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דיווחים על ריבוי אשפוזים של ילדים במחוז  
מוקד ההתפרצות  –חאוטנג

שנדבקו ( 5בעיקר מתחת לגיל )עלייה ניכרת באשפוז ילדים צעירים רשויות הבריאות בדרום אפריקה מדווחות על •
.לגלים קודמים במדינהבהשוואהוזאת , חאוטנגמחוז –במוקד ההתפרצות של וריאנט אומיקרון , בקורונה

דווח כי 4.12-עדכנית ל(. 40מרבית המאושפזים מתחת לגיל )הגל " הצערת"כחלק ממגמה רחבה יותר של , זאת•
.מהמדווח בגלים קודמיםשיעור גבוה –9הם מתחת לגיל 113–חאוטנגמאושפזי קורונה במחוז 1511מתוך 

במדינה חוסנו  12-17מהנערים בגילאי 9%)אינם מחוסנים שאושפזו 12-18מדווח כי כמעט כל הנערים בגילאי •
ממשפחות של הורים לא מחוסניםהם ( גיל החיסון)12מתחת לגיל וכי מרבית הילדים שאושפזו )במנה הראשונה



דיווחים על ריבוי אשפוזים של ילדים במחוז  
מוקד ההתפרצות  –חאוטנג

: מעורבים ואף סותריםהדיווחים באשר לחומרת מצבם של הילדים המאושפזים , עם זאת•

מצבם של הילדים המאושפזים הוא קלמתארים כי , מרבית הדיווחים מפי גורמים רפואיים במדינה•

ממאמר שסקר את נתוני התחלואה בשבועיים הראשונים של התפרצות האומיקרון במחוז והתבסס על תמונת  , בנוסף•
ממאושפזי הקורונה בבית החולים  20%עלה כי , במוקד ההתפרצותהאשפוזים באחד מבתי החולים המרכזיים 

הילדים חולי הקורונה שאושפזו  34דווח כי לא נרשמו מקרי תמותה בקרב . 10היו מתחת לגיל ( 166כ "סה)
.  בשל מחלתו( מצב בינוני או קשה)סבל מדלקת ראות , לא מחוסן, בבית החולים וכי ילד אחד בלבד

בבית  מנהלת מחלקת טיפול נמרץ שסוקר בהרחבה בתקשורת ונמסר מפי ( לדצמבר5)מדיווח בודד , לצד זאת•
הולך ועולה מספרם של עולה כי ( בעיר יוהנסבורג שבמוקד ההתפרצות)הגדול במדינה , Baragwanathחולים 

על פי . וזאת בניגוד לנצפה בגלים הקודמים, לאחר שנדבקו בווריאנט, "קשה-במצב בינוני"הילדים המאושפזים 
.שנזקקים להעשרת חמצן במהלך אשפוזםלאחרונה גדל גם היקף הילדים החולים , התיאור

, בשלב זה, בגל הנוכחי בדרום אפריקה ואולםחלה עלייה ניכרת בהיקף אשפוזם של ילדים נראה כי אכן , לסיכום•
.של הילדים המאושפזיםקשה לאפיין את הסיבה לעלייה זו ואת חומרת מצבם , ובפרט לאור המידע הסותר



דיווחים על ריבוי אשפוזים של ילדים במחוז  
מוקד ההתפרצות  –חאוטנג

(:  ייתכן שילובם)הסברים אפשריים לתצפית זו •

יותר ילדים שמצבם מצריך אשפוז  מייצר גם בקצה –( ללא שינוי באלימותו)וריאנט מדבק יותר בהרבה •
.מבעבר

עלייה בשיעור בעלי התסמינים מקרב הילדים –שינוי במופע הקליני של המחלה בילדים בווריאנט זה •
.תסמינים חמורים יותר או שונים מהמוכר; (מאושפזים לזמן קצר מתוך זהירותאך שמחלתם אמנם קלה )שנדבקים 

ייתכן שהאוכלוסיות המבוגרות  , בהתאמה: אוכלוסיית הילדים והנוער בדרום אפריקה הכי פחות מחוסנת•
.כניכר מהאשפוזים, הגל" הצערת"תואם למגמת . המחוסנות יותר מוגנות יותר

מבוגרים  , עם זאת. במיוחדמחלימים גבוה ומדובר במדינה עם שיעור הווריאנט בעל כושר הדבקת מחלימים •
"(. בלבד"נאיביים או מחלימים )בעוד שהילדים לא ( חיסון והחלמה)" היברידית"רבים במדינה נהנים מהגנה 

.במניעת אשפוזים הנגרמים על ידי וריאנט זה"( ותיקה"ובפרט )ייתכן אף שהחיסון בפני עצמו יעיל יותר מהחלמה 

זלגה משמעותית לגילאים טרםובשכבות הגיל הצעירות יותר בעיקר ממוקדת בשלב זה ייתכן שהתחלואה •
הסבירות לכך שזהו ההסבר  הולכת ופוחתת , אם כי לאור ההדבקה הקהילתית הנרחבת במחוז, המבוגרים

.העיקרי



דיווחים על ריבוי אשפוזים של ילדים במחוז  
מוקד ההתפרצות  –חאוטנג

שבמוקד  tshwaneפרופיל הגילאים של המאושפזים בעיר
השוואה  )בגל הנוכחי לעומת גל הדלתא במדינה , ההתפרצות

(בין תקופת השבועיים הראשונים בכל אחד מהגלים



דיווחים על ריבוי אשפוזים של ילדים במחוז  
מוקד ההתפרצות  –חאוטנג

, 18מעל גיל , אחוז המחוסנים באופן מלא בקבוצות הגיל השונות
.  מחוסנות פחות–קבוצות הגיל הצעירות יותר . בדרום אפריקה

מהנערים ובמנה הראשונה בלבד  9%חוסנו 12-17בקבוצת הגיל *
.  לא מחוסנים12מתחת לגיל **

tshwaneהיקף האשפוזים בקבוצות הגיל השונות בעיר
תוך השוואה בין תחילת הגל השלישי  , שבמוקד ההתפרצות

בולטת העלייה  (. צבע כתום)לתחילת הגל הנוכחי ( צבע כחול)
0-4בהיקף אשפוזי הצעירים בגל הנוכחי ובפרט בקבוצת הגיל 

היערכות ברפואה האמבולטורית והאשפוזית



אינדיקציות לסיכון מוגבר להדבקה חוזרת של מחלימים  
על רקע וריאנט אומיקרון

שכללו את שלושת גלי התחלואה במדינה ואת הזמן בו הופיע וריאנט אומיקרון  , אפריקה בחן את הסיכון להדבקה חוזרת של מחלימים לאורך תקופות שונות-מחקר מדרום•

.אלף מחלימים שעברו לפחות הדבקה חוזרת אחת36-מיליון נדבקים מתוכם כ2.8-המחקר נערך באופן רטרוספקטיבי והתבסס על נתונים מכ(. '21נובמבר -'20מרץ )

לאור שכיחות ההדבקות הכללי באותו זמן תואם את זה  ( Expected)שיטה אחת בדקה האם שיעור ההדבקות החוזרות הצפוי . הבחינה נעשתה בשתי שיטות שונות•

שיטה  (. fitting window)’ 20ספטמבר -בהנחה שהסיכוי להדבקה חוזרת הוא פרמטר קבוע שנקבע לאחר תקופת מעקב בחודשים יוני-( Observed)שהתקבל בפועל 

(.פירוט של דרך החישוב והנוסחאות נמצא במאמר)ביחס לכלל ההדבקות לאורך נקודות הזמן ( Hazard coefficient)שנייה חישבה את הסיכון להדבקות חוזרות 

:עיקרי הממצאים

אולם החל מחודש נובמבר עת הופעת  , (כחול)היה זהה ואפילו גבוה מזה שהתקבל בפועל (אפור)שיעור ההדבקות החוזרות הצפוי ', 21אוקטובר -בחודשים פברואר•

(.95%CI-גם מעבר ל)וריאנט אומיקרון שיעור ההדבקות החוזרות הקיים עולה על זה שצפוי 

(Gautengמחוז -ימין, ארצי-שמאל)שיעור הדבקות חוזרות לאורך הזמן 



אינדיקציות לסיכון מוגבר להדבקה חוזרת של  
מחלימים על רקע וריאנט אומיקרון

בתקופה  , לעומת זאת. הסיכון המחושב להדבקה חוזרת של מחלימים לא השתנה בתקופות בהן עלו וריאנט ביטא ודלתא לעומת הסיכון להדבקה ראשונית שכן עלה•

היחס בין הסיכון להדבקה חוזרת  , כתוצאה מכך. בנובמבר בה עלה וריאנט אומיקרון הסיכון להדבקות ראשוניות ירד והסיכון להדבקות חוזרות עלה1-27שבין 

.אותו היחס בתקופת הגל הראשוןלעומת בתקופה של וריאנט אומיקרון (CI95: 1.88–3.11)2.39לסיכון להדבקה ראשונית היה גבוה פי 

.  כשרובן התרחשו באחד משלושת גלי התחלואה, יום90יש לציין שהמרווח בין ההדבקות היה של לפחות •

לעומת סיכון להדבקות  ( ירוק)סיכון להדבקות חוזרות 
'21נובמבר -'20לאורך החודשים פברואר ( שחור)ראשוניות 

היחס בין הסיכון להדבקות חוזרות לסיכון להדבקות ראשוניות  
'  21נובמבר -'20לאורך החודשים פברואר 



אינדיקציות לסיכון מוגבר להדבקה חוזרת של  
מחלימים על רקע וריאנט אומיקרון

.  רקע וריאנט אומיקרון-כלומר על', 21ההדבקה השלישית בחודש נובמבר חוו את ( 14.2%)47-כש, פעמים3שנדבקו מבין הנבדקים במחקר היו כאלה 322•

.להערכת החוקרים ייתכן והנתון קושר בין מקרי הדבקה שלישית לווריאנט

(שלישית/שניונית/ראשונית)מקרי הדבקה אינדיבידואלים לפי זמן ומספר ההדבקה 



אינדיקציות לסיכון מוגבר להדבקה חוזרת של  
מחלימים על רקע וריאנט אומיקרון

:סיכום ומסקנות

בוריאנטשמראה על אינדיקציות לסיכון מוגבר ואף משמעותי של הדבקות חוזרות של מחלימים ( טרם ביקורת עמיתים)מדובר במחקר מסודר ראשון •

.מסוימת בהתמודדות מול וריאנט זה" חולשה חיסונית"ואולי גם לאומיקרון 

מאפשר קבלת נתונים משמעותיים יחסית אפריקה -שיעור המחלימים הגבוה בדרוםוכן בשתי שיטות שונות יתרון של המחקר הוא שהוא בוחן את הסוגייה •

.  מבחינה סטטיסטית

לא , לפיכך. חיסרון בולט של המחקר הוא שלא נעשתה התחשבות במצב ההתחסנות של הנבדקים וההשפעה של ההתחסנות על היקפי התחלואה•

(.שאפשר שמהווים שכבת הגנה נוספת על מחלימים למול הווריאנט)ניתן ללמוד מהמחקר על הגנת החיסונים מפני הידבקות חוזרת במחלימים 

.  בין הנבדקים במחקר בתקופות השונות( מצב בריאותי, מצב סוציו אקונומי, גיל)של פרמטרים דמוגרפים ( matching)כן לא נעשה צימוד -כמו•

,  כך שרב הנתונים הם ממחוז זה, ולאחר מכן התפשטה ברחבי המדינהGautengהתחלואה בווריאנט אומיקרון התרכזה במחוז , בזמן כתיבת המאמר, כן-כמו•

.כשידוע שקיים שוני בין המחוזות בכל הקשור לנגישות לבדיקות



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

.The Lancet-התפרסם בתחילת דצמבר בCov-Boostמחקר של קבוצת חוקרים מבריטניה בשם •

מבחני  , anti-spike IgG)האימונוגניותמרכזי ובסמיות כפולה אשר בחן את -רב2המחקר מסכם תוצאות ניסוי קליני שלב •
אשר ניתנו כמנה שלישית  SARS-CoV-2של שבעה חיסונים שונים כנגד נגיף והריאקטוגניות( Tנטרול ותגובות תאי 

.AZלאחר שתי מנות של חיסון פייזר או חיסון ( בוסטר)

, נסן'ג, (מינון מלא)מודרנה , (ג"מק30ג או "מק15במינונים שונים של )פייזר, AZ: החיסונים אשר נבדקו כמנה שלישית היו•
Valneva(יחידות אנטיגן30או 16.5, חיסון מומת) ,Novavax(ג"מק5ג או "מק2.5, יחידה חלבונית-תת) ,CureVac

(mRNA ) מניגוקוקוחיסון נגד(MenACWY )כביקורת .

אשר השלימו , ללא תיעוד קודם של הידבקות בנגיף30משתתפים מעל גיל 2,878וכלל 2021אוגוסט -המחקר נערך ביוני•
מרווחים ממוצעים של  )לפני קבלת מנת החיסון השלישית , בהתאמהימים 70או 84לפחות AZ/משטר חיסונים בפייזר

(.ימים במחוסני פייזר97-106-ימים במחוסני אסטרה זנקה ו77-78

בקבוצה המבוגרת  AZ ,76בקבוצה הצעירה של מחוסני 53(: לאחר שתי מנות)הגילים החציוניים של המשתתפים היו כדלקמן •
.בקבוצה המבוגרת של מחוסני פייזר78-בקבוצה הצעירה של מחוסני פייזר וAZ ,51של מחוסני 

.עם פיזור יחסית שווה בין גברים ונשים, רוב הנבדקים במחקר היו לבנים. משתתפים100-כל קבוצה כללה כ•

.אנשים מכל קבוצה20-לבדיקות האימונולוגיות נלקחו דגימות מכ•



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

:ריאקטוגניות–תוצאות המחקר 

.לאחר קבלת החיסון84-ו28, 7תופעות לוואי לאחר החיסון דווחו באמצעות יומנים אלקטרוניים בימים •

שיעור תופעות הלוואי המקומיות והמערכתיות שדווחו לאחר שבוע מהחיסון היה דומה בקרב כל קבוצות  •
.כאבי ראש וכאבים ביד, ואלו כללו בעיקר עייפות, המחוסנים

הייתה  CureVacאו נסן'ג, AZ, מנה שלישית של מודרנהאשר קיבלו שתי מנות פייזרשכיחות תופעות הלוואי בקרב מחוסני •
(.MenACWYאו Novavax ,Valneva)או לחיסון ביקורת גבוהה יותר בהשוואה לחיסונים אחרים 

הייתה גבוהה mRNAאו חיסוני נסן'גמנה שלישית של אשר קיבלו AZשתי מנות שכיחות תופעות הלוואי בקרב מחוסני •
. או לחיסון ביקורתיותר בהשוואה לחיסונים אחרים 

ללא תלות  ( 70מעל )בהשוואה לאנשים מבוגרים יותר ( 30-69)שיעור התופעות היה גבוה יותר באנשים צעירים •
(.AZפייזר או )במשטר החיסונים הראשוני 

.  היה החיסון אשר הוביל לשכיחות תופעות לוואי מדווחות הגבוהה ביותר מבין כל המשטרים שנבדקומודרנה•
.תופעה אשר לא נצפתה בקרב מחוסני פייזר, דיווח על חום בשכיחות גבוהה( CureVac-ונסן'גוגם מחוסני )מחוסני מודרנה 

.של חיסון פייזר( ג"מק15)או מינון חלקי ( ג"מק30)לא היו הבדלים בשכיחות תופעות הלוואי בין מינון שלם •

(.NVX-וVALמחוסני , מרביתן בקבוצת הביקורת)תופעות חריגות רציניות 24כ דווחו "סה•



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

:אימונוגניות–תוצאות המחקר 

לאחר קבלת מנת החיסון  28-ו14, 0תגובות תאיות נבדקו בימים . לאחר קבלת מנת החיסון השלישית28-ו7, 0נוכחות נוגדנים בסרום נבדקה בימים •

.השלישית

טיטר הנוגדנים כנגד ספייק , פייזרניתן לראות כי בקרב מחוסני שתי מנות –( היום בו התקבלה המנה השלישית–של המחקר 0יום )2לאחר מנה •

.השוואה-אולם התגובות התאיות היו יחסית דומות וברות, AZהיה גבוה בהשוואה למחוסני שתי מנות 

:מתייחסות רק למחוסנים בשתי מנות פייזר( לאחר מתן מנה שלישית)התוצאות הבאות •

בהשוואה  כל החיסונים אשר נבדקו כמנה שלישית העלו באופן ניכר את טיטר הנוגדנים כנגד ספייק ניתן לראות כי –( 28יום )3לאחר מנה •

.Valnevaלמעט החיסון של , 0לרמה שנמדדה ביום 

ומחוסני פייזר במינון  , (0בהשוואה ליום 9.3פי )העלייה המשמעותית ביותר בטיטר הנוגדנים הייתה בקרב מחוסני מנה שלישית של מודרנה •

העלה את טיטר  NOVAVAXכל אחד ואילו החיסון של 4.5פי -בכהעלו את טיטר הנוגדנים AZ-וJ&J, חיסוני פייזר במינון סטנדרטי(. 6.7פי )חלקי 

.2.2הנוגדנים פי 

לא נמצא  . תוצאות מבחני הנטרול היו טובות במעט עבור הנגיף המקורי בהשוואה לווריאנט דלתא, בקרב כל המחוסנים–מבחינת נוגדנים מנטרלים •

.חיסון שמקנה הגנה חיסונית צולבת כנגד וריאנט דלתא באופן משופר מהחיסונים האחרים

5פי )העליות המרשימות ביותר נרשמו עבור מי שקיבל מנת חיסון שלישית של מודרנה –וואהןכנגד נגיף ( Tתאי )מבחינת תגובות תאיות •

לא נמצאו הבדלים בין המינונים השונים של חיסון פייזר ועבור שניהם נמדדה עלייה של פי (. 3.6פי )J&Jולמחוסני מנה שלישית של ( 0בהשוואה ליום 

.לא הציגו ערכים שונים מהביקורותValneva-ו( חצי מנה)NOVAVAXמחוסני . בפעילות התאית2.5

.השוואה לתגובות עבור הנגיף המקורי-כנגד ווריאנטים בטא ודלתא היו דומות ובנותTתגובות תאי •



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

:ובפעילות התאית במחוסני מנה שלישית לאחר שתי מנות פייזרIgGטבלה המסכמת את השינויים לאורך זמן בטיטר נוגדנים מסוג 

ביקורת
(n=26)

פייזר
(n=23)

פייזר 
1/2

(n=21)

מודרנה
(n=18)

AZ
(n=24)

J&J
(n=19)

NVX
(n=24)

NVX1/2
(n=21)

VLA
(n=20)

CVN
(n=21)

IgG  נגד ספייק
-( ל"מ/יחידות)

0יום 

3482542240603271319641813512446933524175

IgG  נגד ספייק
-( ל"מ/יחידות)

28יום 

2415261712749830654137081863187541017144288385

תגובה תאית 
(SFC/106 PBMC )
0יום –

37.932.94228.357.942.156.925.821.656.6

תגובה תאית 
(SFC/106 PBMC  )
28יום –

33.288.6107140.4116.4153.27539.834.568.8



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

:מסקנות ותובנות

בקרב מחוסנים אשר השלימו משטר של ( Tנוגדנים ותאי )ותגובות חיסוניות ריאקטוגניותמחקר זה מציג תוצאות של ניסוי קליני אשר בדק •

.ימים80-לאחר כוקיבלו סוגים שונים ומינונים שונים של מנת חיסון שלישית AZשתי מנות פייזר או 

היה החיסון אשר  ( מינון מלא)מודרנה . שכיחות תופעות הלוואי המדווחות הייתה דומה בקרב כל קבוצות החיסון, ריאקטוגניותמבחינת •

.משמעי לחיסון כזה או אחר-לא נרשמו אירועים חריגים רציניים שניתן לשייך אותם באופן חד, בנוסף. הגבוהה ביותרלריאקטוגניותגרם 

העלו את , הטרולוגייםבין אם במשטרים הומולוגיים או ( Valnevaלמעט החיסון המומת של )כל החיסונים שנבדקו כמנה שלישית •

.התגובות החיסוניות בהשוואה לרמה שנמדדה לאחר מנה שנייה

.כמנה שלישית הובילו לתוצאות המשופרות ביותר בהשוואה לשאר החיסוניםJ&J-פייזר ו, חיסוני מודרנה•

ובחלק מהנבדקים אף הוביל לתוצאות גבוהות  , (ג"מק30)לא נפל בביצועיו ממינון סטנדרטי ( ג"מק15)חיסון פייזר במינון חלקי •

ייתכן שמנות הבוסטר הנוכחיות של פייזר  , לטענת החוקרים(. יש לציין כי המינונים נבדקו באתרים שונים ובקבוצות מחקר שונות, אולם)יותר 

.דבר זה עשוי לשפר ולהקל חלוקה עתידית של חיסוני בוסטרים ברחבי העולם, ואם אכן כך הדבר, הן במינון גבוה מהנחוץ

הצליחו לנטרל גם את ( ואשר מכוונים כנגד הנגיף המקורי)העלו שכל החיסונים שנבחנו ( וירוסים-פסוידושנערכו באמצעות )מבחני הנטרול •

האסטרטגיה לחסן את הציבור בחיסון  מכאן מסיקים החוקרים כי (. ווהאןאם כי באחוזים מעט נמוכים בהשוואה לנגיף )ווריאנט דלתא 

.מסתמנת כהגיוניות ונכונה, גם כאשר וריאנט דלתא הוא הדומיננטי, שלישי נגד הנגיף המקורי



Cov-Boostסיכום מחקר בוסטר 

:(המשך)מסקנות ותובנות 

.משופרות בהשוואה למנה שנייהסרולוגיותבין מנה שנייה למנה שלישית מוביל לתוצאות מרווח של שלושה חודשים מחקר זה מראה כי •

J&Jלמשל כאשר מנה שנייה של )יש לציין כי מחקרי ריווח אחרים הראו שתוצאות משופרות יותר מתקבלות כאשר הריווח בין המנות הוא גדול יותר •

,  (שבועות במחוסני פייזר3שבועות לעומת 12חודשים במקום חודשיים או תגובות נוגדנים טובות יותר שמתקבלות בריווח של 6ניתנת במרווח של 

.אולם ייתכן שגם המרווח הנוכחי מספק תגובות חיסוניות איכותיות ומשמעותיות

לטענת  . וייתכן ואף מחליש אותן, שמהם עולה כי ייתכן שריווח ארוך לא משפר את התגובות התאיותעוד יש להוסיף שישנם מחקרי ריווח •

(.המחקר שלהם יחקור את תגובות המחוסנים גם שנה לאחר קבלת המנה השלישית)החוקרים יש להמשיך לחקור עניין זה באופן אינטנסיבי 

מחקרים קודמים הראו שעל אף שקיימת דעיכה בטיטר הנוגדנים לאורך זמן  . החיסון תפקיד קריטי בהגנה לאורך זמן' לתגובות התאיות של מע•

ההגנה כנגד מחלה קשה ותמותה נשמרת גם לאחר שישה חודשים , (AZהן במחוסני פייזר והן במחוסני )ומתועדים אירועים של פריצות חיסוניות 

3למנה 2המחקר הנוכחי מראה שריווח של שלושה חודשים בין מנה . ולתגובות של זיכרון תאיTוייתכן שהדבר קשור לתאי , ממנה שנייה

.נסן'וג( מודרנה יותר מפייזר ורק בהם)mRNAלפחות במחוסני , Tמוביל לעלייה משמעותית בפעילות תאי 

לאחר , לקבל מנת חיסון שלישית שלושה חודשים בלבד לאחר קבלת מנה שנייהלכל האוכלוסייה הבוגרת בריטניה אישרה לאחרונה •

כחצי שנה לאחר קבלת  ( 16או מחלות רקע מעל גיל )40עד לשינוי זה מתן בוסטר אושר לאנשים מעל גיל . קבלת ההמלצות של הוועדה המייעצת

.עקב החשש להתפשטות וריאנט אומיקרון ברחבי העולםסביר למדי שהחלטה זו נסמכת על תוצאות המחקר הנוכחי וכן . מנה שנייה



(1)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

, ונאנטליון , י קבוצת חוקרים מבתי חולים ויחידות השתלות בשטרסבורג"ע2021בתחילת ספטמבר pre-print-מחקר זה פורסם כ•

.צרפת

ביולי ניתנה להם  , mRNAחיסון שקיבלו שלוש מנותהחוקרים מתארים כי בשל תגובות חיסוניות נמוכות שנמדדו במושתלי אברים •

שהציגו תגובות חיסוניות נמוכות למנות החיסון הקודמות , מושתלי כליות92לחסן במנה רביעית י רשויות הבריאות "ההזדמנות ע

-סרו=1-יחידות קטנות מ]low-respondersדהיינו , ל"מ/יחידות1-143נגד ספייק של IgGלכל משתתפי המחקר היה טיטר )

[(.נגטיביים

נהפכו , ממדוכאי חיסון אשר לא הגיבו למנה שנייה50%-שכהחוקרים מציינים כי מחקרים קודמים אשר נערכו בצרפת הראו •

.עדיין לא הגיעו לרמות משביעות רצון, ובמיוחד המנטרלים, אולם רמות הנוגדנים, פוזיטיביים לאחר מנה שלישית-לסרו

.58.8שגילם החציוני היה , גברים65-נשים ו27המחקר הנוכחי כלל •

.של מודרנה58-משתתפים קיבלו מנת חיסון רביעית של פייזר ו34•

.שבועות לאחר מתן המנה הרביעית2-6טיטר הנוגדנים נגד ספייק נמדד •

.לא נרשמו תופעות לוואי או אירועי בטיחות חריגים לאחר מתן מנה רביעית•



(1)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

16.6-מנגד ספייק עלה לאחר מנה רביעית IgGהטיטר החציוני של נוגדנים מסוג • (IQR: 6.5-70.1)146.2-ל (IQR: 28.5-243)

.ל"מ/יחידות

שלפי מחקרים קודמים מראה על תגובות חיסוניות )ל "מ/יחידות143מהמושתלים חצו את הסף של 54.3%, (חציון)ימים 29לאחר •

(.בטא וגמא, טובות ועל קורלציה להימצאות נוגדנים מנטרלים כנגד הנגיף המקורי ווריאנטים אלפא

אולם לא , לא הגיבו חיסונית גם לאחר מנה רביעית( נגטיביים-סרו)מושתלים שלא הגיבו לאחר מנה שלישית החוקרים מציינים כי •

לפני או אחרי חשיפה מונוקלונלייםלקבל עירויים של נוגדנים , למטופלים אלו ממליצים החוקרים. מציגים את התוצאות האלה

.לנגיף

92-כנגד ספייק בIgGעלייה בטיטר הנוגדנים מסוג 
mRNAמושתלי כליות לאחר מנה רביעית של חיסון 



(2)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

נוגדנים  מתוארת הקינטיקה של , י קבוצות מבתי חולים ומכוני מחקר בשטרסבורג ובפריז"בנובמבר עpre-print-במחקר נוסף שהתפרסם בצרפת ופורסם כ•

.מודרנהחיסון רביעית של חיסון לפני ואחרי מנתמושתלי כליות 67-מנטרלים כנגד וריאנט דלתא ב

.לאף אחד מהמשתתפים לא היה תיעוד קודם של הידבקות בנגיף. מתוכם היו גברים61.2%. 56.6הגיל החציוני של המשתתפים היה •

דהיינו  , ל"מ/יחידות143-קטן מIgGטיטר נוגדנים מסוג )כל המשתתפים במחקר זה הציגו תגובות חיסוניות ירודות לאחר מנת חיסון שלישית •

low-respondersו-non-responders.)

.ימים68היה 4למנה 3הזמן החציוני ממנה . שנים6.1הזמן החציוני מההשתלה ועד לקבלת המנה הרביעית היה •

.mTORבמעכבי 18%-בסטרואידים וmycophenolate mofetil ,76%-ב82%, קלצינוריןמהמטופלים במחקר טופלו במעכבי 97%•

:תוצאות המחקר

.ל"מ/יחידות112.5-ל ל"מ/יחידות2.6-עלה באופן מובהק לאחר מנה רביעית מRBDהטיטר החציוני של הנוגדנים נגד •

66%-לערך זה עלה , לאחר מנת החיסון. לפני מנה רביעיתנוגדנים מנטרלים כנגד וריאנט דלתא היו ( n=11)מהמטופלים 16%-לרק , לפי מחקר זה•

(n=44.)

47.1-ל(IQR : <7.5−15.1) 7.5-מערכים שקטנים מעלה באופן מובהק סטטיסטית ( median IC50)טיטר הנוגדנים המנטרלים , בנוסף• (IQR 

(<7.5−284.2).

, מטופלים שמקבלים טיפול משולב של סטרואידים. מטופלים אשר לא פיתחו נוגדנים מנטרלים אחרי מנה שלישית נטו לא להגיב גם למנה רביעית•

mycophenolate mofetilו-Tacrolimusנטו לפתח נוגדנים מנטרלים באופן הירוד ביותר  .

.לא תועדו אירועי בטיחות חריגים•



(2)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

,  הוא מטרידשכשליש מהמטופלים לא פיתחו כלל תגובות נוגדנים מנטרלים כנגד דלתא החוקרים מציינים בדאגה כי הממצא •

לקבל טיפולי נוגדנים כמניעה , (היגיינה והימנעות מהתקהלויות)צריכה לנקוט בצעדי מניעה יסודיים ומקיפים וכי אוכלוסייה זו 

תוך שקילת היבטי )לפני חשיפה או לשקול שינויים במשטר הטיפולים מדכאי החיסון בזמן ההתחסנות כנגד נגיף קורונה 

(.תועלת אפשריים-עלות

עלייה בטיטר הנוגדנים המנטרלים כנגד  
מושתלי כליות לאחר  67-וריאנט דלתא ב

מנה רביעית של חיסון מודרנה



(3)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

.  י קבוצת חוקרים מבית חולים האוניברסיטאי בטולוז"עJAMA Network-ב2021מחקר אשר התפרסם בנובמבר •

 14>)מושתלים שפיתחו תגובה חיסונית חלשה למנה שלישית 5כולל , (60גיל חציוני )מושתלי איברים 37-חיסון פייזר ניתנה למנה רביעית של •

binding antibody units [BAU]/mL) ,low-responders )מושתלים שלא פיתחו כלל תגובה חיסונית 31-ו(non-responders.)

מעכבי  , Tacrolimus, מהמושתלים מטופלים בסטרואידים85%מעל . מושתלי לב והשאר מושתלי לבלב וכבד13.5%, מהמושתלים הם מושתלי כליה67%•

.Mycophenolic acid-וקלצינורין

.ימים לאחר מכן65ניתנה בממוצע 4ימים לאחר מנה שנייה ומנה 57ניתנה בממוצע 3מנה , שתי המנות הראשונות ניתנו במרווח של חודש•

(.P = 0.002)כחודש לאחר קבלת המנה ( 18/37)מושתלים 48.6%-וב, 4לפני מנה ( 5/37)מהמושתלים 13.5%-נוגדנים נגד חלבון ספייק הנגיפי זוהו ב•

וטיטר הנוגדנים  BAU/mL(P < .001 ) 402-לBAU/mL 4-טיטר הנוגדנים החציוני עלה מ–low-respondersהמושתלים אשר היו 5-תוצאות ב•

IU/m(P = 0.07.) 16-לIU/mL 8-המנטרלים עלה מ

BAU/mL 9.5טיטר נוגדנים חציוני עמד על )פוזיטיביים -לסרוהפכו ( 13/31)מושתלים non-responders–41.9%המושתלים אשר היו 31-תוצאות ב•

(.4כחודש לאחר מנה  IU/mL 8וטיטר הנוגדנים המנטרלים עמד על 

שר  מאמנתונים אלו ניתן לראות בבירור כי במושתלים אשר לא הגיבו חיסונית כלל למנה שלישית נצפו רמות נמוכות משמעותית של נוגדנים נגד ספייק•

.אולם השינויים בטיטר הנוגדנים המנטרלים לא היו דרמטיים בין שתי הקבוצות, למנה שלישית( אף אם באופן חלש)מושתלים אשר הגיבו 

סף )BAU/mL 140-היו ערכי נוגדנים נמוכים מ( 32/37)מהמושתלים 86.5%-ל, החוקרים מסכמים כי חודש לאחר קבלת המנה הרביעית•

של נוגדנים מנטרלים  טיטריםכל המושתלים הציגו , בנוסף(. בריאות בריאים' הגנה בקרב עובדי מע12.4%שלפי הספרות המקצועית מהווה 

.כאשר מחקרים קודמים הראו שאנשים בריאים מציגים ערכים גבוהים יותרBAU/mL 64-נמוכים מ

•



(3)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

(:Tתאי )תגובות תאיות 

Tפעילות תאי , כחודש לאחר קבלת המנה הרביעית•

של כלל  ( גמא-אינטרפוןספציפיים לספייק ומפרישים )

61.25המושתלים הייתה  SFU/106 PBMC.

פעילות  low-responders-המושתלים ה5בקרב •

SFU/106 5 .167הייתה Tתאי  PBMC לאחר מנה

נגטיביים  -המושתלים הסרו31בקרב ואילו, רביעית

(non-responders ) פעילות תאיT 55הייתה

SFU/106 PBMC .  לטענת החוקרים מדובר בערכים

SFU/106 542-נמוכים יותר בהשוואה ל PBMC 

שנמדדו באוכלוסייה בריאה חודש לאחר מנה  

.  שנייה במחקר אחר שטרם ראה אור

טיטר נוגדנים נגד ספייק(Tתאי )פעילות תאית 



(4)מחקר –מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

.ב"ארה, הופקינס במרילנד-ון'ג' י קבוצת חוקרים מבית הספר לרפואה באונ"עTransplantationבדצמבר הנוכחי התפרסם מחקר בכתב העת •

.הכללית' לאוכי הנגיף וכי הסיכוי שלהם לפריצות חיסוניות גבוה בהשוואה "החוקרים טוענים כי מושתלי איברים פגיעים מאוד לתחלואה שנגרמת ע•

.ממושתלי איברים50%-לאחר מנת חיסון שלישית נמדדה עלייה בטיטר הנוגדנים בכבמאמרם הקודם דיווחו החוקרים כי •

6, לפני קבלת מנה רביעית.  2021יוני -באפריל(J&J/פייזר/מודרנה)מושתלי איברים אשר קיבלו מנת חיסון רביעית18במאמר הנוכחי נחקרו •

high-responders(≥50 U/mL [Roche[ or ≥4 AU [EUROIMMUN].)משתתפים 10-וlow-respondersמשתתפים היו non-responders ,2מושתלים היו 

mycophenolate mofetil.-היו מטופלים ב88.9%-ו( כבד ולבלב, השאר מושתלי לב)מהמשתתפים היו מושתלי כליות 61.1%•

.ימים28= 4למנה 3זמן חציוני ממנה , שנים7.1= זמן חציוני מההשתלה , 58= גיל חציוני •

.ב"היו משטרים מעורבבים של החיסונים המאושרים לשימוש בארה1-3מנות , וכן–J&J/פייזר/מנת חיסון רביעית הייתה של חיסוני מודרנה•

.שבועות לאחר מתן מנת החיסון הרביעית2-6-נמדד כIgGטיטר הנוגדנים מסוג •

3לאחר מנה  low-respondersאו non-respondersמהמשתתפים אשר היו ( 5/8)63%, מתוצאות המחקר עולה כי לאחר מנת חיסון רביעית•

.פיתחו כמויות גבוהות של נוגדנים

.(high-responders)עלייה בטיטר הנוגדנים נצפתה גם ברוב המחוסנים אשר פיתחו תגובת נוגדנים טובה למנה שלישית •

(  שנים מההשתלה5שטרם חלפו )והיו מושתלי כליות ( 4כלומר גם לאחר מנה )נגטיביים לאורך כל משטר ההתחסנות -מטופלים נשארו סרו3•

.קורטיקוסטרואידיםאו /וmycophenolate mofetil ,Tacrolimus-שטופלו ב

.פיתחו תגובת נוגדנים משופרת לאחר מנה רביעיתפרוליפרטיביות-אשר טופלו בתרופות אנטי( 11/16)מהמטופלים 69%•



סיכום ומסקנות–מחקרים אודות מנת חיסון רביעית 

למושתלי  ב ומתייחסים "מחקרים נערכו בצרפת ואחד בארה3. שעוסקים במתן מנת חיסון רביעיתארבעה מחקרים נכון לזמן ההצגה נמצאו •

.ולא לאוכלוסייה הכללית או למדוכאי חיסון אשר סובלים מבעיות רפואיות אחרות, (לבלב וכבד, לב, בעיקר כליות)איברים בלבד 

.חריגותבטיחותבעיות לא עלו (. איש100-פחות מ)נציין כי המחקרים נערכו על מדגמים קטנים •

של טיטר העלאה משמעותית -למנה שלישית low respondersבמושתלים שהוגדרו הנוגדניתאת התגובה משפרתמנה רביעית •

.של שיעור בעלי הנוגדנים המנטרלים לווריאנטיםמהם וכן העלאה משמעותית 50%-בכהנוגדנים עד מעל לסף המגדיר תגובה נמוכה 

חיסונית  נטו גם שלא להגיב חלק מהמחקרים מוצאים כי אלו , נגטיביים לאחר מנת החיסון השלישית-כסרושאופיינו באשר למושתלים •

.הגיבו למנה הרביעית, מאלו שלא הגיבו למנה שלישית40%עד ואולם מחקר אחד העלה כי , למנה הרביעית

.למנה שלישית הציגו ערכים נמוכים יחסית של נוגדנים ותגובה תאית לאחר מתן מנה רביעיתlow respondersה , שככלל, יצוין עם זאת•

נטו לפתח תגובות חיסוניות משמעותיות פחות לאחר חיסון במנה Tacrolimus-וmycophenolate mofetil, מושתלים אשר טופלו בסטרואידים•

.רביעית

, מאוכלוסייה מדוכאת חיסון50%-שאם מנה רביעית משפרת תגובות חיסוניות במידה ניכרת בכ??? ניתן להעריך בזהירות •

הן בהקשר לשיקום דעיכה חיסונית לאחר מנה שלישית והן בהקשר  )השפעותיה על אוכלוסייה בריאה יהיו משמעותיות הרבה יותר 

(.  בעייתיםלגיוון התגובה החיסונית והעצמתה למול וריאנטים 



מתן בוסטר כמנה רביעית למדוכאי חיסון

ב"ארה

מי יכול
להתחסן

זמן מתן
הבוסטר

תאריך
החלטה

נקודות
נוספות

ניו זילנדבריטניה

עם דיכוי חיסוני  + 18בני 
חמור-בינוני

חצי שנה לאחר השלמת  
החיסון העיקרי

23.11.21

:ניתן כאשר החיסון העיקרי היה
או  J&Jמנות Pfizer/Moderna ,2מנות 3

חיסון משולב

עם דיכוי חיסוני  +16בני 
חמור

חודשים לאחר השלמת  3
המנה השלישית

29.11.21

,  ניתן לרווח יותר את מתן הבוסטר•
.זהו המרווח המינימלי

בריטניה קיצרה את זמן מתן הבוסטר  •
+ 18חודשים ומתכננת לחסן את 3ל

.עד ינואר

בעלי דיכאון חיסוני חמור  
שקיבלו מנה שלישית

חצי שנה לאחר השלמת  
החיסון העיקרי

6.12.21

-


