
 

 
 
 

 

 י תשפ"א בתשר טי"|  7.10.2020 |רביעייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 185מספר  מסמך

ניתן להגדיל משמעותית את תפוקת מערך הבדיקות ולהוזילן 

להתמודדות עם  באופן שיסייע ,על בסיס התשתית הקיימת

   פת הקורונהמג

 עיקרים 

לגילוי נגיף הקורונה נחשבת בעיני רוב מדינות   היקף הבדיקות הגדלת .1

מודדות  להתית היציאה יבמימוש אסטרטג צעד הכרחי ומרכזיהעולם 

 .  ן עם התפשטות הנגיףד אותקפהמשבר שסיום לו

 לבודדם  ,נשאיםיותר של רב מספר  לזהות ת מאפשרבדיקות הף היק הגדלת  .2

מוקדי   בזיהוילתרום עשויה היא כמו כן,  .הדבקההשרשראות  לקטוע אתו

רמת  בהקטנתואף  ,חלקים נרחבים במשק  בשחרור תחלואה, 

  התחלואה הכללית.

 ות יקף הבדיק ם בהבעול המובילות ותנדימהמאחת נחשבת  ישראל .3

מעלה את הצורך ה ,בד בבד היא סובלת מתחלואה רבה אך  ,נפשל

היקף הבדיקות   בהגדלה מתמדת של היקף הבדיקות לגילוי נגיף הקורונה.

  ,בישראל הקרוב גם במהלך החורף גדול צפוי להיות  ,היומיות הנדרש

  .ערכות לכךיונדרשת ה 

  יחיד,  ה בדיקהעל מתוומסתמך  ץראבכיום הקיים מערך הבדיקות  .4

ביחס  ברגישות גבוההמזהה חולים המתווה  .RTqPCRבדיקת שבבסיסו 

בעת   נדרשתההתפוקה  את הגדלתאינו מאפשר לכל בדיקה אחרת, אך 

בלבד  יכולה להתבצע במעבדה ייעודית  ,בדיקה זו מצריכה מכשור מיוחדזו. ה

לביצוע ת נו מיות הנית היו ותקכמו כן, כמות הבדי .ידי עובדים מיומנים עלו

 . המרכיבים אותהסך הזמן הדרוש לכל אחד מן השלבים  על ידימוגבלת 
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תנו מענה לצרכים  ייאשר  ,למתווה זה ושינויים אפשריים חלופות בבחינת .5

, מהירות,  דיוק ) הבדיקותשל  מספר מאפייניםולשקלל לנתח נדרש  ,בארץ

, בדיקה הוגמ דל .בלבד במאפיין אחדלהתמקד ולא  –( תפוקה ומחיר

שניתן לבדוק  במידה  1בעלת תפוקה נמוכה  עשויה להיות הירה מאודמ

 .בפרק זמן נתון ,על אותה תשתית ,מצומצםאנשים  מספרבמסגרתה 

  , להבנתנו מעלה  בדיקה הזמינות כיוםטכנולוגיות מגוון של  מאפייניםהניתוח  .6

למענה על  הבסיס  מהווה את עודנה ,הנהוגה כיום ,RTqPCR-הבדיקת כי 

להגברת   המפתחלהבנתנו,  . בארץת ושרהנדהבדיקות  רכיוצ רוב

שלבים  בנקודתיים שינויים טמון בביצוע  של מערך הבדיקות התפוקה

 ים בדיקה כפי שנדרשהתוך עמידה בזמני  זאת ,הנוכחי במתווה הבדיקה

ובמאפייני דיוק שאין שני  חלופותחס לילהתוויות השונות, במחיר נמוך ב

   להם.

בדיקה ללא   ;בחוםגימות טרול ד נ  :, ניתן למנותיםבמסגרת השיפורים המוצע .7

המתאימים  ות )בתרחישים איגום מטושים ומבחנ ;RNA (Direct PCR)הפקת 

 ועוד.  דוגםביצוע דיגום עצמי במקום על ידי ; אחד-לכך( במקום לדגום אחד

  ניכרת את  בצורה יבחלהרכחי תאפשר וה הנובמתו שיפוריםהטמעת ה .8

מערך  ההפעלה של בתפיסת  שינוילא , ללןיהוז ל והבדיקות  קףהי

באמצעות שימוש  ,זאת. שיטה( וובאיז  קודם)קרי את מי בודקים הבדיקות 

שיעור   צתהחמל  ,ותרכל היל תובלנה שר א ,יקות שרגישותן גבוהה דבב

 ביותר. וךקה הנמושר ההדבכי בעלכ כיםהמוער ,נשאיםשל  קטן

לאומית כנית ו ת קדםל מומלץ תמשמעותי התייעלותלייצר  כדי, לבפוע .9

אשר חלקם כבר  ,הנוכחי  במתווה מספר שיפוריםמהירה של להטמעה 

  .םברחבי העול  אומצו

 
במידה  ,רכלומאותן ניתן לבדוק במקביל. סך הבדיקות של ו ,ההבדיקהמאפיינת את  מהירותהשקלול של  נההייקות תפוקת הבד 1

 .ות נמוכהצפויה להיתפוקתה  מספר רב של דגימות במקביל, אמצעותהב בדוקתן ללא ניהינה מהירה יחסית, אך ת דיקה מסוימוב
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הנוכחי  מתווה הר שיפו ל במקבילתהליכי תיקוף  כנית זו לכלולו תעל  .10

פתיחת  )בדגש על  הן ותפוק מז, בהיבטי העבודה במעבדהשל תהליך 

  מחקר לכלול ך צורים יקבתהליך זה  ,ונתייראב .בתהליך( "בוק צווארי בק"

היישומי הנצבר בעולם הידע הנגשת על  ניםאמו מוביליו יהיואשר  ,ולוגיכנט

 . בצורה מיטבית  ייםהשינות קידום באופן שיאפשר א ,בנושא

 התהליך  במעטפת םשינויי מספר ביצוע על התוכנית לכלול ,על כך נוסף .11

טחת בהם בה ו ,הבדיקות בהיקף יהייתמכו את העלר אש, המעבדתי

, בין הגופים הרלוונטיים בצורה ממוחשבת ההבדיק ותצאותשל תממשקות הה

 .נרחב איסוף דגימות ל  ערכותי והתכנון תהליכי רכש 

הבדיקות   מערך את תפוקת דיל אנו ממליצים להג , דיייבאופן מ  ,כמו כן .12

  מת דק ואובנ ש) שיםאיגום מטוב השימוש ה ניכרת שלהרחב צעותמאב

וי להגדיל  פצזה  שיפור .םא מתאיוהלהם ש מתוויםעבור ב, ארץ(ב

מתווים מוגדרים  ביבוצע  אף אם)  את תפוקת הבדיקות ליום משמעותית

  .הבדיקות השפעה מינורית על רגישותבעל  ואוה ,(בלבד

יאפשר   הז סמךבמ תעהמוצ כנית ו תהיישום  ,בשורה התחתונה .13

 ח וובט אלפי נבדקים ביוםות למאת הבדיקו קףאת הילהגדיל להערכתנו 

להתמודדות  לתרום צפוי ך ובכ ,ימתהקי יתשתהת בסיס על ,בועותשל ש

 .קורונהפת ה גמיעילה עם 
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 ווה הקייםשלבי הבדיקה במת

 :מתווה הבדיקה הנהוג כיום מורכב ממספר שלבים .1

שים טוהמ םוע. לאחר הדיגום מוכנסי מות האף והל קרדיגום מטוש ל - דיגום .א

  חומר(. הViral transport medium, VTM) ה עברמכילה נוזל הלמבחנה ה

  VTM-עוברים לנוזל ה  ,כמו גם שאריות תאים אנושיים שנדגמו במטוש ,הנגיפי

  אשר עליו מבוצעת הבדיקה.

  2 בשל תיעם דרגת בטיחות ביולוגבמעבדה בחדר עובדים ממוגנים  - נטרול  .ב

   נות המכילות את פותחים את המבח( BSL – Biosafety levelומעלה )

  נטרול מכילה נוזל למבחנה נוספת הוזל נים חלק מהוהמטוש ומעביר VTM-ה

תהליך זה חיוני לצורך עבודה עם הנגיף   (.Lysis bufferהמפרק את הנגיף )

 ללא חשש להדבקת הצוותים הבודקים. 

ור העבודה בבטיחות מועברת מאז תל הדגימה המנוטר - RNAהפקת  .ג

  פעולות פיפטציה לצורך  עתהמבצע זרולרובוט בעל  בוהה ומוכנסתג ית גוביול

מהדגימה. התהליך כולל   חומצת הגרעין הנגיפי( - RNA) גנטיה חומר ה הפקת

  באריות  96בעלת  ייעודיתמעבר דגימה ממבחנות מעבדה יחידניות לפלטה 

(Wells). ים  יהגנטי לחלקיקים מגנט של החומר הרמתבצעת קשי ,לאחר מכן

 האחריםוב החומרים ר ה שליפ(, שטMagnetic beadsם )יסקופיורקימ

 ומר הגנטי המנוקה בתמיסה ניטרלית  ושחרור החימה גמהד

(Elution buffer.)  חומרי הדגימה אשר עשויים לעכב  את  סלקתמההפקה

יר את  גבמש מה  את החומר הגנטי שהופק, תומרכז  RTqPCR-את תהליך ה

את  יות המכילות ק מחולק לבארופשה יהחומר הגנט רגישות הבדיקה.

 .RTqPCRריאקציות ה סת תמי
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  מבוססת על שני תהליכים אנזימטיים: RTqPCRקת יבד .ד

  .Reverse transcriptaseאנזים העל ידי  cDNA-ל  RNA-הפיכת ה (1

 PCR – Polymerase chain) באמצעות סבבים תרמייםמחזורית  ההגבר (2

reactionים נזידי הא  גיפי עלבגנום הנ ( של אזורים ספציפייםTaq 

polymerase.  

(. כלומר, שתי הריאקציות  One stepבי )לש -חד תהליך נהוג ותבמעבד  .2

  באותה מבחנה. ברציפות מתרחשותהאנזימטיות 

(. qPCR – quantitative PCRא תהליך כמותי ולא איכותי )יההגברה הגנטית ה    .3

ים גנטיים פשהם רצ (,Primersתחלים )רגיל ישנו שימוש בשני  PCRיך להבת

גנטי )באוריינטציה שונה מר הבחו ם אתרילשני  םימהמתאי טיים קצריםתסינ

אליהם. הפעילות האנזימטית מביאה רק  ים( ועל כן נצמדDNA-מבחינת גדיל ה

ך  י לבכל מחזור בתהשל האתר הגנטי שבין שני התחלים.  DNAליצירת מקטע 

  .תחליםה ין שני  גנטי שב החומר הל  ש ספציפית ישנה הכפלה  PCR-ה

מתאים  ה, גלאי, Probeנוסף המכונה  נטטיירצף גנטי ס נויש qPCR-בתהליך ה    .4

אליהם נצמדים התחלים בחומר הגנטי. ש אתרי הקישורי נשבין  אזור הממוקםל

ומולקולה   (fluorophoreרסנטי )אושני חומרים, סמן פלו מצומדיםלגלאי 

מאפשרת   ינה( ועל כן אQuencher) ל הסמן רסנטי שואהבולעת את האות הפלו

,  Quencher-וה fluorophore-משוחררים ה תיהגנט בעת ההגברה. את זיהויו

 Real timeבמכשיר ניתן לזהות שבכל מחזור הגברה נוצר אות פלואורסנטי וכך 

PCRק הרב של לדיו סיהוא הבס רסנטי המשוחרר מהגלאיאו. הסימון הפלו

 .RTqPCRבדיקות מסוג  

יים בכל  נטרס אוולם פסמני תריוישוחררו  כך גימהר חומר גנטי בדתו ייהיה ככל ש    .5

בשלב מוקדם יותר של תהליך  יותר חזקרסנטי אושלב הגברה, ויתקבל אות פלו

 ה. רההגב
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 עובר   רסנטי המתקבל מהדגימה הנבדקתאוהפלובו האות ש  מחזור ההגברה  .6

  ה מה הדגי" של אותחזור הסף ף הרקע שהוגדר לבדיקה מכונה "מס את

(resholdCycle Th-tCערך זה .) התחלתי  ר הגנטי המהחו תכמו א את בטמ

רסנטי שהתקבל ממנה  אושנמדד בדגימה הנבדקת. למשל, דגימה שהאות הפלו

  .22tCמחזורי הגברה מקבלת את הערך  22הופיע לאחר 

מת  נות מסויאפשרות לשות לדגימה, אך קיימת ו יתוצאות הבדיקה הן כמות  .7

ות  קמיף ברגר של הנזופיהדיגום וחוסר פי או , בשלשל נבדק תה חוזרבדגימ

הנבדקות. על כן, לרוב נעשה שימוש בתוצאות הבדיקה באופן איכותי  

  שלילי(./)חיובי
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 צעדי הכנה להעצמת מערך הבדיקות

 עביצועל  במסמך זה אנו ממליצים ותפורטמה הצעותהלצורך יישום יעיל של   .8

לי  עמם אינם בצעלכש צעדים אלו )  תרך הבדיקובכל מע די הכנהעצ מספר

עומס על  ה תוהקל  "צווארי בקבוק" פתיחתיאפשרו  עה על התפוקה, אךהשפ

. נמנה  (צוותי המעבדות בעת העלייה המשמעותית המתוכננת בהיקף הבדיקות

 . מצעדי ההכנהכמה 

ת  גישועל ראחד ב במתווהיום כעלות המעבדות בישראל פו -מבחנות  תיהתווי  .9

ירידה זה אינם מביאים לבמסמך  ם המוצגיםיישינוחלק מהשבעוד מקסימלית. 

(, שינויים אחרים  384ברגישות הבדיקה )כגון דיגום לליזיס ומעבר לפלטות 

 ברגישות הבדיקה. פיחותהיקף הבדיקות על חשבון להגדלת מביאים 

ניות, הנעשות  קליות בין בדיק הבדלקיים  .שוניםיקות שונות נעשות לצרכים דב  .10

ת הנוגעות  וככלי לקבלת החלטו חלה חון המבלצורך איקר ם בעלבעלי תסמיני

רכי מניעת הדבקה )קטיעת שרשראות הדבקה,  ולטיפול, לבין בדיקות הנעשות לצ

 סקירת אוכלוסייה, בדיקות במעברי גבול וכו'(.

. הרגישות הורדת סףבכון יס קיים מגעיםהוי וזי ת אבחון קלינילמטר תבבדיקו  .11

וזיהוי  אבחון חוליםהעובדה שבשל ם ג  קה אלאהבדיבות רק בשל חשיא ל ,זאת

נעשה במקרים רבים בשלבים מתקדמים של המחלה, זמן מה לאחר   מגעים

  , מנם בשיאווסמוך למועד הופעת התסמינים העומס הנגיפי א הופעת התסמינים.

רשת לגילוי  ת הנדמס ולכן הרגישו עומתרחשת ירידה ב אך ככל שמתרחקים ממנו 

 . ]5–3[ההנגיף גדל

 ככל הניתן של חיוביים מספר רבמציאת  ואהיעד המרכזי ה בהןש סקרבבדיקות   .12

  רבה ישנה חשיבות , ממוקדידמיולוגי פתוך דגימת אוכלוסייה שאין לגביה חשד א

תן לבחון קבלת ירידה מסוימת ברגישות  נו, ניבראיית בדיקות. ף ההיק להרחבת
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חיוביים ר ותהמעבר לתהליך החדש יביא במצטבר למציאת י אם הבדיקה 

 באוכלוסייה. 

דו"ח זה היא תוצאה של העלאת  דרכים המוצגות ברגישות הבדיקה בהירידה ב  .13

ת מוהל  חנומב השמונאיגום של  ה, נימלי של הבדיקה. לדוגמיסף הגילוי המ

, על כן יימצאו תאורטית רק דגימות שכיום  שמונההדגימה פי  למעשה את

מחזור פי  הבדיקה מגבירה בכל ) וימחזורי הגברה מסף הגיל שלושה רחוקות

כמו כן, מצטבר מידע מחקרי רב המעיד על   (.מחזורים 8=32את הדגימה,  שניים

  , ןעל כ .RTqPCR[6-9] דיקתלירידה בערכי ב ם בהתא ןקט  נציאל ההדבקה טכך שפו

של בעלי פוטנציאל   זיהויהירידה הראשונית ברגישות צפויה לגרום לפספוס 

 ההדבקה הנמוך ביותר.

או ברקוד מתאים(  / ם וימון צבע מסויהתוויה שונה של מבחנות )סבאמצעות   .14

בהן  ש שרשראות וזיהוי רה קליניתט ניתן להפריד באופן פשוט בין דגימות למ

בהן ניתן לבחון ירידה ש ,סקר תמות למטרת לבין דגיימלימקס ישותנדרשת רג

 ברגישות. 

ח זה מיועדים להביא "בדו יםהמתוארכל השינויים  -מחשוב וארגון מידע   .15

התארגנות מתאימה של מערכת עיבוד   בייר יחשאת, להגדלת היקף הבדיקו

 וייםהיקף מערך הבדיקות מחייבת שינ ערכות להגדלתי . על כן, ההוניםהנת 

 וכן לשלב הדיווח. ועיבודו ת איסוף המידעותונים למטר יבוד הנבמערך עוארגון 

או מבטלים שלבים מוקדמים בשרשרת   םיליעשמיככל  - יתירות מכשירים   .16

 כאשר מאוגדות דגימות בשלבים אלו, עשויים להיווצר  גם כמו ,הבדיקה

וריאקציות   RNA-ה בשלבים מאוחרים בתהליך )ובעיקרם הפקת "בקבוק  צווארי"

על ידי רובוט  תשלבים מאוחרים אלו מבוצעים אוטומטיש(. היות RTqPCR-ה

ניתן להעצים את עבודת   ,Real time PCRר שיהמבצע פעולות פיפטציה ומכ

הצטיידות במכשירים רבים יותר, ללא הגדלת   באמצעותה זה מקרהמעבדה ב

 אדם הנוכחי.הכוח 
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 ה גנטיתיקדבה והפקערכת  –לקיט ישראלי מעבר 

בתעשיית  חברות  מול על במשרד הבריאות צוות ייעודי וודשים האחרונים פחב .17

ובדיקה גנטית לנגיף    RNAלהפקת תכו ערח לפיתו טק הישראלית -הביו

כל רכיבי הבדיקה  יצר אתלי מאמצים אלו מאפשרים. מתוצרת הארץים"( )"קיט

ם רצפי(. הRTqPCRוריאקציות  RNA)ערכות דיגום, הפקת באופן עצמאי 

פיתוח המולקולרי  ו ונבדקו על ידי צוות ההתחלים והגלאי תוכננ  הגנטיים של

 במעבדה הלאומית לנגיפים.

  דיקהת הבקצר ביחס לערכו זמן גבוהות, דיוק רמות  ןה יתרונות הערכה החדשה  .18

גורמים  של התלות בניכרת פחתה ה ונמוך משמעותית מחיר , כיום ותהקיימ

על   חזקים(. נוסף תחלואה ותם בעת גלילצפות את היענ )אשר קיים קושי  זרים

פעת באותה  כה בדיקה כפולה לנגיף הקורונה ולנגיפי השיישם בער, ניתן לכך

 המבחנה.

ערכות  מעותית של מספר המש דלהגהיכולות הייצור העצמי שהושגו מאפשרות   .19

 ו כן, באמצעותכמ .יה בתפוקהיעל וכפועל יוצא מכך מביאות ל ,הזמינות

ובכך   ,שונה ברכיבים שונים יד באופן צור ניתן להצטיהשליטה על היי

,  ח זה"פורטו בדוהעצמת הבדיקות כפי שיל  יישום המתוויםלאפשר את 

 .משמעותית יותרבצורה יל את התפוקה  גדהלו

העצמת מערך  לצורךקה הקיים שריים במתווה הבדיפים אשינוי

 הבדיקות

מתווה  בלנקוט שינויים  ה מיטבית ניתןך הבדיקות בצורכדי לייעל את מער  .20

טכנולוגיות חדשות לתהליך. באופן זה ניתן יהיה  תהכנס הבדיקה הקיים, ללא 

ה  לוגיידי, מבלי להמתין להבשלה של טכנוית באופן מוגדיל את היקף הבדיקלה

 במתווה הבדיקה הקיים.לשינוי  אפשרויות ספת. להלן מספרנו
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במתווה   - ( Lysis buffer - ליזיסר ופ)במפרקת -משמרתתמיסה דיגום ל .21

. אפשרות נוספת היא  VTMנס לאחר הדיגום לתמיסת הקיים, המטוש מוכ

ה  . בדרך זו ניתן יהי2ל הנטרול )בופר הליזיס(ז עשה ישירות לתוך נושהדיגום יי

  ונים כלהוריד סיבמסגרתו מבוצע הנטרול, שבדה, במע אשוןאת השלב הר סוך לח

הדגימה תוכל לעבור  הטיפול במעבדה )ולפשט את ות, דגימבטיפול ב ביולוגיים

  . (RNA-או לאחר שלב נוסף של נטרול בחום לשלב הפקת ה  תוישיר

ס,  ליזילתמיסת ה VTM-ים מוספת דגימה מתמיסת הוה הקיו , במתעל כך נוסף .22

לערבב בין שני הנוזלים. כך נחסכת המהילה  וצע אין צורך ילו בשינוי המאו

ר  קצוכן מת רגישות הבדיקה(ה ביעלימה בנוזל וכוז הדגירי את מאפשר החיסכון)

 .משמעותית זמן הטיפול בדגימה

הקיים המחייב שלב הנטרול ב ךהצור לביטול פת נוס דרך - נטרול בחום  . 23  .

מספר מחקרים שפורסמו  .בחום נטרול לבצעהיא  (BSL2/33) תשתיות ייחודיות 

ר בטמפרטורה מסוימת  ן מוגדיה של דגימות לזמיהשהעל כך שבנושא מצביעים 

מית לנגיפים הראו כי גם ניסויים במעבדה הלאו .[10-12]אה לנטרולן המלאמבי

מעלות צלזיוס מביא לתוצאות   70-קובציה בנימה בחצי שעה של אינטרול הדג

את הדגימות בשילוב בופר  ן להמשיך להפיקנטרול בחום ניתחר ה . לאהרצויות

 ., כפי שיפורט בהמשך(Direct PCRליזיס או לבטל את שלב ההפקה )

 

   

 

 

 
מעבדה לנגיפים בבית  ים, הבהם המעבדה הלאומית לנגיפור מוסדות במספ םניסויי בק השינוי המוצע נבד 2

לאחרונה החלו  עין כרם. חולים הדסהית הובב (במפא"ת 876י בהובלת פורום בניסו)החולים רמב"ם 

 ונה.לדגום באופן זה גם במעבדת צה"ל לנגיף הקור

 ב'  1כמפורט בסעיף  3
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הראשון   "ר הבקבוקצווא" - )באמצעות דגימת רוק או דגימה מהאף(צמי עדיגום  .24

  שראל . בידורש כוח אדם מיומן וזמןה , ה הוא הדיגום המקצועיקבשרשרת הבדי

מצריך מיומנות  הבביצוע דיגום לרקמות האף )נאזופארינגס( והלוע, כיום יש צורך 

אופן הדיגום יכול   ,על כך ות רפואיים. נוסף כן מבוצע על ידי אנשי צות ול מסוימ

פעילות   את  רבה המקשה ך התמגנותל כן מצריעיטוש, ועללהביא לשיעול או 

ממוגן ועי צורך בדוגם מקצטל היתב הדיגום יתבצע בצורה עצמית, אםהדיגום. 

קבל  וי להבדל זה עש אפשרי נוסף בשלב הדיגום. "צוואר בקבוק"וייחסך 

 תפוקת הבדיקות. של משמעותית  הגדלהתתאפשר  אםמשמעות רבה יותר  

י  נריק מקמת רוק אושר על ידי המרכז האור  )קדמת האף( דיגום של רקמה נזאלית .25

מדויקות  כ . בדיקות רוק הודגמו[13], לרבות דיגום עצמי(CDCלבקרת מחלות )

ובדיקות אלו אושרו אף ללא הפקת   ,[14]יקת אף ולועדבמיוחד גם בהשוואה לב
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RNA על ידי ה-FDA[15-16].  פגיעהאין לית אנזכמו כן, מחקרים מראים כי בבדיקה  

 .[17-18]ברגישות

 ישנן מגוון אפשרויות לביצוע דיגום עצמי, אך נציג שני מתווים אפשריים:  .26

 ,ודק רתתבצע חלוקה מראש של מבחנות בעלות ב -דיגום עצמי בבתי ספר    א.

שימוינו לפי כיתות בבית ספר, והדיגום יבוצע בהדרכת המורים. לאחר מכן, 

 עברו למעבדה.וויהמבחנות ייאספו על ידי שליח 

בהם רמת התחלואה גבוהה או במוקדי שבדיקה באזורים  עמדתהצבת   ב.

לאחר הצגת תעודה מזהה תונפק מבחנה בעלת ברקוד. את   - התפרצות

ברו בין ניידות הבדיקה ויאספו את המבחנות  עישהאיסוף יבצעו שליחים 

 למעבדה.
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א תהליך  יומר הגנטי מהדגימה הת הח הפק - (Direct PCR)בדיקה ללא הפקה   .27

מהותי בעל השלכות על רגישותה של כל סוג בדיקה. תהליך ההפקה מסיר  

  ן ינאששיגרום לתוצאות  "רעש"עשויים לפגוע בבדיקה ואף להוות שחומרים 

הדיוק )בעיקר את הרגישות(   להגדיל אתספציפיות. על כן, שלב ההפקה מאפשר 

   בתהליך ההפקה. הנות בין בדיקות שמקורהשפעות רקע שיביאו לשו להפחיתו

  2-4) זמן נדרש תהליך זה לראשית,  :מספר חסרונות  RNA-הפקת ה לשלב   .28

ות  קידר הבמספ גדלתתלוי ברובוטים ייחודיים, ה ךליתה שה שנית, היות. (שעות

. שלישית, התהליך דורש חומרים בעלות  "צוואר בקבוק"עלולה להפוך אותו ל 

תהליך דורש הסתמכות על גורמים זרים  גבוהה לביצוע ההפקה. לבסוף, ה

ם )אותם ריאגנטים אשר היו חסרים בגל הראשון של המגפה החומרי באספקת

  בארץ(.

או ללא נוזל   VTMוך  תל  הדיגוםת בדיקה ללא הפקה, נדרש לבצע א יםצעבמ אם  .29

תמיסת הליזיס מכילה חומרים המעכבים שהיות  ,דיגום )למשל בדיגום רוק(

. לצורך נטרול ושחרור של  RTqPCR-ובות האנזימטיות בשלב ה מהותית את התג

וש שימיס(. החומר הגנטי ניתן לבצע אינאקטיבציה בחום )במקום השימוש בליז

ובעל השפעות שאינן מהותיות על   םם כישיולהודגם ברחבי הע Direct PCR-ב

, הנפוצה Seegeneוכן הודגם במסגרת השימוש בערכת , [19-22]רגישות הבדיקה

נגיף הקורונה הוכח בישראל במכון הביולוגי  בעבור  הטום השיישי .[23]ם בישראלג

אישר   FDA-ה ת לנגיפים בתל השומר. כמו כן,ה הלאומיבמעבדו [12]בנס ציונה 

  . [15]לרבות בשילוב דיגום רוק ,את השימוש בערכת בדיקה בשיטה זו
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מבוצעת במכשירים ייעודיים  RTqPCRבדיקת  - 384 מעבר לפלטות  .30

המבצעים סבבים תרמיים, המביאים למחזורי ההגברה, תוך בחינה בזמן אמת 

(. המכשירים  Real time PCRרסנטי המשוחרר )מכשירי או של האות הפלו

מסוגלים לבדוק בדיקות רבות במקביל. את הבדיקות ממקמים על פלטה 

.  RTqPCR-תמיסה לביצוע ריאקציות הולקת הבהן מחשיות ייעודית עם באר

לכל בארית מוספת דגימה ממטופל ספציפי )כולל בארית ללא חומר גנטי  

טי כביקורת חיובית(. הפלטה תכביקורת שלילית ובארית עם חומר גנטי סינ

)בניכוי  בני אדם 94באריות ועל כן יכולה לבדוק  96הסטנדרטית מכילה 

אפשרות   בעליהם  Real time PCR-ירי הק גדול ממכשהביקורות(. אך חל 

באריות באותו   384 - לבדיקה של פלטה עם צפיפות בדיקות גבוהה יותר

 על כן גודל הבארית קטן בהרבה.  ,משטח
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  RTqPCRיאפשר שימוש מועט יותר ברכיבים לריאקציות  384מעבר לפלטות   .31

של   הפי ארבעו גם הגברה כמלכל בדיקה )פועל יוצא של גודל הבארית הקטנה( 

מאפשר קיצור מהותי של זמן   384תפוקת המכשיר. כמו כן, מעבר לפלטות 

 . RTqPCRריאקציות 

 

לצורך העצמת התפוקה של הבדיקות ניתן לבדוק דגימות   -איגום דגימות   .32

. [24]בדיקה נסקר בהרחבה בדו"ח קודם של המרכז הבאמצעות איגום. אופן 

  שרות זו הוא הגברת התפוקה של הבדיקות. כיום מאו ההיתרון העיקרי בשיט

 שיטות עיקריות לאיגום דגימות: ששלו בישראל

למבחנה   RNA\VTM\LYSISאיגום של דגימות בשלב  -איגום מבחנות    א.

 המאגד יצא חיובי. אםאחת נבדקת. בדיקה חוזרת תבוצע לפרטי המאגד 
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איגום של מספר מטושים לתוך תמיסת נוזל אחת   -איגום מטושים   ב.

(VTM/Lysis הי .) היות   ,שמירה על רגישות מקסימלית שיטה זו הוא בתרון

בה היה נטבל מטוש בודד. שהמטושים נטבלים בכמות נוזל דומה לכמות ש

  המאגד יוצא חיובי. אםהחיסרון הוא הצורך לדגום מחדש את הנבדקים 
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אפשר אופן המהכללת כל דגימה במספר מאגדים, ב -איגום קומבינטורי    ג.

ממנה ניתן להסיק אילו דגימות חיוביות מתוך כלל  ש ות של תבניתרהיווצ

הצורך לבדוק מחדש את פרטי  תייתרשמ. היתרון בשיטה זו הוא [25]הדגימות

  פעולת ה של וגיסטיקהמאגדים החיוביים )יתרון בזמן הבדיקה ויעילות בל

רונות הבדיקה הם פגיעה מהותית יותר ברגישות )מתוך  המעבדה(. חס

הדילול הרב יחסית הנדרש ביצירת המאגדים בשיטה זו(, שגיאות מרובות  

בשיטה זו  תהפעולות הגדול מהותי  מספריותר ביצירת המאגדים )נגזר מ

לשיטות  יותר במשאבים בהשוואה  קטןחיסכון , לצורך יצירת המאגדים(

וכן השיטה אינה מותאמת לפיזור לא אחיד של הדגימות   ,ותרם האחהאיגו

 . החיוביות בין המדגמים השונים
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 האפשריים על מאפייני הבדיקה שיפורים ההשפעות של הניתוח 

מאפייני הבדיקה מחולקים לשניים: דיוק וביצוע. הסיבה להפרדה בין המאפיינים   .33

ה, ויש מהות הבדיק ה למעש ת( הםת וסגוליו היא שמאפייני הדיוק )רגישו

 .או החלפתה  טכנולוגיהבלהתחשב בהם טרם מבוצעת בחינה לשינוי 

 דיוק 

החיוביים האמיתיים שיזוהה. מאפיין זה  שיעוררגישות הבדיקות היא  -רגישות     .34

חשוב בבדיקה הקלינית )לצורך חישוב יעילות הסיכוי שבעל התסמינים אכן  

ד המאומתים, קיומן של  )לצורך בידו וגייםדמיוללצרכים אפי חולה( כמו גם

 חקירות יעילות והבנה נכונה של ממדי התפשטות המגפה(. 

המידע   נבדקהצפוי ברגישות הבדיקות  פיחות לצורך הערכת המשמעות של ה  .35

במסגרת הצעדים המוצעים בדו"ח זה.   tC-על הירידה הצפויה בערכי ה הקיים

מאומתים שנבדקו   527של  tC-י הת ערכעל גרף התפלגו ירידה זו הוצלבה 

גרף זה מעריך את אחוז הנבדקים המשוער  .(X ציר) במעבדה הלאומית לנגיפים

המאומתים   שיעורסייע בהערכת ממסוים, ובכך  tC-שיתקבל בירידה ל

 תפספסו בעקבות ירידה ברגישות. הירידה ברגישות ביחס לירידה בערכי יש

 .[26-28]עולם מרחבי האחרות   qPCRRTשל בדיקות   תואמת נתונים tC-ה
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  , כמו כן. [29]שונים במקצת tCחשוב לציין כי כל ערכת בדיקה מביאה לערכי   .36

. על כן,  [30]ערכים שונים לכל גן לרובערכות הבודקות מספר גני מטרה מחזירות 

  tC-יש להתחשב בערכי ההתוויית מדיניות בדיקות שם לצורך חישוב רגישות ל

יש לזכור כי  נוסף על כך,בה נבדקו. שהמתקבלים ביחס לערכת הבדיקה 

ית בדיקות שונה )סקירה כללית, בדיקת תסמינים וכו'( יכולה להביא  יהתוו

 :tCלהתפלגות שונה של ערכי 

תוצאה ישירה של דילול   ואבשיטה זו ה רגישותובדן הא - יגום דגימותאא. 

את הירידה  קירובהדגימה החיובית בדגימות שליליות, ועל כן ניתן לחשב ב

  ערכי  3-דגימות צפויה ירידה ברגישות ב שמונהכך, באיגום של  .[31]ברגישות

tC (32=8), 32באיגום של  ; רגישות %94-המתורגמת לפי נתוני המדגם ל  

המתורגמת לפי נתוני   ,tC (52=32)ערכי  5-דגימות צפויה ירידה ברגישות ב

 . נוכחיותסית לבדיקות ה יח רגישות 88%-המדגם ל 
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נו מביא לדילול  שאי  משוםאיגום ת היטוש רשונה משא איגום מטושים ב.

ביחס למצב הקיים. עם זאת,   ,[24]הדגימה החיובית על ידי דגימות שליליות

מספר רב של נבדקים ניתן להשתמש   תלצורך ייעול האיגום ואפשרות לבדיק

תאים פיזית לדיגום של יותר מטושים  יש ,תמיסת דיגוםיותר של  בנפח גדול 

כך שעשויה להיות   )מידת הדילול שתיווצר תביא לירידת הרגישות בהתאם

ת יחסי ברגישות 2%עה של עד גילפהמתורגמת  –( tC-בערכי ה 2-0ירידה של 

 . לבדיקה הנוכחית

אובדן הרגישות בשיטה זו נגרם בעיקר בשל נוכחות חומרים   - Direct PCR    .ג

)המסולקים מהדגימה בתהליך הפקת   RTqPCR-ריאקציית האת מעכבים ה

RNA)ערכי 5בעולם מדווח על ירידה של עד  שונים  . בניסויים tC  בממוצע בין

שימוש בפרוטוקולים מתקדמים, כולל בישראל, הביא  בעוד  ,[,2012,16]דגימות

מטרת דו"ח זה היא מציאת  ש. היות tCערכי  2ירידה נמוכה יותר של עד ל

ערכי   4פתרונות מהירים להעצמת הבדיקות, נתייחס בשלב ראשון לירידה של 

tC  קה  יחסית לבדי ברגישות 8%לפגיעה של המתורגמת לפי נתוני המדגם

נצבר בארץ ובחו"ל  שיש לציין שכיול פרוטוקול הבדיקה לפי הניסיון  .הנוכחית

המתורגמת לפי נתוני   ,tCערכי  3לירידה של תוך זמן קצר ביכול להביא 

בכל הנוגע לשינוי   .קה הנוכחיתרגישות יחסית לבדיב 6%פגיעה של המדגם ל

  ה חשוב לציין כי היא תלויה בהרכב הדגימה המשתנ ,Direct PCR-בהרגישות 

בים לריאקציות  כיכולה להכיל ריכוז שונה של חומרים מעהבין נבדקים, 

RTqPCRרכי . על כן, צפויה בשיטה זו שונות רבה בירידה בעtC   בין דגימות

במעבדה הלאומית לנגיפים, הירידה  Direct PCRשונות )לפי נתוני ניסויי 

 בדגימות השונות(. 2-10היא  tCבערכי 

אובדן הרגישות בבדיקת דגימה מסוג זה נובע  -זאלי( נ ,ק)רו דיגום עצמי      .37

ם מראים על נוזלי גוף שונים. הנתונים המחקרייבמהשונות בריכוז הנגיף ברקמות ו

בהשוואה  )עם או בלי שילוב עם דגימת לוע(  ירידה קלה בדגימה נזאלית

 tC 1 של . לצורך דו"ח זה נחשב ירידה[21,32,33]לנאזופארינג'אל הנהוגה בישראל 
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, עצם  אמורכ .(יחסית רגישות  97.5)% או דגימת רוק במעבר לדגימה נזאלית

יש לציין כי המידע  ,כמו כן. דגימות אלוב מוריד רגישות אינוהדיגום העצמי 

שהצטבר על השונות בריכוז הנגיף בין רקמות ונוזלי גוף הוא בעיקר לזמן שאחרי  

התסמינים )כמו גם אצל   ופעת הופעת תסמינים. בכל הנוגע לתקופה שלפני ה

  . עם זאת, על הקינטיקה בריכוז הנגיף חסרוחולים חסרי תסמינים( המידע על כך 

ל רגישות גבוהה יותר ברוק טרם הופעת התסמינים ביחס יש נתונים ראשוניים ע

   .[14]לדגימה מהאף

ישנם צעדים אשר יכולים לאפשר הגדלה של היקף הבדיקות בישראל ללא   ,כמו כן  .38

בחום, דיגום לליזיס  נטרול ה,פגיעה ברגישות ועל בסיס המתווה הקיים. לדוגמ

, יתירות מכשירים  384)שאף יכול לשפר את רגישות הבדיקה(, מעבר לפלטות 

 . ראליתוייצור של ערכת הבדיקה היש

 סגוליות 

. על כן, הסגוליות  RTqPCRעות בדו"ח זה מבוססות על שימוש בשיטת כל ההצ  .39

רצף גנטי של  שגויזיהוי  –נובעת מתגובתיות צולבת ההאנליטית של הבדיקה )

לירידה בסגוליות מתוך זיהום צולב  קיימת אפשרות (. 100%( נשארת מלאה )אחר

זניחה במתווה   ,[34]שבה בעברשחו כפי ,ות זובמעבדה או תקלות ברישום. אפשר

יסטי העומס על המעבדות והעומס הלוג יגברוהקיים אך צפויה להתגבר ככל ש

ות אינה ממקור של תגובתיות צולבת, בדיקה נוספת הפגיעה בסגולישת . היוהכולל

 גם אם יורדת הסגוליות   ,של הנדגם היא בעלת אותה סגוליות בדיקה. לכן

על   .99.99%-, בדיקה נוספת של הנדגם תעלה את הסגוליות ל99%-ל  100%-מ

רק   חוזרת דיקה בצע באת הסיכון לסגוליות, ניתן ל להקטיןיעלה רצון  אם ,כן

 .[34]ם החיוביים מסך כל המדגםהנבדקי לשיעור
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 היערכות לוגיסטית 

מתאימה של חלק   שינוי לוגיסטי והיערכות ךמצרי ת הבדיקהכל שינוי בשרשר   .40

   :משרשרת הבדיקה

מבחינת המעבדות ישנה הקלה בהיבט הלוגיסטי בדיגום   -דיגום לליזיס     א.

צורך   קייםעדיין  ,בשטח מהמבחנה אמוצ  אינוהמטוש  אםמנם, וא לליזיס.

בולים בתמיסה  חלקי המטוש שאינם טש, היות BSL2/3בחדרי  בפעילות

אין  שהיות  טמצםפעילות זו מצמשך אך  ,פעיללהכיל נגיף ולים לת יכהמנטר

עם בופר הליזיס. מבחינת מערך הדיגום נדרשת   VTM-הנוזל צורך לערבב את 

נוזל הדיגום יכול להוות סיכון מסוים, בייחוד שיות ה ,היערכות בטיחותית

  ן,קט  ר לדיגום בליזיס הסיכון הביולוגי במעבשבמגע עם העור. יש לציין 

משמר את   VTM-לות הנגיף בעוד שהיעהנוזל מנטרל את פש ות יה

 . עיל פהנגיף 

מבטל את הצורך בעבודה בחדרי בחום  נטרולמעבר ל -בחום  נטרול  ב.

BSL2/3.  חלק  ש עולה בישראלרבים מעבדות מנהלי עם  התהליךמבדיקת

תיחת המבחנות  ח האדם במעבדות עוסק בחלק זה של פועיקרי עד רוב כ

במבחנות מתאימות, לאחר הנטרול   ושימבשל ליזיס. נוז מה עםב דגיוערבו

בחום והוצאת המטוש מתוכן, יכולות המבחנות לעבור ישירות אל רובוט  

 ורש הצטיידות בתנורים. הנטרול בחום ד .RNA-הפקת ה

מהעומס על מערך הדיגום, אך דורש   מפחיתדיגום עצמי  -דיגום עצמי       ג.

ם  וגאין צורך בד ך,לכופי הדיגום. מעבר א ל ע םימר לנדגייערכות להסבה

מדובר  , אם. מבחינת המעבדותבלבד  רישוםבמקצועי כלל אלא באיסוף ו

)שיכול להיות   לנוזל החדשבדיגום רוק יש להתאים את פרוטוקול המעבדה 

 (. בדגימה נזאלית אין כל שינוי מבחינת המעבדות.VTM-יותר מ יצמיג
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 ,חדש בעבודת הרובוט ולוקנדרשת הכנה לפרוט ,הדבעמה מבחינת - Direct PCR   ד.

 בלבד ואינו מבצע הפקה.  PCR-המחלק את הדגימות לפלטת ה

ורובוטי   Real time PCRרי מכשי אם מבחינת המעבדה, - 384מעבר לפלטות     ה.

ן נית ,ההפקה אינם תואמים סוג זה של פלטות יש לרכוש מכשור מתאים. כמו כן

 .תרמהירות יו  RTqPCRיות  נכ ותל קול תכנות חדש  לש

 : איגום דגימות      ו.

                                          i.    של דיגום  דורש היערכות של מערך הדיגום לסוג זה  -איגום מטושים

  קבוצתי.

                                        ii .   תי המעבדה ווצ לש  דורשים היערכות -ורי איגום מבחנות ואיגום קומבינט

מערכת נתונים לביצוע ודיקות, תכנות חדש של רובוט ההפקה ב שללסוג זה 

ום  סוג זה של איגום ולסיוע בחזרה למבחנות ממאגדים חיוביים )אם כי באיג

  על דגימות(. תמשמעותי קטנהקומבינטורי צפויה חזרה 

מה בדו) שדחלסוג הבדיקה ה  נקודתיכיול  ת דורש  - ערכת בדיקה ישראלית     .ז

לכך, הערכה מותאמת לעבודה עם מערכות שונות   ברמעלכל קיט אחר(. 

 תהליך הבדיקה כולו.  תומוכוונת להקל 

 תפוקה 

א תפוקת המעבדות.  ובעת התפרצות ההמאפיינים החשובים לבדיקות אחד   .41

ל, אף  בהגברת תפוקת המעבדות בישרא צורך ברור בתקופה זו אנו רואים 

 .התשתיות הקיימות לש ות מלאה ובניצול מלאסייגתהשהמעבדות פועלות ב 

המוצעים בדו"ח. נותן הערכה כללית לשיפורים ה  מופשטחישוב יבוצע   .42

   של חברת Starרובוטים מסוג  שניהחישוב יבוצע על מעבדה תאורטית בעלת 

Hamilton מכשירי  ארבעה וReal time PCR  מסוגCFX של חברת BioRad  ציוד(

 ימים בשבוע. שבעהת במשך עוש 24העובדת  ,ישראל(ב תודבעמב ץבדיקה נפו
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בהן מתבצעים ש תהליך הבדיקה מתבסס על מעבר בין תחנות במעבדה שיות ה

לב הארוך ביותר )השלב המגביל( ונחלק  התהליכים, בכל שיפור נאתר את הש

וצאות נציג כמכפלה  את שעות היממה בו לצורך מציאת מחזורי הבדיקה. את הת

 ם. על פי המתווה הקיית וקידבהשל מספר 

  אם  לפוטנציאל מקורבת  המספרים שיחושבו הם הערכה תאורטית  .43

תן  יש להתייחס ליחס שיינ ,כןאספקת המבחנות סדירה לאורך היממה. על 

בהשוואה לתפוקת המעבדה במתווה הנוכחי ולא למספר התשובות 

ות ולעפ סיסים נעשו כאן בעיקר על בהחישוב כמו כן, . מחושב ה הקונקרטי 

יש   , שוב,בחשבון הפעילות האנושית בתהליך. על כן הובאהא ולהציוד המעבדתי 

 הערכה כללית בלבד.אל להתייחס לתוצאות אלו כ

 :םה  הביישום לפי המכשור שנבחר לדוגמ  םהזמנים במתווה הקיי  .44

אנשים   חמישה בצוות שלדגימות )בהתחשב  300-ל  ותדק 60 – נטרול א.

 . (BSL2/3  מתקן ב

פלטות   שתידגימות ) 188-הכנה ל  ות דק 15+  ות דק RNA – 135הפקת  ב.

 דגימות ביקורת(.  שתיבמקביל, בכל פלטה 

 . ותדק RTqPCR  - 105ריאקציית     ג.

 ות. דק 20 –תוח תוצאות בדיקה ני    ד.

לפי . RNAהפקת הוא במתווה הקיים לפי הדוגמה  ,אם כן ,השלב המגביל ה.

בכל אחד משני  RNAהפקות  9.6ממוצע ב עצבל ן ביממה נית ,החישוב

 תשובות ביממה. 3,609-סה"כ כ ודגימות בכל מחזור  188הרובוטים, 

 .ד מהצעדים שפורטו בדו"חכל אחשל כעת נחשב את השינוי בתפוקה ביישום    .45
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 דיגום לבופר ליזיס 

  ה יצבבופר ליזיס והאינקוב נטרולמקצר את תהליך ההדיגום לבופר ליזיס   .461

לצורך   BSL2/3עדיין יש צורך בעבודה במתקן  ,אתעם זבמעבדה.  נטרולר החלא

 הוצאת המטוש )אשר החלק בו שאינו טבול נחשב מזוהם(.

  עם זאת,  .אין שינוי הבדוגמ  ,זמן המגבילה  ואשה , מבחינת זמן ההפקה .47

  20-ופר הליזיס )כלדגימה היום לאחר הוספת ב מתקצר זמן האינקובציה שיש

 . (תודק

 בחום  לרונט

  , BSL2/3ותר באופן מוחלט את הצורך בעבודה במתקן בחום פ ותחנמב נטרול  .48

זו   טבולים בנוזל. עובדה ינםגם נגיפים על חלקי המטוש שאשמנוטרלים היות 

ינת זמן  , אך מבחRNA-חלק הראשון לפני הפקת השל המביאה לקיצור רב 

 משתנה.  ינהא ה ק ופתה  ולכןאין שינוי  ,מהווה שלב מגבילה ה,קהפה

  נטרול )ובעיקר ל RNA-בה באשר לשלב הראשון הקודם להפקת ה שוח עובדה   .49

טול  הדגימה( היא שמדובר בשלב הדורש כיום עבודה ידנית מרובה. הקלה או בי

ח אדם רב ומשחרר כבחום או דיגום לבופר ליזיס  נטרול באמצעות של שלב זה 

יכול לסייע  הדברות. מגיבד ת עסוק במתווה הנוכחי בהתעסקות הראשוניש

שינויים אלו   ,ל יעיל של המעבדה ביישום צעדים מגבירי תפוקה )כלומרהו ניל

ההפקה, כפי   , בהינתן קיצור או העצמה בשלב נגדהגברת התפוקה(. מ אפשרוי

להגברת   בכל הנוגע רבה היה לצעדים אלו משמעות ישירהתבהמשך,  שיפורט

 התפוקה. 

 Direct PCR 

עדיין ישנו   עם זאת,. הל בדוגמבי מגהשלב ה , RNAת ים על הפק לגמד  ובשיטה ז .50

. זמן  PCR-צורך בעבודת פיפטציה ברובוט לצורך חלוקה של הדגימה לפלטת ה 



 

27 
 

הופך להיות השלב  ה  ,RTqPCR-יאקציית ה רמשמעותית מזמן  קצרזה 

סבבים של   13.7תביא לממוצע של  ההמעבדה בדוגמ ,באופן זה. המגביל 

תשובות   2.9)פי ביממה ת בו תשו 5,151-ולהגיע לכ  RTqPCR יארבעת מכשיר

 ביחס למצב הקיים(.

 קיט הפקה ישראלי מהיר 

 95 - םוצריזמני העבודה המק אחד היתרונות של קיט הפקה הישראלי הוא   .51

בקיט   RTqPCRריאקציית  ות דק 66-ו (ותהכנה שנשאר ותדק  15הפקה )+ ותדק

את זמן ההפקה כגורם  ן ידיע ר ימשא דבר זההישראלי.  PCR-בדיקת ה

במעבר לערכת הבדיקה הישראלית המהירה יוכלו שני הרובוטים . יל גבהמ

פי ) תשובות ביממה 4,922הפקות בממוצע ביום, משמע  26.2לבצע  הבדוגמ

 תשובות ביחס למצב הקיים(. 1.36

 איגום מטושים 

עילות  פב יוני אינה מביאה לשאחד היתרונות באיגום מטושים הוא שפעולה זו   .52

ם אינה שונה מכל מבחנת מעבדה אחרת מבחינת  גואימבחנת ה  .המעבדה 

ניתן  אנשים,  שמונה  התהליך האנליטי. בהינתן גודל ממוצע של מאגד עם 

בות  תשו 28,872-ל ההניתנות בדוגמ את מספר התשובות השמונ להכפיל פי 

 .4ביום

אותם פרטנית   וםג דל מאגד יוצא חיובי, יש לחזור אל הנבדקים במאגד, אם  .53

  ם ם בו אחוז החיובייבמדגלהמחשה,  ימה למעבדה לבדיקה.דגה ח אתולשלו

לכן  ו[35] קסימלימאגדים באופן מ  %3.9לחזור על  ךנצטר ,0.5% עלעומד 

  6.1פי  תשובות, 21,964-ילו ל שיוב מאגדים 2,745-התפוקה היומית יורדת ל

 מאשר מהמצב הקיים.

 
אשר ניתן לדגום ו דודלביר הקפסולה בהן נבדק חיובי אחד משמעותו כניסה של שאשות ימה לקפסולבדיקה זו מתא  4

 . את הקפסולה יחד
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 איגום מבחנות 

איגום מבחנות מאפשר העצמה של מספר הנבדקים לבדיקה באופן משתנה,    .54

. [24]יהבאוכלוסי החיוביים שיעורי בדיקות לפה של משמע ניתן לאגם מספר שונ

ב  ששל ות באיגום תגרום לכךימבמצב הקיים היום, כל הכפלה של כמות הדג

אין יתרון בתפוקה על כן  ,מבחינת זמן רול הידני הופך לשלב המגביל נטה

 . זה במצב

 384מעבר לפלטות 

המעצים את  384על כן מעבר לפלטות  ,שלב ההפקה הוא הגורם המגביל  .55

 . י בתפוקהלא יביא לשינו RTqPCRתפוקת מכשירי ה 

 דיגום עצמי 

אינו משנה את  עצמו לשאך כ ,מי מקל ומעצים את שלב הדיגוםם העצהדיגו  .56

 במעבדה. ההבדיק   משך

מהפתרונות מביאים להעצמה של יכולות  חלק לסיכום, כפי שנותח,  .57

היות   ,(ה)לפי הדוגמ כשלעצמם מביאים לשיפור אינם ם הבדיקה בעוד חלק 

צוואר  "ן לאחר פתרו הנוכחי. "ר הבקבוק צווא"את  פותרים הם אינם ש

 , חדש "צוואר בקבוק"עשוי להיווצר ( RNAהפקת  - כיוםהנוכחי ) "הבקבוק

לא הביאו עד שנוצר, פתרונות שצב במ .חר בשרשרת הבדיקה במעבדהבמקום א

כה ליתרון בניתוח ההשפעה על התפוקה, מביאים בשילוב שיפורים אחרים 

 מספר שילובים.לעלייה נוספת בתפוקה. נדגים 

 גום מבחנותיאונטרול בחום 

הנטרול הופך לשלב המגביל במצב לכך ששלב מביא  תאיגום מבחנו ,כאמור  .58

  BSL2/3ין את הנטרול המסורבל באזור קיים. נטרול בחום מבטל לחלוטה

  חמישה)בהינתן ש זורזממבחנות בקצב  RNA-הולמעשה ניתן לספק להפקת 
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יחד במעמד קרטון   ןנסתרישום של המבחנות והכ לו  עובדי הנטרול פנויים לקבלה

רת  העבודה ברובוט חוז במצב זהנטרול(. תנור הלתוך  ועימו הגיעשהייעודי 

 ילים איגום דגימות. מפע אם להיות השלב המגביל

שלב ארוך יחסית. ברובוט המצוין  איצירת המאגדים עצמה הי על כך, נוסף. 59

שנה זרוע ייעודית  דרות במעמד הקרטון ימסוו, כאשר המבחנות מוכנסות הבדוגמ

דגימות   שמונהזמנית מ -גימה בוקחת דל  פיפטות המסוגלותשמונה לת בע

רוצים ליצור מאגדים יש   אם . שניות 40-מבחנות אחרות ב ונהשמולהעביר ל

 מבחנות היעד. שמונהדגימות על  שמונהלחזור על הפעולה ולהעמיס עוד 

זמן  יצירת המאגדים + המגביל לפי זמן  שלפנינו נחשב את הזמן הבדוגמ. 60

באריות   96ן העברת הדגימות לפלטת )זמ ת וקד  135-ל ן הקט   ,ההפקה הכולל

חיוביים )בהתאם  0.5%(. בהינתן זהו תוצר תהליך האיגום שהיות  ,מנוכה

דגימות,   שמונה לסקירת אוכלוסייה כללית, דוגמת מגן אבות( נבחר במאגד

 מחזורים לרובוט ליום   5.47-מדובר ב. ותדק 128שיביא לזמן איגום של 

  וטים יחד.הרוב ינתשובות ליום לש  16,470-וב

בבדיקת המאגדים  מטושים, גם כאן אנו מתחשבים בדומה לחישוב של איגום ה  .61

  12,530-את התפוקה בפועל ל  דבר המקטיןהחיוביים על חשבון התפוקה, 

 .(מהמצב הקיים היום 3.47פי תשובות )

 בינטורי איגום קומ

מות למאגדים  הדגי תקבאיגום קומבינטורי זמן חלו, ביחס לאיגום מבחנות רגיל. 62

השתמשנו באיגום   הבדוגמ. למספר מאגדים כל דגימה מחולקתשמתארך היות 

 ל  גד  באלגוריתם איגום זה זמן החלוקה  .965פלטות  שתידגימות ל  950,1של 

איגום הדגימות   משך אתיל שמגדמה  ,דגימות שמונהשניות ל 72-שניות ל 40-מ

 
בודה לאחוז החיוביים ואופן העעל בסיס האלגוריתם המתאים שיצרו  stsLess teת החישוב בוצע עם מדעני חבר  5

 .הבמעבדה בדוגמ
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 6.74ביממה בממוצע לבצע  ןנית RNA-. יחד עם זמן הפקת הותדק 292-ל

מהמצב הקיים  3.64פי דגימות, משמע  13,152שיבדקו סבבים בשני הרובוטים, 

 . ההיום בדוגמ

פיזור שווה של דגימות חיוביות בין הובא בחשבון  החשוב לציין שלצורך הדוגמ. 63

באיגום החיוביים מפוזר באופן לא אחיד, שיעור כאשר  ת,עם זא המאגדים. 

  פוחת ועל כן מדגימה חיובית אחת  יותריש בהם שמאגדים  יותר םינוצרהפשוט 

  . עולה תפוקת השיטה ובכך  ,מוצע מספר המאגדים שיש לחזור על פרטיהםבמ

החיוביים  שיעורבהם שפיזור לא אחיד מביא למאגדים  ,באיגום הקומבינטורי

מה שמצריך חזרה נוספת על דגימות   ,זה שעל פיו חושב האלגוריתםל ע עולה 

  ,על כן .ל התהליך שנית(החיוביים עלה מעל רף מסוים, חזרה על כ  ורשיע םאו)

אחידות הפיזור.  קטנהביחס לחישוב. מגמה זו מתחזקת ככל ש  יורדת התפוקה

בחינת  , פיזור החיוביים בין המדגמים והמעבדות אכן אינו שווה כיוםשהיות 

 קיים.זור היפהתפוקה של שני סוגי איגום המבחנות חייבת להתבצע בהתאם ל 

 Direct PCR-ו 384פלטות ונטרול בחום 

גביל עובר אל  , השלב המRNA-על הפקת ה  Direct PCR-סחים בכאשר פו  .64

מבוצע נטרול בחום   אםהשלב הראשון של קבלה רישום ונטרול הדגימה. 

  . RTqPCR-ריאקציית ה ואהשלב המגביל ה ,RNA-הופוסחים על שלב הפקת 

  384בעלת  PCRפלטות  שתיחלק דגימות לכול לי הרובוט המצוין בדוגמה

הופכת   RTqPCR-ריאקציות ה  ,384עובדים על פלטות אם  .ותדק 64-ות בבארי

של סבבים תרמיים קצרים  מהזמן כיום )כתוצאה מיכולת 75%-מהירה יותר בכ 

זה, מסוג  RTqPCRסבבי  18.2. ביממה ניתן לבצע תודק 79-יותר(, משמע כ

ו ניתן להגיע ביממה בדרך ז Real time PCR-השירי מכארבעת של ובחישוב 

 תשובות ביחס למצב הקיים(. 7.75)פי תשובות  27,997-במעבדה ל

לשלב   י לעבורוצפ "צוואר הבקבוק"של תפוקת המעבדות, בהגדלה משמעותית   .65

 ש. רה מכפיל הכוח הנדיה דיגום עצמי יהצב כזהדיגום בשטח. במ
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 המלצות ום וסיכ 

אך  ,נפשל המובילות בעולם בהיקף הבדיקות מהמדינותחשבת נ אלישר  .66

מעלה את הצורך בהגדלה מתמדת  ה  ,היא סובלת מתחלואה רבה בד בבד

מספר הבדיקות הנדרש ליום  ה. של היקף הבדיקות לגילוי נגיף הקורונ 

וב גם בחורף הקר . מצוי במגמת עלייה בארץנה הקורו מגפתלהתמודדות עם 

 , ונדרש להיערך לכך. יקותדה לביה בדרישיצפויה על

ודד בעל דיוק  שראל מסתמך כיום אך ורק על מתווה בדיקה ב. מערך הבדיקות בי 67

מרבי. מדובר בבדיקה המזהה חולים ברגישות גבוהה ביחס לכל בדיקה אחרת, 

 הבדיקות ליום. מספרליך על המשדבר ת זמן, אורכ ה אך גם בבדיקה

על בסיס  ,ות ולהוזילן בדיק היקף את ה  בצורה ניכרת דילגניתן לה. 68

 . יקהבאמצעות יישום שינויים במתווה הבד ,(PCR)הטכנולוגיה הקיימת  

להטמעה  כנית ות  קדםאנו ממליצים ללייעל מהותית את התהליך כדי בפועל,  .69

מאפיינים  ח," בדו אלו המוצעיםבדומה ל במתווה, יפוריםמספר שמהירה של 

   .רחבי העולם מצויים ב שחלקם כבר

פור במתווה  שיל םצעדיר מספל תהליכי תיקוף במקבילכנית זו לכלול ו תעל  .70

  ם שינויי כמההתוכנית לכלול , על על כך נוסף .בדהבמסגרת העבודה במע

  -הצפויה במספר הבדיקות , שיתמכו את העלייה המעבדתיהתהליך  במעטפת

בת בין הגופים  טחת התממשקות תוצאות הבדיקה בצורה ממוחשהב

 . חבערכות לאיסוף דגימות נריון תהליכי רכש והתכנ ,טייםהרלוונ

חלקם   - ח"המוצעים בדו םהשינויי רובל  געבנוברחבי העולם מבוצעים ניסויים . 71

  , ראייתנוב הבריאות כיום.במערכת נבחנים שינויים אחרים ו ,כבר יושמו בשטח

  במערך הבדיקות  ינויים בתהליך הבדיקה וההטמעה של שלכלול צורך  קיים

באופן   הידע בנושאהנגשת על  ניםאמו מוביליו יהיואשר  ,טכנולוגי רמחק 

 בצורה מיטבית.  השינוייםת קידום  שיאפשר א
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שתית  על בסיס הת יאפשר להגדיל ח"המוצעת בדוכנית ותהיישום  ,תנולהערכ . 72

ם בטווח של למאות אלפי נבדקים ביוהבדיקות בישראל  היקףימת את הקי

ת  משופר ולהיערכות פה,ם המגע בהתמודדות עלסיי י צפו בכך, ותשבועו

 . שי בחורף הקרובגל שלי האפשרות ל עםויעילה 
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