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נגיף (וירוס) ממשפחת .coronavirus
שם הנגיף(SARS-CoV-2) Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2 :

שם המחלה - (COVID-19) coronavirus disease 2019 :מחלת הקורונה19-
המקור :נגיף  SARS-CoV-2החדש ,בדומה לנגיפי  MERS-CoVו , SARS-CoV-שייך למשפחת הבטא-
קורונה-וירוס .התגלה לראשונה בדצמבר  ,2019בעיר אוהן ( ,)Wuhanהבירה של מחוז Hubei
שבסין .קיימת השערה כי מקור הנגיף הוא מעטלפים.
הדבקה :בעיקר במגע עם הפרשות ממערכת הנשימה העליונה של אדם נגוע .בנוסף גם הפרשות גוף
אחרות כמו שתן ,צואה ודם ,עלולות להכיל נגיף חי ולהיות מדבקות.
המחלה :חומרת המחלה נעה* בין המקרים הקלים ביותר (ביניהם קיימים אנשים ללא תסמינים כלל)
(עד  ,)80%למקרים קשים (עד  )15%והמקרים החמורים ביותר (כ )5%-הכוללים גם מקרי מוות
(.**)2.3%
*האחוזים נגזרים מהמקרים המאומתים בלבד.
**UpToDate
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אופן ההפצה:
הפצה טיפתית מאדם לאדם.
• שיעול
• עיטוש

• נתזים של רוק
מגע עם הפרשות גוף נוספות המכילות נגיף*:
• רוק
• שתן
• צואה
• דם (לא הוכחו עד כה הדבקות מדם)
ההדבקה מתרחשת ,כאשר הפרשות של אדם נגוע באות
במגע ישיר עם ריריות של אדם בריא .דרך שניה היא נגיעה במשטחים מזוהמים בנגיף ,ולאחר
מכן ,נגיעה בפה ,אף או עיניים.
*לפי נתוני הECDC-

המצאות הנגיף בדגימות ביולוגיות שונות:

מתוך:

Detection of SARS-CoV-2 in Different Types of Clinical Specimens
Wenling W et al. JAMA, 2020 Mar 11

בעלי חיים – קיים חשד שחתולים רגישים להדבקה בנגיף דרך האוויר .לעומת זאת ,הנגיף

מתרבה בקושי בכלבים ,תרנגולות ,חזירים וברווזים.
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עד כמה  SARS-CoV-2מדבק?
כל נשא של  SARS-CoV-2מדביק בממוצע  2.2אנשים חדשים.
לצורך השוואה :נשא הנגיף של שפעת עונתית מדביק בממוצע  1.3אנשים חדשים.
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דגשים למניעת המחלה :COVID-10
• שטיפת ידיים בסבון ומים למשך  15-20שניות.
• חיטוי ידיים עם תמיסות אלכוהוליות (לפחות  60%אלכוהול בנפח)

• הימנעות מנגיעה בעיניים ,אף ,ופה ,עם ידיים לא נקיות.
• שמירת מרחק של  2מטר לפחות מאנשים חולים.
• להישאר בבית במצב מחלה.
• השתעל/התעטש למרפק או לטישו.
• חומרי ניקוי ביתיים ומגבונים הינם יעילים לניקוי וחיטוי משטחים וחפצים בעלי שימוש תדיר בבית.
• הימנעות מלהתקבץ בקבוצות
• שימוש בפעולות וירטואליות ,ולא בין אישיות ,כאשר הדבר מתאפשר .
• שימוש במסכות פנים בשטח ציבורי.
• עובדי מערכת הבריאות צריכים לחבוש מסכת פנים גם אם אינם נחשפים למטופלים ( IFCC
)update
https://newsroom.clevelandclinic.org/2020/03/18/frequently-asked-questions-about-coronavirus-disease-2019-covid-19/
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טיפול למחלה :COVID-19
• נכון להיום אין טיפול ישיר למחלה.
הטיפול שניתן לחולים הוא טיפול תומך בלבד שכולל:
• מנוחה ,נוזלים ,תרופות לשיכוך כאבים והורדת חום.

•  – Remdesivirנוקלאוטיד אנלוג ניתן במקרים קשים במיוחד אם כי יעילותו
לא הוכחה סופית.
• -Tocilizumabמעכב  ,IL-6יעילותו בבדיקה.
•  -Hydroxychloroquineלא הוכחה יעילות אך צפוי נזק קרדיאלי.
• במקרים קשים במיוחד ,המטופל עלול להזדקק להנשמה מלאכותית.
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מעט על הנגיף:
הנגיף הוא בעל גנום  RNAעם נוקלאו-קפסיד
אורך הגנום כ30kb-
קוטרו כ60–140 nm-
רגיש לקרני  UVוחום

חלבונים מבניים עיקריים:
) Spike glycoprotein (Sמאורגן בטרימר .משמש להצמדות
וחדירה לתוך תא המאכסן.
) Nucleocapsid protein (Nבונה את המעטפת סביב הגנום
הנגיפי .בנוסף עובר אינטראקציה עם חלבון ממברנלי  Mבזמן

הרכבת ( )assemblyנגיף חדש ,עוזר לסינתזה של  RNAנגיפי,
משתתף בהנצת נגיפים חדשים החוצה מהתא ,משבש תהליכים
חיוניים (כמו מחזור התא) בתא המאכסן.
) Membrane protein (Mחלבון העוגן בממברנת הנגיף .אחראי

על הרכבה תקינה של נגיפים חדשים.
 E proteinנמצא בממברנת הנגיף .מהווה תעלת יונים .אחראי
על הרכבה תקינה של נגיפים חדשים ויציאתם החוצה .מקודד
ע"י גן המשותף לכל נגיפי הקורונה (.)sarbeviruses

) Hemagglutinin-esterase (HEמתפקד כהמאגלוטינין ואצטיל-
טרנספרז .מזרז את פעילות חלבון  Sואחראי על פיזור הוירוס
על-פני הריריות בדרכי הנשימה.
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מעגל החיים של :SARS-CoV-2
• חדירה לתא המאכסן :חלבון  Spikeעל פני הנגיף נקשר לקולטן  ACE2על פני תא המטרה ,וחודר
לתוך התא באמצעות אנדוציטוזה.
• פתיחה ושחרור הגנום הנגיפי בציטוזול של התא המודבק.

• הגנום הנגיפי משמש כ messenger RNA-ליצירת חלבונים וגנום ויראלי חדשים.
• התא המודבק הופך למפעל ליצירת נגיפים חדשים.
• חלקי הנגיף החדש מתארגנים ביחד ויוצרים נגיף שלם חדש ,שיוצא מהתא באמצעות אקסוציטוזה.
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• הדבקה ראשונית מתרחשת בדרכי הנשימה העליונים.
• עם התקדמות המחלה הנגיף מגיע לריאות שם נקשר לקולטן (רצפטור) angiotensin-( ACE-2
 ,)converting enzyme 2הנמצא בשפע על גבי תאי אפיתל אלואולריים ).(alveolar

•  CD147כנראה מעורב בהדבקה ומאפשר אותה ,אולם המנגנון עדיין לא ידוע.
• מתפתחת דלקת ריאות חריפה ,עד כדי צורך בהנשמה מלאכותית של המטופל.
• עלול להצטבר נזק בלתי הפיך לריאה ,עם היווצרות רקמה פיברוטית (צלקת) ,שמחליפה את
הרקמה הבריאה.

חומר למחשבה  -מה קורה עם
מטופלי יתר לחץ דם המטופלים ב-
 ?ACE INHIBITORפורסם שבניגוד
להנחה הראשונית ,המטופלים אינם
חשופים ביתר.
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ביטוי הקולטן  ACE2נמצא גם ברקמות נוספות כגון לב ,כליות ,אנדותל ,ומעי.
רמת הביטוי של  ACE2גבוהה בתאי אפיתל במעי ,בצד הלומינאלי ,שם  ACE2מתפקד כקו-רצפטור,
לקליטת הנוטריינטים מהמזון הנעכל.
מכאן ,מעי הוא אתר פוטנציאלי ,בגוף האדם ,להדבקות בנגיף .SARS-CoV-2
השערת חלק מהחוקרים היא :אכילת עטלף נגוע ב SARS-CoV-2-הובילה להתפרצות...
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הנגיף לכשעצמו אינו בעל השפעה נרחבת:
• אין הסכמה לגבי הקשר בין העומס הנגיפי וחומרת המחלה.

• הנזק הרב נובע מההפעלה של רכיבי המערכת האימונית המולדת בשלב הראשון והנרכשת
בשלב השני -הן תאית והן הומורלית  -הודות להפעלה מסיבית של ציטוקיניםcytokine storm -
הגורמים לנזקים נרחבים ברקמות הגוף.
מדובר במחלה שבה יש  3שלבים:
.1

שלב ויראלי :זמן הדגירה יכול להיות ארוך (עד שבועיים) ,כאשר שיא העומס הנגיפי והסכנה
להדבקה ביום אחד לפני הופעת התסמינים .לאחר מכן הנגיף "יורד" לדרכי הנשימה התחתונות.

.2

סערת ציטוקנים והפעלת קסקדת הקרישה.

.3

שלב נשימתי

אבחון מוקדם והתחלת טיפול ,שימנע התקדמות מהשלב הויראלי לציטוקני ,ו/או עצירת סערת
הציטוקנים ,מאוד משמעותיים ביכולת למנוע הדרדרות לשלב הנשימתי ,שבו הפרוגנוזה לא טובה.

העברה בין אדם לאדם:
• הסיכוי להדבקה הוא הגבוה ביותר בשלב הסימפטומטי
• הדבקה אפשרית גם בתקופת הדגירה ,כ  4-6-ימים לפני הופעת הסימפטומים
• טיפות ,הנפלטות מאדם נגוע ,לרוב אינן מתפזרות למרחק של יותר משני מטר.

• זמן הישרדות הנגיף באארוסול שנפלט ,הוא עד כ 3-שעות.
תסמינים עיקריים של :COVID-19
•

חום (מעל )38oC

•

שיעול

•

עייפות

•

קוצר נשימה

•

כאבי גרון

•

כאבי שרירים

•

בחילות

•

נזלת

•

כאבי ראש לא אופייניים כאבי בטן

•

איבוד חוש טעם וריח

זמן דגירת הנגיף לאחר ההדבקה:
•

בדרך כלל  2-14ימים (בממוצע  4-5ימים)
אולם דווח מקרה של  27ימי דגירה**

•

נמצא חולה מפריש נגיף גם בימים  34ו38-
מההדבקה! לא ידוע באם לנגיף זה יש
יכולת הדבקה ***.

* UpToDate
** ממשל המחוז  Hubeiמסין
***Li J et al CMI 2020

Tan W et al medRxiv doi: https://doi.org/10.1101/2020.03.24.20042382.March 26, 2020
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סיבוכי מחלה אפשריים:
• קוצר נשימה
•

) - Acute respiratory distress syndrome (ARDSתסמונת מצוקה נשימתית חריפה

•  – Arrhythmiasהפרעות קצב לב
•  – acute cardiac injuryפגיעה לבבית חריפה
• שוק
זמן החלמה:
במצב של מחלה קלה – כשבועיים

במצב של מחלה קשה – כשישה שבועות
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גורמי סיכון להתפתחות מחלה קשה:
•

גיל ≤  65שנים

מחלות רקע:
•

בעיות קרדיווסקולאריות

•

סוכרת

•

מחלת ריאה כרונית

•

לחץ דם גבוה

•

אי ספיקה כלייתית כרונית

•

קרישיות יתר

•

סרטן

•

•

מדוכאי מערכת החיסון (נשאי )HIV

עליה של  10%בסיכון מתוקן לתמותה עבור:

•

עישון

• עליה של  10%בריכוזי )1.02-1.20( 1.11 ,IL-6

•

השמנת יתר ()BMI >40

• עליה של  10%בריכוזי .)1.01-1.19( ,1.10 D-Dimer

סיכון מוגבר לתמותה בחולים מבוגרים יותר:

•

לכל עליה של  10שנים בגיל
יחס סיכון של ) 1.09-1.57( ,1.31

•

מחלת לב כרונית יחס סיכון מתוקן
של )1.08-2.86( ,1.76
מחלת ריאות כרונית .)5.84 -1.48( ,2.94
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אוכלוסיות מיוחדות
בילדים
הדבקה בנגיף פחות חמורה ובד"כ הסימפטומים שונים (לא נמצא בהכרח חום ושיעול
כמו במבוגרים) .המלצות המעקב כוללת:
•

ספירת לימפוציטים

•

c-reactive protein

•

procalcitonin

•

IL-6

בנשים הרות
קיים חשד לאפשרות העברת הנגיף מהאם לעובר .ההמלצות לפי ה:IFCC-
•

להוריד את רמת החשיפה האפשרית של נשים הרות לנגיף

•

מעקב צמוד אחרי מצבן הגופני (ניטור סוכרת הריונית וכו')

נכון לתאריך 24.05.2020

דגשים חשובים לנטילת הדגימה לבדיקת מעבדה

דגשים חשובים למשלוח הדגימה למעבדה

נכון לתאריך
24.05.2020

נכון לתאריך 24.05.2020

התמגנות הצוות המבצע את בדיקת  SARS-CoV-2במעבדת נשר:
חלוק מעבדה ,חלוק חד פעמי אטום ,כפפות כפולות ,מסכה  ,N95משקפי מגן/מגן פנים,
כובע וערדליים חד פעמיים.
ע"פ משרד הבריאות

תפקיד של אבחון מעבדתי ע"פ הIFCC-
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VIRAL DETECTION TESTS HOST IMMUNE RESPONSE DETECTION TESTS
למרות העקומות התאורטיות האידאליות במציאות ה IGMלעיתים לא מתנהג כך ,כנראה בשל
עיכוב בהפעלת המערכת האימונית המולדת ועיכוב ביצירת .IFN
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שיטות לאבחון מחלת :COVID-19
•

שיטות מולקולריות  - *RT-RT-PCRבדיקת נוכחות הנגיף בדגימה מדרכי הנשימה.

•

שיטות סרולוגיות – בדיקת נוכחות הנוגדנים לנגיף בדגימת דם.

•

האבחון המיטבי של המחלה נעשה בשילוב מושכל בין שני סוגי הבדיקות.
PCR-RT-RT

Serology

* Reverse Transcription Real Time Polymerase Chain Reaction - RT-RT-PCR

Coronavirus Disease 2019-PCR
אבחון נוכחות הנגיף-שיטות מולקולריות
נטילת הדגימות:
•

מתבצעת ע"י צוות רפואי או מד"א

•

הדיגום נעשה באמצעות מטוש אחד או שני מטושים המוכנסים למבחנה
עם בופר מיוחד השומר על החיות של הנגיף.

•

המטוש הינו בעל סיבים מיוחדים בצורת מברשת הדוגמים את הריריות ומסוגלים גם
לשחרר את הדגימה לבופר.

•

החומר הנבדק :כיח ( BAL ,משטף ריאתי) ,משטף נזופרינקס ,משטח גרון.

•

ההנחיות העדכניות הינן לקיחת הדגימה מהקיר האחורי של הלוע .לאחר מכן באותו
מטוש או מטוש נוסף לקחת דגימה עמוקה מהנחיריים.
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הטיפול בדגימות (מעבדת נשר):
קבלת הדגימות למעבדה מתבצעת בחדר הנמצא בתת לחץ.)Biological Safety Lab-3( BSL-3 -
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עיקרון ביצוע הבדיקה:
מיצוי חומצות גרעין מדגימה ביולוגית והגברה של רצפי המטרה בשיטת :RT-RT-PCR
הקיט מאפשר איתור בו זמנית של  3גנים ייחודיים לנגיף וביקורת פנימית (.קיימים קיטים

אחרים המזהים רק גן אחד או שניים).
הביקורת הפנימית ( )ICמכילה רצף אקסוגני אשר מוודא מיצוי תקין של חומצות הגרעין
מהדגימה וריאקציה תקינה ,ללא מעכבים ,של ה.RT-PCR -
הקיט מכיל גם ) Negative control ( NC ) Positive control ( PC
הגנים הנבדקים הינם E ,N :ו( RdRp-גן המקודד ל.)RNA dependent RNA polymerase-
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תהליך הבדיקה:

 .1אינאקטיבציה (ניטרול הנגיף):
•

נעשה במנדף ביולוגי

•

העובדים עם מיגון מלא

•

דגימה מהמבחנה הראשונית מועברת לבופר ניטרול

•

לאחר זמן הניטרול הדגימה מסורכזת.

 .2הפקת החומר הגנטי – חומצות גרעין (– )RNAנעשית במכשיר אוטומטי המנקה את הדגימה
בשלבים עד לקבלת חומר גנטי נקי.
 .3אמפליפיקציה (הגברה) -נעשית במכשיר  PCRהמספק תוצאה של כל גן וה )Cycle Threshold( Ct-בו
הופיעו תוצאות .
המטופל נחשב ל SARS-CoV-2-חיובי או חיובי גבולי כתלות בכמות הגנים אשר אותרו וכתלות בערך
ה( Ct-כתלות בערכה בד"כ ≥ .(40

* )Internal control ( ICבדגימה שלילית קביל בערכי .30 ≥ Ct
**דגימה יכולה להיחשב כחיובית במידה ושלושת גני היעד עולים ,גם אם ה IC -שלילי.

Coronavirus Disease
2019-PCR

רגישות הבדיקות
כ ,70%-סגוליות
כ95%-

Coronavirus Disease 2019- PCR
גורמים פרה אנליטיים אפשריים העלולים לשבש את תוצאות הבדיקה:
• דיגום במועד לא נכון -לפני התפתחות העומס הנגיפי או כאשר הוא בירידה
• דיגום לא נכון או לא מספק ע"י מטוש
• מטוש לא מתאים
• נוזל לא מתאים במבחנת איסוף הדגימה
• שינוע ואחסון דגימות בתנאים לא נאותים

יום
1
4
5
8
21

PCR %חיובי קליניקה
0
33
תסמינים
72
80
34

גורמים אנליטיים אפשריים העלולים לשבש את תוצאות הבדיקה:
• ביצוע בדיקה מחוץ לחלון הזמן האנליטי (לדוגמא מעבר לחמישה ימים מהלקיחה,
מעבר ל 72-שעות בבופר נטרול ,וכו').
• שימוש בערכות לא מתוקפות כראוי
• אינטרפרטציית תוצאות סובייקטיבית (למשל קביעת ערך ה.)CUTOFF-
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מטרתן של השיטות הסרולוגיות:
•

עזרה באבחנה כאשר הנבדק תסמיני וה PCR-שלילי.

•

השערה לגבי שלב המחלה  -רצוי לקחת שתי דגימות מהשלב הראשוני של המחלה ,שבוע
ראשון של התסמינים הקליניים ואחרי  3-4שבועות :עליה משמעותית של כייל הנוגדנים
הינה פי .4

מגבלות השיטות הסרולוגיות:
•

רגישות שיטות אלה מוגבלת בשלבים הראשונים של המחלה.

•

התפתחות הנוגדנים תלויה בנוכחות מערכת אימונית תקינה ( 7-10ימים לאחר הדבקה).

•

זיהומים קודמים עם נגיפי הקורונה בעיקר ) SARS-CoV(-1יכולים לגרום לתוצאות חיוביות
שגויות.

•

הסרולוגיה לא תיתן מענה באם הנבדק יהיה חסין מהדבקה חוזרת.

•

לא ידוע מהו הכייל המחסן.

•

הסרולוגיה לא תיתן מענה באם הנבדק ,שפיתח נוגדנים ,כבר לא מידבק ויכול לחזור
למעגל העבודה.

Coronavirus Disease 2019- serology
אבחון נוכחות נוגדנים -שיטות סרולוגיות
•

הבדיקות מבוצעות בנסיוב הנחשב לנוזל בעל פוטנציאל זיהומי פחות מאשר משטחי הנזופרינקס.

•

השיטות הנ"ל לרב איכותיות ,מאבחנות  IgA , IgM , IgGאו כלל הנוגדנים .אין קונצנזוס איזה
מהנוגדנים רגישים יותר ,מופיעים מוקדם יותר ,רמתם גבוהה יותר בעוד שהסגוליות שלהם
דומה .הדעות חלוקות לגבי הקשר בין חומרת המחלה ורמת הנוגדנים או קצב התפתחותם אך
בד"כ הם בקורלציה עם גיל הנבדקים.

•


האנטיגנים אשר נבחרו לבדיקת הנוגדנים הם:
 -Nהנוקלאוקפסיד אשר דומה בזנים השונים של נגיפי הקורונה .ברב המאמרים הכייל כנגד
חלבון זה הינו גבוה מאשר כנגד חלבוני ה.S-



 -RBD ,S1, S2חלבוני ה"קוצים" ,כאשר  S1מכיל את ה RBD-האחראי לקישור הנגיף לתא,
ו S2-אחראי למיזוג הנגיף עם ממברנת התא .הנוגדנים הנ"ל הינם ,כנראה ,נוגדנים
המנטרלים את הנגיף.

•

לרב אין לנוגדנים אלה תגובה צולבת עם נגיפים אחרים ,פרט למקרים בודדים בהם נמצאה
תגובה צולבת עם זני שפעת מסוימים RF ,HBV ,ונגיפי קורונה אחרים בעיקר covOC43 HKU1
( 90%- 38%הומולוגיה בחומצות האמינו).

Coronavirus Disease 2019- serology
אבחון נוכחות נוגדנים -שיטות סרולוגיות

•

השיטות הסרולוגיות כוללות פרט ל ELISA-ו CLIA -גם שיטות אימונופלואורסצנציה
ו western blot-אשר אינן מיושמות ברוטינה.

•

שיטת הייחוס הינה שיטת הנאוטרליזציה בה בודקים את עיכוב יצירת הפלקים

(על תאים רגישים) ע"י הנסיוב הנבדק – plaque reduction neutralization test
).(PRNT
•

הרבה מהשיטות הסרולוגיות אשר פותחו ,הינן מיועדות למשרד הרופא לבדוק

מידת ההתחסנות של הנבדק.

Coronavirus Disease 2019 serology
עקומות התפתחות הנוגדנים שונות ואינדיבידואליות.

רגישות הבדיקות מעל ,90%
סגוליות מעל .95%

•

ה PPV-תלוי בסגוליות אך בעיקר בשכיחות :ככל שהשכיחות נמוכה יותר ,כך ה PPV-יהיה נמוך יותר.

•

באם הרגישות הינה קרובה ל 100%-והשכיחות  ,5%גם אם הסגוליות הינה  ,99.6%יהיו  4תוצאות
חיוביות כוזבות על כל  50תוצאות חיוביות אמיתיות!

•

אם הסגוליות הינה רק  ,99%על כל  50תוצאות חיוביות אמיתיות תהינה  10תוצאות חיוביות כוזבות!

•

השכיחות בעולם (ללא המוקדים) הינה בין .1-5%

Coronavirus Disease 2019 serology
אינטרפרטציה

בתחילת המחלה כאשר אין עדיין נוגדנים או רמתם נמוכה
בשלב האקטיבי ,מתחילה להיווצר תגובה אימונית הכוללת
ייצור נוגדנים

שלב מוקדם ,ה PCR-יכול להיות שלילי כוזב או ה IGM-יכול
להיות חיובי כוזב.
שלב פעיל עם התפתחות תגובה אימונית
שלב מאוחר או הישנות
שלב מאוחר או החלמה ,ה PCR-יכול להיות שלילי כוזב
שלב החלמה או זיהום בעבר
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מתי לא תהיה תגובה סרולוגית?
• כאשר הנבדק לא נדבק
• כאשר הנבדק לא יכול לפתח תגובה אימונית
• כאשר רמת הנוגדנים מתחת לגבול הזיהוי של הערכה
• כאשר הבדיקה נלקחה בטרם התפתחה תגובה
אימונית
• כאשר התגובה האימונית המולדת הייתה כה יעילה
שהכחידה את הנגיף בטרם התפתחות הנוגדנים.

Coronavirus Disease 2019

Zhao et al. medRxiv preprint doi:
https://doi.org/10.1101/2020.03.02.20030189.this
March 3, 2020.

פרמטרים מעבדתיים נוספים בחולי קורונה
(מבוגרים ובמצב מחלה מתקדם)

סיכום Coronavirus Disease 2019-
• יש להשתמש הן בשיטות  PCRוהן בשיטות סרולוגיות לאבחון ומעקב נגיף
הקורונה כאשר ה PCR-משמש בעיקר לאבחון והסרולוגיה למעקב -שתי
השיטות משלימות.
• רצוי ששיטת ה PCR-תהיה מבוססת על אמפליפיקציה של מספר גנים.
• לא ידוע איזה מהנוגדנים ( IGA ,IGM ,IGGאו סך הנוגדנים) בקורלציה
קלינית ופרוגנוסטית מיטבית.
• לא ברור באם הנוגדנים נגד אנטיגן  Nאו  Sהינם מיטביים מבחינת היישום
הדיאגנוסטי.
• מאחר והשכיחות של המחלה יחסית נמוכה ,יש להשתמש בערכות בעלות
סגוליות מירבית.

ביחד ננצח את המחלה!

בריאות לכולנו!!!

