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           התפרצות נגיף הקורונה מעלה שאלה: מדוע נגיפי עטלפים 

 כל כך קטלניים?

 2020, 23פברואר , אבי בליזובסקי

           מערכות החיסון החזקות של עטלפים גורמות לנגיפים לעמידות גבוהה יותר, 

  מה שהופך אותם לקטלניים יותר בבני אדם ואיך זה קשור לתוחלת החיים העצומה  

 של העטלפים? 

מחקר שנערך על תאי עטלפים בתרבית מראה כי התגובות החיסוניות החזקות שלהם, 

ם יכולות לגרום לנגיפים לעמידות רבה יותר וכתוצאה מכך גם הנדרשת כל העת להגיב לנגיפי

לקצב התפשטות מהיר. החוקרים פיתחו סימולציה של מערכת החיסון של העטלפים במחשב 

והראו כי כאשר תאי עטלפים משחררים במהירות אינטרפרון לאחר ההידבקות, הנגיפים  

הנגיפים שעברו מוטציה, עם   מתרחקים מהתאים. הדבר גורם לונגיפים להתרבות מהר יותר.

שיעורי ההדבקה המוגברים שלהם גורמים להרס כאשר נגיפים אלה מדביקים בעלי חיים  

 .בעלי מערכת חיסונית מורכבת, כמו בני אדם

  – אין זה מקרה כי כמה מהתפרצויות המחלות הנגיפיות הקשות ביותר בשנים האחרונות

SARS, MERS,  ונראה שנגיף ה אבולה, מרבורג - nCoV 2019-החדש שהגיע לאחרונה ב  –  

 .מקורן בעטלפים

מחקר באוניברסיטת קליפורניה בברקלי, מגלה שתגובת החיסון העזה של עטלפים לנגיפים  

עשויה לגרום להופעת נגיפים שמשכפלים את עצמם מהר יותר, וכך כאשר הם קופצים  

 .דם, הם גורמים לנזק שעלול להיות קטלניליונקים עם מערכות חיסון ממוצעות, כמו בני א

הוכחו כמארחים טובים של  –כולל אלה הידועים כמקור לזיהומים אנושיים  –כמה עטלפים 

מערכות החיסון שלהם נמצאות בכוננות תמידית להגנה מפני נגיפים והדבר מוביל  נגיפים. 

העטלפים   לתגובה מהירה המרחיקה את הנגיף מהתאים. אומנם הדבר עשוי להגן על

לעתים תכופות אך הוא מעודד את הנגיפים הללו להתרבות מלהידבק בנגיפים ולפתח מחלות 

 .במהירות רבה יותר בתוך במארח לפני שניתן יהיה לפתח תגובה חיסונית נגדם

תכונה זו הופכת את העטלפים למאגר ייחודי של נגיפים המתרבים במהירות ובקצב הדבקה 

ים לסבול נגיפים כאלה, כאשר נגיפי עטלפים אלה עוברים לבעלי  גבוה. בעוד העטלפים יכול

חיים אשר חסרים מערכת חיסון בעלת תגובה מהירה, הנגיפים תוקפים את המארחים  

 .החדשים שלהם ומתרבים בשיעור גבוה

דוקטורט באוניברסיטת ברקלי והכותבת הראשונה של -קארה ברוק, עמיתת מילר פוסט

חזקה זו, אך גם   נגיפית-י עטלפים מסוגלים להגביר תגובה אנטיהמחקר, אמרה כי "כמה מינ

דלקתית. המערכת החיסונית שלנו תיצור דלקת נרחבת אם ננסה -לאזן אותה עם תגובה אנטי

שעטלפים מתאימים באופן ייחודי להימנעות ית. אבל נראה נגיפ-את אותה אסטרטגיה אנטי

 ".הדבקותמאיום ה

הגידול של העטלפים מכניס אותם ללחץ וגורם להם להפריש  החוקרים מציינים כי שיבוש בית

 .עוד יותר נגיפים ברוק, בשתן ובצואה שלהם שעלולים להדביק בעלי חיים אחרים 

איומים סביבתיים מוגברים על עטלפים עשויים להוסיף לאיום של הפצת הנגיפים "

)סוכנות המחקר  DARPA המסוכנים", אמרה ברוק שעובדת בתכנית לניטור עטלפים במימון

המתקדמת להגנת ארה"ב( המתקיימת בימים אלה במדגסקר, בנגלדש, גאנה ואוסטרליה. 

הפרויקט בוחן את הקשר בין אובדן בית גידול העטלף לבין הפצת נגיפי העטלפים לבעלי 

 .חיים אחרים ולבני אדם

ה לא מקרי מייק בוטס, אקולוג מחלות ופרופסור לביולוגיה אינטגרטיבית בברקלי אומר: "ז

שהרבה מהנגיפים האלה מגיעים מעטלפים. העטלפים אפילו לא קשורים קשר הדוק אלינו  

ולכן לא היינו מצפים שהם יארחו נגיפים אנושיים רבים. אבל מחקר זה ממחיש כיצד מערכות  

 ".חיסון בעטלפים יכולות לגרום לתוצאה זו

 . eLife העתהמחקר החדש של ברוק, בוטס ועמיתיהם פורסם החודש בכתב 



 ואולי לסבילות לנגיפים  –תעופה נמרצת מובילה לתוחלת חיים ארוכה יותר 

כיונק המעופף היחיד, עטלפים מעלים את קצב חילוף החומרים שלהם בזמן תעופה לרמה 

 .שמכפילה את ההישג של מכרסמים בגודל דומה בעת ריצה

בוהים גורמים לנזק גדול יותר  באופן כללי, פעילות גופנית נמרצת ושיעורי חילוף חומרים ג

לרקמות בשל הצטברות של מולקולות מזיקות שנוצרות במהלך חילוף החומרים, בעיקר  

רדיקלים חופשיים. אך כדי לאפשר תעופה נראה כי עטלפים פיתחו מנגנונים פיזיולוגיים כדי  

 .לנטרל ביעילות את המולקולות ההרסניות הללו

מולקולות פוגעות הנוצרות בשל דלקת מכל סיבה שהיא, עשוי יתרון לוואי של ניטרול יעיל של 

להסביר את תוחלת החיים הארוכה של עטלפים באופן ייחודי. לבעלי חיים קטנים יותר יש  

קצב חילוף חומרים וקצב לב מהירים ובדרך כלל יש להם אורך חיים קצר יותר מאשר בעלי 

ף חומרים איטי יותר, ככל הנראה מכיוון  חיים גדולים יותר עם פעימות לב איטיות יותר וחילו

שמטבוליזם גבוה גורם לייצור לרדיקלים חופשיים הרסניים יותר. אך עטלפים הם ייחודיים  

בכך שיש להם תוחלת חיים ארוכה בהרבה מאשר יונקים אחרים באותו גודל: עטלפים  

 .יםשנה, ואילו מכרסם באותו גודל עשוי לחיות שנתי  40מסוימים יכולים לחיות  

להפסקה מהירה של הזיהום עשוי להיות יתרון נוסף: הידבקות בזיהום הקשורה לתגובה 

הפרשה  ויראלית. טריק מרכזי אחד במערכות החיסון של עטלפים רבים הוא -חיסונית אנטי

אלפא לשיער, המורה לתאים אחרים "לאייש את -של מולקולת איתות הנקראת אינטרפרון

 .לושתחנות הקרב" לפני שנגיף יפ

ברוק הייתה סקרנית לדעת כיצד התגובה החיסונית המהירה של עטלפים משפיעה על 

התפתחות הנגיפים שהם מארחים, ולכן היא ביצעה ניסויים על תרביות תאים משני עטלפים,  

מארח  ,(Rousettus aegyptiacus) וכבקרה, על קוף אחד. עטלף אחד, עטלף הפירות המצרי

ייב התקף נגיפי ישיר לפני שהוא מגביר את ייצור הגן  טבעי של נגיף מרבורג, מח 

אלפא שלו כדי להציף את הגוף באינטרפרון. טכניקה זו מעט איטית יותר מזו של -האינטרפרון

המשמש מאגר של נגיף הנדרה,  ,(Pteropus alecto) השועל השחור המעופף האוסטרלי

שתועתק ומוכן להפוך לחלבון.  אלפא - אינטרפרון RNA המתוכנן להילחם בזיהומים בנגיף עם

 .אינו מייצר אינה מייצרת אינטרפרון כלל (Vero) תרבית התאים של הקוף הירוק האפריקאי 

כשהדביקה את תרביות התאים בונגיפים המחקים את מחלות אבולה ומרבורג, התגובות 

השונות של תרביות תאים אלה היו מדהימות. בעוד תרביות התאים של הקופים הירוקים  

וצף במהירות ונהרס על ידי הנגיפים, קבוצת משנה של תאי עטלף הפירות הצליחו להגן על  ה

 .עצמם בהצלחה מזיהום נגיפי, הודות לאזהרה מוקדמת של האינטרפרון

בתאי השועל השחור המעופף האוסטרלי, התגובה החיסונית הייתה מוצלחת עוד יותר,  

בתרבית התאים של עטלף הפירות. כמו  כאשר הזיהום הנגיפי הואט באופן משמעותי מזה ש

כן, נראה כי תגובות אלה של אינטרפרון בעטלפים מאפשרות לזיהומים להימשך זמן רב 

 .יותר

התאים  –חשוב על נגיפים התוקפים תאים כמו על שריפה ששוררת ביער. לחלק מהקהילות "

יש גחלים מסריחות  יש שמיכות חירום, והאש עוברת בלי לפגוע בהן, אבל בסוף היום עדיין   –

באיזור. ובהתאמה ישנם עדיין כמה תאים ויראליים, "אמרה ברוק. קהילות התאים ששרדו 

יכולות להתרבות, לספק יעדים חדשים לנגיף ולהותיר זיהום מסריח שנמשך לאורך חיי  

 .העטלף

יצרו מודל פשוט של מערכות החיסון של העטלפים כדי לשחזר את הניסויים   ברוק ובוטס

 .שלהם במחשב

זה מצביע על כך ששימוש במערכת אינטרפרון חזקה תסייע לנגיפים אלה להתמיד בתוך  "

"כשיש לך תגובה חיסונית גבוהה יותר, התאים מוגנים מפני זיהום,  המארח," אמרה ברוק. 

לות את קצב ההעתקה שלו בלי לגרום נזק למארח שלו. אבל וכך הנגיף יכול למעשה להע

ויראליים, ולכן נחווה  -כשהוא מגיע למשהו כמו בן אנוש, אין לנו אותם סוגים של מנגנונים אנטי

 ".נזקים פתולוגיים



           ם. החוקרים ציינו כי רבים מנגיפי העטלפים קופצים לבני אדם דרך בעלי חיים מתווכי 
באמצעות גמלים;  MERS  -, הלבני אדם דרך סיבית התמרים האסייתית גיעה  SARS -ה

אבולה דרך גורילות ושימפנזים; ניפה באמצעות חזירים; הנדרה דרך סוסים ומרבורג דרך  ה

עם זאת, הנגיפים הללו עדיין נותרו וקטלניים   והזיקה דרך היתושים. קופים ירוקים אפריקאים 

 .ני אדםביותר בעת ביצוע הקפיצה הסופית לב

ברוק ובוטס עובדים על מודל משופר יותר של התפתחות המחלות בתוך עטלפים כדי להבין  

 .הפצת הנגיף לבעלי חיים ולבני אדם אחריםטוב יותר את 

חשוב להבין את מנגנוני ההדבקה ויכולת ההגנה של המערכות החיסוניות כדי להיות "

 .קמסוגלים לחזות הופעה והתפשטות והעברה," אמרה ברו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 shutterstockמושבת עטלפים. צילום: 



 על דלקות, נגיפים ועטלפים 

אותרו   2015עטלפים יש מוניטין של מפיצי מחלות, אותו הם כנראה הרוויחו ביושר. שנת ל

עטלפים נגועים בכלבת, ורק לפני מספר חודשים דווח על ילד   1,700-בארצות הברית כ

מפלורידה שנפטר מהמחלה לאחר שנשרט על ידי עטלף נגוע. יש לציין, לעומת זאת, 

שפעמים רבות עטלפים מואשמים בהעברת מחלות ללא עוול בכפם, וכך למשל עטלפים  

 מדביקים בכלבת נמצאו רק באמריקה )ומעולם לא בישראל(.

דבקים במחלות, אם הם נ -היכולת המרשימה של עטלפים להפיץ מחלות אינה טריוויאלית 

היינו מצפים שהם יחלו בעצמם וימותו, ולכן יפסיקו להעביר את המחלה. אך במקום זה,  

נראה שהעטלפים הם רק נשאים של מרבית המחלות הללו. לכן, נשאלת השאלה כיצד  

מצליחים העטלפים לא לחלות בעצמם במחלות אותן הם נושאים. הניחוש האינטואיטיבי  

ון של העטלפים חזקה במיוחד, ולכן היא מגנה עליהם מלחלות. ביותר הוא שמערכת החיס

למרות זאת, מחקר חדש מהאקדמיה הלאומית למדעים בסין חשף כי ההסבר הוא דווקא  

 העטלפים עמידים למחלות בגלל פעילות מוחלשת של מערכת החיסון שלהם. -הפוך 

ו(  מורכבת משתי מערכת החיסון של העטלפים )כמו בעלי החוליות האחרים, כולל אותנ

מערכת החיסון המולדת ומערכת החיסון הנרכשת. מערכת החיסון הנרכשת דומה  -זרועות 

היא תוקפת נגיפים שהיא "מכירה"  - לצלף שמתמחה ב״סיכולים ממוקדים״ מדויקים מאוד 

באמצעות נוגדנים ותאי זיכרון. לעומתה, תאי מערכת החיסון המולדת דומים יותר לתותחים,  

ולטנים שלה )חלבונים המשמשים לזיהוי( מאתרים מטרות באופן יחסית גס, כאשר הק

ובתגובה הם מפעילים תגובה דלקתית. ככלל, דלקת היא תגובה טובה ורצויה שמשרתת את 

הגוף ומסייעת להשמיד את הגורם הזר. אולם, מדובר בנשק עצמתי, שעלול לגרום להרס 

זמן, במקום ובעצמה, או שנזקיה יעלו על משני רב, ולכן הדלקת חייבת להיות מוגבלת ב

התועלת שבה. רוב התסמינים שמופיעים כאשר אנחנו חולים הם תוצאה של הדלקת: חום,  

 כאבים, נפיחות, גודש ועוד. 

זר שמקורו בנגיפים. תאים בריאים   DNAאחד מהקולטנים של מערכת החיסון אחראי לאיתור 

חופשי מקורו    DNAרום, ולכן אם קיים בתא שלהם בתוך גרעין עטוף בק DNA-מאחסנים את ה

כמעט תמיד בנגיף שיש להגיב כנגדו. מסיבה זו אחד הקולטנים של מערכת החיסון המולדת 

 חופשי שנמצא בתא. DNAמגיב כנגד כל 

איך זה קשור לעטלפים? קבוצת המחקר הסינית בראשות פנג ז׳ו מצאה שלעטלפים יש  

להפעיל תגובה דלקתית כאשר קולטני מערכת  מוטציה בחלבון מסוים שפוגעת ביכולתם

חופשי. כלומר, החלבון המוטנטי מקנה סבילות כנגד  DNAהחיסון המולדת שלהם מזהים 

נגיפים רבים, שכן, הנגיפים נשארים בתאי העטלף אך התאים כמעט ואינם מגיבים נגדם.  

שוואה מאחר שיש להם פחות תגובה דלקתית, העטלפים חווים פחות תסמיני מחלה בה

ליונקים אחרים, ובהתאם גם פחות נזקים משניים שהם תוצאה של הדלקת עצמה. 

כשהחוקרים השוו את החלבון בעטלפים שונים לחלבון ביונקים אחרים, הם מצאו שללא יוצא 

מן הכלל המוטציה נמצאה אצל כל העטלפים שנבדקו אך לא אצל אף יונק אחר. ממצא זה 

הזו היא זו שמקנה לעטלפים את הסבילות הייחודית.   מחזק מאוד את ההשערה שהמוטציה

בהמשך, החוקרים  השוו את פעילות החלבון המוטנטי של עטלפים לפעילות החלבון האנושי 

 ואוששו את השערתם שהמוטציה היא האחראית לשינוי הפעילות ולהפחתת תגובת הדלקת.

וטציה שמורה למרות שהיא פוגעת בפעילות מערכת החיסון, החוקרים משערים שהמ

באבולוציה אצל מיני עטלפים שונים כיוון שהיא מקנה להם יתרון: אצל עטלפים יש יותר נזקים  

מהגרעין. כתוצאה   DNAבהשוואה ליונקים אחרים, מה שגורם גם ליציאה מוגברת של  DNA-ל

חופשי אצל עטלפים לא בהכרח מעיד על הדבקה בנגיף. לפיכך, במקרים רבים   DNAמכך, 

חופשי לא תזיק לעטלף, ודווקא תחסוך ממנו  DNAל התגובה הדלקתית כתגובה להפחתה ש

 תגובה דלקתית מיותרת.

התוצאות בשטח מראות שעל אף התגובה החיסונית המופחתת, עטלפים דווקא בריאים ואף  

מערכת החיסון המוחלשת חיים הרבה יותר שנים מהמצופה מחיות בגודלם. את הסתירה בין 

אחד הוא שבמקרים בריאותם אפשר ליישב בעזרת כמה הסברים. הסבר  של העטלפים לבין

חופשי מיותרת, כך שחסרונותיה עולים על  DNA-רבים התגובה הדלקתית בתגובה ל



היתרונות, וביטולה דווקא מיטיב עם העטלפים. הסבר אחר הוא שמערכת החיסון משמידה  

גובה החיסונית הרגילה, בינתיים  את הנגיפים במנגנון עקיף, אך כיוון שהוא אטי יותר מהת

 העטלף ממשיך להפיץ את הנגיפים הלאה.

לסיכום, המחקר הנוכחי שופך אור על שאלה שנחקרה שנים רבות, ומלמד אותנו על מורכבות 

מערכת החיסון. כפי שקורה אצל העטלפים, גם אצלנו תגובה מופחתת או מוגברת של 

הבנה טובה יותר של מערכת שבתקווה,  מערכת החיסון, שתיהן יכולות לגרום לבעיות.

 החיסון תאפשר לנו לטפל במחלות שונות בצורה טובה יותר. 

 בנוגע לעטלפים, מוטב להתפעל מהם ממרחק מה ולצמצם מגע, גם בשבילנו וגם בשבילם.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 משימות:

 חלק א

 קראו את שני הטקסטים.

 ביניהם.ערכו טבלת השוואה 

 30.3.20עד בוקר יום שני  שלחו אותה אלי במייל

 חלק ב

 בסרטון על עטלפים בבריינפופצפו 

 בעקבות הסרטון ענו: 

את המאפיינים )הגופניים וההתנהגותיים( של   ת חוסן כתבו במחבר .1

 וזכרים בסרטון. העטלפים המ

 ?בבעלי חיים משייכים אותם לקבוצת היונקים הקיימים אילו מאפיינים  .2

 אופן ההתמצאות הייחודית של העטלפים.  על כתבו  .3
הביאו   . אילו תחושות הם מעוררים? הכיצד העטלפים מוצגים במדי .4

 דוגמאות. העזרו במרשתת. 

 ?תורמים לאדם ולסביבהכיצד העטלפים  .5

התרבות המערבית משייכת את העטלפים לנושאים  ם כמדוע לדעת .6

 ? שליליים

הכינו כרזה בה תציגו בדרך יצירתית ומקורית את העטלף באור חיובי.   .7

 2.4.20עד בוקר יום חמישי  שלחו גם משימה זו אלי 
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 השוואה   כמה מילים לתזכורת בנושא 

  תבחינים להשוואה

. התבחינים הם נקודות )קריטריונים( יניםאת ההשוואה עורכים בעזרת תבח

                                                     מידה להשוואה, אמצעים לשיפוט, קטגוריות.                  להשוואה, אמות 

 הפריטים המושווים.  כדי להשוות יש ליצור תבחינים לבדיקה של

  .לקביעת התבחינים כדאי להשתמש במילים מכלילות

 גם להבדלים וגם לנקודות הדמיון בין בקביעת התבחינים להשוואה רצוי להתייחס

  .הפריטים: הדומה והשונה

אין די בכך שנעמיד מידע ליד מידע. צריך לעבד את  כדי להשוות מידע למידע,

 ולערוך אותו: אחרי שמחליטים על תבחינים להשוואה, יש לארגן ולבנות את המידע 

 הבנה. יש לקשר באופן שהמידע על העניינים המושווים יהיה נוח לקריאה ולהטקסט 

  .העניינים הדומים והשונים באמצעות ביטויי השוואה מתאימיםבין 

  בפתיחה של ההשוואה מנסחים משפט מכליל על הפריטים המושווים, ומציינים את

  .. כדאי גם לציין את התבחינים של ההשוואהמטרת ההשוואה

ויש דמיון רב לצורת החיים  יונקיםה ם למשפחתשייכיכל העטלפים שדוגמה: למרות 

 הם שונים זה מזה ב...יית מושבות,( החברתית שלהם, )בנ

מתמקדים בתבחינים שמחליטים עליהם, ובוחרים את המבנה  ההשוואה בגוף

  להצגת

 המידע. חשוב לחבר את המשפטים שבפסקה באמצעות מילות קישור להשוואה 

  יחד את כל הפריטים. סיכום ההשוואה צריך לקשור בבסוף ההשוואה מסכמים

  :המושווים. לצורך זה מפרטים את המסקנות העיקריות העולות מתוך ההשוואה

  מה למדנו מן ההשוואה שערכנו? כיצד תרמה לנו ההשוואה להבנת הפריטים

  המושווים ולהכרתם? האם ההשוואה סייעה לנו לבחור את אחד הפריטים ולמצוא

  ?את התבחינים החשובים לקבלת החלטה

  דוגמה לכתיבת השוואה

 .. ובין..., מטרת ההשוואה היא..., התבחינים  המשימה היא להשוות בין. פתיחה:

 ...לצורך ההשוואה הםשנקבעו 

  בדומה לכיבוש היבשות בעבר גם בימינו הסיבות לכיבושים נובעות מ... )פירוט גוף:

 ....אך מובן שבימינו יש הבדלים רבים המתבטאים ביעדים, באמצעים, ב( הדומה

 .)פירוט ההבדלים)

 ין... ובין... מלמדת שהדמיון ביניהם רב. סקרנותם של לסיכום, ההשוואה ב סיכום:

 ...האדם והתאווה לכוח וכן... הביאה אותם... עם זאת יש גם הבדלים מהותייםבני 

 

 

 

 ביטויי קישור להשוואה  

 בהשוואה ל... ביטויי קישור לציון דמיון: בדומה ל..., כמו, כ..., כשם ש..., כפי שצוין לעיל, 

 ההבדל בין..., בהשוואה ל..., בניגוד לנאמר בדל, ניגוד: ואילו, בשונה מ..., בניגוד ל..., לעומת, לעומת זאת, ביטויי קישור לציון ה



 דף משוב: השוואה 

  משפט מכליל: האם בפתיחה יש משפט המסביר בין מה למה משווים או

  ?מה מטרת ההשוואה

  ?תבחינים: האם קבעתי תבחינים טובים ומכלילים? האם יש עוד תבחינים

  ?: האם ההסבר כולל את הקווים השונים וגם את הדומיםשונה ודומה

  :קישוריות: האם יש שימוש בקשרים לוגיים של השוואה ועימות, כגון

 ...ואילו, לעומת, לעומת זאת..., בדומה ל..., בהשוואה ל..., כמו ש

  ?מסקנה: האם ההשוואה מסתיימת בהכללה או במסקנה הנובעת מן ההשוואה

  טיפים
 

  כדי לערוך השוואה, יש להחליט על תבחינים להשוואה, לארגן ולבנות את ▪

  .שהמידע על העניינים המושווים יהיה נוח לקריאה ולהבנה הטקסט באופן

 הדומה והשונה. –בהשוואה כדאי להתייחס גם להבדלים וגם לדמיון  ▪

מבנה ההשוואה כולל: פתיחה ובה הצגת נושא ההשוואה ומטרת ההשוואה;  ▪

 מסקנות הנובעות מההשוואה. –הדומה והשונה לפי תבחינים; סיכום  –גוף 

 חשוב לקשר בין העניינים הדומים והשונים באמצעות ביטויי קישור להשוואה. ▪

אפשר להרחיב את  –כאשר כותבים על תופעה כלשהי, או טוענים טענה   ▪

 החיבור בעזרת מבנה ההשוואה.
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