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 ?בדיקות קורונהמבצעים מה בדיוק בודקים כש

קשיי , חום, תסמינים כמו שיעול מפתחיםחלק מהאנשים שנדבקים בנגיף  ,כידוע

חלקם חווים מחלה קלה בלבד , עוברים מחלה קשה מאד אףלעיתים ונשימה 

שנדבקו אנשים . אסימפטומטיים-כלל ומוגדרים כוחלקם לא מבטאים תסמינים 

עדיין כשהם  התסמינים, הופעת לפנייכולים להדביק אחרים מספר ימים  בקורונה

ולכן חשוב מאד לאתר את כל האנשים שנושאים בגופם  ימרגישים בריאים לגמר

ולעצור את  (תסמיניםוחסרי  תסמינים)בעלי  הנגיף מוקדם ככל האפשראת 

באמצעות החולה את נוכחות הנגיף בגוף אנו בודקים במעבדה . המשך ההדבקה

 יזהו אדם לאבדיקות אלו . הנגיףמרכיבי זיהוי ישיר של המאפשרת  בדיקה גנטית

כדי לזהות . וכיוון שהנגיף כבר לא נמצא בגופ, םחליכבר הבעבר במחלה ו השחל

הנקראת  אנו עורכים בדיקהוהנגיף כבר סולק מגופו, אדם שחלה בעבר במחלה 

 בוונותרים כנגד הנגיף  שיוצרו בגוףנוגדנים ה את , אשר מזההבדיקה סרולוגית

  . מהמחלה גם לאחר שהאדם הבריאלתקופה מסוימת, 

 

 

 

 
 

 מידעון מטעם המכון הביולוגישגרת קורונה            

 1.2021.11 * תשפ"א טבתב זכ" * 5מידעון מס'                                              
 

 יקרים, תלמידים

על בימים אלו החלו בחיסון הציבור כנגד נגיף הקורונה, אך את השפעתו של החיסון 

נראה רק בעוד מספר חודשים. בינתיים, מספרי המאומתים הולך התפשטות המגיפה 

ולקטוע את  הנגיף להאט את התפשטותכדי בועולה ואנו נאלצים להיכנס שוב לסגר. 

בידודם של האנשים לבדיקות וביצוע ליש חשיבות רבה , שרשראות ההדבקה

. או עד אשר לא נמצאת עדות לקיום הנגיף ושאים את הנגיף בגופם עד להחלמתםהנ

בבית חולים  בנגיף הקורונה החדש, נדבק הידוע הראשוןאושפז ה 12.12.19 -ב

הגנום של  רצףסינים את החוקרים הפרסמו  ותוך זמן קצר מאד ,האן אשר בסיןבוו

וספציפיות בדיקות רגישות  פיתחו המדעניםובקצב מהיר ביותר , מיד לאחר מכן. הנגיף

עם תסמינים  למחלות הגורמיםלהבדיל אותו מנגיפים  ותהמאפשר, נגיףהלזיהוי מאד 

 ןסה להבין מהננ. קורונהבדיקות נדבר על במידעון זה . כמו חום ושיעולדומים 

 . הן מלמדות אותנוומה , כיצד מבצעים אותן, הבדיקות העיקריות שמבוצעות כיום

  בריאות, חים אליכם איחולישול

 מדעני המכון הביולוגי

 

אלינו  פוהצטר

 למסע בעולמם של

םינגיפה  

 

 

בידע שלנומשתפים אותך   
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 עשרותכיום פועלות בישראל 

 מעבדות לבדיקות קורונה 

 

 

 

 

 

 

 ביצוע בדיקות קורונה במכון הביולוגי

                             

                   

  

  

          

  

RNA     

RNA 

DNA 

האף  מחלל מטוש נלקחת דגימה באמצעות 

 הנגיףהשומרת על והפה לתוך תמיסה 

במעבדה עובר הנגיף פירוק ומשוחרר  

 RNAמתוכו החומר הגנטי 

ומקטעים   DNAמייצריםשל הנגיף  RNA מה

ומסומנים   PCR משוכפלים במכשיר הממנו 

זוהרבצבע 

ככל שיש יותר  . גלאי קולט את סיגנל האור הזוהר

.  יצטבר יותר צבע זוהר  נגיפים בדגימה

התוצאות מוצגות בגרפים  מהם ניתן להסיק  

 האם הנבדק חיובי או שלילי לקורונה

  

 ?הנגיף בגוף המצאותאת כיצד בודקים 

 הכוללת מספר שלביםבדיקה  נבצעכדי לבדוק נוכחות נגיף אצל אדם חשוד 

 :ימין ובתמונה בתחתית הדף()המתוארים בתמונה בצד 

לחלל הפה והאף  מוכנס (סופגתכרית מקל שבקצהו )מטוש   דגימהה איסוף ❶

הדגימה מוכנסת  .של הנבדק ונאספת דגימה מההפרשות והתאים שבחללים אלו

האדם שאחראי על דיגום האנשים  .למבחנה בה תמיסה השומרת על הנגיף

ממוגן בלבוש מיוחד, כך שהוא לא בא במגע ישירות הוא נמצא בתא ממוגן או ש

 מבחנת הבדיקה נשלחת למעבדה.. ואין סכנה שידבק ממנו החולהעם 

 הנגיףמפרקים את  ,עם ציוד המיגון המתאיםמוגנים  ,עובדי המעבדה ❷

של הנגיף באמצעות חומר מיוחד, ומשחררים את החומר הגנטי  בצורה בטיחותית

 . ך התמיסה שבמבחנהמתו RNA))מולקולה הנקראת 

 RNA הגנטי של הנגיף ה מיצרים מהחומרזה במעבדה הגנטית, בשלב  ❸

מכיוון שכמות החומר הגנטי של הנגיף בגוף החולה . DNAמסוג גנטי חומר 

 עצומה כמותל DNA מקטעי מספר משוכפליםולא ניתנת למדידה,  מאד נמוכה

המשמש  PCR מכשיר הנקרא. אנו עושים זאת באמצעות םעותקימיליוני  הכוללת

hain Colymerase P נקראה תהליךה, בומהיר היעילשכפול כמו מכונת 

eactionRקארי מוליס, המדען שהמציא את שיטת ה .  PCR  קיבל פרס נובל על

משמש אותנו לצרכים רבים במחקר  PCR. 1993המצאה חשובה זו בשנת 

לי, מחקר רפואי היומיומי במעבדה, כמו גם בבדיקות גנטיות, בדיקות זיהוי פלי

מות התחלתית מכDNA זו מאפשרת יצירת כמות אדירה של  הועוד. כאמור, שיט

 . קטנה מאד מאוד

שכמותו הולכת וגדלה , זוהרצבע מסמנים אותו באנו  DNA בזמן שכפול ה

נוכל להסיק שהיה  זוהרנקבל יותר אור בסוף התהליך . ככל שבתהליך השכפול

 יותר נגיף בדגימה ולהפך. 

ימצא בדגימה חומר גנטי נגיפי, התשובה לשאלה בסוף תהליך הבדיקה אם  ❹

אם הנגיף לא היה קיים בדגימה,  .חיובית תהיההאם הנבדק נושא את הנגיף 

. רוב שלילית, כך שנסיק שהבדיקה יצטבר צבע זוהרלא  PCR  בבדיקת ה

התהליך מתבצע באמצעות רובוט ותוצאות הבדיקה מתקבלות בתוך מספר 

 . ואמינות ביותרת ונחשבות מדויקות שעו
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 דגימהנטילת 

   
 הנגיףפירוק 

 השלבים בביצוע בדיקות קורונה

   
 PCRמבחן 
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. ישנם נשאיםאנשים בדיקות נוספות שעשויות לעזור לנו בזיהוי  קיימותכיום 

שיוכלו לשמש  יותר ופשוטות יותר לביצוע, מהירות מאמצים רבים לפתח בדיקות

לבתי החולים, עובדים במקומות  המגיעים, חולים לפני טיסה בשדות תעופה

קיימות , לדוגמההספר?  ביתכניסה להעבודה ואולי אף ישמשו את התלמידים ב

 על ידי ולא לו,השייכים חלבונים על ידי זיהוי  הנגיף אתבדיקות מהירות המזהות 

יותר  . הבדיקות מהירותבשם סופיה( בדיקהלמשל, ) החומר הגנטי שלו זיהוי

  תוצאה לא מדויקת.קבלת לחשש  ולכן קיים ות, אך גם פחות רגישPCR  מבדיקת ה

 ?בקורונה בעבר נדבקנואם  נדעכיצד 

 ,לתסמיני הקורונהתסמינים התואמים כם גם אם היו ל? בנגיףבעבר  נדבקתםהאם 

אם בוודאות זאת  ותדע לאותסמינים דומים  בעלתיתכן כי הם נבעו ממחלה אחרת 

לא בדקתם את קיומו של הנגיף בגופכם תוך כדי המחלה. כמו כן, יתכן כי נדבקתם 

 בדיקה הנקראת לבצע תוכלוכדי לבדוק זאת  .בנגיף אך הייתם ללא תסמינים

  .בדם כנגד הנגיף נוגדניםאת קיומם של מזהה . בדיקה זו בדיקה סרולוגית

וכדי  ומזהה אות כםשל מערכת החיסון, כםנכנס לגופ הנגיףכאשר  ?מהם נוגדנים

שלנו גוף ה .אותושתפקידם להרוס ולנטרל  נוגדניםכנגדו מייצרת היא להילחם בו 

לכל סוג נוגדן מאפיינים ותפקידים . נוגדניםייצר חמישה סוגים שונים של יודע ל

בלבד,  סוגיםאנו נתרכז בשני , אך כדי להבין את הבדיקה הסרולוגית .שונים בגוף

הגוף  הדבקה בנגיף,הרגע מ ימים 5-10 -כ לאחר. IgG -ו IgM: הנקראים אלו

הדבקה  לאחר יום 14 כ לשיאמגיעה  הכמות שלהםו IgMוגדני נאת  ייצרמתחיל ל

 10-14)מאוחר יותר )ראו בתמונה אשר בתחתית הדף(.  דועכים בהדרגההם ואז 

לנוגדנים אלו לוקח . IgGנוגדים מסוג  מתחיל לייצרהגוף ( לערך לאחר ההדבקה יום

 נשאריםאך הם  ,שבועות 4-8מגיעים לשיאם לאחר הם זמן ארוך יותר להיווצר ו

הרבה מאד  יישארונגדם כנגיפים שהנוגדנים  נםיש. בדם לאורך הרבה יותר זמן

ותאי הנוגדנים שנשארים בדם . לעיתים חודשים ואף שנים לאחר ההדבקהזמן, 

להגנה זו אנו קוראים . יגנו עלינו אם נידבק שוב במחלה, אותם הזיכרון שמייצרים

 .שוב אנו מחוסנים/מוגנים מהנגיף במקרה שנידבק. זה אומר כי חסינות למחלה

 נעלמתאף נחלשת ולעיתים אך , זו היא לכל החיים עבור מחלות מסוימות הגנה

עדין לא ברור מה משך הזמן שאנו מחוסנים לאחר הדבקה  .עבור אחרות לגמרי

  בקורונה.

 

 

 

   

 

  נתונים עדכניים

 (11.1.2021)מעודכן לתאריך 

 

 :       מ       מספ  
 90,693,590בעולם: 

  491,319בישראל: 
 

 

  מ מ   : מ    מספ  
 1,943,173 בעולם:

 3,671בישראל: 
 

 

 מ מ   : מ   מ   מספ  

 64,813,856עולם: 
 419,907בישראל: 

 

 

הינו מספרם  לנגיףמאובחנים המספר 

עד נמצאו המצטבר של האנשים ש

, כולל מאומתים לקורונה כה

 המחלימים והמתים.

 

 worldometerמקור: אתר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במכשיר  מוטענות הדוגמאות 
 הביולוגימכון ברובוטי 
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  הידעת? 

הלועזית לנגיף היא המילה 

 קורהמו( virusוירוס )

מהמילה הלטינית 

"virulentus שפירושה "

 רעל או נוזל רירי.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ?איך מבוצעת הבדיקה הסרולוגית

האם , אנו מנסים לענות על השאלה, IgG -ו IgM ם מסוגנוגדניהעל ידי בדיקת 

ימצאותם או התשובה לשאלה זו נקבעת מתוך ה ?בעבר החולה נדבק במחלה

כ "בד, רבה התשובה לבדיקה מתקבלת במהירות .בדם והיעדרם של נוגדנים אל

 .דקות 10-תוך כ

 

 אלו שלבי הבדיקה )מתוארים בתמונה בתחתית הדף(:

 .לביצועמאד כוללת ערכה פשוטה  הבדיקה הסרולוגית ❶

ישירות בדרך כלל על ידי דקירה באצבע או דגימת דם ) מהמטופל נלקחת  ❷

 .(מהוריד

  .בארית שבערכת הבדיקהחלון/את טיפת הדם מוסיפים ל ❸

לצידה השני של  לזרום ת הדםהמאפשר לדגימ נוזללאחר מכן מוסיפים  ❹

  .ערכהה

 עוברתמה זורמת, היא יגכאשר הד סבלנות...... ממתינים מספר דקות עכשיו ❺

אם בדם הנבדק . נגיף לא פעיל המסומן בחלקיקי זהב מונחבדרכה באזור שבו 

ימשיכו הם רכה וקיימים נוגדנים כנגד הנגיף, הם יקשרו ל"נגיף המוזהב" שבע

 .לזרום יחד איתו הלאה בכוון הזרימה

נתפסים הנוגדנים מדם בהם הדרך הם נתקלים בשלושה קווי בדיקה  בהמשך ❻

יקשרו  IgG נוגדנים מסוגו הבדיקה הראשון,קו יקשרו לIgM מסוג , נוגדנים הנבדק

בנוסף הקו השלישי הוא קו . פס אדוםהבדיקה השני. כשהם נקשרים נוצר קו ל

קו )אם  כהלכהבוצע הבדיקה  תהליךשנצבע אדום אם  (C)מסומן באות  לבקרה

לא התבצעה כראוי והיא הבדיקה ש על כךמעיד זה  ,הבקרה לא נצבע באדום

 . פסולה(
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אגרת זו מופצת לבתי ספר על ידי המכון 

למחקר ביולוגי במסגרת פרויקט חינוכי 

מדעי וכשירות לקהילה והמידע בה 

מגפת הקורונה . מעודכן לזמן כתיבתה

היא אירוע דינאמי שממשיך להתפתח ולכן 

הנתונים עשויים להשתנות וחשוב 

 להתעדכן.

אנו עושים את מרב המאמצים לפעול 

בהתאם להוראות הדין ובכלל זה מכבדים 

כי  אלוהיה וזיהיתם בתכנים . זכויות יוצרים

בשוגג נעשה שימוש ביצירה שאינו עולה 

פנו  אנא, בקנה אחד עם האמור לעיל

 מהשימוש בו. ונחדלאלינו 

 

 

 

 

 נכתב ונערך על ידי 

 נסאגי הר יפית עטיד"

 ןד"ר אילת זאוברמ

 

 :לפניות

 ר אילת זאוברמן"ד

חוקרת במחלקה לביוכימיה וגנטיקה 

מולקולרית ומנהלת התוכנית לחינוך 

 מדעי בקהילה

נס ,  המכון למחקר ביולוגי בישראל

 ציונה

ayeletz@iibr.gov.il  

 

 

 

 

מתארת את תוצאות הבואו נסתכל על התמונה  איך נפרש את התוצאות?

, הנגיף המסומן בזהב לא יקשר נוגדנים לקורונה בדםהבדיקה: אם לנבדק אין 

)צד שמאל בתמונה(  Cקו הבקרה באזור המסומן באות לבדיקה, אלא רק לקווי ה

הניח כי האדם לא חלה במחלה בעבר ל נוכל. שלילית תהיה תוצאת הבדיקהלכן ו

ייצר הספיק לוגופו עדיין לא  בתחילת מחלההוא ממש קיימת אפשרות כי )עם זאת 

 מעיד, זה IgMפס אדום באזור  (C) . אם נקבל בנוסף לפס הבקרה(נוגדניםאת ה

יף או הדבקה עכשווית בנג על בדם, כלומר IgM קורונה מסוגלעל הופעת נוגדן 

 IgG על תוצאת , מעידבנוסף לפס הבקרה IgGפס באזור  לפני זמן קצר מאד.

, אך בעברהדבקה חיובי, פירושו של דבר שקיימים בגוף נוגדנים המעידים על 

 . החולה כבר החלים וברוב המקרים פעילה במחלהמדובר אין בדרך כלל 

 

 

 

גופכם, עדיין לא ברור מה גם אם נמצאו נוגדנים כנגד הנגיף בחשוב לזכור, כי 

חוזרת.  בגוף ואם הם מספיקים בכדי להגן בפני הדבקה יםנשאר משך הזמן שהם

שאלות אלו עדיין נחקרות ועד שתהיה עליהן תשובה ברורה, חשוב להמשיך 

 ולהיזהר מהדבקה.
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כיוון זרימת  
 בערכההדוגמה 

הסרולוגיתביצוע הבדיקה   

 חיובי חיובי שלילי

 ביקורת לתקינות הבדיקה

 סוג הנוגדן הנבדק

 חלונית להוספת הדוגמה

 הצצה לנעשה במכון הביולוגי

עם פרוץ מגפת הקורונה בארץ, מדעני המכון הביולוגי נרתמו מיד לסייע לפיתוח 

הפועלת לזיהוי נגיף  ,ונה. במכון הופעלה מעבדת הזיהויוביצוע בדיקות קור

)בין המעבדות הראשונות שהופעלו  PCR בדגימות מטושים בשיטת ההקורונה 

הדרושים ובמהלך כל  חומריםוה המכשירים הרובוטים ונרכש כךלצורך . בארץ(

, הכוללות בעיקר בדיקות מידי יום במכון נעשותתחילת המגיפה החודשים מאז 

 תוצאות הבדיקות .תאוכלוסיות בסיכון, במסגרת פרויקט מגן אבות ואימהו

תהליכי  המשך פיתוח ושיפורמועברות למשרד הבריאות. כמו כן, אנו עוסקים ב

ושיפור פיתוח ובנוסף ל קיצור זמני הבדיקה עד לקבלת התשובה ,הבדיקה

 סרולוגיות.הבדיקות ה
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