלבד.
• כיום השתנו המלצות אב"ע והדגש הוא על אבחון
מולקולרי.
• תזמון לקיחת הדגימות חשוב מאד לאבחון.

Throat swabs and urine can be collected up to 14 days after rash
onset for RNA detection by RT-PCR although RNA detection
rates are much lower after 7 days post rash onset.

יתרונות וחסרונות שיטות האבחון
• אבחון סרולוגי:
• מתבצע במעבדות גדולות בקוי מכשור אוטומטיים וקיימים קיטים מבוססים.
• סוג הדגימה יציב ונשמר לזמן ארוך.
• ניתן לאבחן תקופה ארוכה אחרי הופעת הפריחה.
• בעיה כאשר דגימה נלקחת מוקדם מדי ועדיין אין נוגדנים.
• בעיה כאשר מדובר בהדבקה חוזרת של מישהו שחוסן במנה אחת בעבר.
• בעיה להשיג דגימה דחופה כשהחולה נמצא בביתו.
• אבחון מולקולרי:
• ניתן לאבחן עוד טרם הופעת הפריחה ועד שבועיים לאחר מכן.
• סוג הדגימה פשוט ללקיחה ואינו פולשני )משטח גרון או שתן(
• בעיה :אין קיטים ומערכות אוטומטיות לחצבת -בעיה עבור מעבדות של
קופות החולים ומעבדות קטנות לא וירולוגיות.
האבחון הטוב ביותר הוא אבחון משולב ,אולם כמעט שאינו מתבצע במתאר
התפרצות

Algorithm of laboratory practice of
measles or rubella suspected cases
Measles/Rubella clinically suspected case
NP swab, Urine
sample

Serum
sample

ELISA – Measles/Rubella
IgM examination

Positive

Real time PCR – Multiplex containing primers and probes
of Measles, Rubella and RNaseP

Negative

Negative for MV

Measles / Rubella
confirmed case

Discard case*

IgM for Rubella

Positive
Measles / Rubella
Confirmed case
Genotyping
(sequencing)

Positive

Negative

Discard case*
Rubella
confirmed case

Report to WHO databases
(CISID, MeaNS/RubeNS
and GenBank databases)

Discard case* - depends on other samples received for the suspected case

Surveillance of Measles and Rubella
suspected cases in Israel
Reports of positive samples,
lab confirmed cases,
circulating genotypes and
annual report

National Lab.
of MMR

WHO

Reports of an outbreaks,
new cases and
preparation of annual
surveillance report

Epidemiology
Department

Synchronization of data

All ministry of health
Permitted Lab.

Health District Office

Clinically suspected case based on
Measles and Rubella case definition

Report
clinically
susp. cases

Number of Specimens recieved for measles diagnosis
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מהו מקור התחלואה המתמשכת
• חקירה אפידמיולוגית מדוקדקת למקרים שונים בוחנת מה מיובא
מחו"ל ומי נדבק כאן.
• במקרים רבים אין מספיק מידע.
• כיום נמצאו למעלה מ 110-אירועים של יבוא -ולכן לא ברור האם
ההתפרצות משוייכת לנגיף אחד שיובא במרץ  2018או שמאז
התחילו שרשראות הדבקה נוספות?
• דגימות חיוביות ב  RT-PCRניתן לרצף על מנת לקבל אינפורמציה
על גנוטיפ הנגיף ומקורו.
• במרבית מדינות העולם כיום הגנוטיפ השולט הוא D8
• קביעת הגנוטיפ נשענת על גן אחד בלבד והשונות אינה
מספיקה כיום.

גרף אפידמיולוגי של התפרצות החצבת מרףץ -2018אפריל 2019
ומספר מקרי היבוא לפי חדשים
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 64הגיעו מאוקראינה
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• Fig 1. Schematic representation of the measles virus genome.
• The 15,894 nucleotides (nt) of the measles virus genome encode:
nucleoprotein (N; 525 aa), phosphoprotein (P; 507 aa), matrix (M; 335
aa), fusion (F; 550 aa), hemagglutinin (H; 617 aa), large polymerase (L;
2,183 aa), C (299 aa) and V (186 aa) proteins.
• Coding regions of the genome (in white) are separated by non-coding
regions (NCR; in grey). The longest NCR is that between the M and F
genes: M/F NCR (1,012 nt). (aa used as abbreviation for amino acid)
• doi:10.1371/journal.pone.0143081.g001

ריצוף גנומי מלא של נגיפים לעומת ריצוף גן
• ריצוף גן אחד הוא על ידי הגברת  PCRוריצוף סנגר רגיל.
• הבעיה המרכזית בריצוף גנומי מלא  :הנגיף קטן מאד
לעומת התאים ולכן ספריות מתאים מודבקים או מדגימה
קלינית ייצרו כמויות גדולות מאד של רצפים מהגנום
התאי.
• דרושה העשרה של הדגימה לוירוס וסילוק רצפי הרקע
על מנת לקבל משהו .לכך גישות שונות.
• קיימת עלות שונה ויכולות ניתוח ביואינפורמטיות שונות
בהתאם לעומק ועושר הריצוף.
• כשעוסקים באלפי דגימות -יש לכך משמעות גדולה מאד.

Whole-Genome Sequencing of Measles Virus Genotypes H1
and D8 During Outbreaks of Infection Following the 2010
Olympic Winter Games Reveals Viral Transmission Routes
Jennifer L. Gardy,1,2 Monika Naus,1,2 Ashraf Amlani,1,6 Walter Chung,4,6
Hochan Kim,6,11 Malcolm Tan,3,12 Alberto Severini,9 Mel Krajden,3,6
David Puddicombe,1 Vanita Sahni,1,10 Althea S. Hayden,5,7 Reka Gustafson,7
Bonnie Henry,1,2,8 and Patrick Tang3,6

1British Columbia Centre for Disease Control, 2School of Population and Public
Health Canada
BRIEF REPORT • JID 2015:212 (15 November) • 1575
To generate sufficient material for WGS, MVs from the 45 RNA-positive cases were
cultured in a Vero/hSLAM cell line
Of the 45 MV RNA–positive cultures,
30 yielded sufficient genetic material for WGS.

.הריצוף בוצע על בידודים של נגיף שהתקבלו מחלק מהדגימות

• בעבודה השתמשו בריצוף גנומי מלא של הוירוס על מנת לחקור
התפרצות על רקע של שני גנוטיפים שלו שהתרחשו בו זמנית אחרי
משחקי החורף האולימפיים בונקובר ,קנדה.
• בשלב הראשון העשרת הדגימה ברצפי נגיף :בודדו נגיף בתרביות
רקמה מדגימות קליניות -שלב מורכב עם הצלחה חלקית.
• בשלב הבא ביצעו ריצוף גנומי מלא של  27בידודים )מתוך  (45ע"י
יצירת ספריות ,ריצוף וביואינפורמטיקה.
• המסקנות שהגיעו אליהן:
•  .1העריכו את קצב המוטציות בוירוס
• קבעו שהעברה מאדם לאדם לא גורמת למוטציות
• מצאו שיבוא של מקרה אחד של גנוטיפ  H1הוביל להתפשטות
התחלואה מעבר לונקובר.
• המגבלות העיקריות:
• עבודה רבה מאד וריצוף גנומי מלא בעלויות גבוהות.

שיטת המעבדה במאמר להגברת הגנום המלא
• נבחרו  60דגימות מייצגות על פי החקירה האפידמיולוגית.
• חלק מהדגימות משטחי גרון מקוריים
• חלק נוסף בידודים של נגיף.
• העשרת הדגימות :הגברת כל הגנום על ידי  RT-PCRב 7-אמפליקונים
• ערבוב התוצרים של כל דגימה ואנליזה של הגנום המלא
• החיסרון:
• שיטה ארוכה ומייגעת ,אינה מאפשרת לרצף מספר גדול של דגימות.
• נעזרו בריצוף רגיל ) (Sangerכדי להשלים נתונים.
• השיגו יותר מ 90%-כיסוי עבור  71%מהדגימות.
• אב"ע ממליץ על אנליזה פילוגנטית ל 80%-מהדגימות על מנת להבחין
בין העברה אנדמית לשרשרות נפרדות שמקורן ביבוא נפרד.

• קיימת בעיה כאשר יש התפרצות בסדר הגודל שיש
בישראל כעת.

מסקנות
• שתי השיטות-גם הריצוף המלא וגם ריצוף הגן MF-NCR
• יכולות לקשר מקרים לשרשראות הדבקה ולהבחין בין העברה אנדמית
ליבוא מבחוץ.
• אפשר לקבל מידע יותר מקיף מריצוף מלא )בהתייחס לגנים נוספים(
• יחד עם זאת הריצוף המלא בשיטה שתוארה במאמר היא עדיין שיטה
מורכבת מאד ויקרה מדי עבור רוב המעבדות וההתפרצויות.
• לכן כרגע השיטה המומלצת היא ריצוף הגן  NCR-MFבלבד.
• במעבדה לנגיפים אנו מפתחים גישה חדשה להגברת הרצפים הנגיפיים
שתקל על תהליך הריצוף המלא ,תפשט ותוזיל אותו ,ותהיה מסוגלת
לתת מענה להתפרצות המורכבת בישראל.

Novel molecular characterization of large-scale outbreaks with next generation
sequencing (NGS): Measles outbreak in Israel, 2018/9
Aim:

Direct, whole-genome NGS of measles virus
fast production in case of large-scale outbreaks
avoid mutation accumulation that can bias epidemiological analyses
Explore all measles virus genome
Methods:
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Virus enrichment treatments enabled the usage of less sequencing resources
coverage

To enrich or not to enrich?
Virus enrichment enabled
lower Ct values and better
coverage
Untreated samples:
full coverage in samples
with low Ct values
But - X4 more sequencing
Which treatment?
OmniCleave and filter can
yield better enrichment in
different samples.
Treat each in either one and
test by RT-PCR.

MF-NCR (non-coding region) and F (fusion) were the
highest mutated segments
Nucleotide mutations

Bioinformatics analyses of
measles virus complete
genome revealed areas with
abundant mutations
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ותודה על ההקשבה!

