
 -בלמ"ס-

 20 מרץ 2020
 כ"ב אדר תש"ף

 אל: משתתפי השיחה
 הנהלת מפא"ת
 צוות בין משרדי

Bundeswehr Institute of Microbiology תקציר סיכום שיחת פורום מומחים-מפא"ת עם 

מעבדות מהאקדמיה, רלוונטיים וגורמים תוכן מומחי כ-20 בהשתתפות 20.3.2020 בתאריך התקיימה             השיחה
 לאומיות ומשרד הביטחון ביוזמת מפא"ת. רצ"ב רשימת המשתתפים בנספח א', פירוט תוכן השיחה בנספח ב'.

 מטרות המפגש: שיפור הבנתנו על התמודדות הגרמנים עם הנגיף בדגש על הבדיקות, הטיפול ופיתוחים שבדרך.

 תובנות עיקריות מהשיחה:
מבעוד1. ולטפל הבא הבקבוק צוואר את לצפות באספקה, הבקבוק צווארי מהם העת כל למפות                חשוב

להשגה. ניתנים שלא RNA extraction-ה בחומרי אלא במטושים, בקבוק צוואר אין למשל אצלם               מועד.
להתגייסות הצורך את חידדו קיטים) (מטושים, לבדיקות הנחוצים שונים ברכיבים העולמיים             החוסרים

  מהירה לייצור עצמי. יש בישראל חברות שיכולות לעשות זאת והנושא כבר בטיפול על ידי צוותים שונים.
מחוסן2. שחלה מי שלכאורה כך בספרות, גם עולמית כתובנה מסתמנת וזו מחדש הדבקה מקרי רואים                 לא

 לפחות בטווח של מספר חודשים (דורש תימוכין נוספים).
בגלל3. (כנראה בישראל כהלכה מבוצע לא עתה לעת הדגימות. של גנטי לריצוף גדולה חשיבות                יש

 בעיות רגולטוריות ואישורי אתיקה). חשוב מאוד לפעול לפתרון סוגיית הריצוף.
ישירות.4. ליזיס לבופר המטושים העברת ושל group testing של בארץ הנבחנים הכיוונים את פסלו                לא

בדיקות לצרכי כיעילים ויוכחו במידה הצפויה הגבוהה התועלת לאור אלה כיוונים לבחון להמשיך               נכון
בשת"פ השבוע סוף במהלך הליזיס בופר קונספט לבחינת ראשוניים ניסויים (בוצעו             הקורונה
עד ובתקווה אתיקה לאישור בקשה תוגש ראשון ביום מבטיחות. תוצאות והתקבלו             מפא"ת-אקדמיה-שיבא

 אמצע השבוע יבוצע הניסוי).
והתובנות5. וההשערות במידה משמעותי, לשיפור מקום מסתמן אולי חולים לשחרור המוגדר הזמן              בסוגיית

מקום יש נכונות. שבועיים) ולא ימים 7-8) משמעותית מוקדם בשלב אי-הדבקה לגבי הגרמנים               של
 להעמיק בסוגיה זו גם פנימית וגם מול מדינות נוספות.

במקום6. במגע. איתו שבאו הצוות חברי ואת אותו מבודדים לא - לנגיף נחשף רפואי צוות כשחבר                  בגרמניה,
הרפואי הצוות (לחבר להם ועורכים הנבדקים), על (להגן מגן מסכות עם לעבוד אותם מחייבים הם                 זה
נכנס בבדיקה חיובי שמאובחן מי רק לנגיף. (RT-PCR) יומיות בדיקות במגע) איתו שבא ולמי                שנחשף

  לבידוד. כדאי לשקול גם בארץ?

פורסם שלא מידע הניב מגרמניה הקולגות עם הישיר השיח נושאים. מגוון והקיפה מאוד מלמדת הייתה                 השיחה
לסייע כן ורצון רבה פתיחות ניכרה בישראל. פתרונות ובבחינת החלטות בקבלת רב ערך להביא ויכול                 בתקשורת
צוותים עם קשר נוספות. מדינות עם דומה קשר ליצור ננסה הקרובים בימים הגרמנים. מצד יכולתם כמיטב                  ולענות

 נוספים ובכללם צוות החישוביות יתקיים בשבוע הקרוב לשיתוף התובנות.

 בברכה,
 פרופ' צבי ליבנה, מכון ויצמן

 פרופ' עודד שוסיוב, האונ' העברית
 ד"ר אהוד גלון, מפא"ת/ מת"ט

 כתב:
 רס"ן איתי ורקוביצקי מפא"ת/ מת"ט
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 נספח א' - רשימת המשתתפים:

 שיוך ארגוני שם מלא

 מכון ויצמן למדע פרופ' צבי ליבנה

 האוניברסיטה העברית פרופ' עודד שוסיוב

 מפא"ת/ משרד הביטחון ד"ר אהוד גלון

 מפא"ת/ משרד הביטחון ד"ר מיכל סורני הררי

 מפא"ת/ משרד הביטחון ד"ר יובל כהן

 מפא"ת/ משרד הביטחון רס"ן איתי ורקוביצקי

 האוניברסיטה העברית פרופ' מיכל ליניאל

 האוניברסיטה העברית פרופ' נטלי בלבן

 מרכז רפואי הדסה  פרופ' איתן גלון

 מכון ויצמן למדע ד"ר נועם שטרן-גנוסר

 המכון הביולוגי ד"ר ערן זהבי

 מכללת הדסה/מפא"ת/UCLA ד"ר דני זאבי

 מרכז רפואי שערי צדק ד"ר שגית ארבל-אלון

 אוניברסיטת בן גוריון פרופ' רוברט מרקס

Col. Dr. Roman Wölfel Bundeswehr Institute of Microbiology 

LtCol. Dr Kilian Stoecker Bundeswehr Institute of Microbiology 

Dr. Sabine Trupp Fraunhofer Institute EMFT  
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 נספח ב' - עיקרי הדברים:

 ציר זמן

 בסוף ינואר זיהוי ראשון של 16 נדבקים●
 לאחר מכן זיהויים ספורדיים במספרים נמוכים עד לשבוע שעבר●
המדינה,● בצפון-מערב ספציפי באזור במיוחד המאומתים החולים במספר חדה עלייה כשבוע             לפני

רבי ואירועים מופעים ספר, (בתי המוניים מפגש מקומות סגירת על ראשונה מדיניות החלטת               ובעקבותיה
 משתתפים)

 החל ממחר באיזורים נגועים - סגר למעט קניות הכרחיות ונסיעות לעבודה●

 מדיניות מול האוכלוסיה

 בכלל המדינה - סגירה של בתי ספר, מופעים ואירועים רבי משתתפים●
 באיזורים נגועים - סגר למעט קניות הכרחיות ונסיעות לעבודה●
בהתאם● מתקבלת Robert Koch Institute חובה) אין (שוב, המלצות פי על לבדוק מי את                ההחלטה

 לקטגוריות הבאות:
חולה של להפרשות חשיפה או מאומת, חולה עם קרובה אינטראקציה של דקות 15 לפחות :1                 קטגוריה
רפואי אדם כח מאומת, מחולה ומטה שורות 2 של בקרבה בטיסה שהות או וכיו"ב), נזלת                 (שיעול,

  שנחשף ללא מיגון לחולה מאומת (אפילו אם פחות מ-15 דקות).
 במקרים אלה נשלחים לבידוד של 14 ימים בבית, אבל נבדקים רק אם יש סימפטומים.

מנת על מסיכה לחבוש צריכים הם שליליים, ונמצאו ובמידה מיידית נבדקים 1 מקטגוריה רפואי                צוות
 להמשיך לעבוד

 קטגוריה 2: חשיפה לחולה מאומת ללא מיגון אבל במרחק העולה על 2 מטרים.
 מורידים את האינטראקציה החברתית ל-14 ימים (לא בידוד מלא)

על ולדווח החום אחרי לעקוב צריכים לחולה. שנחשף מיגון מסיכת עם רפואי צוות :3                קטגוריה
 סימפטומים. לא נבדקים ולא מבודדים

לבידוד,● הביתה נשלחים קל) שיעול ו/או (חום בינונית או קלה ברמה תסמינים עם מאומתים חולים                 כיום
 רק חולים קשים נשארים לטיפול בבית החולים.

העקומה● השטחת עניין את היטב והסבירו האוכלוסיה מול מצויינת עבודה עושה הגרמנית              התקשורת
 ובזכות זאת האוכלוסיה לעת עתה מצייתת להנחיות.

החל● מסוימים באזורים לסגר והכניסה מהסגירה) הרביעי היום היה (היום הספר בתי משנסגרו               כעת
 ממחר, תימדד הסבלנות של האוכלוסיה להנחיות. במידה ויפסיקו לציית צופים לראות עלייה בתפוצה.

מסוימות● ביחידות הזמן. כל בתפקיד נמצאים הרופאים כל בתפקיד. תלויה צבא לאנשי קונקרטית               מדיניות
הכוחות. כשירות על לשמור מנת על סימפטומים ללא אפילו ביתי לבידוד נשלח האדם מכח גדולים                 חלקים
(אפגניסטן בשדה למשימות שנשלחים לפני בידוד ימי 14 דורשים מקרה בכל במשמרות. אחרות               יחידות

 וכיו"ב)

 בדיקות כללי

צואה● שתן, דם, נשימה, דרכי (גרון, אפשרי מקום מכל דגימות יום בכל לקחו הראשונים החולים                 ל-16
כי מצאו מהם. אחד רק וכעת הנשימה מדרכי וגם מהגרון גם דגמו אחריהם לבאים מחקר. לצרכי                  ועוד)

 הדגימות מהאף אולי מעט יותר רגישות אבל אלו לא נתונים שנבדקו סטטיסטית.
של● למצב מחקר ממצב עוברות בגרמניה מהמעבדות רבות המאומתים בחולים החדה העלייה              בשל

 דיאגנוסטיקה ובדיקות של אוכלוסיה.
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 מחסור במכונות PCR גדולות (אין אפשרות לרכוש)●
●RNA מתפתח מחסור בקיטים למיצוי 
אנשים● של בדיקות כ-50 של הגעה על מספרים - שלהם המעבדה בסביבת מאומת חולה שיש פעם                  בכל

בדיקות (יותר ההמלצות לפי לא שזה למרות כולם את בדקו עתה עד אחרת. או זו במידה לחולה                   שנחשפו
 ממה שצריך לאור מצוקת החומרים)

כמה● יש כסטנדרט, אליו מחוייבים שכולם רשמי מבחן בגרמניה אין לדוגמא, סין או מארה"ב                בשונה
 מומלצים אבל למעבדות הבדיקה יש חופש לבחור

לספציפיות● פאנל שהכינו העובדה בשל חדשה, בדיקה לשיטת ולידציה לעשות ימים 3-5 כיום להם                לוקח
לבדוק אפשר איתם SARS-COV2 דגימות של לאוסף סטנדרטיזציה עשו כבר ולרגישות מועד,              מבעוד

 את גבול הגילוי (limit of detection) במהירות.
 בנוסף משתמשים בערכות מסחריות אבל לא רק בהן בשל המחסור בקיטים●
שכולם● ממשלתי מרכזי גוף שאין העובדה בשל גרמניה בכל ביום הבדיקות כמות לגבי ברור מספר                 אין

כי חלקיים יהיו הנתונים אצלם גם אבל Robert Koch Institute-ב נתונים שיש ייתכן אליו. בדיווח                 חייבים
כמות על נתונים להעביר בבקשה מעבדה לכל מייל יום בכל שולחים שהם כך עובדת                המתודולוגיה

 הבדיקות ולא כולם תמיד רוצים או מספיקים לשלוח תשובה.
על● לשמור כדי לשפעת לבדוק הפסיקו כעת אך לשפעת וגם COVID19-ל גם כולם את בדקו                 בהתחלה

 קצב בדיקות גבוה ולא לבזבז חומר
●.titer-בשלבים השונים של המחלה, אך לא יודעים לומר את ערך ה Viral load-מיפו את ה 
זה● בשלב בגרון. בעיקר ממוקם הוירוס (onset of the disease) סימפטומים הופעת מרגע ימים 5                 עד

.Sputum-אפילו ברוק ניתן למצוא וירוס ולהידבק ממנו. אחרי 5 ימים בעיקר בריאות ולאחר מכן רק ב  
מצאו● בשתן. לא וגם בסין) אנקדוטלי אחד מקרה על (שמעו הדם בבדיקות וירוס אצלם מצאו לא                  מעולם

 בצואה אבל לא הצליחו לתרבת ולגדל (לא אינפקטיבי)
מאוד● הרבה שם דוגמים נוספים. על עובדים וכעת drive-through אתרי שני פתחו ימים חמישה                לפני

לצאת שרוצה מי לטובת נגועים באזורים בעיקר זאת עושים הדגימות. כל את לבדוק יכולת אין אבל                  אנשים
הוא כרגע אצלם הבקבוק צוואר וביציאה. בכניסה הרפואי הצוות על בדגש חולים בבתי או                מהאיזור,

 בבדיקות, לא בדגימות.
אבל● יום מדי בדקו הראשונים עם שהחלים. חולה להגדיר נדרשת בדיקה איזו כרגע רשמית החלטה                 אין

עותקים הרבה אצלם נמצאו שני, מצד בלבד. קלים סימפטומים ראו ולחלקם א-סימפטומטיים היו               חלקם
יכולת בעלי אינם שהם משערים והם ברי-גידול היו לא מהצואה שהוירוסים אע"פ בצואה, כולל הוירוס                 של
החולים רצופות שליליות PCR בדיקות שתי אחרי עתה לעת העיכול. במערכת המעבר אחרי               שכפול
אבל לשחרר אפשר בדם נוגדנים ויש למ"ל וירוסים מ-104 פחות יש שאם היא שלהם ההצעה                 משוחררים.
והעדר שליליות עוקבות בדיקות שתי העולמית הפרקטיקה לפי עובדים הם הפרקטיקה. לא זו               כרגע

 סימפטומים.
לא● כבר הם ימים 7-8 ואחרי סימפטומים, להופעת עד ימים 3-6 ראו שהם לחולים לוקח כללי                  באופן

בנוגדנים עטוף כבר הזה בשלב שהוירוס מניחים .PCR-ב נוכחות ראו עדיין אך הוירוס את לגדל                 הצליחו
 ולכן לא מדבק ולא מחולל מחלה, אך לבדיקת ה-PCR זה לא משנה ולכן עדיין יוצאים חיוביים.

 בדיקות RT-PCR - טכני-מדעי

למחסור● יחסית רובוסטיות שישנה כך ואישרו, בדקו שהם שונים בדיקה תהליכי 5 יש שלהם                במעבדה
 בחומרים ולשינויים בגנום הנגיף

●RdRp ועושים ולידציה עם N-אך משתמשים גם ב ,E התחילו עם 3 רצפים מומלצים. מאבחנים לפי 
המתאים● הקיט ונגמר במידה אבל רובוטים עם מבצעים ,RNA-ה מיצוי בעיקר - כרגע מגביל                שלב

 לרובוטים הם עובדים ידנית בפרוטוקול אחר
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השלבים● כל ל-800. מגיעים הגדולות במעבדות ביום בדיקות 250 מבצעים שלהם במעבדה              סה"כ
 במעבדה לוקחים בסה"כ 3-4 שעות מהגעת דגימה עד לקבלת תשובה.

●) ברגישות בתלות לעזור יכול שזה וחושבים רבות, באפשרות דנים בהחלט הם pooling-ל              בנוגע
109 הוא viral load-ה כאשר לדגימה, עותקים 10 בערך היא כרגע הרגישות הבדיקה. של (sensitivity              
משתמשים לא שכרגע סיבות שתי ישנן לסייע. יכול pooling שאכן נראה בהתאם מ"ל. ל-1                וירוסים

 במתודולוגיה הזו:
את לקחת מהנבדקים מבקשות המרפאות רבים במקרים הדגימה. באיכות בטוחים שלא היא              הראשונה
ואז כאלה, מקרים הרבה (ראו הנכון לעומק מגיעים לא כי יותר נמוכה הדגימה איכות ואז בעצמם                  הדגימה
רע ניסיון בגרמניה היה שנים הרבה שלפני היא השניה הסיבה הבדיקה). של יותר גבוהה רגישות                 נדרשת

 עם pooling כשפיספסו נשאי HIV ומאז כל הקהילה המקצועית נרתעת מהנושא בשל הטראומה
לגדל● רוצים כי חשוב זה אצלם ,viral transport medium-ל המטושים את מעבירים הדיגום               לאחר

 דגימות מהוירוס לצרכי מחקר, וגם נראה שכולם רגילים לזה מבדיקות השפעת
●cell culture medium אם הם מקבלים דגימות יבשות מוסיפים 
מה● כל קונים וכרגע בשוק המוצרים של אנליזה שעשה צוות להם יש המחסור על להתגבר מנת                  על

 שאפשר כדי להתגבר על המחסור
לעשות● זוכרים שעוד בודדים מאנשים מחדש ללמוד ומנסים למיצוי, מאוד ישנות שיטות אפילו               בוחנים

 מיצוי עם אבקת סיליקה

 בדיקות סרולוגיות

מההדבקה● 6-7 הימים לפני רלוונטיות לא הבדיקות שלהם בדיקה ע"פ כי נוגדנים בבדיקות משתמשים                לא
הראו כולם ימים 14 ואחרי סימנים הראו כבר מהנבדקים כ50% שם בבדיקה), נוגדנים רואים לא אז                  (עד
מספרם את לדעת שחשוב סימפטומים, להם שאין חולים מפספסים הם בכך כי לציין יש .(IgG)                 נוגדנים

 ועם מי באו במגע.
 כרגע בוחנים ערכת ELISA אחת●

 מבחני אנטיגנים

 לא משתמשים במבחני אנטיגנים●

 ריצוף גנטי

 מבחינה גנטית הוירוס לא שונה משמעותית בגרמניה ביחס ליתר המדינות●
רבות● וממעבדות מהם מקבלים GISAID הזה. הנושא את לנטר יכולת שתהיה כדי לרצף מאוד 1               חשוב

אפשר שלהם המאגר ובאמצעות מרצפים, שהם הוירוסים של הגנטי המידע את ואירופה בגרמניה               אחרות
 לבצע ניתוח של האוכלוסיות השונות

ולכן● הבדיקות, ברגישות לפגוע עשוי זה PCR-ה לבדיקות המשמשים הגנים באחד מוטציה שרואים               ברגע
.PCR-חשוב לרצף ולהחליף בהתאם את פריימר ה 

 בטיחות ביולוגיות

●BSL3 ואת הגידול לצרכי מחקר עושים ברמת BSL2 את הבדיקות עושים ברמת 

1 https://nextstrain.org/ncov?branchLabel=aa&c=clade_membership&l=radial 
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זה● .BSL2 ברמת במנדף כשעובדים FFP3 במסיכות משתמשים לא הדיאגנוסטיקה במעבדות             העובדים
 מסרבל את העבודה ואין בזה צורך. עד היום לא נדבקו בוירוס כתוצאה מכך

●FFP3 כשלוקחים דגימות מהאוכלוסיה כן עושים שימוש במסיכות 
לחיטוי● פרוטוקולים לבצע רוצים הציבור בריאות אנשי .NP95 במסיכות מחדש שימוש עושים לא               כרגע

 ושימוש מחדש, לדעתם רק אתילן אוקסיד או קרינה יכולים להתאים. קרינה פחות מקובל בגרמניה.

 טיפולים

רפואיות● בעיות ללא רגילים אנשים סטטיסטית) נבדק לא בודדים, ממקרים ותובנות (השערות              בעיניהם
שלהם הקרדיו-וסקולרית והמערכת ימים 5-7 למשך ריאות בדלקת היותר לכל יחלו טוב ובכושר               קודמות

 תגיב, אבל יחלימו לאחר מכן. אצל מי שיש לו בעיות קודמות המצב כבר מורכב יותר.
סימפטומים● שמפתחים אלו הם לריאות מהר מגיע הוירוס שאצלם אלו - נבדקה שלא שלהם                היפותזה

השהות בזמן נוגדנים ולפתח "להתכונן" זמן שלהם לגוף היה שלא העובדה בשל מהמחלה, יותר                קשים
 של הוירוס בגרון.

לא● אבל ראשונית בדיקה שהייתה יודעים למלריה). (תרופה בכלורוקווין בתהליך ניסויים על להם ידוע                לא
.viral loads-ראו שינוי ב 

 חיסונים ופיתוחים

 החלו מספר ניסויים עם תרופות של וקסיניה (משפחת וירוסים אחרת)●
רצה● טראמפ כשדונלד לכותרות עלתה אף מהן ואחת RNA מבוססי בניסויים החלו בגרמניה חברות                שתי

2 להבטיח בלעדיות על החיסון שיפתחו

אלא● נוגדנים, משם ולמצות שהחלימו מחולים פלזמה או דם לקחת שלהם במעבדה מנסים לא הם                 כרגע
חד-שבטיים. נוגדנים על שעובדות באירופה קבוצות כמה על יודעים זאת, עם בבדיקות. כאמור               מתמקדים

 בגלל שאין להם הרבה חולים כרגע בהשוואה למדינות אחרות, גם אין הרבה ממי לקחת ולבדוק.

 הסברים לסטטיסטיקה מקומית ועולמית

מראים● היבשים והנתונים הבדיקות, כמות משמעותית ועלתה בגרמניה יותר התפשטה המחלה             כעת
מוצקים הסברים אין עתה לעת קורבנות. של מאוד נמוכה כמות מול מאומתים חולים של גדולה                 כמות

.data-לסיבה, והגרמנים מאמינים שידעו בעוד חודש-חודשיים כשיאספו את כל ה 
בשלבים● ונמצאים גדולות בכמויות קריטי למצב הגיעו לא עדיין החדשים הנדבקים שמרבית              ייתכן

בנוסף, הקרובים. בשבועות יתברר והעניין נמוכים תמותה אחוזי נראים ולכן ההדבקה, לאחר              הראשונים
המצב בהן במדינות כאשר קלים תסמינים עם לאנשים גם בדיקות הרבה יחסית כה עד ביצעו                 בגרמניה

 מאוד רע עושים בדיקות רק לחולים במצב קשה.
ופחות● משפחתיות פחות הרבה - ככלל האחרות. אירופה למדינות גרמניה בין תרבותי הבדל               ישנו

בכך חריג, באופן הנמוכים התמותה אחוזי את להסביר יכול זה ומבוגרים. צעירים של               מפגשים
 שהאוכלוסיה המבוגרת (כרגע) נדבקת בקצב איטי יחסית וניתן לטפל בהם כיאות

●robert koch של database-ב השיחה, לפי 37) צעיר מאוד היה אצלם המאומתים החולים של חציוני                 גיל
 institute מופיע 46) יכול אולי להסביר את מספר הקורבנות הנמוך.

2 
https://sciencebusiness.net/news/eu-offers-eu80m-support-german-covid-19-vaccine-developer-reportedl
y-pursued-trump 

https://sciencebusiness.net/news/eu-offers-eu80m-support-german-covid-19-vaccine-developer-reportedly-pursued-trump
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החלטות● מתקבלות בפועל הנכון. המודל מה הסכמה אין אבל רבים, מודלים יש שלהם הבריאות                למשרד
 על סמך המודלים המביאות לשינוי מדיניות ובשל כך קשה לתקף את המודלים

מאמינים● אבל בתקשורת הדיווחים איכות מה יודעים ולא שם חיים לא שהם אמרו בסין המצב                 לגבי
התפשטות את בלם ואכן עצמו את הוכיח ההתפרצות על להשתלט כדי עשו שהסינים הגדול                שהמאמץ

 המחלה אך לא ברור מה יקרה כעת כשהם יחזרו לשגרה
של-8● וראו neutralizing antibodies בדקו כי בטוחים די והם מחדש, הידבקות של מקרה אף מכירים                 לא

 מתוך 10 חולים היו כאלה ואצל השניים שלא כבר לא נמצא וירוס בבדיקות וכן מצאו IgG IgA בדם.
הפגינו● לא מההדבקה שבועות 3 במשך אשר בגרון גבוה מאוד viral load עם ילדים ראו הם ילדים                   לגבי

היו זאת, לעומת שלהם ההורים ובצואה. בגרון רק בריאות. וירוסים שלב בשום ראו לא סימפטומים.                 שום
 חולים עם סימפטומים.


