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 Pfizerבחיסון מתוצרת  3שלב  מניסויחיוביות תוצאות ראשוניות 

פערי עם זאת, ; ףהתפתחות משמעותית במערכה כנגד הנגי תמהוו

 המשך מעקבדורשים  יסוןהחר ליעילות באשנוספים מידע 

  מאמץ  כוזלריוביל השנגרם עקב מגפת הקורונה  חמורההמשבר הגלובלי  .1

הנגיף. במסגרת   כנגד סוןיח חלפת ןבניסיו תקדים תחסר משאבים והשקעת

 .[3,10] ניים שוניםקלי יניסו חיסונים בשלבי 47 כיום מצאיםנ זאת,

 BioNTech-והאמריקאית  Pfizerנמנות החברות  מירוץ בעל המובילות  .2

של  mRNAמבוסס  ,(BNT162b2) חיסוןבמשותף הגרמנית, המפתחות 

  הפרש ב נות מ בשתי תןני חיסוןה. [82,] של נגיף הקורונה Spike-החלבון 

  .[5]ביניהן  של חודש

3. Pfizer וBioNTech-,  כבר   דםעל בני א של החיסון קלינייםבניסויים החלו

לבחינת יעילות   3שלב ניסויי ב פתחו יוליבמהלך ו, [8] 2020 אפריל וףבס

שנים  16בני תנדבים מ 44,000-גויסו כ  3ניסויי שלב  במסגרת .החיסון בפועל

 .[5] ארה"ב ובברזילבים שונ וייסנ  יאתר  120-בכ ,ומעלה

לפיו  3שלב  ניסויאת פרוטוקול  Pfizerת רסמה חברטמבר, פבמהלך ספ .4

לבחינת יעילות  של נתונים  1ראשוני וניתוח  רהציע נקודות  מספר וכננ ות

בזמן מוגדרות  ותנקודל  מתייחסות בפרוטוקולנקודות העצירה  .חיסוןה

 ,תסמיניים של חולי קורונהמספר מספק של מקרי תחלואה  צטברבהן י

  120-ו 92, 62, 32) ימשתתפי הניסו ל כל בקרב , PCRמאומתים בבדיקת ה

ה  נקבע נקודת העצירה הסופית של הניסוי .(קורונה ליחו  של התחלוא מקרי

את יעילות   חיהבטלבכדי , תחלואה מקרי 164של  רותםטבהצהיות בתום ל

 
ן ובין לו את מנות החיסוקיבתתפים ששמקרי התחלואה בין המלוקת ח כננה להיבחןנות תובנקודות העצירה השו 1

תחלואה בקורונה )ביחס  סטטיסטית האם החיסון מונע באופן מובהק ת פלצבו, על מנת לבחוןאלו שקיבלו את מנו
  לפלצבו(.
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דרישות  בהתאם ל ,תחולפ יעילות 50% של יסטטיסטהחיסון )עמידה ברף 

 .FDA) [5]-ה  של הסף

  3שלב  ניסויל ת ש ראשוניו תוצאות על פייזר  בנובמבר( 9)עה ודיה, הרונלאח .5

  ליחומאומתים של מקרים  94צבירת של חיסון הקורונה בפיתוחה, לאחר 

התפלגות מקרי  כי . מהממצאים עולה בקרב משתתפי הניסוי קורונה 

שקיבלו את בין אלו החיסון ליבלו את ק שהתחלואה בין המשתתפים 

החיסון במניעת תחלואה ות יליע יכ הראמ ו(בצ)פלתרופת הדמה 

ל לרמת הסף  עהרבה מ – באופן מובהק סטטיסטית, 90%-כ ת עלדעומ

 .FDA [2]-( שהוגדרה על ידי ה50%)

 

נקודת ן. בכל של פייזר להגדרת יעילות החיסו 3שלב  ניסויבפרוטוקול  ושהוגדרהעצירה נקודות חמש – 1טבלה 

תחלואה י הקרמ לביןהמשתתפים מקבוצות החיסון רב קב אהולהתחבין מקרי  יחסנקבע מה הוא ה עצירה,

מקרי  לסך בהתאםת, סטטיסטי באופן מובהק יעילות )או כשלון(מהווה מדד ל יחס זה. הפלצבורב מקבלי בק

  [5] עד לשלב זה. בקרב כלל הנסיינים, והתחלואה שנצבר

  סון יחהת הן יגישו אכי ית ושותפתה הגרמנ Pfizerאישרו  ,נותלעיתו בהודעה .6

 טיחותהבב מעק יד עם סיוםמ AFD-השל  (2EUA) חירום שימושלאישור 

ם  בהתא זאת,  [22] .(ל נובמברששלישי ה בשבוע צפוי להסתייםה)ש הנדר

  החיסון בתום ר ניתן יהיה להגיש בקשה לאישו , לפיהFDA-החיית נלה

. בניסוי תפיםהמשתצית מן למחהחיסון ה של השנייהמנה חודשיים ממתן 
 

מראש )צוותי מוגדרות ן המוגבל בהיקפו ומאפשר מתן החיסון לאוכלוסיות בסיכואישור לשימוש חירום הוא אישור  2
ר גם אנשים בעלי גורמי סיכון למחלה קשה(. זאת, בשונה ממסלול ים ובשלב מאוחר יותותים חיוניאנשי שיררפואה, 

 האישור הרגיל המיועד להפצת החיסון לכלל האוכלוסיה.
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ר  ו שן קבלת איתינ בה, גם י הקליניבניסו ה תמשיךבר החמסר שנ ,בנוסף

של תחלואה   מאומתים מקרים 164עד לצבירת קרי , לסופו דעחירום, 

 .  בסך הכל בקורונה

אשר  ון הראשון בעולם יסהח צפוי להיותשר, אם יאו, החיסון המפותח .7

 התאמותעשויה לאפשר  טכנולוגייה זו .mRNAנולוגיית שימוש בטכעושה 

ור  על מנת לשמ נגיף הקורונה ה במבנ  )מוטציות(  טייםינויים גנ ירות לשהמ

 . [3] ושינויים כאלו יתרחשו ויצריכו זאת ת החיסון, במידהעל יעילו

בכוונתן  ו, מנות חיסון מיליון 50-עד כר עד לסוף השנה צפויות החברות לייצ .8

נות(  יארד מיל מ 2-ילו עד לכן להגד)ותכנו מיליארד מנות חיסון 1.2-כ רייצל

 . [14] 2021שנת   במהלך

רד של למעלה מחצי מיליא לשתי החברות צבר הזמנותין כי לצי ראוי .9

מיליון  30מיליון מנות(, בריטניה ) 200איחוד האירופי )מול ה   - מנות חיסון

 . [9] מיליון מנות( 300ה"ב )מנות(, ואר 

 שמעויות ניתוח ומ

על נתונים אשר  ת מכ נסות החברשפרסמו עה וד ההכי נסייג ונאמר,  .10

נתונים   אינה מכילהכן ו ,יקורת עמיתיםו בעבר ם טרפורסמו ו טרם

של   הדבקה מונע אשרחיסון במדובר ים לבחון האם ברורים המאפשר

ון בחיסאו שמא מדובר  ,המחוסנים )וכפועל יוצא מכך את הדבקת סביבתם(

ת משמעוו בעל שהינ נתון –, ובפרט מחלה קשה ד לבב מונע מחלהה

 .  [2] מגפהלהכלה ולריסון של ה עתכרמ

לאישור החיסון האפשרות  אודות הידיעות המעודדות על אף ן, ו כמכ .11

ראוי לציין  ,[6] 2020עוד במהלך שנת  ם"במתווה "אישור חירו שלשימו 

 מוש נרחב,י שבטרם יגיע ל מורכביםים מכשולפר מסניצבים בפני החיסון כי 
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על מהלך  ת השפעתו ידלמ באשר , שייםמידע ממ לצד פעריוזאת 

 . בפועלהמגיפה 

לשימוש עבור  ואישור החיסון עודנו מתנהלהקליני הניסוי  ,תשירא .12

ימשך  תבמהלך תקופה זו, . ר חודשיםעוד צפוי לארוך מספ בהציבור הרח

 .3חוסנים כולה וסיית המ על אוכל בחינת בטיחות החיסון

 16י )בנ גרתלאוכלוסיה הבוסון המיועד ה, מדובר בחית עת, לע שנית .13

בקרב "אוכלוסיות  עילותו ידת יעל מ ידעפער מוקיים  (4שנים ומעלה 

פרק זמן נוסף  צפויה להימשך ים עוד התאמתו לאוכלוסיית הילד הקצה":

ן בקרב החיסו יעילותמידע על  לא פורסםכמו כן, לפי שעה,  לאחר אישורו.

  החיסון הנזקקת להגנת בסיכון, שהינה אוכלוסיה ם הקשישי  אוכלוסיית

 ר מכל.יות

  "שרשרת קירור" ון אשר דורש בחיס מדובר, תיינה לוגיסטבנוסף, מבח .14

רה של מינוס  פרטו)טמ 5בהקפאה עמוקה סון אחסנת והובלת החי –ייחודית 

למשך   להישמר בקירורהחיסון יכול  ,כאשר מחוץ למקפיא, מעלות צלזיוס( 70

  ים עודייי לים מיככך, תכננה פייזר ם לש .[3,9,13] דבלבים ימ חמישה

מנות חיסון אותם יש לנצל בפרק   5,000-ל 1,000ים בין ילמכ, אשר להובלה

 . [9] הזמן ז

פרק  לאור - ןשצפוי להעניק החיסו וההגנה שך החסינותלמבאשר  .15

ים קושי  יק הזמן הקצר בו מתנהלים הניסויים הקליניים בחיסון, הרי ש

עם   .יףנגי המפנגנה ההחיסון עניק י עבורור אשהזמן  פרק ו המ להעריך 

לפיתוח   Pfizerחברת ה של תשותפ, BioNtechכ"ל נמ יאיון שערךזאת, בר

  ות פחל שנההחיסון יעניק הגנה לפרק זמן של כי הוא העריך , החיסון

 
לאחר מספר  חלפו לןבן ככוחמורות ורו ( לא נצפו תופעות לוואי2-ו 1לבים ה )שכי בניסויים שנערכו עד כלציין חשוב  3

 .[1] ימים
קליני  יו ויעילות מתחיל ביצוע ניסוי נעשה, ראשית על האוכלוסיה הבוגרת. רק לאחר שהוכחה בטיחותיסוי הקלינהנ 4

 ת הילדים.עבור אוכלוסיי
ק מעלות צלזיוס. כיום יכולת הקפאה כזו קיימת ר 70ס מינונמוכות מ רותפרטובטמה עמוקה הינה הקפאה פאהק 5

 ולים ובמוסדות מחקר.בבתי ח
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בשלבי  ת החיסון שקיבלו א מנסייניםבהתבסס על מידע שנצבר  זאת . [7]

ודות  נצבר בספרות הרפואית אש, וכן על מידע תוח המוקדמים הפי

 .  המקורונ מיםלימח

עצמה, התגובה  את המחלה נתנובהב םמהותיי  ריםפע ימיםיק , ככלל .16

  ל ידי החיסון ובפרט זו המושרית ע ,החיסונית המתפתחת במהלכה

  ייראו  כיצדבאופן מושכל קשה להעריך  , בעת הזו,על כן .זמן לאורך 

בעל מידת גם אם יעלה שמדובר בחיסון , שאחרי החיסוןחיינו ביום 

 ידי פייזר. ח על כמדוו יעילות

  גנטיים  לעבור שינויים הנגיףליכולת  גענו נוסףתי משמעור עפ .17

הערכה עד כה, נים המפותחים. אשר יאפשרו לו "לחמוק" מהחיסו )מוטציות(

שלכאורה  עובדה . באופן יחסי תי ב גנטייצהקורונה נגיף תה כי י הרווחת הי

את  או הר נםאמעבדה ניסויי מלהקל על פיתוח חיסון.  ה היתהאמור

  המנטרלים  ע קישור של הנוגדניםנ מ אשר יי י גנטשינו לעבורהנגיף פוטנציאל 

.  [19] נגיףהמעלה את יעילות ההדבקה של המוטציה אף נמצאה ו ,[17]

להשפיע על יעילות   עשויה רהשבוע האחרון לא נמצאה מוטציה אשעד  ,אולם

אדם לעבור מ  מסוגלהנגיף  הראו כיבדנמרק  בוע האחרון שגילויים מה. החיסון

ם. כמו כן, גילויים אלו  בחזרה לאד, יםל חורפנש במקרה ,אףו ,יםלמינים אחר

  ים עלולה לפגוע ניסויים ראשוני , אשר לפיקיומה של מוטציה העידו על

אשר  את התפיסה הרווחת בשוי לאתגר גילוי זה ע  . [20]ביעילות החיסון

 .ת הגנטית של הנגיףיציבול

הניסוי, של תוצאות  סום רשמיובר בפרמד יןשאהגם וחד עם זאת, י .18

בו יהיה   ליום התקרבות מעידה על ה תפתחות חשובה ביותרר בהובמד

  של החיסון,  הגבוהה ילותהיערקע  זאת, בפרט על . זמין לקורונהחיסון 

 . [21] משהוערך עד כהגבוהה כמסתמן מדיווחי החברה, שהינה 
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של   עילותםיות לרת הסבי מעלה אאף ההודעה של פייזר, כמו כן,  .19

,  למשל זה של חברת  mRNA-ולוגיית הבטכנפותחים מהספים חיסונים נו

Moderna, תוצאות ו ,י הקליניבשלב שלישי של הניסונמצא גם הוא  אשר  

 בנוסף, במידה .בתקופה הקרובה ויות להתפרסם אף הןצפ הביניים שלו

עד   כי סביר, יזרדומות לאלו של פי נהייתהשל מודרנה, תוצאות הביניים ש

  ונים מאושרים לשימוש כנגד הקורונה שני חיס ות()לפח, יהיו 2020סוף 

 . אשר יוחל בהפצתם עם קבלת האישור
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