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הציג עמידות הדרום אפריקאי שהגיע לישראל הקורונה זן 

נדרש , אך מחקר ראשוני מאודבמחלימים  נוגדנימסוימת ל 

-לפי שעה ; חיסוןמול  ועמידותמידת  תקביעל מחקר נוסף 

 מול זן זהסיכון הנדרש לנהל 

  , יםישראלארבעה  בקרב( בינואר 9) וההזש הדרום אפריקאיהקורונה זן  .1

 20201 בספטמבר בדרום אפריקהלראשונה התגלה ו  V2.501 מכונה

. חוקרים מעריכים כי הזן התפתח  מדינהבמחקר של זני הקורונה מסגרת ב

תוך שבועות הפך  במפרץ נלסון מנדלה בפרובינציית קייפ המזרחית ו

ין חדש בהזן הווה יה, סוף דצמברבדיווחי הרשויות, על פי . 2באזור לדומיננטי 

 .3ה במדינפו רוצ שמהזיהומים  %90-80

)"גל   ניכרת עליה אפריקה בדרום נראית ברבמנו חודש מתחילת במקביל, .2

, במדינה הרשויות לדברי אשר ליום  והמתים  הנדבקים במספר שני"(

הנגיף   כי משערות אפריקה בדרום הרשויות. החדש הנגיף  לזןיוחסת מ

,  במדינה  בתחלואה הנוכחית יהילעלולפיכך גורם  מידבק יותרהמוטנטי 

 . ריםבצעי  טפרוב

 חודש  עד אפריקה בדרום אותרו טרם  אשר מוטציות 20-ל  10 בין הזן מכיל .3

,  Spike-ה בחלבון וממוקמת N501Y המכונה, המוטציות אחת. ספטמבר

. מוטציה אחרת, ומיוחסת להגברת ההדבקה הבריטי בווריאנט גם נמצאה

פגיעה ביכולת הנטרול של ת לוחס מי E484, המכונה SPIKE-בחלבון ה

 
1 https://www.nicd.ac.za/the-emergence-of-a-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/ 

2 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-

strain, https://www.nicd.ac.za/the-emergence-of-a-mutated-sars-cov-2-lineage-in-south-africa/ 

3 3 https://sacoronavirus.co.za/2020/12/18/new-covid-19-variant-identified-in-sa/, 
https://www.nytimes.com/2020/12/20/health/coronavirus-britain-variant.html 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-strain
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-strain
https://sacoronavirus.co.za/2020/12/18/new-covid-19-variant-identified-in-sa/
https://sacoronavirus.co.za/2020/12/18/new-covid-19-variant-identified-in-sa/
https://sacoronavirus.co.za/2020/12/18/new-covid-19-variant-identified-in-sa/
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ת במחלימים ו/או  מתגובה חיסוני ליכולת לחמוק גם )וייתכן ש  הנוגדנים

 ים(.במחוסנ

אותר כיום במדינות רבות בעולם, במספר יבשות  מהזן הדרום אפריקאי  .4

כהעברה בתוך   ים מוכר ודדיםבמתוכם  ,מקרים 24בריטניה ) – אירופה: שונות

 .4בגיה ורונ צרפתדנמרק, שבדיה, ה, (, שוויץ, פינלנד, אוסטריההקהיל

 .5דצמברב 22-רום אפריקה באותר בקרב מטיילת שחזרה מד – אוסטרליה

  –אפריקה  .6העברות בתוך הקהילה  ללאאותר ביפן ודרום קוריאה,  – אסיה

 .7ה בקהיל ותהעבר  ונראשם  זמביהבו  וואנהצבואפריקה, בדרום הזן אותר 

 

 
 

4 https://www.euroweeklynews.com/2020/12/28/first-cases-of-mutant-covid-found-in-finland ,/https://cov-

lineages.org/global_report_B.1.351.html, https://www.businesslive.co.za/bd/world/2020-12-29-how-far-and-

wide-the-uk-and-sa-virus-variants-have-traveled/, https://www.sn.at/panorama/wissen/corona-mutationen-

sind-in-oesterreich-angekommen-97891537, http://outbreaknewstoday.com/sweden-reports-1st-south-

african-covid-19-virus-variant-49394/  

5 https://www.abc.net.au/news/2020-12-29/coronavirus-queensland-records-first-case-south-african-
strain/13010534 
6 https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html, 

https://www.japantimes.co.jp/news/2020/12/29/national/japan-south-africa-variant/ 
7 https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html ,https://www.sabcnews.com/sabcnews/botswana-

government-adjusts-national-lockdown-regulations/ 

https://www.euroweeklynews.com/2020/12/28/first-cases-of-mutant-covid-found-in-finland/
https://www.euroweeklynews.com/2020/12/28/first-cases-of-mutant-covid-found-in-finland/
https://www.euroweeklynews.com/2020/12/28/first-cases-of-mutant-covid-found-in-finland/
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html
https://www.businesslive.co.za/bd/world/2020-12-29-how-far-and-wide-the-uk-and-sa-virus-variants-have-traveled/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/2020-12-29-how-far-and-wide-the-uk-and-sa-virus-variants-have-traveled/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/2020-12-29-how-far-and-wide-the-uk-and-sa-virus-variants-have-traveled/
https://www.businesslive.co.za/bd/world/2020-12-29-how-far-and-wide-the-uk-and-sa-virus-variants-have-traveled/
https://www.sn.at/panorama/wissen/corona-mutationen-sind-in-oesterreich-angekommen-97891537
https://www.sn.at/panorama/wissen/corona-mutationen-sind-in-oesterreich-angekommen-97891537
http://outbreaknewstoday.com/sweden-reports-1st-south-african-covid-19-virus-variant-49394/
http://outbreaknewstoday.com/sweden-reports-1st-south-african-covid-19-virus-variant-49394/
http://outbreaknewstoday.com/sweden-reports-1st-south-african-covid-19-virus-variant-49394/
http://outbreaknewstoday.com/sweden-reports-1st-south-african-covid-19-virus-variant-49394/
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html
https://cov-lineages.org/global_report_B.1.351.html
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יש צורך בביצוע ריצוף גנומי לדגימות חיוביות נט, ווריאעל מנת לאתר את ה  .5

באופן לכן, אופן אחיד. , דבר אשר לא מתבצע במדינות העולם בבמעבדות

ם במדינות המרצפות דגימות באופן  ונה מתגלישל קוריותר  טבעי, זנים רבים

במדינות רבות  בפועל סביר כי הווריאנט נפוץ ו, )בריטניה, דנמרק( חברנ

דינות  ה בין המ. ניתן לראות קורלציה ברורגדולים מהמוכר ספריםיותר, ובמ

וה ביחס על מספר ריצופים גבלמדינות המדווחות  ן אותר הווריאנטבה

 :8לתחלואה 

 

כאשר מדינות המופיעות בצבעים  תחלואה במדינות שונות להריצופים יחס מחישה את המפה מ  - 1מפה 

 . בשטחן תחלואהלגבוה יותר ביחס את נגיף הקורונה כהים יותר מרצפות  

 ש כי הזןשהעלה חש, 9עמיתיםעבר ביקורת  שטרםמחקר  פורסםנה לאחרו  .6

. במחקר  במחלימים החיסון  מערכת על להתגבר יכולת בעל  המוטנט הוא

  ם מחלימי 11של  ות הקשירה של נוגדנים מנטרלים מסרוםאיכה נבחנ

לא כנגד  (, אך לקולטן SPIKE-ב ההיקשרות אתר) RBD-כנגד מוטציות שונות ב

Spike המערכת בה נבדקה יכולת הנטרול היא  של המחקר(. ה לש)חו שלם

( המבוססת על וירוס נשא ועל ביטוי In vitro) רכת מלאכותית במבחנהעמ

  לא )כלומר  ( בתאי שמר RBD) ירה לקולטןהוא אזור הקשש  –ה חלבון המטר

 
8 https://covidcg.org/?tab=global_sequencing# 
9 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.12.31.425021v1.full.pdf 
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. תוצאות הניסוי הראו מספר שלם(למול נגיף מוטנט חי ו נטרולמדובר בבחינת 

 ממצאים:

 E484חלק מהמחלימים, נמצא כי מוטציה בעמדה  עבורב (1

זוהי כאמור . ביכולת הנטרול של הנוגדנים פגיעה הראתה

 האפריקאי.  הדרום בווריאנט  וטציההעמדה שעברה מ

רמות וסוג סוי בינתוצאות השונות גדולה ב נמצאהעם זאת,  (2

מספר למשל  נמצאוכך,  .חלימיםבין המ הנוגדנים המנטרלים 

פעה הנטרול של הנוגדנים שלהם לא הוש אשר יכולת  חלימיםמ

את שלעצמה כ המחליששונות זו  כלל מהמוטציה הזו או מאחרות.

 . םבהקות הממצאימו

  שונות בנוגדנים של אותו אדם לאורך זמן גם  נמצאה (3

 יכותם עולה(. הנוגדנים יורד, בעוד שאסוג פר ומסלאורך זמן, )

במלואה את   ואינה מייצגת בלתמוג ושבה נעשה שיממערכת הניסוי  .7

תכן  יי ,בין היתר. ולה לגרום להטייה בתוצאותן עלעל כוהמערכת הטבעית, 

נובע מכך  ש ין מחלימים למחוסנים ר בנוצ ההבדל ברפרטואר הנוגדנים 

יצוין כי   חלבוני הנגיף. מבוטאים יתר  ולא  בלבד Spikeשבחיסון מבוטא חלבון 

על טיב  ל סרום מחלימיםשים עים הנעלהסיק ממבחנקיים קושי ככלל, 

ממצאי  ניתן לומר כי מכאן,  מול וריאנט מסוים. ההגנה המוקנית מחיסון

אינם  לכך שנוגדנים במחלימים המחשידות ראיות נסיבתיות מהווים הניסוי 

  .סוןיש לכך קשר ליעילות החיכן שוית ,מזהים באופן מלא את המוטציה

ניסוי שערכה בו נבחנה יכולת   לש 10ם יינ ראשוממצאים חברת פייזר פרסמה  .8

הנושא את המוטציה   נגיף( למול נסיינים 20-מ) מחוסניםסרום הנטרול של 

ותה מידה הן  נטרול בא. נמצא כי סרום המחוסנים בעל יכולת 501בעמדה 

. (501N) 501ציה בוטמ נושאף נגיה  דכנגהן ו (501Y)הנגיף המקורי  דגכנ

, דרום אפריקאיהו בריטיה יםריאנטוול פתותמשבעמדה זו מוטציה  ר כי יוזכ

 
10 content/10.1101/2021.01.07.425740v1/https://www.biorxiv.org 
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  תה השפעלצד זאת לא נבדקה  פרת.ומשהדבקה יכולת קנה מוערך שזו מ ו

החשד ליכולת  מיוחס ר לה , אשטרולעל יכולת הנ 484עמדה מוטציה בשל 

 טרם נשלל חשד  ,ךיכלפ .וןות החיסלחמוק מפעילאנט הדרום אפריקאי ירוהו

טוב יותר את המערכת   המייצגת יבהבסב בוצע. כך, מחקר זה אמנם זה

כנגד  לא נבחנה בו יכולת הנטרול ם( אך מול נגיף של ם מחוסניםהטבעית )סרו

הנושאים את כל   למותם,בש הדרום אפריקאי והבריטי() הנגיפים המוטנטים 

המוטציה  ל רול מולת הנטחנה יכו קונקרטית לא נבו, ותטואר המוטצירפר

   .484מוטציה  –יסון ביותר בהקשר להתחמקות מח המדאיגה

מפתחות  באירופה ובארה"ב, וכן  מוסדות מחקר בימים אלו, להבנתנו, ואכן,  .9

לבחינת יעילות   יםמקיימים מחקרים אינטנסיבי המובילים  סוניםהחי

ת  א פריךאו להלאמת במטרה , יםהמוטנטי ניםול הז החיסונים המובילים למ

של   הנטרוליכולת  ות בחינתבאמצע זאת, .השפעתם על יעילות החיסונים

את כלל   )המבטאיםבשלמותם  המוטנטיים הזניםלמול , סרום ממחוסנים

ובדה  למשל, העבעלי מגבלות )אף הם הגם שניסויים אלו  .המוטציות(

(,  Tתאי ננה תלויה אך ורק בנוגדנים, אלא גם בגובה החיסונית במחוסן אישהת

סונים בשל  יאת הסיכון הנשקף לח באופן טוב יותרישקפו ממצאיהם 

   וטציה.המ

  ו מדינות רבות הטיל נט בעולם, שטות הווריא כתגובה להתפו כצעד מניעתי .10

 : שונות על דרום אפריקה עות מסמגבל

, ובהן: ריקהמדינות אסרו על כניסת טיסות מדרום אפ – סותל טיביטו .א

 .11, טורקיה, הולנד וגרמניה היטניה, גוואטמלבר  דנמרק, נלנד,פישוויץ, 

על כניסה  סלבדור הכריזה לכל הפחות אל  – בידוד השבים למדינה .ב

חרונים, בדומה אמים ה הי 30-ב ריקה פאכל מי ששהה בדרום  לבידוד של 

 .12הימים האחרונים 20-ה בדוד מי ששהה במדינפנמה הכריזה על בילה, 

 
11 https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-

strain ,https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-south-africa-nethe-idUSKBN28V2UV ,

https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/421191/south-africa-several-countries-suspend-passenger-
travel-to-and-from-the-country-dec-24-update-17 

https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-strain
https://www.theguardian.com/world/2020/dec/22/south-africa-struggles-contain-second-covid-wave-new-strain
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-south-africa-nethe-idUSKBN28V2UV
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, בפרט למעקב אחר וריאנטים רבה חשיבות  מתקיימעלים כי ים אהממצ .11

הפוטנציאל שהם בעלי  ,-RBDבעלי מספר רב של מוטציות באיזור האלו 

י  קא הדרום אפרי טהווריאנ. החיסוניתהתגובה לחמוק מביותר  משמעותיה

 ,RBD  (501 ,484)-אזור הת בותיומשמעעשויות להיות ה י מוטציות תבעל ש

. לא ניתן לשלול  זה וטציות באזורבמספר המ הוא כרגע המוביל בעולםו

,  יותרול גד מוטציותכאלו ואף בעלי מספר  ,את הופעתם של וריאנטים נוספים

 .תקטן יעילות החיסון כנגדםאשר 

 חלקם , וה בישראלעים מדרום אפריק נחתו נוס רדצמב במהלך חודש .12

  הסיכון  מידת תופרך או  תוכח אשר עד, כן על. אפריקאי הדרום הזן את נשא

התפשטותו  ע את מנת למנועל מנע צעדי ים לנקוט ממליצ אנו , הז מזן

   :בדגש על. בישראל

   :אשר החלו בישראל של הזן קטיעת שרשראות ההדבקה   .א

 בחולים אשר הגיעו מדרום אפריקה.  מבצע קטיעה מיקוד (1

ף  ואמדרא"פ בחודש האחרון לל החוזרים כ ל שדגימה מחודשת  (2

 .משפחותיהם בני

 : יקאיזן הדרום אפרה נוספת של  המניעת כניס  .ב

באמצעות בדיקה טרום   מדרא"פנוספים יעת הגעת חולים מנ (1

 . עצירת הטיסותהטיסה או 

 . תפרצות בזן זהבה  השבים ממדינות החשודותבידוד וידוא ה (2

 ות(פשט למדינות נוספ)יתכן והזן הת בדיקת כלל השבים מחו"ל (3

 . וריצוף התוצאות

 

 
12 https://www.garda.com/crisis24/news-alerts/421191/south-africa-several-countries-suspend-passenger-
travel-to-and-from-the-country-dec-24-update-17 


