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 םע םילוחל 19-דיבוק דגנכ ןוסיח ןתמל היגולוטמוארל ילארשיה דוגיאה לש ינושאר הדמע ריינ

  תוינומיאוטוא תויטמואר תולחמ

 1 ןראפ הנפד ,2 ןוארב הדנלוי ,1 ררופ הירוטקיו , 1םייקלא ירוא

  ביבא לת יאופר זכרמ יגולוטמוארה ןוכמה 1

  ם"במר יאופר זכרמ ,תיגולוטמוארה הדיחיה 2 

 -דיבוק דגנ םינוסיח לש ץאומ חותיפל הליבוה 19- דיבוק לש הימדנפה לש תיטמרדה תימלועה העפשהה

 רשא םינוסיח לש תוחיטבהו תוליעיה תניחבל  3 הזאפו 2\1 הזאפ רקחמ תואצות ומסרופ ,הנורחאל .19

  הדי לע חתופ רשא ןוסיחהש החוויד רזייפ תרבח .3,4הנרדומ תרבחו 1,2רזייפ תרבח ידי לע וחתופ

 )BNTb262( הנרדומ תרבח י״ע חתופש  ןוסיח רובע וחווד תומוד תואצות .95%-כ לש תוליעי גישה 

mRNA-1273)(. ה ידי לע ולא םימיב ורשוא םינוסיחה ינש-FDA םלועב תורחא תונידמו.   

 ידבוע :תואבה תויסולכואל ץלמומ BNTb262 -ה ןוסיח יכ עבוק תואירבה דרשמ לש םינוסיחה ךירדת

 הדבעמ תווצ ,םילוח יתבבו הליהקב ינילק אלה תווצהו תורישי םילפוטמב םילפטמה תווצ ללוכ תואירב

 לע םינועה ןוסיח יאכודמ ןסחל ןתינ .שדחה הנורוקה ףיגנב הרומח האולחתל ןוכיס ימרוג ילעבו היגולותפו

 הדבועה רואל 5.)סיסקליפנא( תושק תויגרלא תובוגת ןוגכ דגנ תיוותה ןיאו הדימב ל"נה םינוירטירקה

 הייסולכואה לע ןוסיחה תעפשה יבגל העידיה יא רואלו םידליב הכומנ 19-דיבוק לש ותרמוחו ותוחיכשש

  6,7.הז ליגל תחתמ ץלמומ וניא ןוסיחה ,16 ליגל תחתמ

 תוינומיאוטוא תויטמואר תולחממ םילבוסה םילוחה תייסולכואל םינוסיח ןתמ לע ץילמהל ונאובב

 )AutoImmune Inflammatory Rheumatic Diseases-AIIRD(, תואבה תולאשל ונסחייתה: 

 ?AIIRD ילוח ברקב תרבגומ 19-דיבוק לש תוחיכשה םאה .1

 ?AIIRD ילוח ברקב רתוי הרומח 19-דיבוק הלחמה םאה .2

  ?בורקה דיתעב וא םויה םינימז 19-דיבוקל םיילאיצנטופ םינוסיח ולא .3

 ?AIIRD ילוח לש הייסולכואב ולא םינוסיח ןתמב םיירשפאה םינוכיסה םהמ .4
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 ? AIIRD ילוח ברקב תרבגומ 19-דיבוק לש תוחיכשה םאה .1

 ירועיש לע וחוויד ,םינולאש לע רקיעב וססבתה רשא תירבה תוצראו דרפס ,הילטיאמ םינושאר םיחווד

 רתוי רחואמ ומסרופ רשא רתוי תויתטיש תודובע ,תאז םע דחי 8–12.תיללכה הייסולכואל םימוד 19-דיבוק

 םיזכרמ 7-מ עדימ לע ססובמ רקחמ .AIIRD ילוח ברקב 19-דיבוקה תוחיכשב הלק הילע לע תוזמרמ

  הייסולכואה תמועל 1.32 לש OR (odds ratio) םע הלחמה  תוחיכשב הילע לע עיבצה דרפסב םייאופר

 תופורתב םילפוטמה םילוחו סיטירתראולידנופס ילוח ברקב רתוי ההובגכ החווד תוחיכשה .תיללכה

 ןה ,)Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs - DMARDs( הלחמה ךלהמ תא תונשמה

 הז רקחמ JAK.13 יבכעמ ןוגכ ,tDMARDs)( הרטמ תונווכמ תופורת ןהו  (bDMARDS)  תויגולויב

 תוחיכשב הילע לע ועיבצה םירחא םירקחמ וליאו תבאז ילוח ברקב 19-דיבוקה תוחיכשב הילע הארה אל

 CTD(.15(  רוביח תמקר תולחממ םילבוסה םילוחו 14תבאז ילוח ברקב

 תמועל רבגומ טעמ וא המוד וניה AIIRD םע םילוח ברקב 19-דיבוקב תולחל ןוכיסה ,םוכיסל

 .תיללכה הייסולכואה

 

   ? רתוי רומח AIIRD ילוח ברקב 19-דיבוק לש ךלהמה םאה .2

 ךותמ AIIRD םע םילוח 3000 ברקב זופשאל ןוכיסה ימרוג תא חתינ אשונב םסרופש ירקיעה רקחמה

 םייק יכ אצמ הז רקחמ  cenlialGlobal Rheumatology A.16 לש עדימה רגאמ לע ססובמו תונידמ 40

 םיירקיעה ןוכיסה ימרוג .סיטילוקסוו תבאז ילוח ברקב )9%( התומתו )46%( זופשאל רבגומ ןוכיס

 לש ןונימו 17יתאיסא וא ינפסיה ,ינקירמא-ורפא ינתא אצומ ,תוירלוקסוידרק עקר תולחמ ויה זופשאל

 ינפמ   tDMARDsוא/ו TNF ימסוח לש הנגמ העפשה לע זמר הז רקחמ .םויל גמ 10-ל לעמ ןוזינדרפ

 וניא   tDMARDsוא/ו TNF ימסוחב שומיש יכ ורשא תירבה תוצראו דרפסמ תורחא תורדס .זופשא

 ךלהמ ןכתי ,המרדורלקסו סיטילוקסו ,תבאז ןוגכ ,CTD םע םילוחב 18,19.רתוי השק הלחמ םע רשקנ

 ילוח ברקב השק ךלהמ לע תועיבצמ 21תירבה תוצראמ הינשו 20תפרצמ תחא ,תורדס יתש .רתוי יביסרגא

 ןוגכ ,תושק עקר תולחמל רשקנ רשא ,המשנהב ךרוצו תיתמישנ הקיפס-יא לש רבגומ רועיש םע תבאז
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 ילוחו המרדורלקס ילוח ברקב  .ןוסיח תואכדמ תופורת לש םיהובג םינונימב שומישו תוילכ תקיפס-יא

-ב לופיטל וא סיטילוקסו ילוחב הובג ןונימב םידיאורטסל רושק תויהל לולע השק ךלהמ סיטילוקסו

Rituximab.24–22 םידיאורטס לע עיבצה דרפסמ ףסונ רקחמ, methotrexate ו-Rituximab  ימרוגכ 

 םע םילוח 52  ברקב 19-דיבוקה ךלהמ תא הוושה תירבה תוצראמ חוויד 25,26.זופשאל םיירשפא ןוכיס

 לש המוד רועיש לע עיבצהו תויטמואר תולחמ אלל 19-דיבוקב םילוח 104 תמועל תויטמואר תולחמ

 ץרמנ לופיטל תודיחיב םיזופשא רתויל וקקזנ םייטמוארה םילוחה ךא ,) 40% תמועל 44%( םיזופשא

 רשא יאקירמאו יתפרצ עדימ ירגאמב  .תוצובקה יתשב המוד התיה התומתה 27.תיתוכאלמ המשנהלו

 ההוז םידיאורטסב לופיט ךא הפצנ אל המשנה לש רבגומ רועישל המגמה , םימי רפסמ ינפל ומסרופ

 28,29.הלחמה לש רתוי השק ךלהמל םרותכ

 תיללכה הייסולכואהמ תיתוהמ הנוש וניא AIIRD ילוח ברקב 19-דיבוק לש ךלהמה  ,ללככ ,םוכיסל

 תולחמ ,תאז םע דחי .תיללכה הייסולכואל המודב תוירלוקסוידרק עקר תולחמ ידי לע רקיעב בתכומו

 םויל ג״מ 10 לעמ ןוזינדרפ לש םינונימב שומיש ,סיטילוקסוו המרדורלקס , תבאז ןוגכ רוביח תמקר

 .רתוי השק הלחמל ןוכיס ימרוג תווהל םילולע Rituximab-ב לופיטו

  ?בורקה דיתעב וא םויה םינימז םילאיצנטופ םינוסיח וליא .3

 .תילגנאב ףרוצמ ךמסמ האר

 ?AIIRD ילוח לש הייסולכואב ולא םינוסיח ןתמב םיירשפאה םינוכיסה םהמ .4

 לע עדיה  ,ללככ . AIIRD ילוח תייסולכואב 19-דיבוק דגנכ םינוסיח לש תוחיטב לע עדימ םויה ןיא

 ,תוינומיאוטוא תולחמ ןווגמ לש תוחתפתהל רשקנ 19-דיבוקב םוהיז .חווט רצקו לבגומ םינוסיחה תוחיטב

 םירירש יבאכ לע חווד ,םירמאמ 51-כ הללכו הנורחאל המסרופש הזילנא-הטמב .םירחא םיסוריול המודב

 31,32,תוינומיאוטוא תוינפוטיצ לע םידדוב םיחוויד םימייק ,ןכ ומכ 30.36%-ב תופייעו םילוחה ןמ 16%-ב

 ךילהת תוחתפתה םע רשקנ 19-דיבוק םע םוהיז ,םידליב encephalitis.34-ו uillain BarreG33 תנומסת

 ןוגכ ,םיימצע םינדגונ תעפוה לע םיחווד םימייק ,ףסונב Kawasaki.35 תנומסת ריכזמה ינוציק יתקלד

 לע םיעיבצמ ולא םיאצממ 36–38.םייתועמשמ םירועישב SSA-anti -ו ANA ,םידיפילופסופיטנא םינדגונ

 19-דיבוק דגנכ mRNA ינוסיח ,ןכ-ומכ .תוינומיאוטוא תועפות תמירגל ומצע סוריוה לש לאיצנטופ

 לועפשב תוכורכה תולחמב הגאדל רוקמ תווהל היושע רשא תיתועמשמ תינורפרטניא הבוגת םיררועמ

 .תבאז וא תויתפונורפרטניא ןוגכ ,ןורפרטניא לש רתי

 

  .םירחא םיסוריול המודב תוינומיאוטוא תועפות ןווגמל םורגל לולע 19-דיבוקה סוריו -םוכסל

 וא 19 -דיבוקל הפישחה ירחא תיסיסב תינומיאוטוא הלחמב הרמחהל ןוכיס יבגל עדימ םויה ןיא

 . ןוסיחה ןתמ רחאל
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  תוינושאר  תוצלמה

 הייסולכואה תמועל רבגומ טעמ וא המוד וניה AIIRD םע םילוח ברקב 19-דיבוקב תולחל ןוכיסה .1

 .תיללכה

 ןוכיס ימרוג ידי לע הנושארו שארב תבתכומ AIIRD ילוח ברקב 19-דיבוקה תלחמ תרמוח .2

 .תיללכה הייסולכואב םילבוקמה םיירלוקסוידרק

 . סיטילוקסוו תבאז ,המרדורלקס ילוח ברקב רתוי השק הלחמ ךלהמ לע םיחוויד םימייק  .3

  .רתוי השק הלחמב רשקנ Rituximab-ו םויל ג״מ 10-ל לעמ ןונימב ןוזינדרפב שומישה .4

 .תואר תקלדו תעפש ינוסיח ןתמ לע שגד םישל שי ,19-דיבוק תפגמ לש המוציעב .5

  .AIIRD ילוח תייסולכואל םיצלמומ םיתמומ םינוסיח ,ללככ .6

  .19-דיבוק תלחמל םורגל םילוכי םניא ןכ לעו םיפיגנ יקלח וא םיפיגנ םיללוכ םניא mRNA ינוסיח .7

 .AIIRD םע םילוחל 19 -דיבוק דגנ שלחומ יח ןוסיח ןתממ ענמיהל שי .8

 ליעל וניוצש תומיוסמ תוביסנב תרבגומה תירשפאה הרמוחה ,19-דיבוקה תוכלשהו הימדנפה רואל .9

 שי, םילפוטמה בור רובע ,תיללכה הייסולכואב ראות רשא mRNA ינוסיח לש יתוחיטבה ליפורפהו

 .AIIRD ילוחל mRNA לע םיססובמה 19 -דיבוק דגנכ םינוסיח ןתמ בויחב לוקשל

 בשחתהלו ופוגל הרקמ לכ ןוחבל שי ,SLE ילוחב טרפבו ,הליעפ הלחממ םילבוסה AIIRD ילוחב .10

 תקיפס-יא ,םד ץחל רתי ,תרכס ,רתי תנמשה ,ליג( 19-דיבוקל םייסאלקה ןוכיסה ימרוג תוחכונב

 .ןוסיחה ןתמ לע הטלחהב )דועו תוילכ

 םילפוטמה ולאב דחוימבו AIIRD תולחמ םע םילוח ברקב התוחפ תויהל הלולע םינוסיחה תוליעי .11

  . Rituximab-בו םידיאורטס לש םיהובג םינונימב

  תוחפל ,ןתינש המכ דע Rituximab ילפוטמב ןוסיחה ןתמ תא ןמזתל ץלמומ ,םירחא םינוסיחל המודב .12

 וניא ילאדיאה ןומזתה םא ןוסיחה ןתממ ענמיהל ןיא ,תאז םע דחי . Rituximab ןתמ ירחא םישדוח 6

 תא תוחדל טלחוהו הדימב .תתחפומ תויהל הלולע תינוסיחה הבוגתהש העידיה ךות  ,רשפאתמ

  . ןוסיחה לש הינשה הנמה ירחא םייעובשכ ותוא תתל ןתינ , Rituximabב לופיטה

 לע הרימשו הכסמ תיטע לע דיפקהל ךישמהל שי ,ןוסיחה לש תוליעיה לע ףסונ עדימ ןיא דוע לכ .13

  .יתרבח קוחיר
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 שי ,AIIRD ילוח ברקב 19-דיבוק דגנכ םינוסיח לש תוחיטבו תוליעי לע םינותנ םויה ןיאו תויה .14

 תויסולכואב םינוסיחה לש תויגונומיאה תקידבו םייביטקפסורפ םירקחמ עוציבב הבר תובישח

AIIRD תונווגמ. 
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