
16

★ מאמרים | הרפואה הצבאית | כרך 18, חוב' מס' 4 )48( | דצמבר 2020

 רס”ר רועי יחידי ]1,2[, 
 רס”ל מורי חי לוי ]2,3[, 
 רס”ן עידן נקדימון ]1[, 

 רס”ן אביעד בר ]1[, 
ד”ר ליאת קורן ]2[.

]1[  ירפ”א 112, חיל האוויר, 
צה”ל.

]2[  המחלקה למנהל ומדיניות 
מערכות בריאות, בית 

הספר למדעי הבריאות, 
אוניברסיטת אריאל.

]3[  בה”ד 10, צה”ל.

מחבר מכותב:

רועי יחידי 

ryehidi@gmail.com :דוא”ל

To cite this article:

Yehidi R, Hay-Levy M, 
Nakdimon I, Bar A, Korn L. 
Bedbugs: Characteristics, 
Health Repercussions and 
Prevalence in the IDF and 
Worldwide. J Isr Mil Med. 
2020 December; 18 )48(: 
16-21.

פשפשי המיטה: מאפיינים, השפעות בריאותיות, 
תפוצה ופעולות הדברה בצה"ל ובעולם

תקציר
 )Cimex lectularius( לאחר שכמעט נעלמו מן העולם המערבי, תפוצתם של פשפשי המיטה
גדלה באופן משמעותי לאורך שני העשורים האחרונים. ההתפשטות המהירה של הפשפשים, 
יוצרים קושי להתמודדות  ויכולת הדברה מוגבלת –  נמוכה של הציבור לקיומם  לצד מודעות 

יעילה עם התופעה.
מחקר זה סוקר את מאפייניו של פשפש המיטה, תפוצתו, השפעותיו על בריאות האדם ודרכי 
ההתמודדות עמו. מטרה חשובה נוספת הינה שיפור הידע של סגלי רפואה על אודות מין זה 

והגברת מודעות הציבור להיקף הנגיעות בעולם, בישראל וביחידות צה"ל. 
מעבר לסקירת הביולוגיה של פשפש המיטה, המאמר דן במניעה ובפתרונות הקיימים לטיפול 
מהפתרונות  כחלק  לתופעה.  הציבור  מודעות  של  חשיבותה  הדגשת  תוך  המיטה  בפשפשי 
המוצעים, מתוארת הדברה באמצעות קיטור, אשר לאחרונה הומלצה על ידי המשרד להגנת 
הסביבה כפעולה משלימה לחומרי ההדברה המסורתיים. עיקר יתרונותיה של השיטה הינו מתן 
רעילות  ללא  גבוהה,  לטמפרטורה  חשיפה  בעזרת  הגלגול  שלבי  לכל  פיזיקלי  הדברתי  מענה 

לאדם.
כמו כן, במסגרת הצגת הנתונים, סוקר המחקר את היקף נגיעות פשפשי המיטה בפיקודי צה"ל 

השונים בין השנים 2015-2012.

מבוא
הפשפשאים  לסדרת  שייך  הטפיל  שנים.  אלפי  מזה  לאדם  המוכר  טפיל  הוא  המיטה  פשפש 
)Hemiptera(, ולמשפחת ה-Cimicidae, הכוללת 91 מינים חסרי כנפיים אשר חיים על עורם 
של עטלפים, ציפורים ויונקים ]1[. קיימים שלושה מינים בלבד במשפחה הניזונים בעיקר מבני 

אדם ]2,3[:

א.   Cimex lectularius – מין זה נקרא פשפש המיטה. בעל תפוצה כלל עולמית, מוצץ 
דם בעיקר מבני אדם, מבעלי חיים אשר במשכנות האדם ומעטלפים.

ב.  Cimex hemipterus – אופייני לאזורים טרופיים.
ג.  Leptocimex boueti – אופייני למערב אפריקה.

הפונדקאים העיקריים של פשפשי המיטה הם עטלפים ובני אדם, כאשר קיימים זנים של פשפשי 
מיטה ספציפיים לכל פונדקאי ]4[. נמצא כי לשינוי פונדקאי יש השלכות שליליות בהישרדות, 
התפתחות דרגות הנימפה לבוגר ובקצב הגדילה. פשפשי מיטה לא נוטים לבצע שינויי פונדקאי 
ובזמן היעדרו הם ממתינים לחזרתו וחוסכים את האנרגיה הכרוכה באיתורו של פונדקאי חלופי 
]4[. התקבעות על פונדקאי אחד ספציפי אמנם מפחיתה את מלאי המזון האפשרי, אך מקלה 
את הטפילות על הפונדקאי הראשי המותאם לטפיל ברמה האקולוגית והחיסונית ]4[. על בסיס 
השוואה של הרצף הגנטי של החלבון המיטוכונדריאלי ציטוכורום אוקיסדאז, בקרב פשפשי מיטה 
המשתמשים בעטלפים כפונדקאים בהשוואה לפשפשי מיטה המשתמשים באדם כפונדקאי, 
נמצאה שונות גנטית ומורפולוגית ]5[. פשפשי מיטה בוגרים )תמונה 1( הם בעלי צורה אליפטית, 
אורכם כ-5 מ"מ והם ניתנים לזיהוי בקלות ללא הגדלה. ראשם בצורת פירמידה, עיניהם בולטות, 
בעלי אנטנות דקות ואף חדקי ארוך בצדו הגחוני של ראשם ]1[. פשפשי המיטה הבוגרים בעלי 

מילות מפתח:
 פשפש מיטה, הדברה, 

מניעה, צה”ל.
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גוון חום-אדמדם, בעוד פשפשי מיטה בדרגות הנימפה השונות 
הם בעלי גוון צהבהב בהיר ]1[. פשפשי מיטה בוגרים שוקלים 
כימיים  וחומרים  גפי פה  נעשית בעזרת  ]6[. תזונתם  מ"ג  כ-5 
החודרים את כלי הדם של הפונדקאי ומאפשרים את מציצת 
לגדול  עשוי  הפשפש  אורך  דם,  מנת  מציצת  לאחר   .]1[ דמו 

ב-30%-50% ומשקלם ב-150%-200% ]1[.

 .21G תמונה 1: פשפש מיטה בוגר על קצה מחט

מחזור חיים, שלבי התפתחות ומטבוליזם
שלבי ההתפתחות של פשפש המיטה מורכבים מביצה, חמש 
דרגות  בחמש  הפשפשים   .]10,13[ בוגר  ושלב  נימפה  דרגות 
הנימפה ניזונים גם הם ממציצת דם ורק כך ביכולתם להתפתח 
דם  מנת  לרוב  צורך  נימפה  בדרגת  פשפש  כל  הבוגר.  לשלב 
אחת על מנת להתקדם לדרגת הנימפה הבאה ]14-13[. מחזור 
בממוצע  אורך  לביצה,  מביצה  המיטה,  פשפש  של   החיים 
ובהימצאות  הסביבתיים  בתנאים  כתלות  שבועות,  כ-7-6 
של  ממוצעת  חיים  תוחלת  המיטה  לפשפשי   .]13[  פונדקאי 
שנה  במשך  לשרוד  יכול  הבוגר  הפשפש  חודשים.  כ-12-6 
)בדגש  נימפה  בדרגות  לפשפשים  זאת,  לעומת   .]1[ מזון  ללא 
על דרגת הנימפה הראשונה( אין יכולת לשרוד רעב לתקופות 

ממושכות ]15[.

הליך מציצת הדם על ידי הטפיל ותגובת 
הפונדקאי

 .fascicule גפי הפה של הפשפש יוצרים חדק הנקרא בלועזית
גמישותו  ובעזרת  הפונדקאי  עור  דרך  חודר  המשונן  החדק 
 מתעל את דרכו לנים. לאחר מכן, מתבצעת שאיבת הדם במשך 
כ-5-10 דקות ]2[. במהלך אכילת הדם מופרשים חומרים שונים 
כוללים  אלו  האכילה.  אזור  אל  הפשפש  של  הרוק  מבלוטות 
חומרים מאלחשים ואנזימים פרוטאוליטיים, העוזרים לפשפש 
כי  נמצא   .]2,22[ הפונדקאי  של  ההגנה  תגובות  על  להתגבר 
כ-3-1  לאחר  חוזרת  דם  מציצת  ביצעו  נקבות  מעבדה  בתנאי 
כ-9-5  ולאחר  צלזיוס  מעלות  כ-32  של  בטמפרטורה  ימים 
ימים כאשר הוחזקו בטמפרטורה של 18 מעלות צלזיוס ]23[. 
שלושים אחוזים בלבד מבני האדם הנחשפים לפשפשי המיטה 
מפתחים תגובה כנגד מציצת הדם ובדרך כלל זו תהיה תגובה 
עורית. מציצת הדם אינה מורגשת מיידית ותגרור ניקוב מזערי 
נגעים אדומים  נוספים,  מורגש במקום המציצה. במקרים  לא 
שטוחים ומגרדים עלולים להיווצר על העור בגודל של 5-2 מ"מ 
כעבור 1-3 ימים. במידה ולא נוצר זיהום, הנגעים יחלפו בתוך 
שבוע ]1,11[. במקרים נדירים, עלולה להיווצר תגובה מערכתית 
 ,)Urticaria( הכוללת התפתחות אסטמה, פריחה עורית כללית

דלקת חיידקית ותגובה אנפילקטית ]1,24[. 
רגישות למציצת דם על ידי פשפש מיטה מוגברת עם העלייה 
תופעות  להתפתחות  עד  ההשהיה  תקופת  כלומר,  בחשיפה. 
נבחנו   .]10,25[ ופוחתת ככל שמספר החשיפות עולה  הולכת 
מציצת  בעקבות  בעכבר  השינויים ההמטולוגיים המתרחשים 
דם על ידי פשפשי מיטה, ונמצא כי עכברים אשר נחשפו פעם 
בכמות  מובהקת  עלייה  הציגו  ימים   7 בתוך  או פעמיים  אחת 
כן,  כמו  יותר.  נמוכה  המוגלובין  ותכולת  הלבנים  הדם  תאי 
תאי  בספירת  הדם,  טסיות  בכמות  מובהקת  עלייה  נרשמה 
הלימפוציטים,  הנויטרופילים, במספר  בכמות  הדם האדומים, 
והבאזופילים בקרב עכברים אשר  המונוציטים, האוזינופילים 
נחשפו ל-2 מציצות דם בהשוואה לעכברים אשר לא נחשפו 
לרוב  באדם  המיטה  פשפש  של  הדם  מציצת  סימני   .]26[
יופיעו  דם  מציצת  אירוע  בעקבות  לזיהוי.  וניתנים  מובהקים 
בצורת  או  בשורה  העור הממוקמים  על  מציצה  סימני  מספר 

חצי סהר )תמונה 2(.

תמונה 2: סימני מציצת דם אופייניים על ידי פשפש המיטה. 
באזור מציצת הדם מופיעים מספר נגעים המסודרים בשורה 

ישרה או בדמות חצי סהר.

הטיפול כנגד התופעות המתלוות למציצת הדם של הפשפש 
הוא סימפטומטי. אזור חשיפה מגרד יטופל בחומרים נוגדי גרד 
)Paroxime ו-Doxepin( או קורטיקוסטרואידים, ואילו אזורים 
מזוהמים יטופלו באנטיביוטיקה. תגובות מערכתיות תטופלנה 
בעזרת מתן אדרנלין, אנטי היסטמינים וקורטיקוסטרואידים ]1[.

פשפשי מיטה לא הוכחו כווקטורים להעברת מחלות בבני אדם
מחלות  להעביר  אלו  טפילים  של  ליכולתם  מוצקה  עדות  אין 
לאדם ונכון להיום אינם מוגדרים כווקטורים של מחלה ידועה 
עשרה  להעברת  ההתכנות  את  בחנו  עבודות  מספר  כלשהי. 
ביניהם  אשר   ,]10[ מיטה  פשפשי  ידי  על  שונים  מחלה  גורמי 
נגיפי HIV ו-HBV. נגיף ה-HIV נצפה כ-8 ימים לאחר הכנסתו 
נגיפי גבוה. עם זאת, לא נרשם  ממנת דם אשר הכילה ריכוז 
בצואת  נגיפים  נמצאו  ולא  הטפיל  בתוך  הנגיף  של  שכפול 
הנגיף  של  מכנית  להעברה  האפשרות  נבדקה  טרם  הטפיל. 

באמצעות הטפיל דרך ממברנות מלאכותיות ]1[. 
פשפשי מיטה אשר נאספו מבקתות שבהן התחוללה מחלת 
 Hepatitis B surfaceהנגיף מחלבוני  אחד  הכילו  הצהבת, 
דם  מנת  צרך  המיטה  שפשפש  לאחר  שבועות  כ-7   antigen
אשר כללה נגיף זה. גם במקרה של נגיף צהבת B, לא נרשם 
שכפול של הנגיף בטפיל ]1[. פשפשי מיטה אשר צרכו מנת דם 
נגועה בצהבת נמצאו כנשאים של הנגיף, בעוד מציצת דם על 
הובילה להדבקה של שימפנזים.  לא  הנגועים  ידי הפשפשים 
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ישירות  הוזרקו   HBV-נגיף ה מנות הדם המכילות את  כאשר 
לשימפנזים, הקופים הודבקו בנגיף ]1[. מחקרים אלו מוכיחים 
כי פשפשי המיטה נושאים את הנגיפים בהם הודבקו אך אינם 
קיים  נוסף.  מאדם  דם  מציצת  בעת  הלאה  אותם  מעבירים 
החשש כי במהלך התפתחותם האבולוציונית, יוכלו הפשפשים 

להעביר מחלות אלו בעתיד. 

התנהגות )אתולוגיה(
כ-2-1  של  בטווח  כלל  בדרך  הם  הפשפש  של  המסתור  מקומות 
בראשי  המיטות,  במזרוני  למשל  הפונדקאי,  ממיטת  מטרים 
קירות  על  בטפטים  המיטות,  שלדי  של  במרווחים  המיטות, 
מיטה  פשפשי  של  נטייתם   .]1[ בחדר  התלויות  ובתמונות 
להתקבץ יחד פוחתת כתלות במשך הזמן אשר עובר מצריכת 
הפשפשים  מחושי  הוסרו  בהם  בניסויים  האחרונה.  הדם 
נצפתה ירידה משמעותית ברמת התקבצות הטפילים. אולם, 
הסרה זו לא גרמה לפגיעה בקצב תנועת הטפיל והתמצאותו. 
ישיר  מגע  באמצעות  מתווכת  הטפילים  התקבצות  כי  נראה 
במרחק קצר בין איברי החוש על האנטנות של הפשפשים ]7,8[. 
לפשפשי המיטה דפוס פעילות לילי ברור: פעילותם מתחילה 
ההתפתחותי,  בשלב  תלות  ללא  החשיכה,  רדת  לאחר  מייד 
מוגברת  או המצב התזונתי שלהם. פעילות הפשפשים  המין 
ככל אשר תנאי החושך נמשכים. פעילות השיא נמשכת מספר 
שעות. בשליש האחרון של החשיכה, הפעילות מצטמצמת עד 
לכדי סיומה לפני בוא האור. פשפשי מיטה אשר סבלו ממצב 
לפשפשי  בהשוואה  פעילותם  משך  את  האריכו  ירוד,  תזונתי 
מיטה אשר נמצאו רווים בדם. הפעלת תנאי תאורה מתמשכים 
או תנאי החשכה מתמשכים, ללא שינוי בכל גורם חיצוני כמו 
נתון  הפשפשים,  של  מחזורית  לפעילות  גרמו  טמפרטורה, 
תנועתיות הפשפש מושפעת  פנימי.  על שעון מחזורי  המרמז 
מהמצב התזונתי שלו. פשפשים אשר נחשפו לתקופת הרעבה 
קצרה של שבוע ימים היו פעילים יותר בהשוואה לאלו אשר 
סבלו מתקופת הרעבה ממושכת יותר של 5 שבועות. כלומר, 
רמת התנועתיות תלויה במצב מאגרי המזון של הפשפש, היות 

ותנועתיות גורמת לצריכת אנרגיה גבוהה. 

תנועתיות בקרב פשפשי מיטה בעלי מצב תזונתי תקין, ככל 
הנראה תלויה בצורך במפגשי הפריה עם נקבה, כאשר בקרב 
הנקבות התנועתיות תלויה במספר המפגשים אשר בוצעו עם 

זכרים והצורך בהתחמקות ממפגש כזה לאחר ההפריה ]9[.

של  פוטנציאלי ממרחק  פונדקאי  לזהות  יכול  המיטה  פשפש 
כ-1.5 מטרים ]10[. חיפוש אחר פונדקאי יכול להתבצע בשטח 
 .]9[ בודד  בחיפוש  מטרים  עשרות  עד  להגיע  העשוי  נרחב 
דו- פחמן  ולפליטת  גוף  לחום  זיקה  חשים  המיטה  פשפשי 
חמצני. הפשפש יכול להבחין בהבדל של כ-2-1 מעלות צלזיוס 
בין טמפרטורת החדר לטמפרטורת הגוף על מנת לבצע איתור 
של הפונדקאי ]10[. תכונות אלו מסייעות לאתר פונדקאים בעלי 
דם חם. מציצת הדם מבוצעת בשעות הלילה, כאמור בהתאם 
לזמני פעילותו של הפשפש ]1,11[. יתרה מזאת, נמצא כי תגובה 
להפעלת חוש הריח תגרום לפשפש לעזוב את אזור הנוחות 

שלו ולנוע לכיוון מקור הריח. הפשפש מגיב לפרומונים שונים, 
ריחות צואה, מרכיבי קוטיקולה ושילובים בין ריחות אלו ]12[.

תפוצת הפשפש
בשנות ה-40, שיפור ברמת ההיגיינה ושימוש בקוטלי חרקים 
כדוגמת   Chlorinated hydrocarbons ממשפחת  עמידים 
פי  על  אף  הטפיל,  התפשטות  על  להשתלטות  הביאו   ,DDT
שלא גרמו להיעלמותו ]11[. פשפשי המיטה נעשו נדירים במהלך 
בעיקר  נפוצים  ונותרו  ה-20  המאה  של  השנייה  המחצית 
המאופיינים  אדם  צפופי  מגורים  באזורי  במדינות מתפתחות, 
אשר  מטיילים  בקרב  נצפו  הפשפשים  נמוכה.  היגיינה  ברמת 
מחודשת  ]3[. התפשטות  בארצות מתפתחות  חזרו ממסעות 
מפותחות,  במדינות  גם  זה  ובכלל  העולם  ברחבי  הטפיל  של 
נובעת ככל הנראה ממספר גורמים: התפתחות עמידות לחומרי 
התעבורה  פיתוח  במזיקים,  הטיפול  באופי  שינויים  הדברה, 
והסחר העולמיים, שימוש במוצרי יד שנייה וכן ירידה במודעות 

הציבור אשר גוררת עיכוב בביצוע ההדברה ]1,11,16[. 

ועקיפות.  ישירות  בדרכים  נעשית  הטפילים  התפשטות 
באמצעות תנועה עצמאית הם עוברים בין דירות או מבנים דרך 
חיווט חשמלי, צינורות מים, בקיעים בקירות וכדומה, אך עיקר 
הפצתם עקיפה ואקראית ונובעת מהעברת מקומות המסתור 
מיד  ומצעים  מזרונים  רהיטים,  נוסעים,  של  )מזוודות  שלהם 

שנייה, ביגוד, שימוש בכיסאות גלגלים וכדומה( ]1,19-17[. 

מיטה  פשפש  אודות  דיווחים  מתקבלים  האחרונות  בשנים 
 .]1[ צבאיים  ובמחנות  חולים,  בבתי  מלון,  בחדרי  בדירות, 
דומה  המיטה  פשפשי  התפשטות  קצב  הברית,  בארצות 
לקצב ההתפשטות אשר התרחש טרם מלחמת העולם ה-2 
על  הדיווחים  בכמות  הכפלה  נרשמה  פרנסיסקו  בסן   ;]11[
אשר  בטורונטו  ל-2006;   2004 בין  המיטה  בפשפש  נגיעות 
בקנדה נרשמה עלייה של 100% בקרב דיווחים אודות נגיעות 
בפשפש המיטה בתקופה של חצי שנה בשנת 2002; בצפון 
בבתים  המיטה  פשפשי  על  הדיווחים  כמות  ככלל  אמריקה 
משפחתיים, חדרי מלונות ובניינים עלתה פי עשר עד מאה בכל 
פי  עד  של  עלייה  נרשמה  בגרמניה   ;]19[  1990 מ-  החל  שנה 
15 במספר הדיווחים על פשפש המיטה בין 1992 ל-2004 ]1[; 
בלונדון נרשמה מדי שנה עלייה של 24.7% בכמות הקריאות 
בישראל   ;]10[ ל-2006   2000 בין  המיטה,  פשפשי  להדברת 
במהלך השנים 2008-2006 התרחשה עלייה של 50%-150% 
לשנים  בהשוואה  המיטה  פשפשי  של  מפגעים  על  בדיווחים 

.]20[ 2005-2001

גם ביחידות צה"ל תועדה מגמת עלייה במספר היחידות שבהן 
 2012 בשנת   .]1 ]תרשים  מיטה  פשפשי  כנגד  הדברות  בוצעו 
נרשמו בסך הכול 56 קריאות להדברה כנגד פשפשי המיטה, 
סיכום  קריאות.   181 הכול  בסך  נרשמו   2015 בשנת  בעוד 
הנגיעות בפשפשי מיטה בצה"ל בוצע על סמך תיעוד ההדברות 
אשר במהלכן נצפה פשפש מיטה על ידי מדביר צה"לי. איסוף 
הנתונים בוצע עבור יחידות במרחבי הפיקודים השונים. יחידה 
הוגדרה כנגועה עם הימצאותו של המזיק. לא נלקחו בחשבון 
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מספר החדרים הנגועים או מספר אירועי ההדברה אשר נדרשו 
למיגור התופעה באותה השנה. כלומר, מספר אירועים שונים 
של פשפשי מיטה אשר התרחשו באותה יחידה נספרו כאירוע 
"יחידה נגועה" אחד. מספר פניות להדברה חוזרת ביחידה יכול 
בתוך  למקום  ממקום  הועבר  שהטפיל  מכך  כתוצאה  לנבוע 
היחידה או מפעולת הדברה אשר לא נתנה מענה מלא למזיק. 
במקרים רבים, נצפה כי פערי ידע אודות אופן ההתמודדות עם 
המזיק גרר הפצה חוזרת ונשנית באותה היחידה. כמובן שגודל 
היחידה, מספר חדרי המגורים וכמות המתאכסנים בחדר הם 
גורמים חשובים המשפיעים על הפצת הטפיל ויעילות פעולות 

ההדברה אשר נעשות כנגדו.

מניעה והדברת הטפיל
דורשת פעולה רב-שלבית  יעילה של פשפש המיטה  הדברה 
הכוללת זיהוי של פשפש המיטה, הדרכת האנשים המעורבים, 
הדברה  בחומר  שימוש  נגועים,  אזורים  של  מעמיקה  בדיקה 
לבחינת  חוזרת  ביקורת  וביצוע  הפשפשים  אוכלוסיית  כנגד 

הצלחת ההדברה ]1[. 

הימנעות מהימצאות משותפת בחדר מגורים יחד עם הטפיל 
דם.  למציצת  מחשיפה  להימנע  ביותר  הטובה  הדרך  הינה 
לנגיעות  חשד  בעת  ולכן  לעין  נראה  המיטה  פשפש  כאמור, 
יש לבחון את הימצאותו של הפשפש בחדרי  פשפשי מיטה, 
המיטה  בחלקי  בקיעים  המזרונים,  גבי  על  בעיקר  המגורים 
לילה  במנורת  או  חרקים  בדוחה  שימוש   .]1[ וכדומה  השונים 

עשויים לצמצם חשיפה לפשפש ]11,27[. 

סוגייה  היא  המיטה  פשפש  כנגד  הדברה  בחומרי  שימוש 
כ-40  במשך  מטרד  היוו  לא  המיטה  ופשפשי  היות  מורכבת. 
שנים בישראל, מגוון מוצרי ההדברה אשר רשומים ומאושרים 
לשימוש כנגד פשפשי המיטה מוגבל. שימוש אינטנסיבי במספר 
גורר עמידות לחומרים הקיימים.  מצומצם של חומרי הדברה 
השינה  בחדרי  הדברה  כי  בחשבון  לקחת  יש  לזאת,  בנוסף 
לפונדקאי  בריאותי  סיכון  ליצור  עלולה  הלינה  מקומות  סביב 
)האדם( ]1,19[. קבוצת החומרים הנפוצה ביותר בשימוש הינה 
Pyrethroids, המשמשת להדברת מיני חרקים רבים ונמצאה 
לאחרונה   .]1[ כנגד פשפש המיטה  גם  מוגבלת  יעילות  בעלת 
נדמה כי התפתחה בקרב פשפשי מיטה עמידות כנגד קבוצת 

חומרים זו וכי עמידות זו רווחת בכל רחבי העולם ]19,28[. 

חומרי  לאתר  במטרה  מחקרים  נערכים  האחרונות  בשנים 
 Ivermectin הדברה חדשניים. חומר חדשני כזה, הוא החומר
 ɣ-aminobutyric acid-gated chlorid תעלות  על  הפועל 
חסרי  של  שריר  ותאי  עצב  תאי  של  להיפרפולריזציה  וגורם 
טפילית,  אנטי  כתרופה  בשימושו  ידוע  החומר  חוליות. 
נחקרים  קבוצת   .]13[ מיטה  פשפשי  בקרב  נבדק  ולאחרונה 
נתנו  מכן  ולאחר   200mg/kg של  במינון  החומר  את  נטלה 
לקבוצות פשפשי מיטה בוגרים ונימפות למצוץ מהם דם מיד 
כי  נמצא  ו-54 שעות.   22  ,8  ,3 או לאחר  לקיחת החומר,  עם 
ביותר בקרב  אחוז התמותה של פשפשי המיטה היה הנמוך 
לנטילת החומר,  בצמוד  מנבדקים  דם  הפשפשים אשר מצצו 

תרשים 1: מספר היחידות המלינות על אירועי חשיפה לפשפשי מיטה בצה"ל בשנים 2015-2012 לפי פיקודים. הנתונים נאספו ממדבירי 
הפיקודים המחויבים בתיעוד כל הדברה על פי חוק.   
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בעוד אחוז התמותה הגבוה ביותר היה בקרב פשפשי המיטה 
אשר מצצו דם בקרב נבדקים שנטלו את החומר 3 שעות לפני 
כן ]17[. תוצאות הניסוי מעלות כי המינון אשר נבדק אינו יעיל 
כל פשפשי המיטה,  לתמותה מלאה של  להביא  מנת  על  דיו 
אולם החומר משפיע בצורה משמעותית על אחוזי התמותה 

של הטפיל. 
חומרי  בישראל  תברואתי  לשימוש  נאסרו   ,2007 שנת  בסוף 
הדברה מקבוצת ה-Organophosphate. נכון להיום, הדברה 
כימית של פשפשי מיטה מתבצעת באמצעות חומרים מקבוצות 
כנגד  לשימוש  המאושרים   Carbamates-וה  Pyrethroids-ה
מאושרות  עדיין  העולם  ממדינות  בחלק  בישראל.  חרקים 
 Organophosphate מיטה עם  כנגד פשפש  פעולות הדברה 

)כגון מלתיון ודיכלורווס( ]20[. 
על  מבוססות  אינן  אשר  נוספות  הדברה  שיטות  קיימות 
חומרים כימיים, ביניהן שימוש בקיטור. שיטה זו דורשת דיוק, 
להדביר  ניתן  הקיטור  בעזרת  משמעותיים.  והשקעה  זמן 
ביצים, דרגות נימפה ובוגרים על ידי חשיפה ישירה של הטפיל 
לקיטור. חשיפה לקיטור חם הביאה לתמותה של 84%-94% 
פשפשים  או  )נימפות  הגלגול  לשלב  קשר  ללא  מהטפילים, 
להעלאת  משמעותית  חיובית  תגובה  נמצאה  לא  בוגרים(. 
זמן החשיפה של הקיטור מעבר ל-10 שניות, כלומר חשיפה 
לקיטור למשך 10 שניות או 30 שניות לא הביאה לשינוי באחוזי 
ב"טמפרטורה  בקיטור  שימוש  כי  נמצא  כן  כמו  התמותה. 
קרה" לא גרם לתמותה של הטפיל, דהיינו החום הוא הגורם 

להדברה ]29[. 
כלבים  מאולפים  הניטור,  מאמצעי  כחלק  האחרונות,  בשנים 
אשר בעזרת חוש הריח המפותח מאפשרים גילוי מוקדם של 

פשפשי המיטה. גילוי מוקדם מאפשר מתן מענה הדברתי מהיר 
ומצמצם את יכולת הריבוי וההפצה של אוכלוסיית הפשפשים 

.]30[

סיכום ומסקנות
פשפשי המיטה חזרו להוות מטרד תברואתי משמעותי בעולם 
המערבי. אורח החיים המערבי מאפשר הפצה יעילה על פני 
כל הגלובוס, בעוד תנאי המחייה במשכנות האדם מאפשרים 
ריבוי מהיר. בשנים האחרונות נרשמת עלייה בקצב התפשטות 
מקומות  בפרט.  ובישראל  בכלל  העולם  ברחבי  הפשפשים 
מחייה המאופיינים בתחלופה גבוהה של משתכנים, חשופים 
יותר לנגיעות בפשפשי מיטה, כמו בתי חולים, מלונות ובסיסי 

צה"ל. 

מענה  מעניק  אינו  המיטה  פשפשי  כנגד  ההדברתי  הפתרון 
מיטבי במקרים רבים והוא מורכב מאוד ליישום. במירב פעולות 
ההדברה, ביצוען ללא מעקב וללא דאגה לטיפול משלים אינו 

נותן מענה לאורך זמן. 

הציבור  מודעות  העלאת  את  מחייב  בתופעה  יעיל  טיפול 
המיטה  פשפשי  של  להימצאותם  באשר  הרפואיים  והסגלים 
לערוך  הרפואיים  הסגלים  של  יכולתם  המוקדם.  ולאיתורם 
לגורמי  דיווח  ולהעביר  המיטה  פשפש  נגעי  של  נכון  אבחון 
התברואה ביחידותיהם – הינה קריטית להתמודדות יעילה עם 
פשפשי המיטה. כמו כן, אף על פי שעד כה טרם נמצאו עדויות 
לכך שפשפשי המיטה מהווים וקטורים למחלות, הם עלולים 

בעתיד להתגלות כמעבירי מחלות.
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