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בהרכביו השונים  OPVיעילות ה  מיליארד מנות עד היום. 11ש כעת במבצע החיסונים בישראל ניתנו ב בשימו

 ההחיסון המכיל שלוש. 20 -' של המאה ה60שנות ה עוד במחוסנים אלפי  תנרחב של מאובניסיון  הוכחה

   השנים האחרונות.ות בעשרות במדינות רבפוליו בני אדם ועצר התפרצויות  דילמיליארעד כה זנים ניתן 

 

  )Sabinמסוג  bOPVהחיסון הניתן כעת בישראל (

מיליון מנות  שלושישראל ב, זהה לחיסון שניתן ב)3 -ו 1זני פוליו ( ,זניםשני מכיל הניתן כעת בישראל  החיסון

 הן בשיטה ,2005ועד  1990 - תוכנית החיסוני השגרה בישראל מלזה הניתן ב, ו1988 -ב זמן התפרצות הפוליוב

ניתן ללמוד על כך, בין היתר,  מהשוואת עלוני היצרן של  .תרכיבמה 2זן  העדרו שלמלבד , והן בהרכב ההכנה

  שני התרכיבים:

  :POLIO SABINTM (oral) מסוג (tOPVהחיסון הטריולנטי (

http://www.old.health.gov.il/units/pharmacy/Trufot/ShowAlon.asp?tmpPath=/units/pharmacy/trufot/alonim/Polio_Sabin_DR_1335775598373.pdf 

  

  :POLIO SABINTM  One and Three (oral) מסוג (bOPVהחיסון הביולנטי (

http://www.who.int/immunization_standards/vaccine_quality/OPV_bivalent_GSK_WHO_package_insert_text_english.pdf 

  

ב) נוכחותו הורידה את  1999בעולם מאז שנת  2מהחיסון משתי סיבות: א) אין העברה של זן נגרע  2 זן

מבוקר  אקראינבדק בניסוי  זנים שניהמכיל  החיסוןעוצמת התגובה של המתחסן כנגד שני הזנים הנותרים. 

יותר  יעילתינוקות בהודו ונמצא  900 הוכחת היעילות החיסונית שלו (אימונוגניות) בהשתתפותכפול סמיות ל

הנגיף במאמצים לביעור  .22005ועד  1961משנת  שהיה בשימוש בישראל זנים, המכיל שלושה מהחיסון

י ונשי, ללא בישראל מנות של התרכיב אשר בשימוש כעת מיליארד 2.5 בעולם , ניתנובשנים האחרונות

לא נופלת מזה  זנים שניהמכיל התרכיב יעילות ובטיחותו של  .הישנים יותרהבטיחותי מהתרכיבים  בפרופיל

   , ואף עולים עליהם.של כל תרכיב קיים אחר

  

  המוחלשהצלחת הגישה המשולבת (חיסון מומת+מוחלש) במניעת הסיכון שבחיסון 

 נתן רק למי שקיבל בעברו לפחות מנה אחד של חיסון מומת.יי מוחלש- התרכיב החיבמסגרת המבצע, 

שבה מתן התוכנית המשולבת  כל שנותבמהלך ) VAPP( שיתוק כתוצאה מחיסון בישראל, לא היה מקרה של

. )trivalent OPV + enhanced IPVזני נגיף ביחד עם החיסון המומת ( שלושהמוחלש המכיל -ניתן חיסון חי

מיליון מנות  7-, במסגרתו ניתנו כ1990-2004 השנים שבין 15משך שילוב זה נכלל בתכנית חיסוני השגרה ב

- חי עם מומתשל חיסון לפיכך, מוכח גם מהנסיון הישראלי שהשילוב  .VAPPשל  מקרהאף ולא היה  ,חיסון

  בטיחותי. מוחלש

 )OPVמוחלש (- חיהחיסון הבקרב מקבלי , VAPP3בלבד של  לארגון הבריאות העולמי ידוע על מקרה אחד

במדינות העולם. בארה"ב, במהלך כל שנות השימוש  )IPVשקיבלו בעבר לפחות מנה אחת של חיסון מומת (

בפעוטות  VAPPמקרה של אף לא היה  eIPV+OPV),(מוחלש ביחד עם מומת -של חיסון חי בתכנית המשולבת

  .בעברם IPVשקיבלו לפחות מנה אחת של 

   



  לסיכום:

אם משרד הבריאות לא יתערב, קיים  נגיף הפוליו הפראי חדר לישראל והוא מתפשט באזור הדרום. .1

 סיכון גבוה למקרי פוליו שיתוקי בישראל.

גם את  ולכן קיים צורך להוסיף ,) אינו יכול למנוע את התפשטות הנגיףIPVהחיסון המומת ( .2

 .)OPVהחיסון המוחלש (

הפוליו נמצא בשימוש מחלת ועדיין משמש למניעת  Sabinהחיסון החי המוחלש שפותח על ידי  .3

 שנה. 40-מזה למעלה מ

בתרכיב רק באוכלוסייה שלא חוסנה  למיליון מנות חיסון, 1-חיסון זה עלול לגרום לשיתוק בקרב כ .4

 .לפני כן מומת

 .אפסיבאוכלוסייה מחוסנת כמו בישראל, הסיכון הזה  .5

 :הוא כדהלןליעילות ובטיחות החיסון החי המוחלש  עובדתיהבסיס ה .6

את ולנטי שניתן בישראל רק למי שקיבל -הניסיון של השימוש בחיסון המוחלש הטרי  .א

מיליון מנות חיסון בשיטה זו,  7-בתקופה זו ניתנו כ :1990-2004החיסון המומת בשנים 

מכל  אילו טובים יותר ולא היה אף מקרה של שיתוק כתוצאה מהחיסון המוחלש. נתונים

 ניסוי קליני.

והוא  של הנגיף, 2, בשל הוצאת זן החיסון שניתן במבצע הנוכחי איננו חדש, אלא משופר  .ב

ולנטי. אפילו שמו לא -הטרי כמו התרכיבמיוצר בדיוק באותם תנאים ובאותן שיטות 

 .Sabinהשתנה והוא נקרא ע"ש 

ונלטי, ולא - תרון על החיסון הטרישנערך נמצא שלחיסון זה יש ימבוקר במחקר קליני   .ג

 נמצא כל חסרון לעומתו.
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