
 
 :אפילפסיה וחיסוני קורונה

 הסניף הישראלי של הליגה הבינלאומית למניעת אפילפסיההמלצות 
 

 בהמלצה הכללית להתחסן ובכך להגן  החולי אפילפסיה לא שונים מכלל האוכלוסיי
מניעה לחיסון בשל מצב רפואי  מעטים תתכןבמקרים על עצמם ממחלת הקורונה. 

  או אלרגיות קשות. רגישות לאחד מרכיבי התכשירכגון אחר 

  של התרופות והשפעתן על פי הידע הקיים כיום, החיסון אינו צפוי להשפיע על פעילותן
 נוגדות האפילפסיה כיוון שהם פועלים במנגנונים שונים  

 האזהרה,  חיסון מדוכאי בחולים החיסון של הבטיחות לגבי ידע די אין, לעכשיו נכון 
 היא חיסון מדוכאי חולים לגבי, FDA-ה, האמריקאי והתרופות המזון מנהל של היחידה
 .עבורם מופחתת להיות עלולה החיסון שיעילות

  טיפול בסטרואידים, במי שמקבל-ACTH או בתרופות אחרות המדכאות את מערכת ,
להתייעץ עם הנוירולוג המטפל לגבי החיסון/ או עם הרופא המטפל הנוסף  צריךהחיסון, 

 באם הטיפול מדכא החיסון ניתן למטרה אחרת מאשר הטיפול באפילפסיה. 

  חיסון כנגד קורונה מומלץ עבור אנשים עם טוברוס סקלרוזיס, בשל הסיכון המוגבר
אצל אנשים ריאות )שלהם לתחלואת קורונה קשה בגלל מחלות כרוניות של הכליות וה

 (. ידוע שהמחלה שלהם מערבת את האיברים האלוש

 של חברת  תופעות הלוואי של התכשירPfizer יכולות לכלול עליית חום קלה וזמנית ,
 כאבים קלים בשריר, ותחושה דמוית שפעת )בדומה לתגובה לחיסונים רבים אחרים(. 

 
 רקע

  קורונה בתכשיר חיסוןהחל בישראל מבצע חיסון נגד  20/12/2020בתאריך 
BNT162b2 של החברותPfizer  ו-Biontech בעתיד יהיו תרכיבים נוספים זמינים .

 לשימוש. 

  של חברת החיסוןPfizer  אנשים במספר מחקרים במספר  40,000על מעל נוסה
 ארצות.

  החיסונים של החברות . 2%שיעור התמותה מקורונה ברחבי העולם הואPfizer 
  .95%-ומודרנה יעילים ב

 של חברת חיסון לPfizer אין שום יכולת להשפיע על הקוד הגנטי  הקיים כיום בישראל
של גוף האדם והוא אינו כולל נגיפים או חלקי נגיפים. לכן החיסון אינו יכול לגרום 

 במתחסן.  COVID-19למחלת 

  של חברת אין כיום נתונים ספציפיים לגבי היעילות והבטיחות של התכשירPfizer 
 באוכלוסייה זו.התווית נגד לתכשיר קיימת לא  בחולי אפילפסיה, אך

 חום גבוה כתוצאה מתחלואה ב-COVID-19 להתקפים אפילפטיים.  תעלול לגרו 

  בבריטניה חולי אפילפסיה נמצאים כעת בעדיפות גבוהה יותר לקבלת החיסון. זאת כיוון
ה קלה בסיכון לתחלואה הראה עליי British Medical Journal-שמאמר אשר פורסם ב

 קשה יותר בקורונה בחולי אפילפסיה.  
 לרוב והמחלה מבוגרים לעומת הקורונה ממחלת פחות מושפעים ילדים, ככלל 

על  נבדקו לא -FDAה ידי על שאושרו החיסונים. יותר קלה בצורה אצלם מתבטאת
 הסובלים לילדים. קורונה כנגד ילדים של לחיסון המלצה אין, לעכשיו נכון ולכן ילדים

 אינו מקורונה הסיכון הנראה ככל, נוספות ממחלות סובלים ואינם מאוזנת מאפילפסיה
 .אחרים לילדים ביחס משמעותית מוגבר
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