
ההסתדרות הרפואית בישראל

לנוירואימיונולוגיההחברה הישראלית 
Israel Medical Association

Israel society of Neuroimmunology

ההסתדרות הרפואית בישראל

לנוירואימיונולוגיההחברה הישראלית 
Israel Medical Association

Israel society of Neuroimmunology

 

______________________________________________  
91120 םילשורי ,םרכ-ןיע הסדה ,הצופנ תשרטל זכרמה  

 dimitriosk@ekmd.huji.ac.il :ל"אוד ,02-6426741 :סקפ ,02-6776639 :לט
 

 דובכ אישנ

 יקסמרבא דדוע
 

 ר"ויו הרבחה דסיימ

2000-2009 

 רלימ לאירא
 

 דובכ תרבח

 ץרווש לכימ
 

 דעוה

 הרבחה ר"וי

 סיסורק סוירטימיד
 ריכזמ

 אולימ ינור
 רבזג

 ןינקו ידע
 םירבח

 ןוריחא תנע
  וגנוסנומ ןולא
 ןמפ'צ באוי

 ינרק ןונרא
 ןמלה קרמ
 ןילנג יתא

 
 תיעדמ הדעו

 ר"וי -ןמפ'צ באוי
 רנרב המלת

 ןינקו ידע
 וגנוסנומ ןולא

 רלימ לאירא
  ןירק יתנ
 ינרק ןונרא
 ץרווש לכימ
 ןמלה קרמ
 ןוריחא תנע

 ןילנג יתא
 סיסורק סוירטמיד

 
  

.12.202017  
 ןתמל הצופנ תשרטל הדוגאה לש דעוהו תילארשיה תיגולונומיאוריונה הרבחה תוצלמה

 .הצופנ תשרט םע םילוחל 19-דיבוקל ןוסיח
 דגנ םינוסיח לש ץאומ חותיפל הליבוה 19- דיבוק לש הימדנפה לש תיטמרדה תימלועה העפשהה
 לש תוחיטבהו תוליעיה תניחבל  3 הזאפו 2\1 הזאפ רקחמ תואצות ומסרופ ,הנורחאל . 19 דיבוק
 רשא ןוסיחהש החוויד רזייפ תרבח . הנרדומ תרבחו רזייפ תרבח ידי לע וחתופ רשא םינוסיח
 חתופש  ןוסיח רובע וחווד תומוד תואצות .% 95-כ לש תוליעי גישה )BNTb262( הדי לע חתופ
 תונידמו FDA-ה ידי לע ולא םימיב ורשוא ולא םינוסיח .)mRNA-1273( הנרדומ תרבח י״ע
 ונאובב .םיאלמה םינותנה ןיידע םירסח – הקנז-הרטסא תרבח לש ןוסיחה יבגל .םלועב תורחא
 ,הצופנ תשרטו תויגולונומיאוריונ תולחממ םילבוסה םילוחה תייסולכואל םינוסיח ןתמ לע ץילמהל
  :םיאבה םיטביהל סחייתנ

 ?הצופנ תשרט ילוח ברקב תרבגומ 19 דיבוק לש תוחיכשה םאה .1
 ?הצופנ תשרט ילוח לש הייסולכואב ולא םינוסיח ןתמב םיירשפאה םינוכיסה םהמ .2
 ?הצופנ תשרטל יתעינמ לופיט םילטונה םילפוטמב ליעי ןוסיחה םאה .3

 ? הצופנ תשרט ילוח ברקב תרבגומ 19 דיבוק לש תוחיכשה םאה .1
 היסולכואל םימוד 19 דיבוק ירועיש לע וחוויד דועו דרפס הילטיא ןהיניב תובר תונידממ םיחווד
 .תיללכה הייסולכואב ןוכיסל המוד הצופנ תשרט םע םילוח ברקב 19 דיבוקל ןוכיסה .תיללכה
 בתכומו תיללכה הייסולכואה ןמ הנוש וניא הצופנ תשרט ילוח בור ברקב 19 דיבוק לש ךלהמה
 םילוח ,תאז םע דחי .תיללכה הייסולכואל המודב תוירלוקסווידרק עקר תולחמו ליג ידי לע רקיעב
 .רתוי הרומח הלחממ לובסל םילולע 7.0 לעמ הובג EDSS ב אטבתמה תידוקפת הלבגה ילעב
 השק הלחמ תווחל םילולע Ocrelizumab  Rituximab  ןוגכ תופורתב  םילפוטמה םילוח ףסונב
 םיסוריול המודב ,תוינומיאוטוא תולחמ ןווגמ לש תוחתפתהל רשקנ 19 דיבוקב םוהיז ,ללככ .רתוי

  .םירחא
 הכומנ תוחיכש( דיבוק דגנ תמייוסמ ״הנגה״ וארהש )אטב ןורפרטניא לשמל ומכ( םילופיט ףא שי
  ! )תיללכה הייסולכואב רשאמ רתוי

 ששח וא החכוה ,)םימיוסמ םירקמ טעמל( יללכ ןפואב ןיא ,םויה דע םינותנה יפל :הנקסמ
  .הצופנ תשרט ילוח לצא רתוי השק הלחמל וא דיבוקב תולחל ןוכיסב הילעל יתועמשמ

 ?  הצופנ תשרט ילוח לש הייסולכואב ולא םינוסיח ןתמב םיירשפאה םינוכיסה םהמ .2
 עדימ ללכ ןיאו הייסולכואה ללכל םג דואמ לבגומ ןיידע הנורוקל םינוסיח יבגל םויכ םייקה עדימה
 .חווט רצקו לבגומ םינוסיחה תוחיטב לע עדיה .הצופנ תשרט םע םילפוטמב תונסחתה יבגל
 עדימה תא ןכדענו ןוסיחה תא ולבקי תולודג תויסולכוא רשאכ בורקב עדימ ףוסאל םיפצמ ונא
  .תמא ןמזב ןתינש המכ ,היהיש
 תינורקע ירה mRNA לע םיססובמ הנרדומו רזייפ לש םינוסיחהו ליאוהש רמאל ןתינ תאז לכב
 הצופנ תשרטל םיימלועה םינוגראב הצלמההו הצופנ תשרט םע םילפוטמב םהב שמתשהל ןתינ
  .ןוסיח לע ץילמהל איה
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 ךשמהב תובישח שי ןכלו הנורוקה תפוקתב תרצוע הניא הצופנה תשרטה תלחמש רוכזל בושח
  .לופיטה לש ףיצר
 םירקמב ךא ,הצופנ תשרט םע םילוחב הנורוק דגנ ןוסיחל הכ דע העודי דגנ תיוותה ןיא :הנקסמ
 )״רגירט״( זרז תווהלו תינומיאוטוא הבוגת ררועל לולע ןוסיח )םירחא םינוסיחל המודבו( םימייוסמ
 תשרט לש םילופיטה תא לבקל םיכישממש םילוחב דואמ טעומ הז ןוכיס .הלחמה לש ףקתהל
  .הנורוקב תולחל ןוכיסהמ תיתועמשמ ןטק אוה ןכלו הצופנ
 ? הצופנ תשרטל יתעינמ לופיט םילטונה םילפוטמב ליעי ןוסיחה םאה .3
 תונסחתהב המוד תוליעיל םיפצמ ונחנא ,םירחא םיפיגנ דגנכ םינוסיח תודוא םייקה עדיל םאתהב
  .תשרט אלל םישנא ומכ ןוסקפוקו ןורפרטניאב םילפוטמה הצופנ תשרט ילוח לש
 הרדיפקט, )דימונולפירט( וי'גבוא :ןוגכ ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמש ,תורחאה תופורתה יבגל
 ,)GILENYA( דומילוגניפ ,)דאלקנבמ( ןיבירדלק ,)באמוזילטנ( ירבסיטו )טארמופ ליתמיד(
 תריציש ןכתיי ,)באמוזוטמלא( הדארטמלו )באמוזילרקא( סוורקוא ,MAYZENT)( דומינופיס
 םילפוטמש הצופנ תשרט ילוח לצא טעומ ןפואב הכומנ היהת )ןוסיחה ירחא( דיבוק דגנ  םינדגונה
 תריציש תורמל תעפשל םינוסיחמ עודיה יפל .תיללכה היסולכואל האוושהב ,ולא תופורתב
 הנגהל ועיגה םילפוטמה תיברמ ןידע ולא תופורתב םילפוטמב רתוי הכומנ טעמ םינדגונה
 .העגפנ אל בורל ןוסיחה תוליעיו תינוסיח
 ןתמ רחאל הבורקה הפוקתב היהי אלש ךכ ,ןוסיחה ןתמ ןומזת תא ןנכתל ףידע היהי ,תאז םע
 םישדוח 3-כ קחרתהל היהי ףידע ,לשמל( תינוסיחה תכרעמ תא תיתועמשמ םיאכדמש םילופיט
 ןתמ ינפל תועובש 4-6 ןסחל וא ,הדארטמל ירחא םישדוח 6-ו דאלקנבמ וא סוברקוא ןתממ
  .)רתוי הליעי תונסחתה גישהל ידכ הפורתה
 םואיתב תונסחתהה לש ןומזתה תא ןנכתלו הצופנ תשרט לש םילופיטה תא ךישמהל שי :הנקסמ
 .תשרט לש םילופיטה ןתמ תינכותל םאתהבו לפטמה גולוריונה אפורה םע
  

  :תוצלמה
 היסולכואה לש וזל המוד וניה הצופנ תשרט םע םילוח ברקב 19 דיבוקב תולחל ןוכיסה .1

 .תיללכה
 ימרוג ידי לע הנושארו שארב תבתכומ הצופנ תשרט ילוח ברקב 19 דיבוקה תלחמ תרמוח .2

 . תיללכה הייסולכואב םילבוקמה םירלוקסוו-וידרק ןוכיס
 .תואר תקלדו תעפש ינוסיח ןתמ לע םג שגד םישל שי  19-דיבוק תפגמ לש המוציעב .3
  .הצופנ תשרט ילוח תייסולכואל םיצלמומ ללככ םיתמומ םינוסיח .4
 תלחמל םורגל םילוכי םניא ןכ לעו םיפיגנ יקלח וא םיפיגנ םיללוכ םניא mRNA ינוסיח .5

  .19 דיבוק
 תומייוסמ תוביסנב תרבגומה תירשפאה הרמוחה ,19 דיבוקה תוכלשהו הימדנפה רואל .6

 שי ,תיללכה הייסולכואב הפצנ רשא mRNA ינוסיח לש יתוחיטבה ליפורפהו ליעל ונייוצש
 .הצופנ תשרט ילוחל mRNA לע םיססובמה 19 דיבוקל םינוסיח ןתמ בויחב לוקשל
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 םימוד ויהי םדקתמ חותיפב רשא  םידיתע םינוסיח לש תוחיטבהו תוליעיה ינותנו הדימב .7
 םיססובמה םינוסיח איצוהל ,םרובע הפקת 6 רפסמ הצלמה ,mRNA יססובמ םינוסיחל
 .שלחומ יח סוריו לע

 תשרט םע םילוחל ,הזכ דחא חתופי םא ,19 דיבוק דגנ שלחומ יח ןוסיח ןתממ ענמהל שי .8
 .הצופנ

 םילפוטמה הצופנ תשרט םע םילוח ברקב רתוי התוחפ תויהל הלולע םינוסיחה תוליעי .9
 המכ דע ןוסיחה ןתמ תא ןמזתל ץלמומ ,ןכל .ןוסיחה תכרעמ תא תואכדמש תופורת ןווגמב
 ,תאז םע דחי .ולא תופורת ןתמ ינפל תועובש 4-6 וא ירחא םישדוח 3-6  תוחפל ןתינש
 .רשפאתמ וניא ילאדיאה ןומזתה םא ןוסיחה ןתממ ענמיהל ןיא

 היהי ,ןוסיחה תכרעמ תא תונשמ/תואכדמש תופורתב לופיט ליחתהל םידמועש םילוחל .10
 הדימב( ןוסיחה ירחא שדוחכל לופיטה תלחתה תא תוחדלו ןוסיחה תא םדוק לבקל ףידע
  .)הלחמה תוליעפל םאתהבו רשפאתמ הזש

 העודי היצקידניארטנוק םוש ןיא ,יגולונומיא לופיט םילבקמ אלש הצופנ תשרט םע םילוחל .11
 .דיבוקה סוריו דגנ ןוסיחה תלבקל

 
 :תופסונ תורעה*
 ןהש( הינתסאימו NMO ןוגכ תורחא תויגולונומיאוריונ תולחמל םג תופקת הלא תויחנה
 ,הלא תולחמב .)םירדוסמ םייטסיטטס םינותנ ןהיבגל ןיא ןכלו תורידנ רתוי הברה תולחמ
  .ןוסיחה תלבקל היעב הווהמ וניא ,IVIG םינילובולגונומיאב לופיט ןתמש שיגדהל שי
 ףידע ,סיזרפמזלפבו ) IV PULSE THERAPY( הובג ןונימב םידיאורטסב לופיט יבגל
 םע היעב ןיא .הז גוסמ םילופיט ירחא שדוחה לש ךלהמב עצבתי אל דיבוקל ןוסיחהש
  .ןטק ןונימב הפה ךרדב םידיאורטס ןתמ ךות ןוסיחה תלבק
 הינתסאימב ןוניטסמ וא 'וכו תויטספס דגנ ולא ןוגכ הצופנ תשרטב םיטמוטפמיס םילופיט
 .דיבוקל ןוסיחה ןונכתב לוקיש םיווהמ אל
 םאתהב ויהי םילוקישה ,)'וכו טפסלס ,ןרומיא( םירחא םיביסרפוסונומיא םילופיט יבגל
 אפורה םע תוצייתהבו הלוחה לש םדה תוריפסל םאתהבו ,9 רפסמ הצלמהו 3 ףיעסל
 .לפטמה יגולוריונה
 ,הכרבב

 
 היגולונומיאוריונל תילארשיה הרבח ר"וי ,סיסורק סוירטימיד יפורפ
 היגולונומיאוריונל תילארשיה הרבח לש דעוה ירבחה לכ םשב


