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 בקורונה למערכה הלאומי ידעוה המידע מרכז
 27מסמך מספר 

בנוגע ממצאים ראשוניים בעיירה בגרמניה עולים ממחקר מדגמי 
 הקורונה ואופן התפשטותו  נגיףשיעור ההידבקות בל

 דברים עיקרי

מחקר מדגמי  סמר חודשהיינסברג בגרמניה החל בסוף מחוז בבעיירה גנגלט  .1

הקורונה ואופן התפשטותו  בנגיףלהערכת שיעור ההידבקות  איש( 1,000)

נבחר לניסוי בשל אחוז ההדבקה )"ווהאן של גרמניה"( . מחוז זה באוכלוסייה

על בסיס עיבוד  באפריל פורסמו מסקנות ראשוניות מהניסוי, 9-הגבוה בו. ב

  איש מתוך המדגם הכולל. 500תוצאות של 

 2% רק , כאשר15%אחוז ההדבקה הכללי עומד על  תוצאות,ה לפי .2

 1%)כלומר,  נוגדניםפיתחו  14%-ובאופן פעיל  ת הנגיףנושאים א

אחוז . כתוצאה ממחקר זה, (מהנדגמים בעלי נוגדנים ועדיין נושאים את הנגיף

  .0.37%המוערך ע"י החוקרים הינו מכלל החולים התמותה 

הציע מוביל המחקר לעבור לשלב השני בהתמודדות על רקע הממצאים,  .3

גרמניה עם המגפה, במסגרתו יש להקל את מדיניות הסגר והריחוק 

 החברתי. 

מתוך מחקר שטרם  יודגש כי בשלב זה מדובר בממצאים ראשוניים בלבד .4

הבדיקות נבדקים,  500ל קבוצת מדגם של מבוססים עם ה פורסם במלואו.

על ידי רשות  גרתו טרם אושרו באופן סופיהסרולוגיות בהן השתמשו במס

 , וחלקים נוספים ממנו מהמחקר שנויים במחלוקת.רפואית מוסמכת

לאתגר  -ובמקביל  ,המלא אנו ממליצים להמתין לפרסום המחקר לפיכך, .5

 בקביעת עליו הישענותאת הנחות היסוד בבסיסו ואת תוצאותיו, טרם 

 .מהסגר ליציאה מדיניות
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 מהלך הניסוי

משקי בית שונים, מתוך  400-תושבים, המשתייכים ל 1,000השתתפו  בניסוי .6

בחירת . , במחוז היינסבורג שבגרמניההתושבים בעיירה גנגלט 12,000

ייצג את שהמדגם  כדיבוצעה במעורבות סטטיסטיקאי המשתתפים 

מתייחסים הממצאים שפורסמו  ,באפריל 9-נכון ל [1].האוכלוסייה הכללית

 .הנבדקים 1,000מתוך  500 ה שללנתונים העולים מבחינ

 RT-PCR הנבדקים מילאו שאלונים אפידמיולוגיים, עברו בדיקותבמסגרת הניסוי,  .7

נלקחו דגימות ממשטחים שונים כמו כן,  .נוגדניםבדיקות סרולוגיות לאיתור ו

 .בבתיהם, לרבות ידיות, טלפונים סלולריים, שלטים וכדומה

 מסקנות ראשוניות

אחוז ההדבקה הכללי כי מעלה מבחינת שיעור התפשטות הנגיף, המחקר  .8

נושאים אותו באופן  2% ,פיתחו חסינות לוירוס 14%כאשר  [2]15% עומד על

נתון זה  [3].0.37%ואחוז התמותה הינו  זוהו נוגדנים לוירוס( 1%-)מתוכם בפעיל 

נקבע ככל הנראה על בסיס מספר המתים בעיירה כולה בהצלבה על תוצאות 

 המחקר, אולם חישוב זה טרם פורסם במסגרת המחקר.

 "התחסנות עדר"מעידים על תחילתה של נתונים אלו, על פי מוביל המחקר,  .9

ומאפשרים לטענתו להתחיל בהקלות בעיירה בקרב האוכלוסייה 

 .הסגרהבמדיניות 

מעלים הממצאים כי אופן התפשטות הנגיף ודרכי ההדבקה, בנוגע ל .10

זמן פרק לקרובים זה לזה הדבקה מתרחשת לרוב כאשר הנשא והנדבקים 

, מעריכים כי בגנגלט מקור ה, בבתים או בהתקהלויות. כך לדוגמממושך

בפברואר בהשתתפות  15-ההמונית הינו במסיבה שנערכה בעיירה בההדבקה 

ממצאי בדיקת המשטחים בבתיהם של הנבדקים , במקבילתושבים.  350

 .נמוךהינו דבק דרך משטחים יכי הסיכוי לה, לטענת מוביל המחקר, מעלים
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 ביקורת על המחקר

ניתוח המידע שעלה הממצאים שפורסמו מתבססים על  – ייצוג מדגמי .11

בה חלה התפרצות נבדקים בלבד המשתייכים לעיירה אחת  500מבדיקת 

  להקיש מכך מסקנות רחבות על אזורים נוספים.בעייתי של הנגיף. על כן, 

העובדה שכל אדם שנמצא מחוסן לוירוס נספר  כנגדטענה נוספת הועלתה  .12

 שלאבני ביתו,  המחוסנת, על אף שבסבירות גבוהה הדביק גם את באוכלוסייה

ציין מוביל המחקר כי ישקול . לאור ביקורת זו הנדבקים בסטטיסטיקת נכללו

 .מחדש את מתודולגיית המשך ביצוע המחקר

דבק דרך משטחים נמוך יהמסקנה לפיה הסיכוי לה – הדבקה דרך משטחים .13

מסקנה זו מבוססת על ממצאי בדיקת המשטחים בבתיהם של נבדקי המחקר. 

 בלבד 1%אחוז הנשאים הפעילים שאותרו במדגם עומד על בעייתית שכן 

 .נבדקים בפועל( 5)

הבדיקות הסרולוגיות בהן השתמשו  – מהימנות הבדיקות הסרולוגיות .14

החברה . Euroimmun מתוצרת חברת ELISA במסגרת המחקר הינם דגם

  חד ערכי את הנוגדנים לוירוס-מתחייבת לכך שהבדיקות מזהות באופן חד

SARS-COV2  ישנם דיווחיםעם זאת,  .99%וכי אחוזי הדיוק שלה עומדים על 

שונים לפיהם הבדיקה מראה תוצאה חיובית גם עבור מחוסנים לוירוסים 

ודבק בכך הללו . מוביל המחקר לא קיבל את הטענות אחרים מזן קורונה

 .שמדובר בבדיקה איכותית ומדויקת

 מסקנות והמלצות

וה מקרה בוחן מעניין למאפייני הדבקה מהו שהמחקר שנערך בגנגלטעל אף  .15

)מדגם מייצג;  שלבים מהותיים במחקרהרלוונטיים לאסטרטגיית היציאה, 

 . שנויים במחלוקתהינם ( ; השלכה ממקרה בודד לכללמהימנות כלי המדידה

העולות הראשוניות מסקנות ולפקפק בלעומק לפיכך, ראוי לבחון  .16

בקביעת יו הישענות עלטרם להמתין לפרסומו המלא  כןמהמחקר, ו

 .ליציאה מהסגרמדיניות 
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מומלץ להמשיך לעקוב אחר הממצאים העולים מהמשך מחקר זה בהתאם,  .17

מומלץ לקדם . עוד ובפרט להעמיק בניתוח הממצאים הסופיים לכשיתפרסמו

שיח עם הסטטיסטיקאי שהיה מעורב בביצוע המחקר על מנת לאמוד את 

 .ומהימנות
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