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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 76מספר  מסמך

 מנטילת הדגימה ועד אבחון מעבדתי –כמכלול  PCRרגישות בדיקות 

 הדברים עיקרי

 , ולמעשה העיקרי בישראל ובמדינות אחרות ן כלי האבחוןה PCR בדיקות .1

בעלות רגישות בין היתר בשל היותן  ,ברחבי העולם תו התקן לאבחון קורונה

 מושפעת להיות עשויההבדיקה  רגישות גבוהות.)ספציפיות( וסגוליות 

מידת המיומנות של  – מהחשוד כחולה הדגימה נטילת מאופן רבה במידה

דגימה בשלב  ת, נטילעל כך נוסף(. כו'נוטל הדגימה ומהיכן ניטלה )לוע, אף ו

מרגע החשיפה, עלולה לספק תוצאה שעות  48-מוקדם מדי, לרוב פחות מ

 היעדר עומס נגיפי מספק לאיתור.ב( false negativeשלילית כוזבת )

, עשויות גם הן להשפיע על מערך הדיגום הנוכחי בפרט בעומס, יותאפשר תקלות .2

שגיאות , אלו עשויות לכלול תקלות מחשובעל מידת הדיוק של הדגימות.  רבות

, אחסון הדגימות )אחסון ממושך או שאינו בקירור מספק לפני ביצוע הבדיקה(ב

 וקשיים לוגיסטיים שונים. טעויות אנוש

, אך מספר פרסומים מעידים על כך עדיין דלהנושא זה בהספרות המקצועית  .3

 המשתניםעם  בשקלול, 95%של מעל  PCRגבוהה לבדיקות  רגישותשחרף 

 .70%-כל תיורד רגישות זו הדגימה בנטילת הקשורים

המערכים הדוגמים  לוודא כי כל יש הבדיקהה ברגישות עלמזער את הפגי כדי .4

הדגימות באופן אחיד, המתאים לספרות הקלינית העדכנית  נוטלים את

שוני בין נטילת דגימות מהלוע בנוגע ל, יש לוודא את המידע על כך נוסף .ביותר

ודגימות משולבות משני מקומות אלו. זאת, לצורך מתן  לעומת דגימות מהאף

המיטבי שבו קביעת מדיניות בנוגע לאופן לבסיס מידע רלוונטי לקבלת החלטות ו

 .הדגימות יש ליטול את
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 רקע

 האףמ מטושדגימה בנטילת כיום כוללת בישראל לאיתור נגיף הקורונה  בדיקה .1

מהנדגם.  נגיפי RNAלנסות לאתר  כדי PCRוביצוע בדיקת  יחד הלועו האףמ או

נמצאת בשימוש נרחב. בדיקה זו תלויה העולם והיחידה זוהי הבדיקה הנפוצה ב

ובציוד )כמות הנגיף בגוף( הנדגם  בקרבבשיטת הדגימה, בעומס הנגיפי 

 .ההמעבד

 100%-של קרוב ל )ספציפיות(סגוליות  ואה PCRשל בדיקת  היתרון .2

 רגישות ,אולם .RNA די מכילה הדגימה כאשר ,(95%)מעל  גבוהה ורגישות

 מצליחה אינה אשר ,מטושב דגימהה לקיחת טכניקת בשל מוגבלתהבדיקה 

כלל בשל  מתדוגאינה ולעיתים אף  בכמות מספקת לזיהוי הנגיף את לדגום תמיד

 . נטילה שגויה של הדגימה

 שיעורשכן ממנה ניתן להסיק את  ,חשיבות מכרעתהערכת רגישות הבדיקה ל .3

ככלי  האמינות ואת בה המתקבלים( false negative)" הכוזבים שלילייםה"

נדגם מקבל תשובה  כאשרקבלת החלטות וללהערכת התפשטות המגפה 

 שלילית.

מטוש: מד"א, צה"ל ובתי  נוטלים דגימות באמצעותגופים במדינת ישראל  כמה .4

מה שמוביל לנטילה שונה מעט  - אחידהתמיד גמים אינה והכשרת הדוחולים, ה

של הדגימות בכל מקום. נוסף על כך, טיב נטילת הדגימה תלוי במידה רבה 

 . בהכשרת הדוגם )אם הוא רופא, פרמדיק, סטודנט וכן הלאה(

 ספרות תריסק

 PCRבדיקת  ה שלמאמרים אשר בדקו את רגישות נסקרו לצורך בחינת הנושא .5

בפרסומים . (או שניהם יחד)לוע, אף גוף ב ממנו היא נלקחתשכתלות במיקום 

 חולים מאומתים  דגימות מאזורים שונים בגוף שלניטלו  אקדמיים אלו
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מאוד עבודות בעולם בנושא נעשו מעט . PCRבשיטת נבדקו והן , COVID-19-ב

 .ואמינותם אינן גבוהות איכות המחקריםו ,זה

 היא הבדיקה רגישות מהלוע מטוש בבדיקת כי הראו המחקרים תוצאות .6

 .73%-63% היא שהסתמנה הרגישות מהאף מטוש בבדיקת. 61.3%-32%

 מהלוע דגימותב הבדיקה רגישות את בדקו אשר עבודות נמצאו לא

 בביצוע הבדיקה יותר גבוהה רגישות העלו כי קיימת המחקרים .יחד מהאףו

)מספר  קצר זמן עבר אשר חולים ובקרב יותר קשים תסמינים בעלי חולים בקרב

 .שלהם ההדבקה מרגע ימים(

בשל ערך מספרי לרגישות הבדיקה,  מלקבוע נמנע ינהאמריק -CDCה .7

צהיר כי יש לבצע מחקרים לפיכך, המרכז ה .ומתוקף מהימן ידעחוסר במ

  נוספים בתחום.

 סיכום

 שהיא כפי לקורונה הבדיקה רגישות רמתאת  בוודאותניתן לדעת  לאלהיום,  נכון .8

 המחקרים סמך על ערכההה. ישראל במדינת הנוכחית במתכונתה מתבצעת

 רבה ושהדבר תלוי במידה ,73%-63% של ברגישות שמדובר היא הנוכחיים

 . הדגימה נטילת ה שלובטכניק בנבדק הנגיפי עומסב

מערכתית של טכניקת -למקסם את רגישות הבדיקה יש לדאוג להפצה כלל כדי .9

 ת מטושמבצעים נטילהבין הגופים  ליצור אחידותכדי  ,דגימת המטוש הנכונה

 . מיטביתלוודא שהן נעשות בצורה 
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 מקורות

בהשוואה בין סוגי דגימות שונות:  PCR-ה רגישות את הבודק מחקר .1
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997 

בהשוואה בין דגימת הלוע לדגימת האף וכתלות בחומרת  PCR-ה רגישות את הבודק מחקר .2
המחלה ובמשך הזמן שעבר מההדבקה: 

drxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.20021493v2https://www.me 

חזה:  CTמנטילת דגימה מהלוע לבין ביצוע של  PCRאשר משווה בין  מחקר .3
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200642 

לצורך אבחון קורונה באופן כללי:  PCR-RTבדיקות  בנושא CDC-ה של מסמך .4
https://www.fda.gov/media/134922/download 

: מהאף מטוש דגימת נכונה בצורה לנטול יש כיצד מדגיםה סרטון .5
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE 

https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997
https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2762997
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.20021493v2
https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.02.11.20021493v2
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200642
https://pubs.rsna.org/doi/full/10.1148/radiol.2020200642
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.fda.gov/media/134922/download
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE
https://www.youtube.com/watch?v=DVJNWefmHjE

