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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 189מספר  מסמך

הבדיקות  דיוקב פגועל  לולותע SARS-CoV-2מוטציות בנגיף 

 בשלב זה אין עדויות משמעותיות לכך  אך, המולקולריות

 : עיקרים

שעובר נגיף והאבולוציה שונות ביחס לקצב המוטציות הערכות קיימות  .1

 עד כה, . יציבותו הגנטית ברורה מידתולכן טרם , SARS-COV-2ה

ברצף   ביניהם הנבדלים ,הנגיף בעולם לש  יקרייםחמישה ענפים ע מוכרים

על פי המעבדה המרכזית לנגיפים כל חמשת ענפי  החומר הגנטי הנגיפי. 

 .  בארץ מצוייםהנגיף 

בהתמודדות עם מגפת  כלי חיוני מהוותהמולקולריות הבדיקות  .2

קטיעת שרשראות  לו  ,נגיףשל ה לאיתור נשאים  משמשות, והן הקורונה

בדיקות ה לפגוע ברגישות  תיף עלולומוטציות בנג הדבקה.

 False Negative ואף להביא לתוצאות שגויות מסוג ,מולקולריותה

(FN).  ם אליה  הגנומיים של הנגיף באזורים מצטברותבמידה והן זאת  

   .בהם נוצרת ההתאמה בין רצף הבדיקה לרצף הנגיףשו  הבדיקותמוכוונות 

   SARS-COV-2-ה ףבנגייות מוטצכי  הראושבחנו עשרות בדיקות, מחקרים  .3

בין ל ,דיקהמספר ערכות בב רצפים המצוייםבין  לפגיעה בהתאמההובילו  אכן 

של   (Cobas)ערכת  בודדתועד מקרה  ,עד כה אולם. הנגיףשל  הרצף הגנטי

מוכרת תופעה  טרם על כן, .הובילה לתוצאות שגויותאשר ירידה ברגישות 

 וטציות.ל מן ש מרקע קיו ערכות הבדיקה על רחבה של פגיעה ברגישות

חשוב  , בדיקותמסגרת ההתוצאות המתקבלות בבשל חשיבות דיוקן של  .4

מוטציות חדשות ושכיחותן   אודות אחר מידע ספרותילעקוב 

של זנים חדשים של   התפתחותאחר  בועקל ץמלומכמו כן,  .באוכלוסייה

זאת  ולבצע  ,אשר עשויים להשפיע על רגישות הבדיקותארץ, בהנגיף 

 . ימות הנבדקיםדג  ת שלוצוף מדגמיי ת רובדיק  אמצעותב
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תמש בה  תידים להש שע לכל ערכה תיקוף אנו ממליצים על ביצוע ,בנוסף .5

נכון , כפי שנעשה אשר ידוע על הימצאם בארץהענפים  ביחס לכל

כדי להפחית את  . כמו כן, להיום במעבדה המרכזית לזיהוי נגיפים בשיבא

  ני ג  במספרעל שימוש , אנו ממליצים הבדיקותהסיכון לירידה ברגישות 

  .ות המולקולריות בדיק אליהם תוכוונה המטרה 
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 ערק  -מוטציות

[. הן יכולות  1,3] שמרכיב את הגנוםף הבסיסים שינוי ברצ מוטציות הן .1

  החדרה וכן התמרה של בסיס יחיד בבסיס אחר, במספר דרכים בהן להתבטא 

ת נוספים אך מספר בסיסים )ישנם סוגי מוטציוו א השמטה של בסיס יחיד או

 [.1ם( ]נגיפיפוצים בפחות נ אלו

כחלק מהאבולוציה הגנומית של כל  באופן ספונטני  חשותמתר מוטציות .2

  להיות בעלות השפעות שונות על כשירותו של הפרט.  ועשויות, אורגניזם

החדש  , ובכך הרצף הגנומי ציה מקנה יתרון לפרט מסויםמוטלעיתים נדירות 

 . באוכלוסיהתקבע מ

נגיפים מאותו מקור.  נוצרת שונּות ביולוגית מסוימת בין  ,ממוטציותכתוצאה   .3

מאפשרת לפרטים והיא שהמניע באבולוציית הנגיפים, זו היא הכוח  שונות

במידה  , זאתניםם בסביבתם משתלשגשג כשהתנאי את המוטציותהנושאים 

  .[4] והם נושאים מוטציות המתאימות לתנאים אלו

מידת   בהם ,של נגיפים שונים מאפיינים  להשפיע על עשויותמוטציות  .4

ועמידותו לתרופות או   ,שלו ההדבקהמת עוצ, והמיוחסת ל "האלימות"

השפעת המוטציות על  זה נעסוק בהיבט שלבמסמך מסוימים.  חיסוניםל

 .SARS-CoV-2המולקולריות לזיהוי נגיף קן של הבדיקות דיו

 רקע - 1בדיקות מולקולריות 

תבססות על זיהוי חלקים  מ SARS-CoV-2נגיף  ורלאיתבדיקות מולקולריות  .5

צפים אלו מתבצע הודות לר גברתם. זיהוי מקטעיםההנגיפי ו מהגנום

באורך [. הפריימרים הינם מקטעים קצרים 5סינטטיים הנקראים "פריימרים" ]

 
 -" Covid-19-ים בנושא רגישות וסגוליות של בדיקות מולקולריות לעדכונ להרחבה ראו מסמך  מרכז המידע והידע בנדון " 1

-report_n100-tests/he/research-19-covid-sensitivity-n100-https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report

tests.pdf-19-covid-sensitivity  

https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n100-sensitivity-covid-19-tests/he/research-report_n100-sensitivity-covid-19-tests.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/reports/report-n100-sensitivity-covid-19-tests/he/research-report_n100-sensitivity-covid-19-tests.pdf
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בעלי התאמה למקטעי הגנום הנגיפי. ההתאמה הרצפית  2בסיסים  20-של כ

מקטעים הגנומיים של הנגיף בתהליך שנקרא  מביאה להיקשרות הפריימרים ל

המכפילים את   ,3ופעולת אנזימים תוצאה מההיברידיזציהכ[. 5"היברידיזציה" ]

בלת  החומר הגנטי ישנה הגברה של מקטעי הגנום הנגיפי, שמביאה לק

 [.5תשובה חיובית בבדיקה ]

זציה יתרחש בצורה מיטבית, על הפריימרים להיות  דיבכדי שתהליך ההיברי .6

ן בי (mismatchה ) ואמים ומשלימים למקטעי הגנום הנגיפי. חוסר התאמת

לו רק בבסיס יחיד( עלול לערער את  רצף המקטע הנגיפי )ורצף הפריימר לבין 

ישנה חשיבות למיקום   ה של מוטציה,בהינתן קיומ [.6תהליך ההיברידזציה ]

בעלי  , כיוון שאלו הנוקלאוטיד המוטנטי ו שלולזהותשנוצר חוסר ההתאמה 

  ה קיבדה תוצאתהשפעה על טיב ההיברידיזציה, וכתוצאה מכך גם על 

 [.6המולקולרית ]

גם למיקומה של המוטציה על פני הרצף הגנומי חשיבות והשפעה, ומידע  .7

  נספח ג' למסמך זה.נוסף מפורט על נושא זה ב

 בדיקות  ה  רגישותעל והשלכותיה  SARS-CoV-2טית בנגיף גנהשונות ה

גיפים בין נ גנטית טבעית נותוש  קיימת  ,נגיףהשל וציה האבולמכתוצאה  .8

 [.7נמצאים באנשים שונים, ואף בין נגיפים המתקיימים באותו אדם ] ה

הקלינית    (sensitivity)מדדי הרגישות היכול להשפיע על  השונות הינה פרמטר .9

הרגישות הקלינית הינה   .[8] והרגישות האנליטית של הבדיקות המולקולריות

, והיא  ל הנבדקים החיובייםלת כולתה של הבדיקה לזהות אמדד ליכ

מתבטאת באחוז החיוביים האמיתיים מתוך כלל החיוביים המזוהים בבדיקה 

ככל שהשונות   .קשר ישיר בין השונות הגנטית לרגישות קיים[. לכן, 9]

 
 A, T, C,Gות ת באותיגם "נוקליאוטידים". מסומנון של הגנום, הקרויות אבני הבניי 2
 ייםחלבון המזרז תהליכים כימיים ביצורים ח 3
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  עולה , וכן לירידה ברגישות הקלינית של הבדיקה הסיכון עולהגבוהה יותר, כך 

 .FN [9]יאות מסוג שגל הסיכון

של חומר   הריכוז הנמוך ביותר אתיך המערמדד הינה  אנליטית ותישרג .10

נמדדת  נליטית הרגישות הא  .נגיפי בדגימה אותו יכולה הבדיקה לזהות

מכיוון שזיהוי החומר הנגיפי Lod (Limit of detection )[9 .]-ה ערךבאמצעות 

ותתרחש  נגיפי, במידה בין הפריימרים לבין הרצף ה תלוי בהיברידיזציה 

שור בין מקטעי הפריימרים לרצפי הנגיף  ת הקי יציבובאזורים אלו  טציהמו

יף לצורך זיהוי הנדגם  גנריכוז גבוה יותר של ה דרש יכתוצאה מכך י .תפחת

 . [9] ירידה ברגישות האנליטיתב , באופן שיתבטאבבדיקה כחיובי

  ם, וכי ישנם אזורים בהם חשוב לזכור כי השונות הגנטית אינה אחידה בכל הגנו .11

שונות גנטית באזורים  ,לכן, ככללס לאזורים אחרים. נות גבוהה יותר ביחהשו

 אינם שהפריימרים אזורים, כלומר(שאינם רלוונטיים לבדיקות המולקולריות 

 על מדדי הרגישות של הבדיקות. השפיעמ אינה  (אליהם מוכוונים

 

 זני הנגיף שנוצרו במהלך המגפה 

רכש   SARS-CoV-2-ם נגיף ה ה, גשפחת הקורונים אחרים ממבדומה לנגיפ .12

באמצעות התחקות אחר ענפיו  מוטציות המאפשרות לעקוב אחר התפשטותו 

 . 4ם האבולוציוניי

כיום   ,, מאגר רצפים גנטיים מוכר בקהילה המדעיתNextstrainפי  לע .13

הוא זה   19A, כאשר ענף עיקריים 5ענפים 5קיימים במשפחת נגיפי הקורונה, 

 
)ענף(. ענף הוא קבוצה טקסונומית   Cladeהן ,בווהאן בתחילת המגפהכל קבוצות הנגיפים שמקורם מהנגיף הראשוני שהתגלה  4

נוצרת   ,קבעות ועוברות לצאצאיו חלקן מתאשר עובר מוטציות  הנגיף ש[. מאחר 28יו ]את כל צאצאכן שכוללת אב קדמון משותף ו 

ים. ענף נחשב לכזה רק כאשר  מאפשר להגדיר ענפים נוספה . זאת באופןהמקורי ביחס אליו  שונות מסוימת בין צאצאיו של הנגיף

  [29].  אחוז מסויםוסייה מעל מספר המוטציות המתקבע בו עובר סף מסוים ורק כאשר הוא מצוי באוכל

פחות שתי מוטציות המבדילות  בחרו להגדיר ענף חדש שראוי לקבל שם משלו, ככזה שהתקבעו בו ל  in, Nextstraבמאגר הרצפים 5

 .[30]  20%ששכיחותו באוכלוסייה הינה לפחות אותו מהענף של אבו הקדמון, ו 
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 ,19B מהווים את צאצאיו:  ולו ארבעה ענפים ה  האן, תחילת המגפה מוושבודד ב

20A, 20B, 20C[31 כיום .]  בישראל ניתן למצוא את כל חמשת הענפים

 [.32] אוכלוסיית החיוביים לנגיףב

  b19ו A19 ענפים, Nextstrainגנומי של י אפידמיולוג ניתוח ל פינכון להיום, ע  .14

וצים יותר באירופה  נפ ,C20-, וA20 ,B20ענפים ש, בעוד נפוצים יותר באסיה

  [.31וצפון אמריקה ]

מתפתחים והינם בעלי מוטציות המבדילות  הישנן עדויות על  ענפים חדשים  .15

[. 30( ]Emerging Cladesתהווים )אותם מאלה הקיימים, הם נקראים ענפים מ 

 . ענפים מתהווים ייחודים לארץ כבר זוהו במעבדה המרכזית לנגיפים

ת למוטציות חסויות בספרות המדעיתייישנן מעט ה ,נכון להיום .16

, ואלו אינן מאפיינות ענף לפגוע בבדיקות המולקולריותשעלולות 

 .  ספציפי

ם העוסקים בגילוי מוטציות חדשות בנגיף ישנו ניסיון לשייך מאמריבחלק מה .17

  רוב המחקרים שנעשו  ,אולם. לאזורים גאוגרפיים בהם תפוצתן גבוההמוטציות 

בדבר  בהם הטיה ווצרעלולה להי מכך תוצאהוכ  ,קפםבתחום מוגבלים בהי 

 שכיחותה של מוטציה באזור גיאוגרפי מסוים.

שפגעו ברגישותן של בדיקות  ורונה בנגיף הק עדויות על מוטציות 

 מולקולריות 

השפעה על דיוקן של הבדיקות המולקולריות עליהן   תהא כדי שלמוטציות  .18

פריימרים מוכוונים  ר הכוונים הפריימרים. כאמולהתרחש באזורים אליהם מו

 הנגיף גנום )בסיסים  20-ים בגנום הנגיף שאורכם כאזורים קצרים ספציפיל

 (.בסיסים 30,000-מכ  מורכב כולו

פוגעות ברגישות הבדיקות  האחר מוטציות  התחקו מספר מחקרים שפורסמו .19

יים ובדקו את  המולקולריות. במאמרים אלה ריצפו מספר גדול של גנומים נגיפ
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ביחס לאותם   שוניםעלות רצפי פריימרים רכות בדיקה שונות, בע ל רגישותן ש

יקה מולקולריות לא  נמצא כי במספר ערכות בד . במחקרים אלהרצפים נגיפיים

רצף הנגיפי אליו הם מיועדים בין הה התאמה מלאה בין רצף הפריימרים להיית

שינויים שעבר הנגיף  ל בש זאת ייתכן  להיקשר, עקב מוטציות שהתרחשו.

הפריימרים בערכות הבדיקה  מתוך חלק שדה לת המגיפה, לצד העובתחימ

 פה מווהאן שבסיןהשונות תוכננו על בסיס רצף הנגיף שבודד בתחילת המג

[24]. 

. סטי פריימרים שונים 27בדקו נ אוניברסיטת יורק שבקנדהבבמחקר שבוצע  .20

התאמה מלאה בין הייתה  תוצאות המחקר הראו כי בשבע ערכות בדיקה לא

לגן   המוכוונים יו הפריימרים יף. העיקריים שבהם ההפריימרים לרצף הנג רצף

N  י הל ידעומומלצים-CDC (18% ה באזור  מאמר הכילו מוטצימהדגימות ב

מהדגימות הכילו מוטציה באזור שנקשר   CN-CDC-N ,1.6% -שנקשר לפריימר

ו מוטציה באזור שנקשר  מהדגימות הכיל 1.2%-ו US-CDC-N-1לפריימר 

 Chan-ORF1ab בייצור חברה סיניתם ריימרי(, פUS-CDC-N-3 -ימרפריל

China (0.9%  מהדגימות הכילו מוטציה באזור הקשירה[ )25לפריימר.] 

פקולטה  לולמחלות זיהומיות  הפקולטהמשותף לנוסף  חקרבמ .21

ים נמצא כי בפריימרים סיני ,שבלונדון  בורובריאות הצי אפדימיולוגיהל

מהגנומים   14.7%-יות ב( נמצאו מוטצN) China-N setהמומלצים לאזור 

  [.26הנגיפיים שנבדקו במאמר ]

כנגד   Cobasערכת יימרים של בדק את הפרובנוסף מחקר שנערך בבלגיה  .22

מצא כי בחלק מהדגימות התקבלו תוצאות חיוביות עבור  ,orf1ab -ו Eהגנים 

תה כי  הרא. אנליזה המשכית Eהגן  לצד תוצאות שליליות עבור orf1abהגן 

אליהם מוכוונים   ,מהגנומים הנגיפיים שנבדקו במאמר 0.11%-ישנה מוטציה ב

באמצעות סט   Eגן אותן דגימות עבור  [. כאשר בדקו את27] פריימרים אלה

מה   Ct 20.33-26.51נמצא כי ערכי הבדיקה נעו בין  ,(Cormanפריימרים אחר )

 . Eן גד כנג Cobasברגישות ערכת  שמעיד על ירידה משמעותית 
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שאליהם מוכוונים פריימרים של ערכות   ,בגנום הנגיף מוטציות נוספות .23

 [. 26נמצאו בתדירויות נמוכות יותר ]  ,נוספות

המוטציה היחידה שעבורה נמצא כי  המוטציות שנסקרו, לסיכום, בקרב  .24

הינה המוטציה באזור  ,ירידה ברגישות הבדיקה המולקולריתל הובילה

. ביתר המחקרים Eכנגד הגן  Cobasכת ער יו נקשרים הפריימרים שלאל

 [.6]זוהתה, לכל היותר, השפעה מועטה על רגישות הבדיקה 

 ומסקנות  סיכום

אך רובן אינן  בכל מחזור הכפלה של הנגיף להתרחשעשויות יות מוטצ .1

ם  בגנומוטציות שייווצרו באזורים הרלוונטיים  .הי מתקבעות באוכלוסי

אליהם נקשרים הפריימרים, עלולות  אזורים ית, מולקולר לבדיקות ה

   השפעה שלילית על רגישות הבדיקות.להוביל ל 

  של הנגיף ברחבי העולם. ענפים אלה נבדלים עיקריים ענפים  5כיום ישנם  .2

אשר הצטברו בכל  בעקבות מוטציות שונות שלהם,  הגנומי ברצףאחד מהשני 

 . בארץ הענפים תל חמשנכון לזמן זה ניתן למצוא את כ . אחד מהם

הבדיקות המולקולריות משמשות כלי חיוני להתמודדות עם מגפת הקורונה,   .3

קטיעת  ל ו ,והן מיועדות למטרות חשובות כמו זיהוי קליני של חיוביים לנגיף

למהימנות התוצאות  רבהחשיבות  קיימת. לכן בקהשרשראות הד

 .המתקבלות בבדיקות אלה

אנו ממליצים על  גוע בדיוק הבדיקות, שמוטציות בנגיף עלולות לפמאחר  .4

בייחוד כאשר מתגלה קשר   ,בדבר מוטציות חדשות פרסומים אחר  מעקב

אחר  באנו ממליצים על מעק , כן כמו .ירידה ברגישות של בדיקותל

אשר עשויים להשפיע על  ארץ, בהנגיף  של זנים חדשים של התפתחות

צוף מדגמית  ת ריבדיק  אמצעותלעשות זאת ב ,והמלצתנ. רגישות הבדיקות

 .ימות הנבדקים דג של
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תידים להשתמש בה  ערכה שעכל שיך ולתקף להמאנו ממליצים על  ,בנוסף .5

צע נכון  שמתבכפי . הימצאם בארץאשר ידוע על הענפים  ביחס לכל

כדי להפחית את הסיכון   עבדה המרכזית לזיהוי נגיפים בשיבא.להיום במ

נו  מתחילת המגפה, א שחלףמן , בייחוד על רקע הזהבדיקותלירידה ברגישות 

ות בדיק אליהם תוכוונה המטרה  ניג במספר ממליצים על שימוש 

   .המולקולריות
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  SARS-CoV-2 קצב המוטציות בנגיף -נספח א' 

זה משתנה   קצב[. 10השונות הגנטית מושפעת מקצב המוטציות של הנגיף ] .1

בין יצור ליצור, וגורם לשינויו של היצור עם הזמן. השונות הגנטית צפויה 

עות לכך ביחס לנגיף הקורונה הינה שגם  לגדול ככל שחולף הזמן. המשמ

ם הזמן החומר הגנטי, צפויה לרדת עתלוי ביציבות ישות הבדיקות אשר רג

[10.] 

ורים בעלי קצבים גבוהים יצורים שונים מאופיינים בקצבי מוטציות שונים. יצ .2

ואילו יצורים בעלי קצבי  ,מאופיינים בהפרשי זמנים קצרים בין שינוי לשינוי

 [.11מבחינה גנומית ]היווצרות מוטציות איטיים מאופיינים ביציבות מסוימת 

העשויים   מוטציות לי קצבים ממשפחת הקורונות הינם בעככלל נגיפי .3

יליים אחרים, וממוצע קצב  חד גד RNAביחס לנגיפי להיחשב גבוהים 

מוטציות בשנה עבור כל   אחת לעשרת אלפיםהמוטציות בהם עומד על 

 [. 12,13עמדה בגנום ]

ובם ר. SARS-CoV-2-ף המחקרים ניסו להעריך מהו קצב המוטציות בנגי .4

, בגלל הזהות  2002ץ בשנת שהתפר SARS-CoV-1-לנגיף ה  השוו אותו 

בגלל קטלניות האחרון. במספר זהות( ו  80%-הרצפית הגבוהה ביניהם )כ

מזה של נגיף   נמוך מחקרים מצאו כי קצב המוטציות של נגיף הקורונה 

כי קצב נמצא  WHO -ה  על ידי[, לעומת זאת במחקר שפורסם 14הסארס ]

עבור קורונה   1.123-0X 1לזה של סארס ) דומהנגיף הקורונה המוטציות ב

 [.15עבור סארס( ] X 10-2.38-0.803לעומת 

עשוי   ת העדויות השונות לגבי קצב המוטציות בנגיף חשוב לזכור כי הואלמרו .5

 קיימתרק למוטציות המתקבעות באוכלוסייה כל הזמן, וכי  להשתנות

ע מרכישת  ות עלולה לנבו שינוי בקצב המוטציחת הסיבות לא השפעה.

האטה בתדירות  או ל  שבאופן עקיף תגרום להגברה ,מוטציה ספונטנית

 [.16ת ]המוטציות המתרחשו 
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בגנום נגיף הקורונה, המקודד   RdRpלאחרונה דווח כי מוטציה כזו נמצאה בגן  .6

)אחראי לשכפול החומר הגנטי   RNA dependent RNA polymeraseלאנזים 

יכולת  החומר הגנטי, לגן זה ישנה פקידו בשכפול [. מלבד ת17יפי( ]הנג

החומר הגנטי  אנזים זה מוודא שבסיסי . "הגהה" של תיקון שינויים בגנום

 [. 18שוכפלו כראוי ללא טעויות ]

, נמצאו  RdRpבמחקר שפורסם דווח כי בנגיפים שבהם נמצאה מוטציה בגן  .7

  שאו שינוי בגן יחס לנגיפים שלא נבאופן כללי מספר רב יותר של מוטציות ב

RdRp [17 מכאן החוקרים .]  העלו השערה כי ככל הנראה מוטציה זו פגעה

וכתוצאה מכך נגיפים שנשאו שינוי זה הפכו  ,יםביכולת ההגהה של האנז

עד כה  מועדים לרכישת מוטציות נוספות. עם זאת, השערה זו טרם אוששה ו

היות הסברים  כמו כן יכולים ל ,. בנוסףקשר סיבתי בין הדבריםלא הוכח 

 חרים לממצאים.   א
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 SARS-CoV-2וריאביליים( בגנום -אזורים מועדים לשינויים )היפר -נספח ב' 

ישנם אזורים המועדים אורך הגנום. הנטייה לעבור מוטציות אינה אחידה לכל  .1

ים  והם נקרא ,לרכישת מוטציות בסבירות גבוהה יותר ביחס לאזורים אחרים

"hot spots[.19ואריאביליים" ] אזורים "היפר " או  

  מחקרים ניסו להתחקות אחר אזורים אלה בגנום הנגיף. אחת הנקודות כמה  .2

המוטציה הרווחת   .Sרצף של הגן בנמצאת אשר נוטה לעבור מוטציות 

שנמצאה באזור זה הינה החלפת נוקלאוטיד שתוצאתה בשינוי אחת  

מו כן, . כS  (D614G)[20 ,21 ,32] החלבון מחומצות האמינו המרכיבות את

( חדש של Cladeה באוכלוסייה והובילה ליצירת ענף )מוטציה זו התקבע

אזורים היפר  (.SARS-COV-2 Cladesאה מטה פרק ר[ )20הנגיף ]

 ,Orf1ab, S, N, ORF9aואריאביליים נוספים נמצאו בתוך אזורי הגנים 

ORFA3a ו- Orf8 [17,22,23]. 
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 ה מיקום המוטצי  השפעת  –נספח ג' 

  DNAגנומיים )מאחר שלרצפים  ,בין היתר ,יבותלמיקום המוטציה קיימת חש .1

 '.  5-' ו3-ה מוגדר, בין שני קצוות הרצף המסומנים כא( כיוון קריRNAאו 

בעלי ההשפעה  של הפריימר הינם  '3בקצה כך למשל, חוסר התאמות  .2

פי ם על עומס נגייקה שגויים המעידיביותר ועלולים להביא לערכי בדהמזיקה 

זאת  [. 6( ]FN)הביא לתוצאות שליליות שגויות ואף ל ,נמוך מזה האמיתי

', כך שבמידה 3של הפריימר לרצף הגנטי מתחיל בקצה  דמאחר וכיוון הצימו

ויש שוני בחלק זה ברצף הגנטי, תהליך הצימוד ייפגע בצורה המשמעותית  

 י המבוקש.  מד כלל למקטע הגנטלא להיצשוהפריימר עלול   ,ביותר

של המקטע הגנטי, ההשפעה ' 5מקצה תר ל שמיקום המוטציה מרוחק יוככ  .3

 ,במקרים מסוימים זניחה תהאוהשפעתה  ויתכן ,של אי ההתאמה פוחתת

 פגיעה בפעילות הפריימר.של עד כדי היעדר מוחלט  
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