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 חברי סגל הפקולטה למדעי הבריאות

 אריאל בשומרון תאוניברסיט

 

 ראשון הנדון: סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות: סיכום מפגש

 

 שלום רב,

התקיימה פגישת סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות, בה הועברה הרצאתו של פרופ'  9102באוקטובר  92 -ביום רביעי, ה
 ". : אבעבועות שחורות כדוגמהמחלות מתחדשותבנושא: "נשיא אוניברסיטת אריאל בשומרון , יהודה דנון

 כתבה: עו"ד ד"ר רחלי ניסנהולץ(להלן סיכום הרצאתו )

 רקע

הנה מחלה עתיקת יומין ועדויות לקיומה קיימות כבר אלפי שנים. התפרצותה בעיקר בתקופות נדידה של אבע"ש 
בישראל בתקופת מלחמת העולם הראשונה, צבאות זרים רבים הגיעו לאזור ונרשמה  אוכלוסייה, למשל בתקופת מלחמות.

ארץ הוחל . ביה הראשונות של המדינההתפרצות משמעותית, כך גם סביב מלחמת העולם השנייה וגלי ההגירה בשנות
 .0291במתן חיסון נגד אבע"ש כבר בשנת 

הכריז על  11של המאה הקודמת ובשנת  11-החליט להכחיד את המחלה, יחד עם מחלות נוספות בשנות ה WHOארגון ה 
, אינה מחוסנת (. מאחר שאוכלוסיית העולם, כיום0221)בצבא חיסנו עד  0291היעלמותה. בישראל הפסיקו לחסן משנת 

 לנגיף )וריאולה(, הוא מהווה מועמד לנשק ביולוגי.

 סכנת ההתפרצות

 01%מחלה, בדומה להפרצות של מחלת האבולה, מהווה סכנה חברתית וכלכלית, שכן אחוזי התמותה הנה התפרצות של 
( 9102ת והשנה )ופרצוי. לפיכך, הצבא עורך תרגילים להתמודדות עם הת01%וגם עם חיסון מדובר על אחוזי תמותה של 

 יתרכזו באבע"ש.

 חיסון

, דהיינו הסגר. אך דרך זו קשה ליישום עקב חוסר QUARANTINEאחת הדרכים שננקטו להגנה על האוכלוסייה היא 
 היענות של האנשים והשפעתה על הכלואים קשה.

באנגליה על ידי חוקר בשם ג'נר שגילה שאבעבועות של פרה משמשות כחיסון  02-החיסון הראשון לנגיף פותח במאה ה
לנגיף הוריאולה. החיסון שהתפתח כתוצאה מכך מבוסס על אבעבועות פרה והנו תרכיב חי מוחלש. אחד הסיבוכים שלו 

 .ACAM9111 הנו פיתוח של זיהום באזורים שונים. חיסון זה מוכר היום כ

, זהו רכיב חיסון חדש, שהיתרון הבולט שבו, מלבד IMVAMUNEחיסון חדשני, שפרופ' דנון מוביל את פיתוחו, הנו ה 
הפחתת תופעות הלוואי, הוא שמתאים לאנשים שלא יכולים לקבל את החיסון הרגיל )מושתלים, נשים בהריון, תינוקות 



גמאגלובלין שניתן באופן פאסיבי, אך בישראל כמות החומר הקיימת מספיקה לכמה חיסון נוסף הוא באמצעות . וכדומה(
 מאות אנשים בלבד.

ST-246 (IMVAMUNE) 

מליון דולרים. טרם הסתיימו  011( וכבר הושקעו בפיתוחה למעלה מ 0תרופה חדשה זו נמצאת בשלבי הפיתוח )שלב 
 ליחה לטפל בנגיף והתקוות לגביה גדולות.הניסויים הקליניים, אך במקרים נקודתיים רואים שהיא מצ

 אבולה

ההתפרצות הנוכחית של הנגיף,  שנים. הנגיף עובר דרך נוזלי גוף ולא באויר. 2-1כל  ץהתגלה לראשונה בקונגו ומתפר הנגיף
, חמורה גם מפני שהתשתיות אינן מספיקות. עובדה זו מחמירה מאוד את המצב ובעדכון האחרון של ה במערב אפריקה

WHO  נפטרו. 2,921בני אדם שנדבקו בנגיף,  01,211מתוך 

  כיום, לאבולה אין תרופה, אך החיסון שפותח מתבסס על החיסון של אבעבועות שחורות.

 

 

 בברכה, 

 

 

 

 ליאת קורן  'רד
 מרכזת סמינריון הפקולטה 

 בריאות מערכות המחלקה למנהל
 הפקולטה למדעי הבריאות


