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COVID-19

2021מרץ 



שאלת המחקר

על  Pfizer BioNTech COVID-19-כיצד משפיע החיסון לקורונה של חברת פייזר

?ITPמחלת הבסיס ועל ספירת הטסיות בחולי 

השערת המחקר

החיסון לקורונה של חברת פייזר עלול לגרום להחמרה במחלת הבסיס ולירידה  

ITPבספירת הטסיות בחולי 

נתוני הכללה

בגירים

 אבחנתITP 287.31על פי קוד
חברי קופת חולים כללית

או שניה של חיסון /חוסנו במנה ראשונה וPfizer BioNTech COVID-19

שאלת המחקר ושיטות

מעבר ידני על תיקי מטופלים–מחקר רטרוספקטיבי 
שיטת המחקר
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תוצאים

ספירת טסיות לפני החיסון

ערך ממוצע הטסיות שנתי

ערך ספירת הטסיות  

האחרונה לפני החיסון

ערך ספירת הטסיות הראשונה  

לאחר החיסון

ערך ספירת הטסיות  

המינימלית לאחר החיסון

חודשים לאחר החיסון3ספירת טסיות 

החמרה קלינית במחלת  -1

הבסיס

ירידה בספירת  -2

טסיות

דימומים חדשים

העלאת מינון תרופתי

 פנייה לטיפול תרופתי מקו

מתקדם

צורך באשפוז



כלל התיקים
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?סטטוס חיסוני
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חוסנו

93

לא ביצעו ספירות  
דם
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ביצעו ספירות דם
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ירידה בספירת  
טסיות

?
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?
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הבסיס
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החמרה במחלת הבסיס-תוצאות 

98%

מחוסנים

93

ללא החמרה במחלת  

הבסיס
החמרה במחלת הבסיס

מחוסנים

2%



COVID-19

גיל 63

מגדר אישה

ממוצע  

טסיות שנתי

88,000 meq/l

28/12 29/12 05/01 24/01

טסיות67,000 חיסון ראשון טסיות65,000 טסיות30,000

19/01

חיסון שני

מקרה -החמרה קלינית במחלת הבסיס 

1מספר 
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גיל 51

מגדר אישה

ממוצע  

טסיות שנתי

134,000 meq/l

מקרה  –החמרה קלינית במחלת הבסיס 

2מספר 

27/12/2020 17/01/2021 27/01/2021

חיסון שני פנייה להמטולוג  

המטומותלבירור 

חריגות

חיסון ראשון

21/01/2021

טסיות145,000



מחוסנים שביצעו  

ספירות דם

72

ירידה בטסיות

עליה בטסיות

ללא שינוי בספירת  

הטסיות

18% 47%

35%

ירידה בספירת  –תוצאות 
הטסיות

26%

5%
3%
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טסיות אחרונה

%



מחוסנים שביצעו  

ספירות דם
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ללא ירידה  

משמעותית בספירת  

הטסיות
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88%
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מסקנות המחקר שלנו

הרוב המוחלט של חולי ה-ITP  הכרוניים

לא חוו החמרה סימפטומטית במחלת  

הבסיס לאחר החיסון ולא פנו לעזרה  

.רפואית

  שני חולים בלבד חוו החמרה במחלת

-והשני א, סיפטומטיאחד –הבסיס 
.  סימפטומטי

  ספירת הטסיות המינימלית שנמדדה

בשלושת החודשים לאחר החיסון הייתה  

לרוב בצורה  , מהחולים35%-נמוכה ב

.מתונה
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מגבלות המחקר–דיון 

מחקר רטרוספקטיבי

מידע חלקי או חסר•

תזמון בדיקות הדם לפני  •

ולאחר החיסון משתנה בין  

מטופלים

היעדר קבוצת ביקורת

?ביסוס קשר סיבתי



Our study Bruno fattizo Kuter

רטרוספקטיבי פרוספקטיבי פרוספקטיבי סוג המחקר

93 38 52 (N)מספר משתתפים

פייזר אסטרזנקה, מודרנה, פייזר ונסון'ג&ונסון'ג, מודרנה, פייזר החיסון הנבדק

12% 20% 14% *ירידה בספירת טסיות

2%(2) 10%(4) 12%(6) (N)החמרה במחלת הבסיס 

4-5 7-10 2-5
תזמון לאחר –החמרה 

חיסון

22%(21) - 15%(8)
ללא בדיקות לאחר חיסון  

(N)

88% 80% 73%(38)
ללא ירידה משמעותית  

בספירות וללא החמרה 

סיפמטומטית

מחקרים אחרים

Kuter - British Journal of Haematology (2021); Bruno - Frontiers in Immunology (2021) 
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לסיכום

oמרבית חולי הITP  לא יפתחו החמרה סימפטומטית

.בעקבות חיסוני קורונה

o2-12%  מהחולים יפתחו החמרה סימפטומטית

(ימים10עד )מוקדם לאחר החיסון 

o (?התאוששות ספונטנית)תגובה טובה לטיפול

oומספר  , מומלץ לבדוק ספירת טסיות לפני החיסון

ימים לאחריו



CREDITS: This presentation template 
was created by Slidesgo, including 
icons by Flaticon, and infographics & 
images by Freepik. 

תודה רבה

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

