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       אפידמיולוגיה, ביולוגיה: פשפש המיטה

                     וחשיבות רפואית

 וגלו'ר קוסטה מומצ"ד

 

הפקולטה לרפואה של  , מחלקה לפרזיטולוגיה

 ירושלים, האונברסיטה העברית והדסה

 מיון טקסונומי•

 מבנה הגוף: מורפולוגיה •

 ביולוגיה •

 אפידמיולוגיה •

 דם-מוצצי •

 סימפטומים קליניים •

 העברת מחלות •

 זיהוי ואבחנה •

 פשפשים וחרקים אחרים בעלי חשיבות רפואית•

 נושאי ההרצאה

             Cimex lectularius  

            Bed bugs/Bedbugs 

  דם מוצצי ,חרקים הם המיטה פשפשי 

  נוספים יונקים ,האדם של וטפילים

 וציפורים

               מיון טקסונומי

    

 Arthropoda( רגלים פורקי) :מערכה

 Insecta( חרקים:          )מחלקה

     Heteroptera( פשפשים)    :סדרה

 Cimicidae( פשפשי מיטה:         )משפחה

 Cimex  : סוג 

  Cimex lectularius( פשפש המיטה המצוי)  :  מין

 C. hemipterus( פשפש המיטה הטרופי)   
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חזה  , ראש: חלוקת גוף •

 ובטן

 חזה ובטן: מפרקים •

 זוג מחושים   •

 שלוש זוגות רגליים •

 כנפיים קצרות   •

 מבנה הגוף: מורפולוגיה

 חזה קדמי

 כנפיים

 מחושים 

 מבנה גוף -מורפולוגיה

 מיועדים לעקיצה ומציצת דם:חלקי הפה•

 החדק נמצא תחת הראש והחזה•

 

 

          

 

 

      

                   מורפולוגיה

 

 (  נימפות צעירות הינם צהובות)חום אדמדם :צבע•

 ונטרלי-אובלי ושטוח באופן דורסו: צורת גוף•

 מ"מ 5-8בוגרים , מ"מ 1-3: נימפות: גודל•
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ונקבה  (שמאל)                 זכר (ימין) 

                   ביצים

 מ"מ 1-גודלם כ•

בתהליך הבקיעה העובר פותח את המכסה •

 (operculum)( אופרקולום)

 

          

 

 

      

                 ביולוגיה

 

מערות , כיני ציפורים, בתי מגורים•

 עטלפים

, תרנגולות, מוצצי דם של בני אדם•

 עטלפים וחיות בית

 מחזור החיים

 (זכר ונקבה)דרגות נימפה ובוגר  5, ביצה: שלבים 7כולל  
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                   ביולוגיה

 מטר לדקה 1.2הלכות , לא קופצות ולא עפות•

 שבועות 5-8מגיעות לבגרות תוך •

 הבוגרים חיים עד שנה•

 ביצים 200-400הנקבות מטילות •

 מהאוכלוסייה 1/3 -הבוגרים מהווים כ•

 בוגרים שורדים עד שנה ללא דם•

 

                    הזדווגות

 5לאחר מציצת הדם הנקבות מזדווגות עד •
 פעמים  

חדירה של שריון הנקבה והזרקת הזרעים לתוך  •
 חלל הגוף

  -ירידה ב, הנקבות ניזוקות כתוצאה מהחדירה•
 של אורך החיים 50%

הנקבות בורחות מהזכרים אם הן לא מוכנות  •
 להזדווגות

Paragenital sinus 



12/16/2012 

5 

           שעות פעילות

 פעילים בשעות הלילה•

פשפשים רעבים •
מוכנים לעקוץ גם 

 בשעות היום

               פרומוני אזהרה הורמוני האגרגציה

ושל  ( נמלים)במקרים של סכנה  •

 פגיעה גורמים לפיזורם

 יש להם גם תגובות התגוננות •

 עם ריח אופייני •
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             אפידמיולוגיה

  5,000לבית ועד  5-220מספר הפשפשים •

 למיטה

 בתוך הבית בעיקר בחדרי השינה•

,  בתוך השטיחים/במשך היום מסתתרים תחת•

מאחורי  , שקעים, מסגרת המיטה, מזרנים

 בסדקים וחורים של קירות, תמונות

             אפידמיולוגיה

 העברה פסיבית מאזור לאזור  •

אוניה  , מכונית, נמצאו אצל אנשים שטיילו ברגל•

 או מטוס

 עובדים זרים וחסרי בית, עולים, תרמילאים•

מחדר לחדר ומדירה  ( ישיר)פיזור אקטיבי •

 בנין/ לדירה של אותו בית

           אפידמיולוגיה בעולם

נפוץ מאוד בבתים בכל העולם מאז מלחמת העולם •

 השנייה

ירידה משמעותית בארצות מתפתחות עד שנות  •

 (DDT, היגיינה)השמונים 

,  בארצות הברית 90-עליה משמעותית מאמצע שנות ה•

 אוסטרליה וארצות שונות באירופה, אנגליה

במספר  25%עליה של  2004עד  2001-באוסטרליה מ•

 (בטיפולים 700%עליה של )הבתים הנגועים 
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 עליה של נסיעות בין לאומיות•

 עמידות לקוטלי חרקים•

מעבר מקוטלי חרקים עם טווח יעילות רחב  •

מיועדים רק לתיקנים  )לקוטלי חרקים ספציפיים 

 (ופרעושים

 עליה בקנית רהטים יד שנייה•

  אפידמיולוגיה בעולם

       פשפשי מיטה בישראל

  נפוץ מאוד עד מלחמת העולם השניה•

(Kaufmann, 1938; Dolev, 2007) 

 (DDT ,Lindane)נדיר מאוד לאחר מכן •

 DDTאלו ששרדו היו עמידים ל•

(Levinson, 1953; Gratz, 1958, 1959) 

       פשפשי מיטה בישראל

 שאלות 15שאלון המכיל •

 מדבירים 1,147נשלח ל•

 12.5%-החזירו כ•

טיפלו לפחות במקרה אחד של פשפש   53.8%•

 מיטה

אחוז   50-150עליה של  2006-2008בין השנים •

   2001-2005לעומת השנים 
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      פשפשי מיטה בישראל

 שאלות 15שאלון המכיל •

 מדבירים 1,147נשלח ל•

 12.5%-החזירו כ•

 טיפלו לפחות במקרה אחד של פשפש מיטה 53.8%•

אחוז   50-150עליה של  2006-2008בין השנים •

  2001-2005לעומת השנים 

                           פשפשי מיטה בישראל

 נמצאו בכל אזורי הארץ•

,  נמצאו בבתים ישנים ובבתים חדשים•

, בתי סוהר, מלונות חדשים וישנים

 מבנים תעשייתיים וכדומה, אכסניות
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     פעילות מדבירים בישראל

 

 תיירים/שיערו שהגיעו בעזרת מטיילים 42.8%•

 חשבו בגלל קוטלי חרקים 26.7%•

 חוסר מודעות•

 אישור שימוש בסרחנים אורגנים•

 עולים/עליה במספר עובדים זרים•

         גילוי של הפונדקאי

 
 ממרחק של עד מטר וחצי•

 2CO-ריח ו, שימוש באמצעים כגון חום•

החישנים הרגישים לחום נמצאים  •

 מעלות 1-2במחושים ומסוגלים להבדיל בין 

 מציצת דם          

CIMEX LECTULARIUS 

Bed Bugs.flv
Bed Bugs.flv
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 מציצת דם

  מציצת דם ישירות מכלי הדם 

    מציצת דם

 מוצצים דם( בוגרים, נימפות)כל שלבי התפתחות •

 דקות 3-10זמן המציצה •

 פעמים כדי לקבל את מנת הדם הרצויה 3-8עוקצים •

 ימים 3-7ניזונים כל •

 אחוז 130-200עליה במשקל הגוף בין •

 אצל נימפות הכרחי להתפתחות לשלב הבא•

 זקוקות למנת דם בכדי להטיל ביצים: הנקבות•

                מציצת דם

 שעות 5מאבד כחצי מכמות הדם שמוצץ בתוך  

                   הרעבה

אחרי הבקיעה נימפות מתות תוך ימים •

 ללא דם

מפסיקות  , י דם"נקבות שלא ניזונו ע•

 להטיל ביצים אחרי זמן קצר

 בוגרים יכולים לשרוד עד שנה ללא דם•
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                 עקיצות

 אינה מורגשת בזמן השינה •

, מופיעות בכל אזורי הגוף •

פנים  , רגליים, בעיקר בזרוע

 ומסביב לעיניים

 עקיצות

 העקיצות מסודרות לרוב בקו רציף או חצי מעגלי  

 עקיצות

, תגובה לעקיצה יכולה להופיע כנקודה במקום העקיצה 

  נפיחות ובליווי גרד, אדמומיות בעור

                עקיצות

 -דקות )מידיות : התגובות לעקיצות יכולות להיות•
 (יום 1-14)או מאוחרות ( שעות מעטות

 יכולות להישאר במשך שבוע ויותר•
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                עקיצות

מהאנשים אינם מגיבים  5-10% -כ•

 לעקיצות

רוב האנשים מגיבים לעקיצות רק  •

 אחרי חשיפה שנייה או שלישית

 לעקיצות תגובות

         עקיצותתגובת הגוף ל 

 ללא תגובה1.

 תגובה מאוחרת2.

 תגובה מיידית ומאוחרת3.

 תגובה מאוחרת4.

 ללא תגובה5.

        :תגובת הגוף תלויה ב

 רגישות של האדם•

 מספר נשיכות•

 רציפות הנשיכות•

 חשיפה מוקדמת של האדם לחרק המוצץ•

 חשיפה מוקדמת של האדם לחרקים מוצצים אחרים•
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 תגובה חמורגית 
 תגובה לעקיצה

 תגובות עם שלפוחיות הינם נדירות

                    נזק לאדם

 גירודים, עקיצות, נשיכות•

 זיהום משני•

  אנמיה•

 אלרגיות•

 נדודי שינה•

 מתח פסיכולוגי•

 הפסד כספי•

 

 וקטור להעברת מחלות

לא ידוע על העברת מחלות של 

 פשפש המיטה לאדם
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 זיהוי ואבחנה

 מיטה-צמודיראש המיטה ורהיטים , מסגרות המיטה•

 מגירות שולחן וארון•

 ספרים ושקעי חשמל, מערכות אור ושמע, טלפונים•

 תחת שטיחים•

מסגרות  , חורים בקירות, צבע מתקלף, טפטים בלויים•

 חלון וסדקים בקירות

 מראות ווילונות, מסגרות תמונה•

 ביצים ושאריות של נשלים, בוגרים ונימפות חיים או מתים  

 זיהוי ואבחנה
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סימני דם על המזרון   

FILM      FILM   

 זיהוי ואבחנה

 !כלבי הרחה וגישוש: ריח אופייני

      FILM 

             Cimex hemipterus   

              פשפש המיטה הטרופי 
 

 , בעיקר במרכז ובדרום אמריקה•

 אפריקה ודרום אסיה

 טרופיים-נדיר באזורים סוב•

 בישראל נמצאו בלהיטים  •

 רחוקות בלולים ובתי מגורים

 יכול לעקוץ בני אדם•

Reduvius personatus 

Bed Bugs  Preparing For Treatment.flv
Bed Bug Awareness.flv
Bed Bug Awareness.flv
G:/Cimex/Dog Sniffs Out Bed Bugs.flv
Cimex.DiagnosisByDogs.flv
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Rhinocoris iracundus 
 פשפש סרחן

 !  תודה 

 ?שאלות 

       וגלו'ר קוסטה מומצ"ד

 02/ 675 8093. טל•

•Email: kostam@cc.huji.ac.il 

Here Come The Stink Bugs.flv

