
לקשישים 3בעד ונגד חיסון מנה 

יוחאי-גילי רגב' פרופ

ש שיבא"המרכז הרפואי ע



הקשישה באוכלוסיהמחלת הקורונה והפגיעה 

בסיכון אוכלוסיה –קשישים •

תמותה גבוהה•

כניסה לבידוד•

הבדידות, הפחד –הנזק הנפשי •

זה פשע לא לתת –אם חיסון יכול לפתור 
2020



לקשישים 3סיבות בעד לחסן מנה 

?COVIDהנכון של חיסוני )  Vaccine schedule(מה התזמון •

מונע תחלואה   –חיסון קשישים יעיל •

יש ירידה עם הזמן ביעילות החיסון•

תעלה רמת נוגדנים מנטרלים ותוריד תחלואה –תהיה יעילה  3מנה •

תהיה בטוחה 3מנה •



        ––––תזמון מנות חיסון 
?מנות 3או חלק מסדרת החיסון הראשון שתכלול ? בוסטמנת 

במידה רבה שרירותית – 2ל 1בין מנה ' שב 3על  פייזרהחלטה של •

או  (מקובל כדרך להאריך את התגובה החיסונית  –מתן יותר ממנה אחת •
)י מוטנטים"ע Immune evasionלהתגבר על 

שונים משתנה לפתוגניםמשך התגובה החיסונית •

מנות 3זקוקים ל –ועוד  Bהפטיטיס , שעלת•

?הוא לא התזמון הנדרש 0,1,6האם תזמון של •



מונע תחלואה! חיסון קשישים יעיל
של החיסון 2+  1ניסיון ממנה 

גם אם נמוכה יותר בקשישים, טובה אימונוגניות

Lustig, Sapir, Regev-Yochay et al. Lancet Resp Dis. July 2021
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Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and 

COVID-19 cases, hospitalizations and deaths following nationwide vaccination campaign in 

Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 2021 Haas et al
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!החיסון יעיל בקשישים

תחלואת קשישים ירדה  

עם מתן החיסון
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Impact and effectiveness of mRNA BNT162b2 vaccine against SARS-CoV-2 infections and 

COVID-19 cases, hospitalizations and deaths following nationwide vaccination campaign in 

Israel: an observational study using national surveillance data. Lancet 2021 Haas et al



ירידה עם הזמן ביעילות החיסון בפרט בקשישים

והן נוגדנים מנטרלים IgGהן , ירידה ברמות הנוגדנים •

עליה בשעורי תחלואה קשה של מחוסנים קשישים•

יש קורלציה בין רמת הנוגדנים המנטרלים לבין התחלואה•



מחקר עובדי שיבא –פ גיל הנבדקים "ירידת הנוגדנים ע
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IgGנוגדני נוגדנים מנטרלים

Sapir, Lustig, Regev-Yochay Unpublished



עליה סלקטיבית בתחלואה קשה של מחוסנים קשישים



גרטנר - ר"מבנתוני 



:יש קשר בין רמת הנוגדנים לתחלואה
Case-Control study

Ratio

(95%CI)

Controls

Geomean

(95%CI)

Cases

Geomean

(95%CI)

0.35 

(0.19-0.67)

501

(395-636)

178

(71-450)

Peri-infection

Nab titers

0.15

(0.04-0.55)

1028

(772-1368)

152

(30-759)

Peak Nab titer

0.51

(0.28-0.94)

21.8

(18.6-25.5)

11.2

(5.7-22)

Peri infection  

IgG titers

0.51

(0.26-0.99)

32.1

(28.6-36.2)

16.3

(7.4-35.5)

Peak IgG titers

12

Bergwerk  M. & Gonen T. et al. NEJM July 28,2021



Age 18-44.99 Age 45-64.99 Age 65+ 

Healthya 

% (95%CI) 

Immuno-

suppressed 

% (95%CI) 

Healthya 

% (95%CI) 

Immuno-

suppressed 

% (95%CI) 

Healthya 

% (95%CI) 

Immuno-

suppressed 

% (95%CI) 

2.5 (1.7-3.5) 18.2 (9.3-28.9)  5.1 (3.7-6.8) 27.8 (16.3-41.4) 5.9 (3.8-8.5) 30.2 (17.5-45.0) 

8.8 (6.6-11.2) 37.7 (23.8-51.9) 15.1 (12.3-18.5) 50.3 (35.4-65.2) 16.9 (12.5-22.1) 53.0 (37.3-68.8) 

22.7 (18.7-27.0) 62.1 (45.9-74.4) 33.6 (29.2-38.3) 72.7 (59.0-84.2) 36.2 (29.4-43.3) 74.9 (61.1-86.4) 

 44.3 (39.0-49.8) 81.1 (69.5-89.9) 57.3 (52.3-62.2) 88.5 (79.8-94.7) 59.9 (52.7-67.0) 89.7 (81.1-95.7) 

 67.9 (62.9-72.6) 93.0 (86.8-97.1) 78.5 (74.6-82.3) 96.4 (92.5-98.7) 80.4 (74.985.4) 96.9 (93.2-99.0) 

3.9 (2.1-6.3) 23.6 (11.9-37.6) 11.4 (7.9-15.4) 43.3 (28.3-59.2) 15.0 (10.0-20.9) 49.9 (33.8-66.9) 

12.3 (7.7-17.9) 45.1 (28.5-61.7) 27.3 (21.3-33.8) 66.5 (51.3-80.1) 33.3 (25.1-41.8) 72.3 (57.5-85.2) 

28.9 (20.9-37.4) 68.1 (51.3-82.0) 50.1 (42.6-57.6) 84.7 (73.9-92.8) 56.8 (47.6-65.6) 88.2 (78.6-95.2) 

 51.9 (42.1-61.2) 85.6 (73.7-93.7) 72.8 (66.3-79.0) 94.7 (89.4-98.1) 78.1 (70.8-84.5) 96.2 (91.8-98.9) 

 74.2 (65.9-81.6) 95.1 (89.5-98.4) 88.7 (84.7-92.3) 98.6 (96.8-99.6) 91.6 (87.5-94.9) 99.1 (97.7-99.8) 

 

גמלאי שיבא/בקרב עובדיהסיכון לירידה של נוגדנים מנטרלים 

Male

<16

<32

<64

<128

<256

<16

<32

<64

<128

<256

Female

Sapir, Lustig, Regev-Yochay Unpublished



?תהיה יעילה 3מה התימוכין לכך שמנה 

חיסון במדוכאיכך היה  –תעלה רמות הנוגדנים •

כך היה במחלימים שחוסנו•

כך היה במחוסנים שחלו•

על מחוסנים בודדים פייזרכך עולה מנתוני •

Humoral and cellular responses after a third dose of BNT162b2 

vaccine in patients treated for lymphoid malignancies / Rey D.



?תהיה יעילה 3מה התימוכין לכך שמנה 

חיסון במדוכאיכך היה  –תעלה רמות הנוגדנים •

או במחוסנים שחלו, מעלה את רמת הנוגדנים במחלימים שקיבלו מנה אחת•

יש קשר בין רמות הנוגדנים וההגנה מפני תחלואה•
•Khouri et al. Nature Med June 21

•Bergwerk et al. NEJM 28.7.21

Khouri et al. June 2021



?תהיה בטוחה 3האם מנה 

בקשישים 3לוואי במנה . אין מידע מבוסס אודות ת•

2לוואי סיסטמיות היו פחותות בגיל המבוגר יחסית לצעירים במנה . ת•

2לוואי מאשר במנה . מעט יותר ת 3חיסון שקיבלו מנה  במדוכאי•

נכון לבצע במסגרת מחקרית עם מעקב•

לוואי שעד כה לא היו קשות. תאל מול סיכון במחלת קורונה קשה : ניהול סיכונים•

צריך לאפשר למי שמעוניין, אין סיבה למנוע•

dose rd3safety and efficacy of a , Justificaton

of mRNA vaccine in maintenance 

hemodialysis patients: a prospective 

observational study / Espi M. 



שיקולים נגד

3לא ייתכן שבעולם אין די מנות ראשונות ואנו כבר מחלקים מנה  –שוויוניות עולמית •

הצדקה לכך בזה שנלמד את העולם•

?יעיל יותר –אולי יגיע חיסון נגד דלתא •
ימותו קשישים רבים ובנתייםנראה שהיעילות לא הרבה יותר גבוהה •

FDAיש לחכות לפחות ל –למה שנהיה אנחנו שפני ניסיון •

כך נהיה  , למדינה ראשונה שמתחסנת" נסיוןשפני "כפי שזכינו להיות . בנסיוןהעולם כולו •
3ראשונים למנה 

לא מספיק ידוע על בטיחות•
היו פחותות 2לוואי במנה . ידוע מספיק על הסיכון לקשישים במחלה והסיכון מת, ניהול סיכונים•



מקשישים 3אין סיבה למנוע מנה 

תוך מעקב, צריך לאפשר למי שמעוניין


