
?האם מדובר בטכנולוגיה חדשה לחלוטין 1.

,לא

והיכולת 1961-בהתגלה , חלבון מתאיםהנושא את הקוד ליצירת mRNA))שליח א "רנ

ועד היום פורסמו עשרות  מאז , 1989-90-בליצור תרופות בעזרתו תוארה כבר 

.COVID 19שאפשר פיתוח מואץ של חיסון נגד ה מה , מחקרים בנושא

הוא בעיקר הקושי  ,  עד כה, היקף מה שבלם את הטכנולוגיה הזו מלהפוך לרחבת 

.במקרה זה הקפאה עמוקה, הקירורעקב שרשרת הלוגיסטי הנדרש 

?כיצד פועל חיסון זה. 2

:על כך יש ידע רב

,  "תאים מציגי אנטיגנים"נמצאים תאים המכונים , של מערכת החיסון" קו הראשון"ב

פ  "שהוא האיבר בתא האחראי לייצור חלבון ע)לריבוזוםנקשר , לתאים הללונכנס mRNA-ה

.הספייקהקורונה המכונה חלבון נגיף מסוים של ועובר תרגום לחלבון ,  (mRNAתבנית ה 

ונטרול שלו  , חלבון זה נבחר כמטרה לחיסון כיוון שזהו החלבון שבעזרתו הנגיף חודר לתא

.  ימנע הידבקות

,  מפעילים את כל זרועות מערכת החיסון, שנוצרו בגוף של מקבל החיסוןהספייקחלבוני 

.חזקהויוצרים תגובה חיסונית 

,  חלקיקייםהם ברובם חיסונים , מודרניים "( מומתים)" inactivatedלצורך ההשוואה חיסונים 

התגובה החיסונית  . ולכן נזקקים לתוסף לצורך הפעלה יעילה של מערכת החיסון, מטוהרים

.  השימוש בתוספים הללומייתרת את mRNA-ההמצוינת שמשרים חיסוני 

.  שבתוכוDNAה ואינה יכולה להשתלב או לשנות את , אינה חודרת לגרעיןmRNA-מולקולת ה

. DNA-ל RNAבגוף האנושי אין אנזים המסוגל להפוך , למעשה

,  קורונהעובדות לגבי חיסונים נגד 
(  mRNA)א שליח "על רנהמבוססים 
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על כל  , מערכת חיסוןחיסונים הגורמים להפעלה טובה של הינם mRNAחיסוני ה 

.  הדומה ליכולתם של חיסונים חיים מוחלשים, זרועותיה

החיסון מאחר  לא נעשה שימוש בווירוס חי בתהליך יצור " מומתים"לחיסונים בניגוד 

.  ביותרתהליך זה הינו בטוח מאוד והחיסון טהור .  סינטטיmRNAוזהו 

בעקבות  במידה ומתרחש שינוי , הרבהיתרון נוסף של חיסונים אלה הוא הגמישות 

.ניתן במהירות יחסית להתאים את החיסון לזן החדש, מוטציה או הופעה של זן שונה

?עלולים להשפיע על המטען הגנטי של המאכסןmRNAהאם חיסוני ה . 3

!לא 

mRNA אלא מהווה מעין  , ואינו נשאר בגוף, התאיהגנטי חודר או מתחבר לחומר אינו

.  הספייקחלבון - COVID 19ל mRNAבמקרה של חיסון , הוראה זמנית לייצור חלבון

ועוברת פירוק תוך  , בדקה הקיימות בכל תא במקביל5000הוראה זו היא אחת מתוך 

רק  , המופיע לזמן קצוב, באינסטגרם/ בפייסבוק" סטורי"לזמן קצר כך שניתן לדמותה 

.  כדי להעלם תוך זמן קצוב אחרי שמילא את תפקידו

?מה ידוע לגבי בטיחות החיסון . 4

:קיים מידע רב

קיים מידע רב לגבי בטיחות שיטת  , היות שהטכנולוגיה נחקרת כבר עשרות שנים

.חיסון זו כנגד מגוון מחוללים וכן סרטן

,חולשה, כאב שרירים, חם–תוארו תופעות לוואי מקומיות וכלליות 

הראה    COVID-19כנגדmRNAמאמר שסקר את נתוני הבטיחות במבוגרים בחיסוני 

7תוך , שנים הינן מקומיות18כי תופעות הלוואי הנפוצות ביותר במבוגרים מעל גיל  

,  בינונית-ברובן בדרגה קלה, ונפוצות יותר לאחר המנה השנייה, ימים מקבלת החיסון

.לא דווחו תופעות לוואי מקומיות בדרגה חמורה



הלוואי שדווחו לאחר  תופעות על ידי רשות התרופות הבריטית שפורסם פ המידע "ע

:פייזרמתן חיסון 

כאב , חם, חולשה, כאב פרקים, כאב שרירים, כאב ראש(  1/10≤ )נפוצות מאד •

ההזרקה  במקום 

אודם ונפיחות במקום ההזרקה( 1/100≥ -≤ 1/10)נפוצות •

לימפאדנופתיה-(  1/1,1000≥ -≤ 1/100) לא נפוצות •

?פייזרמה הסיכוי לחם לאחר החיסון  של 

,  אחרי המנה הראשונה והשנייה18-5517%בבני •

.  המנה השנייהאחרי 8%-ואחרי המנה הראשונה 0%: 65-85בבני •

.בכל המקרים המדווחים החום היה נמוך או בינוני•

כך שהצטברו נתוני  , מנות חיסון70,000עד כה ניתנו השונים שבוצעו במחקרים 

לבעיית ראיות עד כה לא נראה כי יש . במלואםבטיחות רבים שטרם פורסמו 

.בטיחות משמעותית

. בדצמבר10-בנעדכן כאשר יתפרסמו תוצאות המחקרים הללו הצפויים להתפרסם 

נעשה על ידי ועדות עצמאיות  3חשוב לציין כי ניטור תופעות הלוואי במחקרי שלב 

שאינן קשורות ליצרניות החיסונים וכל הנתונים יבדקו על ידי רשויות הבריאות  

.  לקראת אישור השיווק הראשוני

האם העובדה שהחיסון פותח במהירות מעידה על קיצורי דרך שנעשו על  . 5

?חשבון בטיחות החיסון 

,לא

כיום הטכנולוגיה השתכללה וניתן לקצר , בעבר פיתוח חיסונים לקח שנים ארוכות

.מה שקיצר משמעותית את תהליך הפיתוח, התהליךמשמעותית את 

הוא שהנוהל הרגיל הוא לקבל אישור בנפרד לכל , החריג היחיד בחיסונים הנוכחים

פה ניתן אישור  , ורק כשמתקבל אישור להמשיך לשלב הבא, אחד משלבי המחקר

.ויפורסםנבדק הכלאך בסופו של התהליך , ולהתקדםמיוחד להמשיך 



,לסיכום

.  נחקרים עשרות שנים( mRNA)א שליח "חיסוני רנ

אותו  , לחלבון( mRNA)א שליח "הטכנולוגיה מאפשרת ייצור סינטטי וטהור של רנ

.אנו מעוניינים שמערכת החיסון תתקוף

.ועובר פירוק מהיר, מתחבר לחומר הגנטי התאי/ הסינטטי אינו חודר mRNA-ה 

מפעיל  , אך בדומה לחיסון חי מוחלש,  (inactivated" )מומת"נקי מהוא החיסון 

.בצורה משמעותית את כל זרועות מערכת החיסון

וכן ממה שפורסם עד , ממידע ומעקב ארוך טווח על נסיינים של חיסונים קודמים

.נראה כי אין ראיות לבעיית בטיחות משמעותית,  covid-19-כה לגבי חיסוני ה

?מה ידוע על בטיחות החיסון בילדים . 7

:על כך בינתיים המידע מועט

עד כה לא בוצעו מחקרים בחיסון מודרנה  , שנים12נבדקו מעל גיל פייזרחיסוני 

.לילדים

.טרם פורסמו נתוני יעילות ובטיחות ספציפיים לגבי ילדים

כאשר החיסון יעבור לשימוש  , האם אין חשש מתופעות לוואי שיצוצו בהמשך. 6

?המוני

:תמיד יש לוודא ולבדוק

אך  , בהיסטוריה של פיתוח חיסונים היו מקרים של תופעות לוואי קשות לאחר חיסון 

,  הן הופיעו תוך שבועות ממתן החיסון

.  אין סיבה להניח שתצוץ תופעת לוואי שכזו, היות שהזמן הזה כבר חלף

ולוודא האם הן  , תופעות שקורות למקבלי חיסוניםולנטרכמובן שיש להמשיך 

.לגבי כל חיסון, כפי שהדבר מבוצע בכל עת, קשורות או לא לחיסון
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