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הניסוי הקליני המתועד הראשוןהניסוי הקליני המתועד הראשוןהניסוי הקליני המתועד הראשוןהניסוי הקליני המתועד הראשון

 פרק א-ספר דניאל  

 ַהֶּמלֶ ְך ַּבג- ְּבַפת ִיְתָּג6ל-ֲאׁשֶ ר לֹא , ִלּבֹו- ַוָּיֶׂשם ָּדִנֵּיאל ַעלח�
ֲאֶׁשר לֹא , וְַיבַ ֵּקׁש ִמַּׂשר הַ ָּסִריסִ ים; ּוְביֵין ִמְׁשּתָ יו

, ְלֶחֶסד ּוְלַרֲחִמים, ָּדִנֵּיאל- ֶאתָהֱאלֹהִ ים ַוִּיֵּתן ט  . ִיְתָּגDל
--ְלָדִנֵּיא ל ,  ַוּיֹאֶמר ַׂשר ַהָּסִריִסיםי  . ַׂשר ַהָּסִרי ִסים, ִלְפֵני

-ַמֲאַכְלֶכם ְוֶאת -ֲאֶׁשר ִמָּנה ֶאת , ֲאדִֹני ַהּמֶ ֶלְך-ָיֵרא ֲאנִ י ֶאת
-ִמן , ְּפֵניֶכם זֲֹעִפים- ֲאֶׁשר ָלָּמה ִיְרֶאה  ֶאת : ִמְׁשֵּתיֶכם

 יא  .ַלֶּמֶלְך, רֹאׁשִ י-ְוִחַּיְבֶּתם ֶאת, ַהְיָלדִ ים ֲאֶׁשר ְּכִגי ְלֶכם
, ַׂשר ַהָּסִרי ִסים, ֲאֶׁשר ִמָּנה--ַהֶּמְלַצר -ֶאל , ַוּיֹאֶמר ָּדִנֵּיאל

, ֲעָבֶדיךָ -ָנא ֶאת - ַנסיב  .  ַועֲ ַזְרָיהִמיָׁשֵאל, ָּדִנֵּיאל ֲחַנְניָ ה-ַעל
ּוַמִים --ְונֹ אְכלָ ה , ַהֵּזרִֹעים-ָלנּו ִמן-וְִיּתְ נּו ; ָיִמים ֲעָׂשָרה

, ּוַמְרֵאה ַהְיָלדִ ים, ַמְרֵאינּו,  וְֵיָראּו ְלָפֶניָךיג  .ְוִנְׁשּתֶ ה
-ֲעֵׂשה ִעם , ְוַכֲאֶׁשר ִּתְרֵאה;  ַהֶּמֶלְךַּבג- ֵאת ַּפתָהאֹכְ ִלים

ָיִמים , וְַינַ ֵּסם; ַלָּדָבר ַהֶּזה,  ַוִּיְׁשַמע ָלֶהםיד  .ֲעָבֶדיָך
,  טֹובַמְרֵאי ֶהםִנְרDה , ָיִמים ֲעָׂשָרה,  ּוִמְקָצתטו  .ֲעָׂשָרה

 ַּבג-ֵאת ַּפת, ָהאְֹכלִ ים--ַהְיָלִדי ם-ָּכל- ִמן : ּוְבִריֵאי ָּבָׂשר
  .ַהֶּמֶלְך
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מחלת הצפדינהמחלת הצפדינהמחלת הצפדינהמחלת הצפדינה

גורם המוות מספר אחד בק רב מלחים בהפלגות אר וכו ת�

 מלחים לקו במחלה ומתו 3 מתוך כל �2

 מלחים אנגל ים נהרג ו 1512,  השנים בין א נג ליה לצרפת7במלחמת �
 מתו מצפדינה 100,000-כ , בקרבות

חניכי ים , עור, עצמות, גיד ים, רצועות, דימום ונ יו ון ש ל סחוס: סימפטומים�
ושי ני ים 

המחלה נגרמת על יד י חוס ר �
C  בויטמי ן
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1749174917491749    ---- לריפוי מחלת הצפדינה  לריפוי מחלת הצפדינה  לריפוי מחלת הצפדינה  לריפוי מחלת הצפדינה לינדלינדלינדלינדהניסוי של הניסוי של הניסוי של הניסוי של 

. הני סו י הקל ינ י המבוקר הר אשון�

כולם שוכ נו בא ותו  מקום וקיב לו  .  זוגות6- מלחים חולים חולקו ל �12
.תפריט זהה

: כל אחד מזוגות המלח ים קי בל טיפול שו נה�

שתיית ליטר סיידר ביום�

 פעמים ביום3 טיפות חומצה גו פרתית 25שתיית �

 פעמים  ביום 3שתיית שתי כפות חומץ �

שתיית חצי ליטר מי ים בי ום�

צנון  ושרף, חרדל, משחה שהוכנה משום�

 אכילת שני תפוזים ולימון ביום �

!המטופלים בפיר ות הדר ה חלימו לחל וטי ן�
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הפחתת הסיכון במחלת האבעבועות השחורותהפחתת הסיכון במחלת האבעבועות השחורותהפחתת הסיכון במחלת האבעבועות השחורותהפחתת הסיכון במחלת האבעבועות השחורות

אבעבוע ות שחור ות היא מח לה מדבקת קטלנ ית הנגרמ ת על ידי �
נגיף העו בר מאדם לאדם דרך האוו יר 

 היה ידוע  כי מי ששרד את המחלה ל א יחלה בה  11-כבר במאה ה �
שוב 

לכן ה יה נ הוג לגר ום לאנ שי ם בריאים להדב ק במחלה  באופן קל �

 ובד בר הא ופ טימליבין הר ופאים הי ו מחלוק ות  בדבר אופן ההד בקה �
טיפול נל וו ה להדבק ה 
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1767176717671767    ----    ווטסוןווטסוןווטסוןווטסוןהניסויים של הניסויים של הניסויים של הניסויים של 

 ניס וי ים בבית  חולים ל ילדים  3סדרה של �
בלונד ון 

בכל ני סו י הי יתה קב וצת בי קורת של  �
נבדקים של א טופלו 

 ה נהי ג מדידה כמות י ת של ווטס ון�
מספר : המדד להצלחת הטיפול. התוצא ות

האבעב ועות ש הופיע ו בכל י לד שהשתתף 
בניס וי 
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ווטסוןווטסוןווטסוןווטסוןהניסוי הראשון של הניסוי הראשון של הניסוי הראשון של הניסוי הראשון של 

 ילדים בשלוש קב וצות  שוות גו דל �31

חלוקה ש וו ה של בנ ים ובנ ו ת בכל קבוצה �

כל הי לדים הו דבקו מש לפו חית בשלב מוקדם של המ חלה �

: כל קבוצ ה קיבל ה טיפול נ לו וה שו נה�

כספית בתוספת  משלשל חזק : 1קבוצה �

 בתו ספת משלשל חלש הקסיהצמח : 2קבוצה �

ללא טיפול נ לוו ה : 3קבוצה �

הטיפולים הנלווים אינם :  מסדרת הניסוייםווטסוןמסקנתו של �
.מקלים את חומרת ההדבקה
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ההגיינהההגיינהההגיינהההגיינה והנהגת  והנהגת  והנהגת  והנהגת ניטינגיילניטינגיילניטינגיילניטינגייל    פלורנספלורנספלורנספלורנס

.19-מלחמת קרים התחול לה ב שנות החמ ישים של המ אה  ה�

. חלק מהפצועים במלחמה  אושפזו בב ית חולים צבא י באיסטנ בול�

.כמחצית מהפצועים מתו ע קב מחלות זיה ומי ות�

 והנה יגה  1854 ק יבל ה א ת ניהו ל בית הח ולים בנ ובמ בר נ ייט ינג ייל פלורנס�
. בו רפורמות סנ יטארי ות

-שיעור התמ ותה צנח מ �
 7 תוך 2%- ל43%

חודשים 

הממסד , עם זאת�
התקשה ל קבל את  

הטענה כ י ירידת  
שיעור י התמות ה הי א 

תוצאה של ש יפור  
הסנ יטציה 
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הסניטציה נתמכת בראיותהסניטציה נתמכת בראיותהסניטציה נתמכת בראיותהסניטציה נתמכת בראיות
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כדי להבין את מחשבותיו של "�
, האלוהים עלינו לדעת סטטיסטיקה

משום שזהו כלי המדידה של 
" כוונותיו

)1820-1910  (נייטינגייל פלורנס �
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1854185418541854    ----מגיפת הכולרה בלונדון מגיפת הכולרה בלונדון מגיפת הכולרה בלונדון מגיפת הכולרה בלונדון 

 מידבקת  הפוגעת במערכת הע יכ ול ו גורמת לאיב וד  מחל הכולר ה היא �
. מהחולים הב לתי מטופל ים מתים מהמחלה50%. מהיר של נ וזלים

.   הייתה התפרצות  של המחלה בר ובע הס והו  בלונד ון1854-ב�

".אויר רע"הסברה ה יית ה כי המחל ה נ גרמת על ידי �

הייתה ת יאור יה חל יפית ,  רופא בן הת קופה, סנו ו ן'לג�
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 הראשון הראשון הראשון הראשוןהאפידמיולוגיהאפידמיולוגיהאפידמיולוגיהאפידמיולוגי המחקר  המחקר  המחקר  המחקר ––––    סנוסנוסנוסנוהמפה של המפה של המפה של המפה של 
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ב ב ב ב """"מגיפת הפוליו בארהמגיפת הפוליו בארהמגיפת הפוליו בארהמגיפת הפוליו בארה

.פוליו  היא מחלה ש ל מערכ ת העצבים הנגרמת על יד י  נגיף�

. 20-ב היו מספר התפרצ ויו ת של מגיפות פול יו במא ה ה"בארה�
.1952-ההתפרצות הגד ול ה האחרו נה הי יתה ב 

.1954- בסאלקר יונ ה  "חיסו ן פותח על ידי ד�

? איך בודק ים אם החיס ון אכ ן  יעיל�

 50(שיעור התפ וצה הנמ וך של  המחלה �
דורש קיום  )   ילדים100000חולים לכ ל 

ניס וי בו י שתתפו מאות א לפי ילדים 

ניס וי כז ה מעורר שאל ות א תיות קש ות �
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סאלקסאלקסאלקסאלקהניסויים לבדיקת יעילות חיסון הניסויים לבדיקת יעילות חיסון הניסויים לבדיקת יעילות חיסון הניסויים לבדיקת יעילות חיסון 

" תצפית על קבוצת בקרה "– 1ניס וי מספר �

בניס וי י שתתפו תלמיד י כית ות א עד ג�

יקב לו את החי סו ן הנ יסי וני ) ש יסכ ימו ל כך(תלמידי כ יתה ב �

יש משו כקבוצת  ) ותלמי די כיתה ב של א יחוס נו (ג -תלמידי כ יתות א ו �
ביקורת 

"רנדומל יתהקצאה  "– 2ניס וי מספר �

בניס וי י שתתפו מתנדב ים בלבד �

חלק יקבל ו חיס ון וחל ק חיסו ן דמה�

איש לא ידע מי ק יבל חי סון  אמיתי �
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1111תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר 

12500044 לא חוסנו –כי תה ב  

72500054)ביקור ת(ג -כי תות א ו 

22500025 חוסנו -כי תה ב 

גודל הקב וצה קבוצת הטי פו ל 
מספר מקרי הפו ליו  

100000-בקבוצה ל 
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2222תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר תוצאות ניסוי מספר 

35000046קבוצת מעק ב 

20000071 חיסון פלס בו –קבוצת טי פו ל 

20000028נסיונ י  חיסון –קבוצת טי פו ל 

גודל הקב וצה קבוצת הטי פו ל 
מספר מקרי הפו ליו  

100000-בקבוצה ל 
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השוואת הניסוייםהשוואת הניסוייםהשוואת הניסוייםהשוואת הניסויים

תצפית על קבוצת  ("1ניס וי מספר �
הי ה מוטה כנגד ה חיסו ן ") בקרה

שיעור הח ול ים בקבוצת הב י קורת �
היה נמ וך יותר ב ניס וי זה 

-נראה כ י היה  הבדל במצב הסוצ יו �
אקונ ומי בי ן קבוצת הט יפול  וקבוצת  

הביק ורת 

שני ה ני סו יים ה ראו כי  , בכל מקרה�
החיס ון יע יל 

 אפשר לבדוק  2התכנ ון של נ יס וי �
את המשמעות יות הסטט יס טית של 

 הסיכ וי כי ת וצאות  כאלה  –הני סו י 
 1יתקבל ו אם החיס ון לא י עיל  הוא 

למיל יארד 


