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לחולים עם    19-קובידכנגד האיגוד הישראלי לראומטולוגיה למתן חיסון נייר עמדה ראשוני של 

 מחלות ראומטיות אוטואימוניות  

 1פנה פארן ד , 2ה בראון  דיולנ, 1פורר  טוריה, ויק  1אורי אלקיים

 וגי מרכז רפואי תל אביב  להמכון הראומטו 1

 היחידה הראומטולוגית, מרכז רפואי רמב"ם   2 

  -קובידנגד לפיתוח מואץ של חיסונים הובילה   19-הפנדמיה של קוביד  הדרמטית של  העולמית ההשפעה 

אשר  בטיחות של חיסונים היעילות ו ה לבחינת   3זה ופא 2\1. לאחרונה, פורסמו תוצאות מחקר פאזה 19

   אשר פותח על ידה החיסון חברת פייזר דיווחה ש .  3,4וחברת מודרנה 1,2על ידי חברת פייזרפותחו 

 (BNTb262 השיג יעילות של כ )-מודרנה  חברת שפותח ע״י  . תוצאות דומות דווחו עבור חיסון  95%

mRNA-1273)).  העל ידי    בימים אלו ואושרשני החיסונים-FDA   .ומדינות אחרות בעולם   

מומלץ לאוכלוסיות הבאות: עובדי   BNTb262 -בע כי חיסון הותדריך החיסונים של משרד הבריאות ק

לא קליני בקהילה ובבתי חולים, צוות מעבדה  הצוות במטופלים ישירות וה צוות המטפליםכולל  בריאות

ופתולוגיה ובעלי גורמי סיכון לתחלואה חמורה בנגיף הקורונה החדש. ניתן לחסן מדוכאי חיסון העונים על  

לאור העובדה    5. ון תגובות אלרגיות קשות )אנפילקסיס(הקריטריונים הנ"ל במידה ואין התווית נגד כג

  האוכלוסייהנמוכה בילדים ולאור אי הידיעה לגבי השפעת החיסון על   19-קובידשל  ששכיחותו וחומרתו 

   6,7. , החיסון אינו מומלץ מתחת לגיל זה16מתחת לגיל 

 ת החולים הסובלים ממחלות ראומטיות אוטואימוניותיבבואנו להמליץ על מתן חיסונים לאוכלוסי

 (AutoImmune Inflammatory Rheumatic Diseases-AIIRD) ,התייחסנו לשאלות הבאות : 

 ?AIIRDמוגברת בקרב חולי  19-ידהאם השכיחות של קוב .1

 ?AIIRDחמורה יותר בקרב חולי  19-קוביד  האם המחלה .2

 זמינים היום או בעתיד הקרוב?   19-לקוביד םיחיסונים פוטנציאליאלו  .3

 ? AIIRDשל חולי  יה יבאוכלוסאלו חיסונים  במתןם יכונים האפשריימהם הס .4
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 ? AIIRDמוגברת בקרב חולי  19-קוביד  להאם השכיחות ש .1

ווחו על שיעורי יד ,עיקר על שאלוניםבסו ס התבדווחים ראשונים מאיטליה, ספרד וארצות הברית אשר  

 אשר פורסמו מאוחר יותר יותר שיטתיותיחד עם זאת, עבודות  8–12.הכללית  יה לאוכלוסי דומים 19-קוביד

מרכזים   7-מבוסס על מידע ממחקר  .AIIRDבקרב חולי  19-קובידהמרמזות על עליה קלה בשכיחות  

  האוכלוסייה לעומת  1.32של   OR (odds ratio)עם המחלה   שכיחות בעליה  ם בספרד הצביע על ירפואי

תרופות  וחולים המטופלים ב ספונדילוארתריטיסגבוהה יותר בקרב חולי כדווחה  שכיחות ה  הכללית.

הן  , (Disease Modifying Anti-Rheumatic Drugs - DMARDs) המשנות את מהלך המחלה 

מחקר זה   JAK.13כגון מעכבי , tDMARDs)( מטרה  ותמכוונתרופות והן   (bDMARDS)  ותביולוגי

מחקרים אחרים הצביעו על עליה בשכיחות  ואילו   זאבתבקרב חולי   19-הקובידחות ילא הראה עליה בשכ

 15(.CTD)   וחולים הסובלים ממחלות רקמת חיבור  14בקרב חולי זאבת

לעומת  או מעט מוגבר  דומההינו  AIIRDבקרב חולים עם  19-קובידחלות בכון ליהס, כום ילס

 הכללית.   האוכלוסייה

 

   חמור יותר ?  AIIRDחולי בקרב   19-האם המהלך של קוביד. 2

מתוך   AIIRDעם חולים  3000כון לאשפוז בקרב יגורמי הסניתח את המחקר העיקרי שפורסם בנושא 

מחקר זה מצא כי קיים    cenlialGlobal Rheumatology A.16 על מאגר המידע של ס  סומבומדינות  40

ם יכון העיקרייורמי הסגווסקוליטיס.  זאבת ( בקרב חולי 9%( ותמותה )46%כון מוגבר לאשפוז )יס

נון של  ימו 17ספני או אסיאתייאמריקני, ה-מוצא אתני אפרווז היו מחלות רקע קרדיוסקולריות, פלאש

מפני     tDMARDsאו/ו TNFשל חוסמי   נה מג שפעה ה מג ליום. מחקר זה רמז על  10-פרדניזון מעל ל

אינו     tDMARDsאו/ו TNFחוסמי  כי שימוש ב וסדרות אחרות מספרד וארצות הברית אשר. אשפוז

, וסקוליטיס וסקלרודרמה, יתכן מהלך  זאבת כגון , CTDלים עם בחו  18,19.נקשר עם מחלה קשה יותר

מצביעות על מהלך קשה בקרב חולי   21ושניה מארצות הברית 20סדרות, אחת מצרפת . שתיאגרסיבי יותר

כגון    ,נקשר למחלות רקע קשות  אשר ,שמההנ וצורך ב תספיקה נשימתי-מוגבר של איעם שיעור  זאבת
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חולי  ובקרב חולי סקלרודרמה    . תרופות מדכאות חיסוןמוש במינונים גבוהים של יושספיקת כליות -אי

-ב או לטיפול  בחולי וסקוליטיס  וסקוליטיס מהלך קשה עלול להיות קשור לסטרואידים במינון גבוה

Rituximab.24–22  מספרד הצביע על סטרואידים,  מחקר נוסףmethotrexate  ו-Rituximab    כגורמי

עם  חולים  52 בקרב  19-הקובידאת מהלך וה ושה מארצות הברית  ווח יד 25,26.כון אפשריים לאשפוזיס

הצביע על שיעור דומה של  וללא מחלות ראומטיות   19-חולים בקוביד 104מחלות ראומטיות לעומת 

  טיפול נמרץלדות  ייחב יםם נזקקו ליותר אשפוזיאך החולים הראומטי ,(  40%עומת ל  44%אשפוזים )

במאגרי מידע צרפתי ואמריקאי אשר .   התמותה היתה דומה בשתי הקבוצות 27.מלאכותית  הנשמה לו

ימים , המגמה לשיעור מוגבר של הנשמה לא נצפה אך טיפול בסטרואידים זוהה  מספר פורסמו לפני 

 28,29.יותר של המחלה כתורם למהלך קשה 

ה הכללית  י מהאוכלוסימהותית אינו שונה   AIIRDבקרב חולי  19-המהלך של קוביד   , לככל, כום ילס

מחלות  יה הכללית. יחד עם זאת,  יומוכתב בעיקר על ידי מחלות רקע קרדיוסקולריות בדומה לאוכלוס

  ליום ג ״מ  10נונים של פרדניזון מעל ימוש במיש  ,, סקלרודרמה ווסקוליטיס   זאבתרקמת חיבור כגון 

 . קשה יותרכון למחלה  יעלולים להוות גורמי ס  Rituximab-טיפול בו

 חיסונים פוטנציאלים זמינים היום או בעתיד הקרוב?  אילו  .3

 . ראה מסמך מצורף באנגלית

 ?AIIRDשל חולי ה  יבאוכלוסי אלו חיסונים  במתןים י כונים האפשרימהם הס  .4

הידע על   ,  . ככלל  AIIRDית חולי יבאוכלוס  19-כנגד קובידשל חיסונים   בטיחותאין היום מידע על 

מגוון מחלות אוטואימוניות,   של התפתחות נקשר ל 19-בטיחות החיסונים מוגבל וקצר טווח. זיהום בקוביד

כאבי שרירים    על חודו ,מאמרים 51-כ  כללה ו אנליזה שפורסמה לאחרונה -במטהבדומה לוירוסים אחרים. 

  31,32,ווחים בודדים על ציטופניות אוטואימוניותיכמו כן, קיימים ד 30.36%-מן החולים ועייפות ב  16%-ב

נקשר עם התפתחות תהליך   19-בילדים, זיהום עם קוביד  encephalitis.34-ו  uillain BarreG33תסמונת 

כגון   ,בנוסף, קיימים דווחים על הופעת נוגדנים עצמיים Kawasaki.35 דלקתי קיצוני המזכיר תסמונת

ממצאים אלו מצביעים על   36–38.שיעורים משמעותייםב  SSA-anti -ו ANAיפידים, לנוגדנים אנטיפוספו

  19-נגד קובידכ  mRNAכן, חיסוני -רימת תופעות אוטואימוניות. כמולגשל הוירוס עצמו  פוטנציאל 

משמעותית אשר עשויה להוות מקור לדאגה במחלות הכרוכות בשפעול   מעוררים תגובה אינטרפרונית

 .כגון אינטרפרונופתיות או זאבת  ,יתר של אינטרפרון

 

 עלול לגרום למגוון תופעות אוטואימוניות בדומה לוירוסים אחרים.   19-קובידהוירוס    -לסכום

או   19 - חשיפה לקובידהאחרי  בסיסית אוטואימונית מחלה ב ה החמרל סיכון אין היום מידע לגבי 

 .  לאחר מתן החיסון
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 ראשוניות   המלצות

יה  ימוגבר לעומת האוכלוס מעטאו דומה הינו   AIIRDבקרב חולים עם  19-כון לחלות בקובידיהס .1

 . הכללית

כון  ימוכתבת בראש וראשונה על ידי גורמי ס AIIRDבקרב חולי  19-הקובידמחלת חומרת  .2

 יה הכללית. יים המקובלים באוכלוסירקרדיוסקול

 . מהלך מחלה קשה יותר בקרב חולי סקלרודרמה, זאבת ווסקוליטיס על  ווחיםידקיימים   .3

   . מחלה קשה יותרבנקשר  Rituximab-ג ליום ו״מ 10-מעל לבמינון פרדניזון השימוש ב .4

 . ש על מתן חיסוני שפעת ודלקת ראות, יש לשים דג 19-של מגפת קוביד  בעיצומה .5

   . AIIRD חולי ת ילאוכלוסימתים מומלצים וחיסונים מ, ככלל .6

   .19-אינם יכולים לגרום למחלת קובידאינם כוללים נגיפים או חלקי נגיפים ועל כן  mRNAחיסוני  .7

 . AIIRDלחולים עם   19 -יש להימנע ממתן חיסון חי מוחלש נגד קוביד .8

צוינו לעיל  בנסיבות מסוימות שמוגברת האפשרית  החומרה ה, 19-השלכות הקובידהפנדמיה ו לאור  .9

יש  עבור רוב המטופלים ,יה הכללית, י אשר תואר באוכלוס mRNAהפרופיל הבטיחותי של חיסוני ו

 . AIIRDלחולי  mRNAהמבוססים על  19 -קובידכנגד   ניםמתן חיסולשקול בחיוב 

יש לבחון כל מקרה לגופו ולהתחשב  ,  SLEובפרט בחולי   הסובלים ממחלה פעילה,  AIIRDבחולי  .10

ספיקת  -אי סכרת, יתר לחץ דם, )גיל, השמנת יתר, 19-ם לקוביד יכון הקלאסייבנוכחות גורמי הס

 כליות ועוד( בהחלטה על מתן החיסון. 

ובמיוחד באלו המטופלים   AIIRDיעילות החיסונים עלולה להיות פחותה בקרב חולים עם מחלות  .11

 .   Rituximab-בנונים גבוהים של סטרואידים ויבמ

  לפחות    ,עד כמה שניתן  Rituximabבמטופלי  ם אחרים, מומלץ לתזמן את מתן החיסון יבדומה לחיסונ .12

מנע ממתן החיסון אם התזמון האידאלי אינו  יזאת, אין לה. יחד עם  Rituximabמתן אחרי חודשים  6

במידה והוחלט לדחות את   ידיעה שהתגובה החיסונית עלולה להיות מופחתת.התוך   , מתאפשר

 אחרי המנה השניה של החיסון .   שבועיים, ניתן לתת אותו כ  Rituximabהטיפול ב

ושמירה על   טית מסכהע הקפיד על , יש להמשיך ל כל עוד אין מידע נוסף על היעילות של החיסון  .13

   .ריחוק חברתי

 



20.12.2020 

 

, יש  AIIRDבקרב חולי  19-קובידכנגד בטיחות של חיסונים ו יעילות  היות ואין היום נתונים על .14

ובדיקת האימונוגיות של החיסונים באוכלוסיות  ם יחשיבות רבה בביצוע מחקרים פרוספקטיבי

AIIRD מגוונות . 
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