
  

 

 
 
 

 

 ף תש"ה אב ב די"|  4.8.2020   שלישייום 

 בקורונה  למערכה הלאומי והידע המידע רכזמ

לזיהוי צבר עדויות מחקריות מציג היתכנות לשימוש בכלבי עבודה 

 חולי קורונה בדגימות מסוגים שונים 

 עיקרים 

תלויים  מחקרים   לאחרונה,  בלתי  לשימוש שנערכו  אפשרות  בכלבי   מעלים 

קורונה חולי  לזיהוי  מאומנים  שתן  עבודה  או  זיעה  רוק,  דגימות  בסיס    . על 

של הכלבים לזהות את  גבוה    שר זיהויכאורה כולים מציגים  רהמחקצאות  תו

את    ךבהסתמהחולים   לזהות  יכולתם  הנגיף  על  לנוכחות  הגוף    ולא )תגובת 

   .(את הנגיף עצמו

 

המעודדות   התוצאות  שבוצעומחקרבמגבלות    קיימותלצד  שימוש    :בהם  ,ים 

יכועה;  את רגישות הזיהוי  שי לאמודוק;  מספר קטן של כלביםב  בחנה לת הדר 

 . ים אחריםנה עונתייפי קורונג  בין

 

ראשוניים   בפרסומים  קטניםומדובר  לפרסום ו  ,במדגמים  להמתין  נדרש 

נוספים מחקרים  על  תוצאות  ואקראיים,  מבוקרים  היקף  רחבי  מחקרים  ובפרט   ,

לצבור   הכלבים  ידעמנת  של  המדויקים  הביצועים  הד  אודות  לסוגי  גימות ביחס 

 .  םפעלתבת הוסבי השונים

 

 בהם פוטנציאל רב לשימוש    צפוי  –  כמדויק  כלביםהוי של הכושר הזי  אכן יוכחאם  

אדםלסריקת   הומי  יו  ביםהכל.  אתרים  להלא  ה  וותכלו  לבדיקות  -תחליף 

PCR  ,  לא   ראה, שכנ איתור אנשים בעלי פוטנציאל הדבקהסייע בל  עשוייםאך

 . בקהההד תראושרש תת קטיעיעילו רתלהגבכלי להוות , היו נבדקים לולא כך
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 םממצאי המחקרי

גרמני  ביולי(  23)פורסם  לאחרונה   .1 ראשוניהעלה  ש  ,מחקר  מבטיחות ותוצאות   ת 

קורונה  עבודה   בכלבילשימוש   חולי  של  זיהוי  ב1]  לצורך  ה[.  בתוך  ,  מחקרמסגרת 

בלבד של    הוכשרו   שבוע  רוק  דגימות  לזיהוי  מאומנים  צבאיים  עבודה  כלבי 

קור ג   שרה ההכם  תווב  -  ונהחולי  זיהוי  יכולת  הציגו  של הכלבים  בוהה 

   החולים.

חלקן חיוביות ומרביתן   -איות  מות אקרדגי  1,012הכלבים    הוצגו בפניבניסוי המסכם   .2

תוך  לקורונה,  ידעו    שליליות  לא  ומפעיליהם  )הכלבים  כפולה  סמיות  על  הקפדה 

 , לכאורה,ביעוהצ  סוית הניתוצאומראש מתי והיכן נמצאות הדגימות החיוביות(.  

ש הכלבים  של  גבוה  כושר  הקורונה.ו אעל  חולי  את  לזהות  המחקר   1מנו  זהו 

ביותר כה    שבוצע  הגדול  עבודהבחן  אשר  עד  כלבי  של  חולי  יכולת  קורונה,    לזהות 

 . יםוהראשון שפורסם לאחר ביקורת עמית

 : רמגבלות המחקלצד התוצאות המעודדות חשוב גם להצביע על  .3

 בלבד(.  )שמונה  םכלביהל קטן ש גםגודל מד .א

הז  .ב רגישות  נבחנה  אלא  הדבקה  בשלבי  שוניםיהוי  מחלה  הדגימות .  ו 

מאומתים מחולים  ורק  אך  נלקחו  של  החיוביות  מתקדם  בשלב  רק  כלומר   ,

נשאי לזהות  הכלבים  יכולת  נבחנה  ולא  חההדבקה,  או  פוטנציאליים  ולים ם 

   .בשלבים מוקדמים לאחר ההדבקה

ולא נבחנה יכולת ההבחנה   SARS-CoV-19נגיף    תו לנוכחוימות נבדקהדג  .ג

בדג  אחרים  נגיפים  לנוכחות  ימה.  לנוכחות  נבחנו  לא  קורונה    נגיפיהדגימות 

אחריםעו שפעתOC43-HCoV)כדוגמת    נתיים  או  לתגובה   ,(  אפשרות  ותיתכן 

 הללו. בנגיפיםגם לחולים  כלביםמצד החיובית 

פורסם    5-ב .4 אףו  ,[6]  צרפתבשהתקיים  בנושא    סף נו  מחקר ביוני  א  בחן  ת  הוא 

עבודה בכלבי  קורונה.  השימוש  חולי  כקדם  המחקרומנם  א  לגילוי   ,מאמר-פורסם 

 
הניבוי וערכי  (   Negative Predictive Value –NPVלי ) וי השליוסטיקה הם ערכי הניבגנערכים חשובים בעולם הדיא    1

( המצי(PPV- Positive Predictive Valueהחיובי  השליליי,  מתוך  כמה  בבדיקה. ינים  יזוהו  האמיתיים   ם/חיוביים 
 .NPV – 96% ,PPV – 84% תוצאות הניסוי בכלבים היו:
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עמיתים ביקורת  עבר  ואך    ,וטרם  מוכר  מחקר  בצוות  רמה  מדובר  ת מקצועיבעל 

 . 2גבוהה

זיעה שנאספו מחולים מאומתים ללמוד להבחין  הכלבים נדרשו   .5 בין דגימות 

בלעומ דגימות  מאת  ברנשיקורת  צוותים   זה במחקר    יאים.ים  שלושה  עבדו 

לא ידוע  .  כלבים  18, ונבחנו בו  ניסויה ו פרוטוקול  ל באתרים שונים על פי אותבמקבי

-1כמה זמן לקח לאמן את הכלבים למשימה, אבל "כיולם" לסוג הדגימה הזה לקח  

  "י פע  .יחשה   ביתאזור  דגימות זיעה מות ריח חולים לפי  לזהאומנו  הכלבים      שעות.  4

ה  95%-לכהגיעו    במחקרהכלבים    ,סוםהפר בזיהוי  אחוזי    חולים הצלחה 

 .בקורונה

 במדינות רבות נוספות:קורונה דווחו  השימוש בכלבים לזיהוי חולי ניסיונות דומים ל  .6

האמירויות .א לאחרונה  -  (מאע"מ)  איחוד  ל   ,פורסם  החלו  בכלבי  כי  עשות 

 ה ם )ככל הנרא ת נוסעיאי לסריקאופרטיבי בשדה התעופה בדוב  המשטרה שימוש

על   ודיווחו  זיעה(,  א  92%דגימות  חולים,  בזיהוי  פורסם  הצלחה  פי שטרם  על  ף 

 . [2] בנושא מאמר מדעי

עמיתים    -  קולומביה .ב ביקורת  עבר  שטרם  של  דווח  במאמר  רגישות   95.5%על 

על סמך תוצאות משישה כלבים   יקות רוק ונשיפהבבד  99.6%לצד ספציפיות של  

 [. 12] שנבדקודגימות  9,200-ו

בהסתמך על בדיקות שתן זיהוי אחוזי דיוק  97%באופן ראשוני על  דווח   - פינלנד .ג

[3]. 

אך מדובר בשיתוף    ,בעיצומה וטרם דווחו תוצאותהמחקרית  העבודה    -  ארה"ב .ד

ב המובילים  המחקריים  המרכזים  אחד  בין  העבודה  בתחום  עולם  פעולה  כלבי 

( ארה"ב  צבא  ג(  Army-CCDCלבין  בדלבחינת  ושילוי  רוק  מדובר    תןגימות  ולכן 

 .[5,9,13,14] במחקר מבטיח

 

 

 
 

פ  2 בע אחד המ  -גרנז'אן    יניקדומ  סוררופהכותב הראשון הוא  בתובילים  הנהלת הארגון ולם  חום כלבי העבודה, חבר 
 בדרגה בכירה בצבא הצרפתי., הוא מחזיק יו"ר הארגון. בנוסף( ובעבר IWDBAהבינלאומי לכלבי עבודה )
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 בבסיס השיטה ש  יולוגינון הבהמנג 

שתן,  .7 )רוק,  שונים  מסוגים  דגימות  של  אבחון  כללו  שפורסמו  השונות  השיטות 

תם של הכלבים לזהות את תגובת  יכולזיעה ודגימות אף( וכולן מסתמכות על  

 .  הנגיף עצמוולא את ת הנגיף  הגוף לנוכחו

ות  וההשערים מפני מחוללי מחלות  ם מספר מעגלי הגנה שונ מייילגוף האנושי ק .8

לזהו יכולתם  על  מבוסס  כלבים  של  הזיהוי  מנגנון  כי  של הן  התגובה  את  ת 

ל  ש ב,  המערכת החיסונית המולדת, המשפיעה על ריח הנפלט מהדגימות השונות 

נדי אורגניות  תרכובות  של  בדגימקיומן  , Volatile organic compound)  הפות 

VOC.) 

 נת היישום בישראליובח הטשימתווי השימוש ב

בהם  ה .9 בעולם  המוצעים  לשימתווים  אפשרות  לזיהוי נבחנת  בכלבים  מוש 

הומי  חולים תעופה,  )  אדם -באזורים  קניות, שדות  מרכזי  מרכזיות,  תחנות 

וך קהל. ולים בתאיצטדיונים וכיו"ב( ואזורי התכנסות בהם יש צורך לזיהוי של ח

ות כלבנות ע"י  שימוש ביחיד  קרובות נעשה ממילא  תיםעיל  בות בהןדובר בסבי מ

 יחידות השיטור, לרוב כאמצעי לזיהוי חומרי נפץ או הברחת חומרים אסורים.

, ואף נעשה בו שימוש נרחב   שימוש בכלבים לזיהוי מחלות הינו יישום מוכרה .10

[, 3]וסרטן    [8]  1סוג  [, סכרת  9,  11ה ]בעולם גם היום, לזיהוי מחלות דוגמת מלרי

ם )כמו במקרה של סרטן השד, בו מתואר לעיתי  90%על    חוזי הצלחה שעוליםבא

 באמצעות כלבים מאומנים(. 93%אחוז זיהוי של 

מחקר .11 הצעת  אישר  הרפואה  חיל  את   ,בישראל,  לבחון  שמטרתה 

גילוי   במערך  "עוקץ"  הכלבנות  יחידת  כלבי  של  לשילובם  האפשרות 

החולים זאת,ואיתור  בס  .  קודמים  יס  על  של  מחקרים  יכולתם  את  שהוכיחו 

לזה ]כלבים  שונות  במחלות  חולים  הביטחון 15ות  משרד  הפרסומים,  פי  על   .]

לו בשיתוף יחידת "עוקץ", במטרה לאמן את כלבי היחידה תכנן לקיים ניסויים א

 [.16לזהות דגימות רוק של חולי קורונה ]
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  סיכום

ראשוניים  ,  התחתונה  רהבשו .12 בפרסומים  קטניומדובר  כן,ם.  במדגמים   על 

לפרסום להמתין  נוספים  נדרש  מחקרים  רחבי תוצאות  מחקרים  ובפרט   ,

ע אודות הביצועים המדויקים של  ף מבוקרים ואקראיים, על מנת לצבור מידהיק

 הכלבים בשיטות האימון השונות.  

ליתברראם   .13 כי  זיהוי  כלבים  ,  לכ  –  מדויקכושר  להיות  רב ך  עשוי  פוטנציאל 

נרח הקיימות  להעשר  בשיטה  בלשימוש  הבדיקות  מערך  יכולות  היום, ת 

וכן   לים בשטח ובמהירותבייחוד כאשר נדרשת סריקה רחבה לאיתור חו

אנשים א   לאיתור  )כגון  הדבקה  פוטנציאל  אשר  -בעלי  סימפטומטיים( 

 .לא היו נבדקים לולא כך כנראה

כלי    ותמהוהן  אך  ,  PCR-הלבדיקות    אינן מהוות תחליףיודגש כי בדיקות אלו   .14

 . ההדבקה שרשראותיעילות קטיעת  תלהגבר
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