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 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
 180מספר  מסמך

 

העדויות להדבקה חוזרת בנגיף הקורונה עודן מעטות מכדי 

 להצביע על דפוס, אך עלולות להשפיע על היחס למחלימים 

 עיקרים

לכאורה הדבקה חוזרת  חלה החל מפרוץ המגיפה פורסמו מספר אירועים בהם  .1

   ,הראשונהרו לרוב כהמשך של ההדבקה ראלה התב אך ,של מחלימים מקורונה 

לא ניתן היה לבודד נגיפים ולא תועדה הדבקה שלהם את סביבתם, וכן מאחר 

  .של המחלימים פעילים מגופם

  מקרי הדבקה ארבעה  על מאמרים מדעייםמספר בדווח  לאחרונהעם זאת,  .2

אומתה  אשר בהם , השונים במאפייניהם, (ובארה"ב בהודו ,בהונג קונג) חוזרת

קביעת הרצף  בקרב חולי קורונה. זאת באמצעות לראשונה הדבקה חוזרת 

 באותו אדם.  ,שונים  בזמנים, נגיפים שונים שני  הגנטי של  

, דרום  אקוודורבמספר מדינות )בלגיה, הולנד, ספרד, גורמים רפואיים , במקביל .3

חלק ביחס ל ;דיווחו גם הם על מקרי ״הדבקה חוזרת״ ומלטה( קוריאה

 . באמצעות ריצוף גנטי  גם היא אומתהצוין שההדבקה החוזרת מהדיווחים 

  שלא , לצד העובדה מהנדבקיםחלק אצל  בחשיפה השנייההיעדר תסמינים  .4

  , לפי שעהלקבוע,  לא מאפשרים - יהלאחר להדביק אחרים יכולתם נבחנה

תגובת על  דווקא  אוחסינות מוגבלת, מעידים על אירועים אלו האם 

 . שמנעה מחלה בחשיפה השנייהיעילה  תחיסוני

 השנייה בחשיפה יותר חמורים מחלהתסמיני לעומת זאת, קיומם של  .5

נדרשת בחינה מעמיקה  , אולם מטרידממצא הינו  של המקריםבמיעוטם 

  כשל מו של לשלילת קיו ,אלו יםמטופלשל  ופםבג של התגובה החיסונית

היעדר חסינות   להסבירהיה עשוי ר שא הם של החיסון מערכת  בתפקוד

 .  אפקטיבית בחשיפה שניה לנגיף
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מיליון מקרי   30-)מקרים בודדים ביחס לקרוב ל עד כה הקטן מספר המקרים .6

 ם אינ ,וכן הפערים במחקרים שבוצעו ,קורונה ידועים נכון לאמצע ספטמבר(

סיכון להדבקה חוזרת, ובפרט  כל הנוגע לבלהסיק מסקנות רחבות  יםמאפשר

 ., בהקשר זהלצפוי בקרב כלל האוכלוסייהיחס ב

 למחקרים של מקרים נוספים  בפרטו יש להמתין למחקרי המשך  בנקודת זמן זו, .7

באיזו  כמו גם  הדבקה חוזרת; המנגנונים שמאפשריםלעומק את  אשר יבחנו

 מידה יכולים הנדבקים מחדש להדביק אחרים. 

השלכות לדבר  עשויות להיות, יחסית בתופעה רווחתמדובר יובן שבמידה ו .8

גם   לחסן כגון צורך – מחלימיםציבור הבאשר למדיניות ביחס למשמעותיות 

  יישומם של סטנדרטים הנדרשים כיום  ;בחיסון העתידיאת המחלימים 

ואיתור   מערכי הבדיקות ;כדוגמת ריחוק חברתי ועטית מסיכה מכלל הציבור

 להביא בחשבון הדבקה חוזרת.  צפויים להידרשהמגעים 

מהעולם   לעקוב אחר דיווחים עתידייםעל מנת לסייע בביאור הסוגיה מומלץ  .9

בנושא הדבקה חוזרת של מחלימים לשם למידה נוספת על היקף התופעה  

בישראל באמצעות   מומלץ לעקוב גם אחר מחלימיםומשמעותה. כמו כן, 

תית, ובמקרים של חשיפה חוזרת לנגיף, לקיים מחקר הבוחן  בדיקה מדגמית עי 

  את טיב התגובה החיסונית שפיתחו ואת פוטנציאל ההדבקה שלהם.

על הציבור   המושתותמומלץ לוודא כי תקנות הריחוק החברתי לצד זאת,  .10

)ריחוק פיזי, שימוש  מחלימים  בקרבגם  דומה באופן בפועל מיושמותהרחב, 

בהתאם לעמדת זאת, גם . ובידוד עצמי בהתאמה( םבמסכות, דיווח על תסמיני

, יש לחדד את  בנוסף .בסוגיה המרכז האמריקני לבקרת מחלות ומניעתן

גם   מסוימיםבאשר לצורך לבודד ולדגום במקרים  צוותי הרפואה מודעות

  עם  )על בסיס תסמינים או מגע חוזרת מחלימים, בהינתן חשד קליני להדבקה

 חשוד(. 
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רקע מדעי  – ף הקורונה בנגי הדבקה חוזרת  

תגובה ספציפית של   (בין היתר)לאחר חשיפה ראשונית לנגיף כלשהו, מופעלת  .1

זיכרון חיסוני,  גם . במסגרת תגובה זו נוצר להתמודדות עם הנגיף מערכת החיסון

 .את התגובה בעת חשיפה עתידית לאותו הנגיףולזרז המיועד לייעל 

הזיכרון החיסוני מיועד לאפשר לגוף התמודדות קלה ומהירה יותר בעת חשיפה  .2

בחלק  חוזרת לנגיף, אך התמודדות זו אינה אחידה ותלויה במרכיבים שונים. 

ובחלק אחר הוא חוזרת,  למנוע הדבקה הזיכרון החיסוני עשוי מהמקרים

מקל על תסמיני המחלה אצל החולה. יחד עם זאת ישנם מקרים שבהם  

 .  או מידבקות של הפרט זיכרון החיסוני איננו מונע הדבקה חוזרתה

טרם הובהר  SARS-CoV-2-עד כה, טיב החסינות המתפתחת לאחר חשיפה ל .3

 1,2במלואו. בתוך כך, נמצאו עדויות לזיכרון חיסוני המתבטא הן בנוכחות נוגדנים 

ידוע משך   לא לפי שעה , אולם 3המגיבים לנגיף  Tוהן בקיומם של תאי 

כלומר,   – שוניםהחסינות האפקטיבית ומנעד החסינות בקרב מחלימים 

עד כמה הזיכרון החיסוני מונע הדבקה חוזרת בנגיף או משפיע על עוצמת 

 . המחלה 

חלה החל מפרוץ המגיפה פורסמו באמצעי התקשורת מספר אירועים בהם  .4

פרסומים  חלק מלכאורה הדבקה חוזרת של מחלימים מקורונה. יחד עם זאת, 

עד  , ואלה שנבדקו הנדרשת המדעית ברמה ואומתו תועדו לאאלו 

 .הכתופעות המשך של ההדבקה הראשונ  התבררו עד כהלאחרונה,  

 
1 Baoqing Sun, Ying Feng, et. al. (2020). Kinetics of SARS-CoV-2 specific IgM and IgG responses in COVID-19 

patients. 10.1080/22221751.2020.1762515, 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1762515  

2 Shuhandynata, Hoffman et. al. (2020). Longitudinal Monitoring of SARS-CoV-2 IgM and IgG Seropositivity to 

Detect COVID-19. https://academic.oup.com/jalm/advance-article/doi/10.1093/jalm/jfaa079/5840731 

3 Grifoni, Weiskopf et. al. (2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with 

COVID-19 Disease and Unexposed Individuals. https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3 

https://doi.org/10.1080/22221751.2020.1762515
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/22221751.2020.1762515
https://academic.oup.com/jalm/advance-article/doi/10.1093/jalm/jfaa079/5840731
https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(20)30610-3
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 10הצהיר ) (CDC)המרכז האמריקאי לבקרת מחלות ומניעתן בהקשר זה,  .5

נגיף וכי עד  להידבק מחדש בניתן אם  ידוע לא עת הפרסוםלנכון ( כי בספטמבר

חודשים   שלושה תוך להדבקה חוזרת  מובהקות אין עדויות מדעיותכה 

 . מההדבקה הראשונית

  מפתח  COVID-19 -מ שהחליםאדם כי אם , , הדגיש הארגוןעם זאת .6

  שהוא  מוצא נקודת מתוך לגביו לפעול יש ,מחדש אופיינייםתסמינים 

  בהתאם ולפעול, מאומת חולה עם קרוב במגע בא הוא  אם בפרט, בשנית נדבק 

בנוסף, . נושא את נגיף הקורונהלבדוק האם הוא  מסוימים ובמקרים לבודדו  -

צעדי הריחוק  על קפידוי מחלימיםגם  הארגון כי המליץ בשל פערי המידע בנושא

 .4הציבור  לכלל בדומהמסכות(,  ועטיתי ס, ריחוק פיהיגיינההחברתי )

פרסם )מאי( מחקר רחב ( KCDC-)ה המרכז הדרום קוריאני לבקרת מחלות .7

הראו  . החוקרים שהחלימו אינם נדבקים שוב בנגיף מצא כי חוליםשהיקף, 

  ית לאחר החלמתם כי גם אם הבדיקות של המחלימים חוזרות חיוביות בשנ

נגיפים בעלי פוטנציאל הדבקה, שכן  הרי שאין בגופם  )וקבלת תשובה שלילית(

מאות ממגעיהם של  מעקב אחר . כמו כן, לבודד את הנגיפים מגופםהיה לא ניתן 

לאחר שכבר קיבלו תשובה  בשנית ) רונה שנמצאו חיוביים י קומאות חולכמה 

 .5מהם  נדבק  לא  ללו מבין המגעים ה, העלה כי איש (שלילית

על דרכי השלכותיה העמוקות  ובייחודחשיבותה הרבה של סוגיה זו  לאור .8

ועל רקע מספר המקרים המועט עד כה,   הקורונה, מגפתהתמודדות עם ה

ת הצורך  במיד .היקפה את  במטרה לבחון ,אחריהיימשך המעקב ההדוק 

על בסיס  רלוונטיותהמלצות פרסומן של יבחנו ובהנתן מידע מחדש, 

 .  אותו מידע

 
4 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html  

5 https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/quarantine.html
https://www.cdc.go.kr/board/board.es?mid=a30402000000&bid=0030
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בנגיף הקורונה  ל״הדבקה חוזרת״ראשונות מדעיות עדויות   

ים של הדבקה חוזרת בנגיף  לא אומתו מבחינה מדעית מקר לאחרונה עד .9

 חרף דיווחים שונים בנושא.  הקורונה, 

שני מקרי במאמרים מדעיים,  תועדו )בהונג קונג ובארה"ב( בסוף אוגוסט .10

  בזמנים  נגיפים שונים שני הרצף הגנטי של קביעת הדבקה חוזרת על בסיס 

  נים הראשו ים המתועד  יםאת המקראדם, המהווים  בקרב אותו ,שונים

פורסם מחקר נוסף  באמצע ספטמבר בהמשך,  ת, לכאורה.הדבקה חוזר ל

,  בשניתבנגיף אימת את הדבקתם , אשר שנערך בהודו על שני פרטים

 באופן דומה.

על  ברחבי העולם רפואה  גורמי ודיווח, האלו מחקריםסמוך לפרסומי ה .11

לאחר שחלו , לנגיףשאובחנו מחדש כחיוביים  פרטים נוספים מספר

, ארבעה מקרים 6מקרה בבלגיה : ארבעה מקרים בהולנד ווהחלימו בעבר

נזקק לטיפול  אף בספרד )בהם אדם שסבל ממחלה קשה בחשיפה השנייה ו

 בחלק. 7אקוואדור מקרה בו , מקרה בדרום קוריאהמלטהנמרץ(, מקרה ב

שאלו   עלתהה קביעת הרצף הגנטי של הנגיפים פורסם כי אלה  ממקרים

,  הראשונה ההדבקה בשייריולא  מחודשתבחשיפה  מדוברושאכן  ,נגיפים שונים 

נכון למועד פרסום מסמך זה טרם פורסמה התייחסות מדעית כנדרש לגבי   אולם

 .  כלל המקרים

 
6 https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/128344/coronavirus-reinfection-discovered-

in-belgium-virologist-says/ 

7 https://english.elpais.com/society/2020-09-14/catalonia-reports-four-cases-of-covid-19-reinfection-with-

one-patient-in-intensive-care.html 

https://timesofmalta.com/articles/view/recovered-covid-19-patient-tests-positive-again-in-first-for-

malta.817470 

https://news.cgtn.com/news/2020-08-30/Ecuador-confirms-first-case-of-COVID-19-reinfection-

Tn8RnpNU40/index.html 

https://www.donga.com/en/article/all/20200921/2187925/1/Korea-reports-suspected-case-of-COVID-19-

reinfection  

https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/128344/coronavirus-reinfection-discovered-in-belgium-virologist-says/
https://www.brusselstimes.com/news/belgium-all-news/health/128344/coronavirus-reinfection-discovered-in-belgium-virologist-says/
https://english.elpais.com/society/2020-09-14/catalonia-reports-four-cases-of-covid-19-reinfection-with-one-patient-in-intensive-care.html
https://english.elpais.com/society/2020-09-14/catalonia-reports-four-cases-of-covid-19-reinfection-with-one-patient-in-intensive-care.html
https://timesofmalta.com/articles/view/recovered-covid-19-patient-tests-positive-again-in-first-for-malta.817470
https://timesofmalta.com/articles/view/recovered-covid-19-patient-tests-positive-again-in-first-for-malta.817470
https://news.cgtn.com/news/2020-08-30/Ecuador-confirms-first-case-of-COVID-19-reinfection-Tn8RnpNU40/index.html
https://news.cgtn.com/news/2020-08-30/Ecuador-confirms-first-case-of-COVID-19-reinfection-Tn8RnpNU40/index.html
https://www.donga.com/en/article/all/20200921/2187925/1/Korea-reports-suspected-case-of-COVID-19-reinfection
https://www.donga.com/en/article/all/20200921/2187925/1/Korea-reports-suspected-case-of-COVID-19-reinfection
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 ניתוח תוצאות המחקר שנערך בהונג קונג תיאור ו

לאוגוסט, מהווה את   25-, ופורסם ב8בהונג קונג על נבדק בודד מחקר שנערך  .12

 אשר מצביע לכאורה על הדבקה חוזרת.  הראשון  המתועד המקרה

לאחר   , הנמצא חיובי לנגיף הקורונה בפעם השנייבאירוע זה הנבדק  .13

 שלא ימים( קודם לכן. החוקרים אימתו  142שחלה והחלים חמישה חודשים )

  נגיפים  זני בשני בהדבקה אלאההדבקה הראשונה מן  נגיף בשאריות מדובר

הנגיפי שנמצא בדגימה שנלקחה   RNA-, על סמך הבדלים בין רצף ה שונים

 מהחולה במרץ לרצף הנגיף שהדביק אותו באוגוסט.  

חסינות  על  להעיד עלולותתוצאות המחקר החוקרים כי הסיקו  ,לאור זאת .14

 בנגיף.   מפני הדבקה חוזרת הבקרב האוכלוסיי מוגבלת

 להסיק  ניתן ולא מהותיות מחקר הנ"ל יש מספר מגבלותב ובראייתנ .15

 ממספר טעמים: , כוללת או רחבה  תופעה על מסקנותיו או מתוצאותיו

ללמוד מהתוצאות  לא ניתןובנבדק בודד,  מדובר -גודל מדגם קטן  .א

לתפיסתנו, גזירת מסקנות חותכות   .ה באוכלוסייעל דפוסים רחבים 

לוקה   הבאוכלוסייקורונה נגיף ה מן המחקר לגבי התגובה החיסונית ל 

שכן נראה שמשקל רב , extension neglect מסוג  קריתבהטיה מח

מידי מיוחס לגודל המדגם המזערי שאיננו מייצג בהכרח את  

 . האוכלוסיה הכללית

דווקא מעידות על חסינות  המחקר אפשר שתוצאותמנגד  .ב

הדבקה הראשונה  שפיתח החולה בהזיכרון החיסוני  - אפקטיבית

 
8 Kai-Wang To, Fan-Ngai Hung et. al. COVID-19 re-infection by a phylogenetically distinct SARS-coronavirus-2 

strain confirmed by whole genome sequencing. https://academic.oup.com/cid/advance-

article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019   

https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019
https://academic.oup.com/cid/advance-article/doi/10.1093/cid/ciaa1275/5897019
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בעת  ביעילות ובמהירות  להגיבאפשר למערכת החיסון שלו 

  ה.ולסלק את הנגיף מבלי שתתפתח מחל, החשיפה השנייה לנגיף

הראשונה בה  בפעםש כיוון רלוונטית החסינות האפקטיבית רותאפש .ג

, ואילו בעת  םבנגיף הוא סבל מתסמינים אופיינייחלה הנבדק 

הדלקת שלו היו  מדדילא סבל מתסמינים כלל ) הההדבקה השניי

חלשים באופן יחסי; ובתוך מספר ימים איתרו החוקרים נוגדנים מסוג  

IgG כנגד הנגיף בדמו) .  

השאלה האם במסגרת המחקר לא נבחנה בנוסף למוזכר לעיל,  .ד

מעיד על  ב"הדבקה" השנייה אצל הנבדק העומס הנגיפי שאותר 

האם הוא עשוי היה להדביק אחרים  ברור לא, ועל כן יכולת הדבקה

 לאחר החשיפה השנייה לנגיף. 

 ניתוח תוצאות המחקר שנערך בארה״ב תיאור ו

מקרה של פרט בשנות  , הם תיארו 9בארה"ב  במאמר שפרסמו חוקרים .16

  , ולאחר שהחלים שב וחלה 2020שחלה לראשונה באפריל  העשרים לחייו

 לאחר שאובחן לראשונה.  בלבדימים  48 – 2020בסוף מאי 

למחלה קלה   לאחר ההדבקה הראשונה, פיתח המטופל תסמינים אופייניים .17

היעלמות התסמינים נבדק המטופל  ל בהמשךשנמשכו כחודש.  באופן יחסי

 ונמצא שלילי. PCRפעמיים בבדיקת 

, לרבות חום, ואובחן כסובל  יותר חריפיםבסוף מאי, דיווח המטופל על תסמינים  .18

בשלב זה הוא  . ריאותומדלקת  מחסור בחמצן ברקמות הגוף() מהיפוקסיה

בסמוך,  אימתה שהוא חיובי לנגיף הקורונה. PCRאושפז וטופל בחמצן. בדיקת 

 .10חיובינבדק המטופל גם בבדיקת נוגדנים ונמצא 

 
9 https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3680955  

 .או רק לאחד מהם, IgM-וגם ל IgG-מהמאמר שפורסם לא ניתן להבין האם נמצא חיובי גם ל 10

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3680955
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ריצוף גנטי במסגרתו נמצא שבסבירות  גם במקרה זה ביצעו החוקרים  .19

ומכך הסיקו   גבוהה מדובר בנגיף אחר מזה שנמצא בהדבקה הראשונה, 

 שמדובר ב״הדבקה חוזרת״. 

 ה השניי המטופל לאחר החשיפה מהלך המחלה הקשה יותר ממנו סבל  .20

אף שלא עבר   – לנגיף עלול להעיד שלא התפתח בגופו זיכרון חיסוני יעיל

 זמן רב מאז ההדבקה המקורית. 

 גם במחקר זה קיימים בראייתנו מספר קשיים: עם זאת,  .21

על אף שהחוקרים ווידאו שהמטופל לא סובל מתסמונת כשל חיסוני  .א

משך המחלה הארוך שלאחר , (HIV)לרבות שלילת נשאות  ידועה

אינם   ממנה סבל המטופל ההדבקה הראשונה וחומרת המחלה 

שהם  ועל כן ייתכן  – 11,12אופייניים לחולים צעירים ללא מחלות רקע 

שטרם  על כשל כלשהו בתפקוד מערכת החיסון שלובכל זאת מעידים 

חסינות אפקטיבית בחשיפה . כשל כזה עשוי להסביר היעדר אותר

 שניה לנגיף. 

 ספירת דם ותבחינים נוספים ,בהמשך ישיר לכך, פרט לבדיקת נוגדנים .ב

התייחסו החוקרים בצורה לאקונית, לא   םאליה לזיהוי כשל חיסוני

בגופו של  לנגיף הקורונה נראה שנבחנה לעומקה התגובה החיסונית 

רכיב חיוני בהבנת האפשרות שמדובר ב״הדבקה חוזרת״   – המטופל

 והגורמים שאפשרו אותה.

שאין בו כדי   –מדובר גם כאן במקרה מבחן בודד נראה כי לאור כל האמור,  .22

שמהלך   הדבר נכון בפרט לאור העובדה להעיד על תופעות רחבות כלשהן.

)כפי החוקרים ש ו ;לצעירים ללא מחלות רקעלא היה אופייני המחלה 

  בגופו,  לנגיף לא בחנו לעומק את התגובה החיסונית שעולה מהמאמר(

 
11 Davies, Klepac et. al. Age-dependent effects in the transmission and control of COVID-19 epidemics. 

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0962-9 

12 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/covid-data/covidview/index.html#hospitalizations 



 

9 
 

ממנה מסתמן   ל״הדבקה החוזרת״לשפוך אור על הגורמים היה באופן שעשוי 

 שסבל.

הדבר מטריד   –ככל שיסתבר שאכן מדובר בתופעה נרחבת אף על פי כן,  .23

המחלה ממנה סבל המטופל ב״הדבקה החוזרת״  כי כיוון שנראה במיוחד, 

 .חריפה משמעותית מזו שסבל ממנה לאחר ההדבקה המקוריתהייתה 

 

 תיאור וניתוח תוצאות המחקר שנערך בהודו 

-קדם)בהודו  CSIR-IGIBמכון חוקרים מ ספטמבר( אמצע) במאמר שפרסמו .24

שני עובדי צוות רפואי בשנות העשרים לחייהם  נבחנו  ,13( ביקורת עמיתים

שאובחנו מחדש כחיוביים בבדיקות שגרתיות שנערכו בבית החולים,  

 לראשונה. מאז ששניהם נדבקו   כשלושה חודשים

14-ערכי ה .בשני אירועי ההדבקההיו חסרי תסמינים  שני הפרטים .25
TC  של

ומס נגיפי גבוה  עהעידו על  במהלך ההדבקה השניה,הבדיקות שנערכו להם 

ריצוף   .לפני כן שלושה חודשים, מזה שהיה בעת שנבדקו ואובחנו לראשונה

ולא   שגם במקרים אלה מדובר בהדבקה חוזרת בנגיף,גנטי אפשר לאמת 

 בתוצרי לוואי של ההדבקה המקורית. 

פוטנציאל  על פניו, העומס הנגיפי הגבוה יותר בהדבקה השניה עלול להצביע על  .26

, אולם החוקרים לא התייחסו  15אפילו גבוה מזה שבהדבקה המקורית  הדבקה

נדבקו  אכן  לשאלה האם בפועל אותרו מגעים כלשהם של שני הפרטים שבמאמר 

לבחינת פוטנציאל ההתרבות   בדיקת תרביתלא נראה שנערכה מהם; וכן 

לממצא הוא,  הסבר חלופי אפשרי  .של הפרטיםמגופם  בפועל, של הנגיף

מועד הבדיקות ביחס למהלך ההדבקה היה שונה בין ההדבקה  למשל, ש

 
13 https://osf.io/4fmrg/ 

14 –shold ycle ThreC  הערך המספרי שמתקבל בתוצאת בדיקתPCR .ומעיד על כמות הנגיף )עומס נגיפי( בדגימה שנבדקה   

15 https://www.cebm.net/evidence-synthesis/transmission-dynamics-of-covid-19/ 
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ו של העומס שיאיקה המקורית נערכה אחרי או לפני וכך הבד –הראשונה לשניה 

 העומס הנגיפי. ו שלהעדכנית נערכה סמוך יותר לשיא, בעוד שהבדיקה הנגיפי

ההדבקה של  , לא ניתן, לעת עתה, להכריע בסוגיית כושר לאור אלה

 . הפרטים לאחר הדבקתם המאוחרת

חוו את שני אירועי ההדבקה ללא כל תסמינים, לא   הואיל ושני הפרטים .27

מבלי לבדוק   –שהתפתחה בגופם ניתן בשלב זה לקבוע את טיב החסינות 

בהמשך ישיר, לא ניתן לקבוע מה הגורמים  .לעומקםאת סמני התגובה החיסונית 

 בנגיף  ששונות גנטיתהחוקרים שיערו  ההדבקה החוזרת.שאפשרו את 

עשויה להסביר עמידות מסוימת של הנגיף   במחקר הנבדקיםאצל שאותרה 

השערה זו טרם  אולם  –לנוגדנים מנטרלים שנוצרו בעקבות ההדבקה הראשונה 

 נבחנה. 
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 ומשמעויות ראשוניות  סיכום

העדויות הראשונות ל״הדבקה חוזרת״ בנגיף הקורונה  בשורה התחתונה,  .28

מתוך  כיום  .הבאוכלוסיי  כלשהםעודן מעטות מכדי להעיד על דפוסים 

העדויות להדבקה  הן  בודדות, בעולם מיליון מקרי קורונה ידועים 30-למעלה מ

גם אם אכן מדובר במקרים של חסינות מוגבלת לאחר ההדבקה  , ועל כן חוזרת

 . ברור עד כמה הם נפוציםטרם , הראשונה

יכולתו של ״נדבק בשנית״ שלא חווה   ,כגון היקף התופעה שאלות מרכזיות .29

מחלה להדביק אחרים והיחס בין אופי ההדבקה המקורית לחסינות המתפתחת  

שליך עמוקות על מדיניות ניהול  עשוי להמענה עליהן  פתוחות. תנותרו –

 כאשר זה יהיה זמין.   –  בחיסון יעילאופן השימוש המיטבי וכן על  המגיפה,

על חסינות דווקא עשוי להעיד  אות המחקר שנערך בהונג קונגתוצניתוח  .30

.  שלכל הפחות מנעה מחלה – הקורונה ה לנגיףי אפקטיבית בחשיפה השני

דווקא על חסינות   מעידים שתואר שבמחקר זה כמו שמקרים  יתברר אם

  , המונעת מחלה ומונעת מהנחשפים לנגיף אפקטיבית נרחבת לאחר החלמה

  תפקידים למילוימחלימים  תיעדוף לבחון יהיה ניתןמחדש להדביק אחרים, 

 .קורונה בבתי חולים ומוסדות גריאטריים מחלקות כמו רגישות בסביבות

יתברר במחקרי המשך כי החסינות המתפתחת מהדבקה טבעית במידה ו אולם .31

, ובפרט ואינה מונעת מהנדבקים מחדש להדביק גם אחריםמוגבלת בזמן 

משמעותיות  יהיו לדבר השלכות שמדובר בתופעה שכיחה,  יתברר אם 

 : , כדלהלן בהיבטי בריאות הציבור

 מדיניות לגבי מחלימים:   .א

חיסונים יעילים ובטוחים ככל שיפותחו   -חיסון מחלימים  .1

יידרש לחסן גם את אוכלוסיית המחלימים )מתוך הבנה  

 שחיסוניות טבעית לא מגנה מפני הדבקה חוזרת(.
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  החברתי  הריחוק  הנחיותלדבוק ב מחלימים יתבקשו .2

כלל  המושתות על )מסכות, ריחוק פיזי, התקהלויות( 

 . ללא הקלות כלשהן, הציבור

יידרשו להביא והחקירות  הבדיקות, הרפואהמערכי  .3

בחשבון הדבקה חוזרת בקרב מחלימים ולפעול בהתאם  

 צורך סביר שיהיה, ו)בידוד, דיגום וחקירות אפידמיולוגיות(

לבודד ולבדוק גם מחלימים כחלק מהמאמץ לקטיעת 

 שרשראות הדבקה. 

רחק תבמידה והתופעה תתברר כנפוצה,  :חיסוןחשיבות ה .ב

ותתחזק ההסתמכות על חיסון האפשרות להגיע לחסינות עדר 

והדבקת אחרים מכיוון שככל שקיים סיכוי להידבקות זאת,  עתידי.

אין היתכנות לחיסון המוני באמצעות הדבקה טבעית של מחדש 

שכן גם אלו שיידבקו באופן טבעי, עלולים   בנגיף,  ההאוכלוסיי 

יעניק שייתכן לחיסון עצמו,  רבאש .16להידבק ולהדביק אחרים בשנית 

מעת   מן מוגבל, ויהיה צורך בחזרה עליוחסינות אפקטיבית למשך ז

לעת. כמו כן, ייתכן שהחיסון לא יימנע לחלוטין מחלה אלא יביא 

 למחלה קלה יותר. 

ומתוך עקרון הזהירות  , בנושא המדעיים המידע פערי רקע על -המלצות  .32

 :המונעת, אנו ממליצים על

ניתן לערוך קיום מחקר בקרב אוכלוסיית המחלימים בישראל:  .א

מעקב אחר מחלימים מימי המגיפה הראשונים בישראל )חודשי 

מרץ(, לבדוק אותם באופן עתי ולבחון את טיב התגובה -פברואר

החיסונית במקרה של חשיפה חוזרת של מי מהם לנגיף )על ידי מגע 

להדביק אחרים במקרה  עם חולה מאומת(; וכן את הפוטנציאל שלהם 

 של חשיפה חוזרת כזו. 

 
 .טבעי באופן לנגיף נרחבות אוכלוסיות חשיפתמחיר הכבד בנפש  שכרוך בל נוסףזאת ב 16
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רכיבי הליבה יש לוודא כי מדיניות ריחוק חברתי בקרב מחלימים:  .ב

מחלימים )ריחוק פיזי, שימוש  חלים גם על  של כללי הריחוק החברתי

יודגש כי זו גם  .(ובידוד עצמי בעת הופעת תסמיניםדיווח  במסכות,

 ומניעתן. עמדת המרכז האמריקני לבקרת מחלות  

יש לחדד את מודעות צוותי הרפואה  בידוד ודיגום מחלימים:  . ג

ואף לדגום  לצורך לבודד לכך ובהתאם  ,לאפשרות להדבקה חוזרת

)על   בהינתן חשד קליני גבוה גם מחלימים, 17מסוימים במקרים 

 . (או מגע קרוב עם חולה מאומתו/בסיס תסמינים אופייניים 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
דשים ו( , אין מקום לבדוק מחלימים לקורונה בשלושת הח2020ספטמבר העדכניות )  CDC-הנחיות העל פי  17

הראשונים מאז החלמתם )אלא אם קיים חשד קליני גבוה לתחלואה על פי תסמינים(, וזאת בשל הפרשה מתמשכת 

 מדבקים בסביבתם. של שיירי נגיף שעלולה להוביל לתשובות חיוביות חוזרות בחלק מהמחלימים, למרות שאינם


