
  

 

 
 
 

 

 ף תש"ה אב ב  'י|   31.7.2020  שישיהיום 

 בקורונה  למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 165מסמך מספר 

להשלים את מערך   ותעשויאיזותרמית ה גברה הה שיטתבדיקות ב
 מחייבות ולידציה  אך, "בשטח" ת תוצאה מהירהנדרשכש, PCR-ה

 עיקרים 

מקטע שיטה  נה  ה(  Isothermal Amplification)  "איזותרמיתהגברה  "  להגברת 

קבועה  נטיג  גרסאותטה  לשי  .בטמפרטורה  מגוון  וטכניקות/זו  בהן ה,  שימוש 

:  (PCR-שיטת הבדומה ל לק מהשיטה ) כח.  זיהוי של נגיף הקורונה  , בין היתר,אפשרמ

המקטע  האם    תכדי לזהו  מתוכו,רצף  ו  א  ת כולומגבירים או,  1דגימההמ  גנטיחומר    מפיקים

   .הנמצא בדגימ ,החומר הגנטי של נגיף הקורונה ,למשל, מבוקשה

  PCR-שיטת האלה בלביחס    מספר יתרונות  מיתראיזותהה  הגברהת  שיטבדיקות בל

יכולת    –  פשטותו  ; הגבוהרגישות    ; (לתשובה  דקות  30-כ)  ותמהיר  :נגיף הקורונה  יבזיהו

לכ"והכשר  מורכב  ציודללא    ,"בשטח"עריכתן   מהירה  יותר  גם  הן    .אה  ות בדיקמרגישות 

האנטיגנים.  הירותמ אינן ה  רההגבהבשיטת    קותבדי,  זאת  חרף  בשיטת  איזותרמית 

 עמן. ון והניסיייתכן בשל חוסר ההיכרות  ,PCR-הכמו בדיקות בשימוש  רווחות

חב)  ID-NOWכת  ער שיטמבוססות  שערכות  המבין  ה  הנפוצ  ,(Abbott  רתשל  , זו  העל 

ב הערכה  ארה"בב  עיקר בשימוש  נמצאת  מדווחת    הרגישותו,  ימוש של  הקל  נמצאה. 

  .(שתהיה רגישה בהרבה  להשקת גרסה  חותרתהחברה ) 80%-כעומדת על כ

את  להמשיך  נכון    ,בראייתנו עליקבעבארץ  הבדיקות  מערך  ולבסס  -ה  בדיקות  ר 

PCR  דיוקב   להעשיר את המערך עם   נכון לשקול,  במקביל  .התשתית הקיימתו  ןשל 

מעבדתית,  -נדרשת בדיקה חוץ  הםב  מקריםב  –  רמיתאיזותההגברה  הבשיטת    בדיקות

בדיקות  כי    ,אפשר.  (בודדות  ניתן להסתפק במספר מועט של בדיקות במקביל )עד עשרותו

זו בפתיתוכלנה    בשיטה   במקום   מהירות  בדיקות  המחייבים  ,המשקנפי  ע  חתלסייע 

ותיירות) על  ,(תעופה  מוגבלת  התפשרות  התוצאה  תוך  ני ליהקיון  הניס  חרףו,  דיוק 

בערכות    .עמן  טועהמ יחייב  שימוש  זה  של מסוג  )ולידציה(  יותר  מעמיקה  בחינה 

 זמינותן ועלותן.  הצהרות היצרנים(,על מתבסס   שברשותנו ע מיד)ה דיוקן ביצועיהן/

 
, העלול להוות צוואר בקבוק )כפי שקרה בפרוץ המגפה, כאשר  הנגיףמ  RNA-הפקת הרמית אינן מייתרות  תשיטות הגברה איזו   1

 רנ"א שפגע ביעילות מערכי הבדיקות ברחבי העולם(. להפקת רים היה מחסור בחומ
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 (Isothermal Amplification) איזותרמיתה הגברההשיטת 

, [7להגברת מקטעי דנ"א בטמפרטורה קבועה ]   שיטה  ההינ   תרמיתאיזוהגברה   .1

זיהוי של נגיף   , בין היתר,שימוש בהן מאפשרה לשיטה זו מגוון גרסאות, אשר  

 :  (PCR-שיטת הבדומה ל)  עקרונות השיטה הםהקורונה. 

טכני  -  2מהדגימה   גנטי חומר  הפקת   .א כיום המ  ,תהליך  שיטות  ב   תבצע 

 . PCR-בדומה ל  ,מעבדה פשוטות ליישום

הגנטי  תברג ה .ב הגבר  החומר  באופן  מתבצע    –  ומתוכ   רצוי  רצף  תאו 

הספציבשיט  לותתכגם  משתנה  ו  ,PCR-ברה  מההגב  שונה   פיתה 

להגביר גם מקטעי   הערכות האיזותרמיות ניתןבמרבית    .(מפורט בהמשך)

הרנ"א   נגיף  של  למקטעי  SARS-CoV-2-)למשל,  הפיכתם  ע"י   ,)cDNA  

 .RTבאמצעות האנזים 

,  ות שונות יטבשמתבצע    –  הנמצא בדגימ  המקטע המבוקשהאם  גילוי   .ג

   . PCR-בדומה ל

הנ  .2 האיזותרמיות  הערכות  ערכפוצואחת  הינה  לשימוש  של    ID-NOWת  ת 

 . (ב'ספח בנ פירוט אודותיה ) Abbottחברת 

מדווחות .3 החברות  והדיכי    ,מרבית  גבוהים    וקהרגישות  אלה  שיטות  של 

 . PCRודומים לאלה של בדיקה מבוססת מאוד 

מבוססות   טכניקותלבין    PCRת  מבוססו  טכניקותין  בלים  ההבד

 רמית רה איזותהגב

אףע .4 תחת    טכניקותשישנן    ל  האיזומגוונות  ההגברה   הן,  תרמיתשיטת 

ראה בנספח א' )  PCR-על פני שיטת המשותפים   נותיתרו  מספר  חולקות

 :  PCR ) [7]-שיטת ההרחבה על 

דורשות .א חימום  לש  3ה צידנטור  אינן  ע"י  הדנ"א  ב  גדילי  ין ומעבר 

האיזותרמית  ת  בשיט ש   מאחר  שונות  רטורותפטמ צורההגברה  ך אין 

 
, העלול להוות צוואר בקבוק )כפי שקרה בפרוץ  מהנגיף RNA-הפקת השיטות הגברה איזותרמית אינן מייתרות  2

 רנ"א שפגע ביעילות מערכי הבדיקות ברחבי העולם(.הפקת מגפה, כאשר היה מחסור בחומרים לה
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טמפב בין  לבצע  רטורותמעבר  ניתן  ההגברה    שונות,  במכשירים את 

קיימותפשוטים אלה  מבוססותש  ,ערכותאף    .  שיטות  המאפשרות    ,על 

 הנדרשת.  רטורההמכויל לטמפ ,בדיקה באמבט מים פשוט

ניתן לבצען בכל מקום    -  מעבדתי מורכב לתפעול  ציוד  תדורשואינן   . ב

(POC – Point of Care)גם מ  ללא  ,  זאת מאחר  עבדהתשתית    הציוד ש. 

אלו בשיטות  בביצוע    וניתן  ,נייד  הינו  המשמש  לצורך  בהתאם  לשינוע 

 . םבדיקה במקומות שוני

 כלך השימוש. בס ר לאישו קיבלו  ש  ,מבוססות טכנולוגיה זו  טכניקותספר  ן מישנ  .5

 DAF   (EUA)4-מנגנון החירום של ה  אישוראת  שמונה ערכות מסחריות קיבלו  

 מהערכותחלק  אישור תקן אירופאי עבור ציוד רפואי(.  )  CE-את אישור הו[  19]

ת קיבלו נוספו  חברות  5-ו  ,ת אחד מהםא  קיבלו את שני האישורים, חלקן רק 

 ואוסטרליה(.  נגפור ים רגולטוריים ממדינות נוספות )סין, סיאישור

בגרסאות ההגבה  הטכניקות/ פירוט שלב ההגברה  רה שונות של שיטת 

 האיזותרמית  

Loop mediated isothermal amplification (LAMP) 

היא הנפוצות    הטכניקות/הגרסאותאחת   .6 האיזותרמית  ההגברה  שיטת   של 

אזורים   6-8-פריימרים המוכוונים ל  4-6-. בשיטה זו משתמשים ב LAMPשיטת  

 [.11גברה ]המקיפים את המקטע הרצוי לה

 : השיטה פעולת עקרון .7

 . םים נצמד לאחד הגדיליכאשר אחד הפריימרהריאקציה מתחילה  .א

.  החל מהפריימר  סנתז את הרצף המבוקשמתחיל ל  ם דנ"א פולימראזזיאנ  .ב

 הרצף החדש שמסונתז גורם להפרדה בין גדילי הדנ"א. 

 
 polymeraseיטות אלו מבוססות על אנזים ייחודי )ש.  פתיחה של גדילי הדנ"א  ,הבמקרה ז  שינוי מבנה המולקולה,  3

with strand displacement activity), פרדות גדילים כשלב מקדים,  יהמאפשר הגברה של מקטע דנ"א ללא צורך בה
   "א.בהן צורך בחימום המוביל להיפרדות גדילי הדנואין 

 : EUA-נושא אישורי הדע והידע בלהרחבה ראו מסמך מרכז המי 4
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n151-fda-sampling-reliability  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n151-fda-sampling-reliability
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שנוצרה-חד .ג ללואת  גדיל  מבנה  הפריימר י,  יוצר  עם  בסיסים  זיווג  בגלל 

 נימי. הפ

ה .ד ויצירת  השנ   מתרחשים  לולאההצימוד  בצד  הגדילגם  של  מתקבל  ו  ,י 

 .  בשני קצותיותי לולאות  בעל שגדיל  שהינותוצר 

מכיל .ה זה  לסט    מבנה  קשירה  אתרי  בו  קיימים  ולכן  המבוקש,  הרצף  את 

ריימרים  ע"י קשירה של הפממשיכה    ברההגה  הפריימרים הנוסף שתוכנן. 

 . הנוספים

 -  (concatemers)  מריםטק קונ   לים מסודרים במבניתוצרי הדנ"א שמתקב .ו

מכילים  , הם  יסים(אלף זוגות בס  20)בדרך כלל מעל  הינם ארוכים מאוד  

 ר רב של חזרות הרצף המבוקש, וביניהן לולאות.מספ

  :17et al., 20 P. Wong‐Y.Credit. ם ריפריימבעלת שלושה סטי   LAMPריאקציית  1 איור

https://sfamjournals.onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Wong%2C+Y-P
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 (יתותרמגברה איזדוגמא לשיטת ה כ) LAMPלבית שיטת  PCR-בין שיטת ה אה השוו 2 ריוא
Credit: 3M™ Molecular Detection System 

 איזותרמית ההגברה השלב ההגברה בגרסאות נוספות של שיטת 

ישנן טכניקות רבות לשיטת ההגברה האיזותרמית, והן נבדלות בעיקר באנזימי  .8

 דנ"א הפולימראז בהם נעשה שימוש וכן בתכנון הפריימרים. 

 הגרסאות הנפוצות ביותר הן:  .9

על    -Recombinase Polymerase Amplification (RPA)  .א   3המבוססת 

רקומבינאא בדנ"א,  נזימים:  המבוקש  לרצף  הפריימרים  לצימוד  ז האחראי 

ssDNA binding proteinראז ימ, חלבון האחראי לקיבוע הפריימרים ופול

 [.12צוי ]המבצע את ההגברה של המקטע הר

זו ישנה הגברה    -Strand Displacement Amplification (SDA)  .ב בשיטה 

 [.  13ף ספציפי מתוכו ]צרשל הדנ"א המצוי בדגימה ולא רק   של כל
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בשיטה זו הפרדת גדילי    -  Helicase Dependent Amplification (HDA) .ג

הליקאז הנקרא  אנזים  ע"י  נעשית  החד  ,  הדנ"א  הדנ"א  ההפרדה  לאחר 

 ssDNA binding protein  [14 .]לבון הנקראטף בחגדילי נע

זו    -  Nucleic Acid Sequence Based Amplification (NASBA) .ד בשיטה 

ינ  להגביר  לפנייתן  אותו  להפוך  מבלי  רנ"א  השיטה  cDNA-ל  כן  שירות   .

דנ"א מולקולות  של  היברידים  יצירת  על  ולאחר  -מבוססת  הגברה  רנ"א, 

 RNAase [15.]ם ן חיתוך של הרנ"א באמצעות אנזימכ

 איזותרמית הגברה הטת הבשי זיהוי המקטע הגנומי המבוקש

. ישנן שלוש שיטות המהאם המקטע אכן נמצא בדגי  ,לאחר ההגברה יש לזהות .10

 איזותרמית: ההגברה הטות ישב משתמשים ןגילוי עיקריות בה

את   -  קלורימטרית  שיטה .א המשנה  אינדיקטור  מולקולת  על  המתבססת 

שינו   הגברה   רחשההת  אכןאם  .  התמיסה  יותמצי בחוצבעה ברגע שישנו 

מיידי,היי  -  המבוקש  המקטע  של צבע  שינוי   אנזים  שפעילות  מכיוון  ה 

 .[8] התמיסה בחומציות לשינוי גורמת הפולימראז

צבע  על  המתבססת  -  טיתצנפלואורס  שיטה .ב   פלואורסצנטי ן  הוספת 

  מה הדגי  הרצוי  המקטע  של  הגברה  התבצעה  שאם  כך"א,  לדנ   שנקשר

 .[9] תזהר

מכיוון  ות,  ניתן לדעת האם התרחשה הגברה ע"י בחינת העכיר  -  עכירות .ג

 Magnesiumנקרא  הואי  שבזמן ההגברה של המקטע הרצוי נוצר תוצר לו

Pyrophosphate  ה לעכירות  זוהגורם  בחינה  להיעשות    תמיסה.  יכולה 

 . [10] בעין או ע"י מכשיר מתאים כמו ספקטרופוטומטר
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 רה איזותרמיתהגב תטשילבין  PCR-ה שיטתההבדלים בין סיכום 

 איזותרמית  הגברה מבוססות שיטות PCRות וססמב שיטות ההגברה  סוג

טמפרטורת  

 הבדיקה 
 עה קבו רטורהטמפ -איזותרמית משתנות  רטורותתלויה בטמפ

)הפרדת  דנטורציה

 ( גדילים
 נעשית ע"י אנזים דנ"א פולימראז ייחודי  ם "י חימושית עענ

 נדרשה ציודה
Thermocycler-   מכשיר המאפשר

 ותטררבין טמפמעבר מהיר 

עודי, ניתן  יאין צורך במכשיר י בחלקן

  ןלעיתים באמבט מים מוכוולהשתמש 

 הרצויהרטורה לטמפ

 דקות 30-כ מספר שעות  הריאקציה  זמן

 גבוהה מאוד  ותרגישה
ווח כי הרגישות  ערכות מדית הרבמב

 PCRדומה לזו של בדיקה מבוססת 

 ל פריימריםמשתמשים במספר סטים ש ם אחדרימשתמשים בסט פריימ פריימרים ה

  -יקות "בשטח"בד

POC (Point of 

Care) 

ליישום מחוץ למעבדות ובתי   ניתנתלא 

נדרש ציוד ייעודי יקר, שרק   -חולים 

 ולים לתפעעאנשי מקצוע יוד

, מכיוון שאין צורך  POCאפשרות לטיפולי 

דורש תפעול ע"י , שבציוד יקר ומסובך

 אנשי מקצוע 

 מאד ה  גבו דיוקה

ת על  הערכות המבוססומרבית ב

הה  מדווח על רגישות ז  אלה תטכניקו

 PCR לבדיקות מבוססות

 די דם ייעואלרוב, אין צורך בכוח  שהוכשר לכך ,כוח אדם ייעודי נדרשהאדם הח  וכ

בדיקות הפר סמ

 במקביל 
 לכל הפחות 96

 במספר תלוי. ערכה כל עבור משתנה

 הבדיקה מיועדת לאיפה: פרמטרים

(POC באיזה מכשיר מ או ,)נעשיתעבדה  

  היא והאם ,(Thermocyclerאמבט או )

 ידנית אוטומטית או שיתענ
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 Polymerase Chain Reaction (PCR)ת עקרונות שיט –נספח א' 

11. PCR   א. השיטה פותחה ”טה מולקולרית המשמשת להגברת מקטעי דנ ה שיהינ

ומאז מהווה נדבך חשוב בביולוגיה המולקולרית, בזכות   ',80-בראשית שנות ה

של מקטע גנומי עד לכדי פי מיליארד עותקים ות  יכולתה להגביר כמויות זעיר

]  בתוך שעות  ייעודי  שיטה  הינה   PCR[.  1מספר  מכשיר  מסוגל ה  ,המחייבת 

טלח בין  ולעבור  משתנות  בטמפרטורות  ולעבוד  שונות  ולל  מפרטורות 

(Thermocycler).    כיום המונחPCR   משמש פעמים רבות בעגה המקצועית גם

 דיקה, בנוסף לתיאור השיטה. הב  שמשמש לביצוע ,לתיאור המכשיר

 עקרון פעולת השיטה 

לה ישנה חיים, בו תחי  לה המתרחש בתאיםהכפן הגנוהשיטה מבוססת על מנ  .12

באמצעות   המקטע  של  הכפלה  ישנה  מכן  לאחר  הדנ"א,  גדילי  של  היפרדות 

זים המבצע פולימריזציה )דנ"א פולימראז( ולבסוף היצמדות חזרה של גדילי אנ 

 [. 2שנוצרו ] שיםהאם והגדילים החד

חיי .13 בתאים  המתרחשת  להכפלה  דבניגוד  מולקולת  כל  בה  מום,  כפלת נ"א 

ב על מנת להגביר מקטע  ים לרומשתמש  PCR-מתחילתה עד סופה, בשיטת ה

ב"מיקוד",   צורך  יש  לכן  בגנום,  הרצף    יגביר  שהאנזים  כך ספציפי  את  רק 

ריימרים ם"(. פ"תחלי  –. מיקוד זה מושג ע" שימוש בפריימרים )בעברית  הרצוי

)לרובהי רצף   20-באורך של כ  נם מקטעים קצרים חד גדילים  בסיסים( בעלי 

האזו ולסוף  לתחילת  ]משלים  להגביר  מעוניינים  אותו  של  2ר  הגברה  עבור   .]

נצמד לתחילת הרצף הייעודי  מקטע ספציפי יש צורך בשני פריימרים, פריימר ה

(Forward primerופריימר הנצמד לקצה ה ) רצף הייעודי(Reverse primer.) 

 ים בכל מחזור הגברה:שלב 3ישנם  PCR-במכשיר ה .14

מבנה    –  Denaturation)  הדנטורציה  שלב .א השינוי  מולקולת  דנ"א( -של 

גבוהות   רטורותשמוביל להיפרדות שני סלילי הדנ"א. שלב זה נעשה בטמפ

 מעלות צלזיוס(. 90-)כ
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המש  -  הצימוד  שלב .ב לרצפים  הפריימרים  נצמדים  בדבו  להם  נ"א.  לימים 

 מעלות צלזיוס בדרך כלל.  50-60של  רטורהה נעשה בטמפ שלב ז

של המקטע הרצוי באמצעות בו מתרחשת הפולימריזציה    -  ההגברה  שלב .ג

בטמפ נעשה  זה  שלב  ייעודי.  כ  רטורהאנזים  בדרך   70-של  צלזיוס  מעלות 

 כלל.

המכשיר חוזר על שלושת השלבים הללו בכל מחזור הגברה, כאשר בדרך כלל  .15

כישנ  הגברהמח  20-40-ם  מ  זורי  בכל  עותקי בריאקציה.  מספר  מוכפל  חזור 

פי   המבוקש  מעריכית  2המקטע  להגברה  שמביא  מה  היא3],  המשמעות   .], 

 30עותקים מהרצף הרצוי. לאחר    n2מספר מחזורי הגברה, יתקבלו   nשעבור  

 [. 3מחזורי הגברה נקבל לרוב מעל מיליארד עותקים של הרצף המבוקש ]

 PCRם בדיקת צע טרם קיושיש לבקדמות  פעולות מו

הפעלת כאמ .16 לפני  אך  הרצוי,  המקטע  של  ההגברה  מתבצעת  במכשיר  ור 

 רך במספר פעולות מקדימות:המכשיר יש צו

 יש להפיק תחילה את דגימת הדנ"א הרצויה. .א

לאחר מכן יש לרכז את כל החומרים הדרושים לריאקציה במבחנה אחת.   .ב

טע ספציפי,  להגביר מק  רוצים  נה אנובמבחנה צריכים להימצא: דגימה ממ

בה כל   ,ם המבצע פולימריזציה, פריימרים, נוקלאוטידים ותמיסת בופראנזי

 בים הללו נמצאים יחד.המרכי

 זיהוי המקטע הגנומי המבוקש 

ואין   ,חשוב לזכור כי לאחר שלב ההגברה, כל תוצרי התגובה נמצאים במבחנה .17

יודעים האם הדגימה שבדקנו מכילה את המ ב  כן נדרש שלרצוי. לקטע האנו 

 בצע את השלב בשתי דרכים:נוסף. ניתן ל

)ג'ל .א אגארוז  בג'ל  ההגברה  תוצרי  את  להריץ  וטעון   ניתן  מפולימר  העשוי 

שהינן   ההגברה,  תוצרי  חיובי(.  במטען  ובקצהו  שלילי  במטען  בתחילתו 

שמולקולות   כך  הג'ל,  לאורך  "ירוצו"  שלילית  טעונות  דנ"א  מולקולות 
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יתע יגדולות  ביחכבו  למולקולוותר  ולכן  ס  קטנות,  יותר ית  קרוב  ישארו 

ההתחלה לנקודת ההתחלה, לעומת מולקולות קטנות שיתרחקו מנקודת  

ויתקדמו אל עבר קצה הג'ל. בכל ג'ל ישנו סמן גודל, כך שניתן לדעת מה 

גודל המולקולה לפי המיקום שבו היא נעצרת בג'ל. בהנחה שאנו מכירים 

ה בג'ל  ת באמצעות הרציכולים לדעקש, אנו  המבואת הגודל של המקטע  

 [. 4האם המקטע המבוקש נמצא בדגימתנו ]

ההגברה באמצעות שיטות ריצוף שונות, ובכך   כמו כן ניתן לרצף את תוצרי .ב

המבוקש   המקטע  האם  ולדעת  התוצרים  של  הבסיסים  רצף  את  לקבל 

 קיים בדגימתנו. 

מקטע הדנ"א   די לדעת מה גודלבג'ל. בכפי גודל ים לגדילי הדנ"א המופרד  3 איור
 הרצוי הוא מושווה לסמנים שגודלם ידוע ונמצאים מצד שמאל.

Image credit: Genome Research Limited 
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 Wikipedia credit: Image "א.דנ מקטע ריצוףלאחר  המתקבל  התוצאות  גרף  4 יורא

 גרסאות נוספות של השיטה

18.  Reverse Transcription PCR (RT-PCR)-   טכניקת המאפשרת   PCRזוהי 

שעתוק על  מבוססת  השיטה  רנ"א.  מקטעי  של   reverse) לאחור    הגברה 

transcription  ) הנקרא ייחודי  אנזים  באמצעות  לדנ"א,  רנ"א  מקטעי  של 

Reverse Transcriptase - RT  [5מביאה האנזים  של  פעולתו  להיווצרות   [. 

דנ"א   למקטעי  הרנמקטמשלימים  הנקראים  עי  להגביר,  שברצוננו    cDNA"א 

(DNAcomplementary  מקטעי יצירת  לאחר   .)cDNA    כמו ההגברה נעשית 

 רגילה.  PCRבטכניקת 

19. Real Time PCR/ quantitative PCR (qPCR)  -  כמותית  טכניקה  זוהי 

 כמות  של  קריאה  מתרחשת  זו  הבשיט"א.  דנ   מקטעי  של  הגברה  המאפשרת

לשיטת  במכשיר  רצההה  כדי  תוך  הנוצר  א"הדנ  בניגוד   ,PCR   בה מסורתית 

. לכן, שיטה זו משמשת [6]  מזהים את הרצף המוגבר רק בסוף פעולת המכשיר

 לא רק לגילוי מקטעי דנ"א אלא גם לכימותם.
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  האנכי  בציר. רתאח דגימה  מייצג צבע כל. RT-PCRהמדמה תוצאות בדיקת  גרף - 5 איור
 . האופקי  בציר המיוצג  ההגברה  במחזור תלותכ לתהמתקב סנציה רהפלו  רמת מיוצגת 

Wikipedia credit: Image 

זו מתבסס עלה .20 צימוד מולקולות פלורסנטיות לדנ"א, כך שכל   כימות בשיטה 

פלורסנטי  בצבען  מסומנת  תהיה  נתון  ברגע  הגברה  שעוברת  דנ"א  מוקלות 

 [.  6ספציפי לו ]שיפלוט אור באורך גל 

במכשיר ייעודי, בעל גלאי המסוגל לזהות צעת  כניקה זו מבובט  PCR  תריאקצי .21

ל מועברים  הפלורסנטית  הפליטה  נתוני  פלורסנטית.  ישנה  פליטה  בו  מחשב 

תוכנה המחשבת מהו מספר מחזורי ההגברה הנדרש לדגימה להגיע לסף רמת 

[ מסוים  מחזורי6פלורסנציה  מספר  חישוב  בסיס  על  לחשב    [.  ניתן  ההגברה, 

 ת.חלתית הדגימה ההתמה הייתה כמו

באמצעות    דנ”אcגם בשיטה זו ניתן להגביר מקטעי רנ"א ע"י הפיכתם למקטעי  .22

 .RTהאנזים 
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 8( Abbott) אבוט של חברת NOW-IDשימוש בערכת  -ב' נספח 

לשימוש    ID-NOWערכת   .1 האושרה  וצברה   (2020במרס    27)  FDA-ע"י 

 .פולאריות רבה בארה"בופ

מת .2 עלהבדיקה  ייחודיתהגברטכנולוגיית    בססת  איזותרמית  גנטית   ,ה 

בחברה אחרים. NEARונקראת    שפותחה  במקומות  שימוש  בה  נעשה  ולא   ,

הבד לערכת  הקובנוסף  לנגיף  היום  החרונה,  יקה  עד  הוציאה    ארבע ברה 

זה  הבדיק  ערכות ל  2)  מסוג  בדיקה  לשפעת,  בדיקה ו  RSV-בדיקות 

 [. 16( ]לסטרפטוקוק

והאיים הפסיפיים  נכון .3 ריקו  פורטו  נמכרת בארה"ב,  ה.  להיום הערכה   1-עד 

סה"כ      2020ביולי   החברה  אלה   4.5מכרה  במדינות  בדיקה  ערכות  מיליון 

[16.] 

מתבצע   .4 הבדיקה  בערכות  מחקר השימוש  ובמרכזי  חולים  בתי  במעבדות, 

החברה   הצהרת  לפי  של נ אקדמיים.  במתכונת  גם  בערכה  להשתמש    יתן 

 [. 17כיוון שהיא לא דורשת מעבדה או ציוד מורכב נלווה ] POCבדיקת 

הדגל בה משתמש הבית הלבן לבדיקת עובדים ואורחים רכת  כה זו הינה עער .5

 [.18המגיעים למקום באופן יום יומי ]

 יצוע בדיקהב)מימין( והחלקים הנלווים לו ונדרשים ל ID NOWמכשיר  6 איור
Image Source: Rapid Microbiology 

 
   :בדיקות אבחון מולקולריות חדשניות  ע בנושאהמידע והיד להרחבה ראו את מסמך מרכז  8

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n109-covid-19-molecular-based-
testing  

https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n109-covid-19-molecular-based-testing
https://www.gov.il/he/departments/publications/reports/report-n109-covid-19-molecular-based-testing
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