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הקדמה
מעטים  המודרנית.  ברפואה  הגדולים  מההישגים  הם  חיסונים 
בלבד יחלקו על הקביעה כי לחיסונים תפקיד מכריע ומשמעותי 
במיגור מחלות זיהומיות, בהפחתת שכיחותן, ובהארכת תוחלת 
החיים. הדוגמאות לכך רבות: אבעבועות שחורות, פוליו, חצבת, 
חזרת, אדמת, ועוד ]2,1[. שיעורי התחלואה ברבות מן המחלות 
בהשוואה  מ–99%  ביותר  פחתו  חיסונים  פותחו  נגדן  אשר 
מהווים  החיסונים  כי  חולק  אין   .]3[ פיתוחם  טרום  לתחלואה 
פתרון מצוין למניעת מחלות בהיותם אמצעי יעיל, בטוח וחסכוני 
חולים  בקבוצות  אולם   .]4[ הבריאה  האוכלוסייה  מרבית  עבור 

מסוימות, יעילות ובטיחות החיסונים בעייתית ומוטלת בספק. 
בעשורים האחרונים, עם התקדמות הרפואה ואמצעי הריפוי 
השונים, נרשמת עלייה מתמדת במספר החולים מדוכאי החיסון 
)מד"ח1(. בקבוצה זו נכללים חולים עם חסר חיסוני גנטי, חולים 
עם מחלת הכשל החיסוני הנרכש, מד"ח בעקבות טיפולים כגון: 
 Bone( כימותרפיה והקרנות, חולים לאחר השתלת איברים ולשד עצם
marrow(, וחולים במחלות דלקתיות המטופלים בתרופות ביולוגיות 
חדשות ובסטרואידים. בשנת 2007 נספרו בארה"ב 183,222 מושתלי 
איבר, המשקפים עלייה של 57% בהשוואה לשנת 1999 ]5[. בנוסף, 
שיעור של 5%-7% מהאוכלוסייה בחברה המערבית הלוקים במחלות 
דלקתיות מטופלים בתרופות ביולוגיות ]6[. מד"ח הללו נמצאים 
בסיכון מוגבר לחלות בזיהומים, שעלולים להיות קשים יותר עם 
שיעורי תמותה גבוהים יותר. כדי להפחית את השיעורים הללו חשוב 
לחסן מד"ח. אולם מאחר שמנגנוני ההגנה שלהם לקויים, התגובה 

לחיסונים עלולה להיות פגומה או קצרת טווח. 
כאשר לאדם מערכת חיסונית רעועה, הצורך בהתחסנות 
מחייב חשיבה זהירה ומעמיקה, ומעלה מספר שאלות נוקבות 
כגון: כנגד אילו מחוללים נרצה לחסן את המטופל? עד כמה 

החיסונים בטוחים בקבוצת אוכלוסייה זו? האם המטופל יפתח 
חסינות בעקבות החיסון ומה תהיה דרגתה? מהו מועד מתן 
החיסון הנכון ובאיזו תדירות? האם יש לחסן את קרובי המשפחה 
ומגעים קרובים של החולה? ועוד. המידע בספרות לגבי בטיחות 
ויעילות החיסונים בקבוצת מד"ח הוא חלקי. לאור ההתפתחויות 
האחרונות בנושא מד"ח ופיתוח חיסונים חדשים, מצאנו לנכון 

לסקור את הידוע עד כה בנושא חשוב ומתפתח זה. 

עקרונות ההתחסנות בקרב מדוכאי החיסון
בטרם מחליטים על מתן חיסון כלשהו לחולה, יש להעריך תחילה 
את דרגת הדיכוי החיסוני. ניתן לסווג את דרגות הדיכוי החיסוני 

על פי הקטגוריות הבאות: 
דיכוי חיסוני בדרגה גבוהה: . 1

חסר חיסוני ראשוני חמור )SCID(: פגיעה בחסינות תאית  א. 
והומורלית. 

כימותרפיה,  המקבלים  לימפומה  או  ליקמיה  סרטן:  חולי  ב. 
סרטן  האחרונים,  החודשים  בשלושת  בקרינה  טיפול 

מפושט, אנמיה אפלסטית. 
חודשיים  עד  )סולידי(  טמום  איבר  מושתלי  מושתלים:  ג. 
ממועד  שנתיים  עד  עצם  לשד  מושתלי  מההשתלה, 
המקבלים  לשנתיים  מעבר  עצם  לשד  מושתלי  ההשתלה, 
עדיין טיפול מדכא חיסון, וחולים שפיתחו סיבוכים לאחר 

ההשתלה, כגון מחלת שתל כנגד המאחסן. 
ספירה  עם  חולים   :HIV–הנרכש החיסוני  הכשל  מחלת  ד. 
ספירת  או  במבוגרים,   CD4<200 mm3/תאים  של  נוכחית 

CD4 מתחת ל–15% בילדים. 
תרופות: חולים המטופלים בסטרואידים במינון של 20 מ"ג  ה. 
במשך  שקולה,  תרופה  או  פרדניזון  כדוגמת  יותר  או  ביום 
שבועיים או יותר )או 2 מ"ג/ק"ג/יום בילדים השוקלים פחות 
כגון  ביולוגיות,  בתרופות  המטופלים  חולים  ק"ג(.  מ–10 

 חיסונים במדוכאי חיסון - עקרונות, 
עדכונים והמלצות

בעשורים האחרונים, אנו צופים בריבוי ניכר של תרופות ומצבים רפואיים הגורמים לדיכוי 
חיסוני, החושף את החולים הללו למחלות זיהומיות קשות. חלק מהמחלות הללו ניתנות 
למניעה במתן חיסונים. למרות זאת מתעוררות מספר בעיות: )1( מקצת החיסונים הם 
מסוג חי־מוחלש, העלול להיות מסוכן למדוכאי חיסון; )2( רצוי שהחיסון יינתן טרם 
השראת הדיכוי החיסוני; )3( חיסון מומת עלול שלא ליצור חסינות לנוכח הדיכוי החיסוני; 
)4( האם יש צורך, והאם ניתן לחסן את בני המשפחה? )5( האם הצוות הרפואי מעודכן לגבי 
מתן חיסונים לחולים מדוכאי חיסון? )6( כיצד להתייחס למטייל מדוכא חיסון הנוסע לארץ 
טרופית? התשובות לשאלות הללו אינן פשוטות, ולעיתים הידע שבידינו מוגבל בהיעדר 

מחקרים על מדוכאי חיסון.
הסקירה הנוכחית נועדה לסכם את הידוע בשנת 2014 בנוגע לחיסונים העומדים לרשותנו, 

ההוריות למתן חיסונים והסיבוכים האפשריים באוכלוסיית מדוכאי החיסון.

מדוכאי חיסון; חיסונים; חיסון חי־מוחלש; חיסון מומת; קרובי משפחה.
.Vaccines; Immunocompromised patients; Live-attenuated vaccines; Inactivated vaccines; Household contacts
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נוגדי–TNF או Rituximabנ]9-7[. ככלל, מד"ח בדרגה גבוהה 
אינם רשאים לקבל חיסון חי מוחלש )חשש למחלה(. כמו 
נוגדנים  יצירת  אינו מבטיח  כן, חיסון מומת בחולים אלה 

ברמה מספקת, ולעיתים נדרשות כמה מנות חיסון. 
דיכוי חיסוני בדרגה נמוכה: . 2

 499-200 של   CD4 ספירת  עם  תסמיניים  אי   HIV נשאי  א. 
תאים לממ"ק במבוגרים, ובילדים CD4 24%-15% בילדים. 
חולים המטופלים בסטרואידים במינון נמוך מהרשום לעיל,  ב. 
לסירוגין.  יומי  טיפול  או  יותר,  או  שבועיים  של  לתקופה 
≥ 0.4 מ"ג/ק"ג/שבוע, או  מטופלים במטוטרקסאט במינון 
 Mercaptopurine-6 במינון ≥ 3 מ"ג/ק"ג/יום, או Azathioprine
מיפרקים,  לדלקת  )תרופות  /יום  /ק"ג  מ"ג   1.5  ≤ במינון 
ספחת, פולימיוזיטיס, מחלות מעי דלקתיות ועוד( ]10-8[.

כרונית,  כליות  מחלת  טחול,  חסר  כגון:  כרוניות  מחלות  ג. 
איבוד  חמורים,  תזונתיים  חסרים  כרונית,  כבד  מחלת 

חלבון, סכרת, אורמיה ומחלות אוטואימוניות.
מד"ח בדרגה נמוכה יוכלו לקבל חלק מהחיסונים החיים–מוחלשים.

חולים אשר אינם נחשבים מדוכאי חיסון: . 3
קצרה,  תקופה  מ"ג/יום   20  > פרדניזון  הנוטלים  חולים   א. 
)< משבועיים(, או תקופה ממושכת של טיפול יומי לסירוגין; 
תחזוקה של מנות פיזיולוגיות של סטרואידים, אם חלף יותר 
מחודש מאז טופלו במינונים גבוהים; זריקות לתוך המיפרקים 
והגידים. טיפול מקומי בסטרואידים במריחה על פני העור או 

בשאיפה לריאות, לא ייחשב כטיפול מדכא חיסון. 
לימפומה  בליקמיה,  כטיפול  כימותרפיה  שקיבלו  חולים  ב. 
הטיפול  תום  מאז  חודשים  מעל שלושה  וחלפו  סרטן,  או 

האפקטיבי. 
כן,  לפני  לשד עצם החל משנתיים  חולים שעברו השתלת  ג. 
ואין  חיסון  מדכאות  בתרופות  עוד  מטופלים  אינם  אם 
יכולים  זו  בקבוצה  חולים  שתל–כנגד–מאחסן.  מחלת  להם 
להתחסן כשאר האוכלוסייה, אך יש להתחשב ברקע הרפואי 

המסוים. 
בהתאם   ,1 בטבלה  מובאות  השונים  החיסונים  למתן  ההמלצות 

לקבוצות המפורטות לעיל.

 סוגי החיסונים וההנחיות למתן 
בהתאם לדיכוי החיסוני

המכילים  חיסונים  קבוצות:  לשתי  החיסונים  את  לסווג  ניתן 
מומת  נגיף/חיידק  המכילים  וחיסונים  חי–מוחלש,  נגיף/חיידק 
או חלקיק מהפתוגן )רב–סכריד, או חלקיק מהונדס גנטית(. לכל 
תכיפות  נגד,  הוריות  הוריות,  מבחינת  משלה  מאפיינים  קבוצה 

והתגובה החיסונית.
החלשה, . 1 תהליך  הפתוגן  עובר  החיים  החיסונים  בקבוצת 

ולפיכך עלול לגרום להסתמנות קלינית קלה; הסיכון לגרימת 
מחלה באדם בריא הוא נמוך. היתרון של החיסונים הללו הוא 
בכך, שבדומה להדבקה טבעית, התגובה החיסונית המתקבלת 
ארוכת  היא  המושרית  והחיסוניות  ותאית,  הומורלית  היא 
טווח. על אף ההסתייגות לגבי מתן לחולים מד"ח, יש מצבים 
ואף   ,)IgA בחסר  )כגון  מותר  החיים  החיסונים  מתן  שבהם 
בו. מפאת ההשלכות של  יתרון על פני הסיכון הכרוך  מקנה 

החיסונים הללו נפרטם להלן:
חיסונים נגיפיים מוחלשים: MMR ,Varicella ,OPV, קדחת  א. 
שלבקת  רוטה,  נגיף  )שפעת(,   LAIV=intranasal צהובה, 

 .)Herpes zoster( חוגרת

בשל 	  בקרב מד"ח  חיסון החצבת אסור  אומנם   :MMR חיסון 
הסיכון לחלות בנגיף שבתרכיב. אולם מאידך, ההדבקה בנגיף 
הפרא בחצבת חמורה יותר במד"ח ]14,13[. בחולי HIV שאינם 
מטופלים, חצבת עלולה להסתמן כפנימוניטיס של תאי ענק 
)Giant cell pneumonitis(, עם שיעור תמותה של עד 40% ]15[. 
 CD4 בהתבסס על ספירות HIV לכן, מתן החיסון מומלץ לחולי

בעלי  מבוגרים  לגיל:  תואמות 
ספירת CD4>200 או מעל 15% 
לחסן  וחשוב  מומלץ  בילדים. 
בחצבת גם את קרובי המשפחה 
איבוד  מד"ח.  החולים  של 
החסינות שכיח במושתלי לשד 
עצם ובמטופלים בכימותרפיה, 
לפחות  מומלץ  החיסון  אולם 
מתום  חודשים   6-3 לאחר 
לאחר  ושנתיים  הכימותרפיה, 
לא  )אם  העצם  לשד  השתלת 
שתל–כנגד־ מחלת  פיתחו 
מדכא  טיפול  וסיימו  המאחסן 

חיסון( ]16[. 
עלולה להיות 	  רוח:  אבעבועות 

בחולים  ביותר  קשה  מחלה 
סרטן  בחולי  ובמיוחד  מד"ח, 

נחקרו  החיסון  ובטיחות  החיסונית  התגובה  השתלה.  ולאחר 
)רמיסיה(  ALL בהפוגה  ילדים עם  כי  ALL. נמצא  רבות בחולי 
שנמשכה לפחות שנה, יכולים לקבל את החיסון, ואילו לאחר 
 .]16[ החיסון  למתן  שנתיים  להמתין  יש  עצם  לשד  השתלת 
נוספת לחולים אלו, החיסון מומלץ לבני  לצורך הקניית הגנה 
הבית שאינם מחוסנים. MMRV טרם נבדק באוכלוסיית מד"ח 

ולכן אינו מומלץ ]15[.
לגרום 	  עלול  החיסון   :)OPV( מוחלש  פוליו  חיסון 

 VAPP–ל הסיכון  מד"ח  בחולים   .)VAPP( לפוליומיאליטיס 
יתרה   .]17[ בריאה  באוכלוסייה  מאשר   3,200 פי  עד  מוגבר 
של  וכרונית  ממושכת  הפרשה  להיות  עלולה  במד"ח  מכך, 
הנגיף במשך שישה חודשים ומעלה ]18[. בשל הסיכונים הללו 
ובשל ההעברה מאדם לאדם, אין לתת OPV למד"ח או לבני 
המשפחה ומגעיהם הקרובים. למעט חולה אחד, כל אירועי ה–

VAPP בחולים אלו הקדימו את אבחנת הכשל החיסוני הנרכש 
או מלידה )"המולד"( ובכך בעצם בישרו על היותם מד"ח. אם 
OPV ניתן בטעות לבני משפחה של חולה מד"ח, יש להימנע 
שבועות.   6-4 למשך  למד"ח  החיסון  מקבל  בין  קרוב  ממגע 

בנוסף, אין לתת OPV לחולים עם חסר IgAנ]19[. 
עם 	  יתוש,  עקיצת  ידי  על  מועברת   :)YF( צהובה  קדחת 

שיעור תמותה של כ–50%. הקדחת שכיחה לאורך כל השנה, 
ובדרום  לסהרה  שמתחת  באפריקה  כפריים  באזורים  בעיקר 
אמריקה. בבני 60 שנים ומעלה המקבלים בפעם הראשונה את 
החיסון, קיים סיכון מוגבר להתפתחות סיבוכים נירוטרופיים 
שנים   60 לגיל  זה מתחת  לסיבוך  הסיכון  ויסצרוטרופיים.  או 
עומד על 0.4/100,000, ואילו בבני 69-60 שנים עולה הסיכון 
לנוסעים מד"ח מומלץ להימנע מנסיעה   .]20[ ל–1.6/100,000 
אסור  החיסון  בק"צ.  להידבקות  סיכון  קיים  שבהם  לאזורים 
לחולים מד"ח הנ"ל, חולי תימומה וחולים במיאסטניה גראביס. 

שפעת תוך־אפית )LAIV(: חיסון זה אסור לטיפול בחולים מד"ח, 	 
מאחר שהסיכונים אינם מוכרים עדיין. עם זאת, במחקרים בחולי 

איידס ובילדים אונקולוגיים לא נצפו בעיות בטיחות ]8[.

בעשורים האחרונים, חל ריבוי  ˆ
ניכר של תרופות ומצבים 

הגורמים לדיכוי חיסוני, החושף 
את החולים הללו למחלות קשות.

במקביל לכך, התפתח מערך  ˆ
)ארסנל( החיסונים העומד 

לרשותנו. חלק מהחיסונים הם 
מסוג "חי–מוחלש", העלול להוות 

סכנה למדוכאי החיסון.

על הרופאים להקדים מתן  ˆ
 חיסונים לפני השראת 

 דיכוי חיסוני, ויש לעדכן 
 את החולים ובני משפחתם 

על השלכות החיסונים. 
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נגיף רוטה: אסור בחולים עם חסר חיסוני חמור. הנגיף החיסוני 	 
מופרש בצואה למשך 4-2 שבועות. לכן מומלץ שאנשים עם 
דיכוי חיסוני חמור יימנעו מהחלפת חיתולים. נזכור כי הדבקה 
בנגיף־פרא תגרום למחלה קשה יותר מאשר זו הנגרמת על ידי 

זני החיסון ]8[.
המחלה 	  של  השכיחות  זוסטר(:  )הרפס  חוגרת  שלבקת 

כן  על  החיסוני.  הדיכוי  דרגת  ועם  הגיל  עם  עולות  וחומרתה 
יש לתת חיסון זה לחולים מעל גיל 60 שנים, עם מרווח מעל 
לפני תחילת הטיפול מדכא החיסון. החיסון  ארבעה שבועות 
אסור בחולים עם חסר חיסוני חמור. יתרה מכך, החיסון מכיל 
פי 14 יותר נגיפים בהשוואה לחיסון כנגד אבעבועות רוח ]10[. 

בילדים חולי איידס הסיכון לחלות בשלבקת חוגרת מוגבר פי 
25-10, והוא תלוי בדרגת הדיכוי החיסוני )ספירת CD4(נ]21[.

טיפואיד  אנתרקס,   ,BCG מוחלשים:  חיידקיים  חיסונים  ב. 
פומי. במדינות המערב אין שימוש שגרתי בחיסון חיידקי 
חי–מוחלש, כדוגמת ה–BCG. חיסון זה ניתן במספר מדינות 
מתפתחות למניעת שחפת בתינוקות וילדים. יש להימנע 
במהלך  או  חמור,  חיסוני  פגם  עם  לחולים   BCG ממתן 
השתלת לשד עצם, מאחר שעלולה להתפתח מחלה חמורה 

ומפושטת ]22[. 
קבוצת החיסונים המומתים: חיסון מומת הוא כזה המכיל . 2

אורגניזם שלם, או חלקים ממנו. חיסון מסוג זה אינו משרה 

טבלה 1:
חיסונים לחולים מדוכאי חיסון

 הנתונים בטבלה שלעיל רוכזו מכמה מקורות וקוטלגו על פי חמש רמות: מותר, מומלץ, לשקול, אזהרה, אסור.
השתמשנו בקיצורים מקובלים לחיסונים: LAIV= חיסון שפעת מוחלש; MMR= חזרת, חצבת, אדמת; YF= קדחת צהובה; OPV= פוליו חי–מוחלש; BCG= חיסון שחפת מוחלש; JEV= דלקת מוח 

 יפנית; HPV= נגיף הפפילומה האנושי.
 *לבדוק נוגדנים לאחר החיסון ובאם אין תגובה לחסן שוב. לשקול מתן הפטיטיס B במינון גבוה )40 מק"ר/מנה(. 
 #חולים מתחת לגיל 65 צריכים להתחסן שוב ב–PPSV23 חמש שנים לאחר המנה הראשונה, ושוב בגיל ≤65. ]12[ 

 oבחולים מושתלים ההמלצה היא להימנע ממתן MMR ואבעבועות רוח שנתיים ממועד ההשתלה. 
 ∞ניתן החל מ–3 חודשים אחרי סיום כימותרפיה, אולם אין נתונים לגבי בטיחות ויעילות של וריצלה וזוסטר אחרי סיום הטיפול.

§SCID, ממאירות המטולוגית מקבלי כימותרפיה, טיפול בקרינה בשלושה חודשים אחרונים, מושתלי איבר טמום )עד חודשיים( או לשד עצם )שנתיים( ותרופות.

 דרגת הדיכוי
החיסוני

דיכוי חיסוני בדרגה נמוכהדיכוי חיסוני בדרגה גבוהה

 HIV<200 
CD 4 תאי

)לא HIV(§ דיכוי חיסוני חמור 
HIV≥200
CD 4 חסר טחולתאי

 אי ספיקת 
כליות

 מחלת כבד, 
סוכרת

סוגי החיסונים:

חי מוחלש

LAIVאסוראסוראסור אסוראסוראסור

מותרמותרמותרמותראסורמותרנגיף רוטה

MMRאסור∞oמומלץ בהיעדר אסור
תיעוד חיסוניות

מותרמותרמותר

varicellaאסור∞oמותרמותרמותרמותראסור

YFאזהרהאזהרהמותרלשקולאסוראסור

לשקול )אם VZV IGG אסור∞אסורזוסטר
)HAART שלילי ומטופל

מותרמותרמותר

OPVאסור)IGA מותרמותרמותראסוראסור )חסר

BCGמותרמותרמותראסוראסוראסור

מומת

המופילוס אינפולאנזה 
b מקב׳

מותרמותרמומלץמומלץ )לגילאי 18-5(מומלץמומלץ )לגילאי 18-5(

A מותרמותרמותרמותרמותרמותרצהבת

B מותר*מומלץ*מותר*מותר*מותר*מותר*צהבת

מומלץמומלץמומלץמומלץמומלץמומלץשפעת )שנתי(

מותרמותרמותרמותרמותרמותרJEVנ]11[

לשקול )2 מנות במרווח מנינגוקוק
של חודשיים(

לשקול )2 מנות מותר
במרווח של חודשיים(

מומלץ )שתי מנות 
במרווח של חודשיים(

מותרמותר

פנימוקוק 13 ולאחר 8 
שבועות פנימוקוק 23 #

PPSV23מומלץ#מומלץ#מומלץ#מומלץ#מומלץ#

)IPV( מותרמותרמותרמותרמותרמותרפוליו

HPVמותרמותרמותרמותרמותרמותר

מותרמותרמותרמותרמותרמותרכלבת 

מומלץמומלץמומלץמומלץמומלץמומלץצפדת )טטנוס(

מותרמותרמותרמותרמותרמותרטיפוס מומת
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חיסונים  לעת.  עליו מעת  לחזור  ויש  רבות  לשנים  חסינות 
אלו אינם מידבקים ובטוחים לשימוש במד"ח. 

תת סוגים: 
פתוגן שלם: פוליו מומת, דלקת כבד נגיפית A, כלבת, דלקת  א. 
מוח יפנית. חיסון הפוליו מכיל זני פוליו IPV( 3,2,1( מומתים 
בפורמלדהיד. רמות הנוגדנים לפוליו לאחר חיסון היו נמוכות 
דחף  למנות  והתגובה  טופלו,  ולא  באיידס  שנדבקו  בילדים 

במבוגרים חולי איידס שאינם מטופלים הייתה ירודה ]8[. 
 :)Diphtheria( קרמת ,)Tetanus( חיסוני הטוקסואיד - צפדת ב. 
המשרים  כימי,  שינוי  בעקבות  פתוגניים  אינם  אלה  רעלנים 
של  לחיסון  בטוחים  הללו  התרכיבים  טווח.  ארוכת  חסינות 
בחסינות  משמעותי  פגם  עם  חולים  אולם  מד"ח.  חולים 
מתאימה.  חיסונית  תגובה  לפתח  שלא  עלולים  ההומורלית 

הסיכון להשפעות לוואי בחולים מד"ח אינו מוגבר. 
חלבונים  יחידות  הבטן:  טיפוס  שעלת,  שפעת,  אנתרקס,  ג. 
בדומה  אלו,  גם  האורגניזם.  מתוך  שהופקו  אימונוגניות 
התלת– השפעת  חיסון  במד"ח.  לטיפול  בטוחים  לקודמיהם, 

תחזיות  על  בהתבסס  שנה  מדי  )מסונתז(  מיוצר  ערכי 
אפידמיולוגיות לעונת החורף הקרבה. החיסון מכיל ככלל שני 
זני שפעת מזן A וזן אחד B; הם מומתים בפורמלין או כנגיף 
ההגנה  במד"ח.  לטיפול  ובטוחים  )"מפוצל"(,  חלקי  או  שלם 
בעקבות החיסון באוכלוסייה הבריאה נעה בין 50%-95%, אך 
ההגנה נמשכת שנה בלבד. בחולים המטופלים בכימותרפיה, 
בחולים הנוטלים סטרואידים במינונים גבוהים, ובחולי איידס 
עם ספירת CD4 נמוכה, התפתחות הנוגדנים בעקבות החיסון 
לקויה, אולם החיסון מומלץ בשל פוטנציאל חומרת המחלה 
ומיעוט השפעות הלוואי. לעיתים נזדקק לחיסון דחף במהלך 

עונת השפעת. 
שעלת: על מנת להקטין את השפעות הלוואי מהחיסון 
פילאמנטוס  כגון:  התאי המלא, חלבונים אימונוגניים, 
המגלוטינין, פרטאקטין, בתוספת לרעלן השעלת, מוצו 

מהאורגניזם המלא, והם מרכיבים את החיסון האצלולרי. 
 B נגיפית  כבד  דלקת   - רקומביננטיים  מנגיפים  חיסונים  ד. 
דנ"א  חיסון  הוא   B הפטיטיס  כנגד  חיסון  הפפילומה:  ונגיף 
ל– הגנים   .)HBsAg( המעטפת  אנטיגן  את  המכיל  מהונדס 

חלבון  כמויות  המייצרים  בשמרים  הוטמעו   HPV–ול  HBsAg
פחות  המהונדס  שהחיסון  מאחר  מהם.  ומופקים  גדולות, 
אימונוגני, נדרשות שלוש מנות חיסון המקנות הגנה ל–-95%
90% מהמתחסנים. לילדים ולמבוגרים המקבלים כימותרפיה, 
איידס -50% ובחולי  בלבד  הוא 75%  הצפוי  התגובה  שיעור 
 4-2 פי  לתת  מקובל  המודיאליזה  בחולי   .]23[ בלבד   25%
רמות  אחר  שנתי  מעקב  נערך  הסטנדרטיות,  מהמנות  יותר 
נמוכות  הנוגדנים  רמות  אם  דחף  מנות  וניתנות  הנוגדנים, 
מ–miu/ml 10. לאחרונה הוכנס לטיפול חיסון חדש, המשרה 

חסינות גבוהה יותר ומכיל את הגנים: Pre-S1, Pre-S2נ]24[. 
פנימוקוק, המופילוס אינפלואנזה מסוג B וניסריה מנינגיטידיס:  ה. 
וירולנטי  פקטור  המהווה  פוליסכריד  הוא  האימונוגני  החלק 
זו משרה אימונוגניות קצרת טווח,  ומעכב פגוציטוזה. יחידה 
גיל  מעל  בתינוקות  אימונוגנית  ואינה  חיסוני,  זיכרון  ללא 
שנתיים. האימונוגניות של החיסונים הללו שופרה באמצעות 
ממקור  נשא  לחלבון  הפוליסכרידיים  האנטיגנים  של  הצמדה 
גם  לטיפול  בטוחים  אלו  חיסונים  הדיפתריה.  טוקסואיד 
באוכלוסיית מד"ח. החיסון הפנימוקוקי הפוליסכרידי מכיל 23 
סרוטיפים )למבוגרים מעל גיל 65 שנים(, לעומת 13 סרוטיפים 

שנים   5 עד  חודשים   6 בגילים  )לילדים  המצומד  בחיסון 
ובמבוגרים מד"ח(. לנוכח חולשת החיסון ה-23 ערכי בהקניית 
 PCV13 זיכרון ארוך טווח, הומלץ החל משנת 2012 על מתן
למבוגרים מד"ח בנוסף על ובטרם )8 שב'( מתן PPSV23. נאזכר 
כי שיעור מחלה פנימוקוקית פולשנית היה 186/100,000 בחולי 
שיעור   -  173/100,000 איידס  ובחולי  המטולוגית  ממאירות 
ההמלצה   .]12[ בריאים  מבוגרים  מאוכלוסיית   20 פי  הגבוה 
מתייחסת גם ל חולי שתל שבלול ומצבי דלף של נוזל שידרה 
)CSF(. מטופלים שקיבלו בעבר מנה אחת של PPSV23 מקבלים 
PCV13 לאחר שנה ומעלה מהמנה האחרונה של PPSV23נ]12[.

תזמון מתן החיסונים
מדכא  הטיפול  בטרם  המטופל  את  לחסן  יש  מתאפשר,  אם 
החיסון: )1( חיסון חי מוחלש יש לתת ארבעה שבועות ומעלה 

המלצההחיסון

אסור בחולי דיכוי חיסוני חמור, כגון השתלת לשד שפעת מוחלש 
עצם וחסר חיסוני חמור מלידה. אם החיסון ניתן, 

יש להימנע ממגע שבוע

 MMRניתן לחסן

ניתן לחסן, להימנע ממגע עם נגעים בעוראבעבועות רוח

ניתן לחסןנגיף רוטה

 )OPV( אסורפוליו

אסוראבעבועות שחורות

ניתן לחסן )הקפדה על היגיינת ידיים( טיפואיד פומי

ניתן לחסן קדחת צהובה

מעל גיל 60 שנים, ולהימנע ממגע בנגעים בעורשלבקת חוגרת )הרפס זוסטר(

טבלה 3:
מתן חיסונים חיים מוחלשים לבני משפחה של חולים מדוכאי חיסון

זמן המתנהטיפול

כימותרפיה )לפי הגוף הממליץ( 

AAPלפחות 3 חודשים

לפחות 6 חודשיםבריטניה

לפחות 6 חודשיםאוסטרליה

12 חודשיםקנדה

סטרואידים )אופן מתן( 

ללאמקומי )עור או מערכת נשימה(

ללאזריקות מקומיות

ללאמערכתי במינונים נמוכים או בינוני )>20 מ"ג/ליום פרדניזון(

שבועייםמערכתי במינון גבוה )≤20 מ"ג/יום( למשך פחות משבועיים

חודשמערכתי במינון גבוה )≤20 מ"ג/יום( למשך מעל לשבועיים*

טבלה 2:
מרווח זמן מתן חיסונים חיים לאחר טיפול בסטרואידים וכימותרפיה

 *בילדים השוקלים < 10 ק"ג מינון מדכא חיסון הוא > 2 מ"ג/ק"ג/יום.
AAP = American Academy of Pediatrics Red Book 

Australia-http://www.immunise.health.gov.au/ - section 3.3.3 
 United Kingdom- Immunisation guidance for patients receiving cytotoxic chemotherapy -

Oxford University Hospitals 
Canada- http://www.phac-aspc.gc.ca/publicat/cig-gci/p03-07-eng.php#a4
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טרם הדיכוי החיסוני, ויש להימנע ממתן החיסון שבועיים טרם 
טרם  ומעלה  שבועיים  יינתן  מומת  חיסון   )2( הטיפול;  התחלת 
הדיכוי החיסוני ]8[. קיימת שונות באשר לתזמון החיסונים לאחר 
כימותרפיה )טבלה 2(. לגבי השתלת לשד עצם, חיסונים מומתים 
ניתנים 12-6 חודשים לאחר ההשתלה וחיסונים חיים–מוחלשים 

)כגון: MMR, Varicella( כעבור 24 חודשים. 

חיסונים לבני המשפחה
חיסון הקרובים של מד"ח חשוב ומומלץ. נזכיר כי חולים מד"ח 
עלולים להידבק מהמתחסנים בחיסונים חיים מוחלשים. הסיכון 
תלוי חיסון, ונע בין סיכון משמעותי כגון באבעבועות שחורות 
ובפוליו )OPV( שגרם למקרי VAPP, לבין סיכון נמוך כגון בנגיף 

רוטה )טבלה 3(. 

לסיכום
הצורך  את  מגבירים  הגבוהה  ופגיעותם  מד"ח  החולים  ריבוי 
הניתנות  מחלות  כנגד  האוכלוסייה  ולהתחסנות  להתחסנותם 
החיסון,  מדוכאי  בין  רבה  שונות  שקיימת  מאחר  למניעה. 
להתעדכן  חייב  הרפואי  והצוות  מורכבות  לחיסון  ההמלצות 

בנושא. • 
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