
 

 
 
 

 

 פ"א תש חשוןב י"א |  29.10.2020 |חמישי יום 

 בקורונה  למערכה  הלאומי  והידע  המידע  רכזמ
 193מספר  סמךמ

  ילדיםב אוחריםמ סיבוכיםחוסר הבהירות לגבי שכיחותם של 
 מחייב מעקב לביאור היקף התופעה  בנגיף הקורונה ושנדבק

 הדברים   עיקרי

  קלה   מחלה  של המקריםט  מוחלהברוב    חווים,  הקורונה  נדבקים בנגיף הילדים   .1

 .  בעבורם כנמוך מוערך זו ממחלה הסיכון , וככלל,  בלבד

הדיווחים   .2 מתרבים  הק לאחרונה  בנגיף  שנדבקו  ילדים  סבלו  על  ואשר  ורונה 

אמוד  קשה מאוד ללפי שעה,    בוכים מאוחרים גם לאחר ההחלמה. עם זאת,מסי

שכיחותן   תופעות  את  זאת,  אלושל  היתר,.  אב  בין  תת  תת  חוןבשל  מודעות  , 

,  לעת עתההגם שכך,    בראשיתו(.מצוי  היעדר מחקר ייעודי מספק בנדון בעולם )ו

 . ת נדירות פעובתומדובר שמסתמן 

המאבוהסי .3 רב הוא  בילדים    ביותרוהנחקר  המוכר  וחר  ך  דלקתית  תסמונת 

ו  (PIMS)  מערכתית ממושך  בחום  איהמאופיינת  איברים -סימני  של  ספיקה 

גם  להסתמ  עלולהששונים   חייםוסוערת  כמחלה  ן  שכיחותה  מסכנת   .

בין   ונעה  ברורה  אינה  אחד לכמה  בין  למקרים    אחד לכמה מאותהמדויקת 

של    לפיא חולי  מקרים  ביקורונהילדים  דווחו  שראל.  של ,  בודדות    עשרות 

 .  מהמדווח בחו"ל שכיחות נמוכה יותר, המעלים עד כה מקרים

זאת .4 העלייהלצד  עם  הקורונההילדים  במספר    ,  מצטברים  ,  שהחלימו  חולי 

, סוכרתכגון    בקרבם  נוספים  מאוחריםסיבוכים  על    מועטים  דיווחים

נוירולוגיות על    נדירות  תסמונות  הממשיוכן  שהחלימו  לסבול,  כים  ילדים 

כגון  בדומה   ספציפיות  בלתי  מתמשכות  מתופעות  קושי עייפותלמבוגרים,   ,

וכאבים נשימה  קשיי  זאת,  בריכוז,  עם  שעה,  .  תופעולפי  אודות  אלו    תהידע 

ספורים,  דיעל  ומתבסס    מוגבל מקרה  ודיווחי  תקשורת  שפורסמו ווחי 

 בספרות המדעית.  
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המקריםכי  מסתמן   .5 מאוחרי  במרבית  סיבוכים  ילדים  וושדם  של  בקרב  חו 

מדובר בילדים  היה  קלים והיו    מחלת הקורונה הראשונית, תסמיני  מחלימים

 . בריאים

על   ומספק לפי שעה  ודאיועל כן אין מידע    מחלה חדשהמחלת הקורונה היא   .6

הטווח, ארוכות  בפרט.    השפעותיה  כי  כך,  ובילדים  עתה,  לעת  שנראה,  הגם 

המדווחות המאוחרות  ילד  התופעות  שבקרב  ש,  נדירותהחלימו  ים  המידע הרי 

מש חומרתן  היקפן,  אלואודות  תופעות  של  הפיכותן  ומידת    חלקי הינו    כן 

 . בקרב ילדים מחלימים נוסף מעמיק מחקר קליני ייעודי , ומצריך וראשוני

  חלואה יש לפעול לצמצום היקף הת,  הזהירות המונעתמתוך עקרון  על כן, ו .7

בארץ הגיל  שכבות  כלל  לשיקולים  ילדיםבקרב  לרבות  ,  בקרב  בכפוף   ,

בהגבלות  נוספים הקלה  על  ההחלטות  בקבלת  לשקלל  מומלץ  הפחות  לכל   .

 . , הגם שהיקפו אינו ברורסיבוכים המאוחריםאת מרכיב ה ,ת בילדיםהקשורו 

הרפואה  מודעות  את    להגביראף  מומלץ   .8 לדיווחצוותי  בקהילה(  ים  )ובפרט 

 . אלוסיבוכים מאוחרים  אודות מהעולם

אחר ילדים שהחלימו  ברמה הארצית  ב  עקאת המהבנתנו להגביר  נכון ל, כמו כן .9

וייעודי  יםמחקרבאמצעות  ) סיבוכים במסגרת  ף  אים  אחר  טווח  ארוך  מעקב 

ב מהמחלה  שהחלימו  בילדים  מחלימיםמאוחרים  בפרט,   .(ייעודיות  מרפאות 

בקרב    PIMSאחר מקרי תסמונת    ריםלקיים מעקב, דיווח ורישום סדו מומלץ  

 בארץ.   ילדים שהחלימו מהמחלה
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 מבוא

מגיפת   .10 של  התפשטותה  רבמאז  מחקרים  נערכו  ה  השפעת  עלים  הקורונה 

ט  מוחלהילדים. ממחקרים אלו עולה כי אמנם ילדים נדבקים בנגיף, אך ברוב  ב

  מוערך   זו  ממחלה  הסיכון, וככלל,  בלבד  קלה  מחלה  חווים  הם  של המקרים

 .1בעבורם כנמוך

על  צטבריםומ   הולכים  לאחרונה, .11 ונכויות  יסשורת    דיווחים  מתמשכים  בוכים 

  . שסבלו ממחלה קלה  אלוגם בקרב    ,מחלימים ממחלת הקורונההמופיעים ב

העל לאור  זו,  הילדים, יבמסגרת  אוכלוסיית  בקרב  הקורונה  חולי  במספר  יה 

דיווחים ומהעולם  , מצטברים  או  שכימתמסיבוכים  אודות    ,מהארץ  ם 

אין בשלב    .ילדיםגם בקרב  מאוחרים   כי  נתונ יודגש,  לגבי  זה  ים מוכחים 

שנצבר    המוגבלהמידע  קרי  עימסמך זה יתאר את  מקרים אלו.  שכיחותם של  

של  פגיעותהבנושא   ב  המתמשכות  ילדיםהנגיף  עד  ,  2קרב  אודותיהם  והפרטים 

 . לנקודת הזמן הזו

ונ .12 הכי  אמר  נסייג  חמחלהינה     19COVID-מחלת  שעה,,  ולפיכך  דשהה   לפי 

בקרב  אלו  של תופעות    הפיכותן  ידתומ  משכןהיקפן, חומרתן  המידע אודות  

קליני  ומצריך    ,וראשוניחלקי  הינו  שהחלימו    ילדים כפי  ייעודי מחקר   ,

מדובר    כי , לעת עתה,  נראהש הגם    ,זאת   . ברחבי העולם  בימים אלו  שמתקיים

 .3 בתופעות נדירות

 ( PIMS) ילדיםית בקרב רב מערכת תסמונת דלקתית

תסמונת  "הוא    םיבילדצפה  נשלה  המח של    מוכר ביותרההמאוחר  סיבוך  ה .13

ילדים  דלקתית בקרב  מערכתית    PIMS - Pediatric multisystem)  " רב 

 
  .%27-ל  -.50, מדובר על בין  ות השונות בקרב אוכלוסיית הילדים חולי הקורונה בארה"ב, מתוך הנתונים המדווחים על ידי המדינ 1

 [.5] 0-0.16%של זעומים  חוזי תמותהפוז עם אמהחולים אשר נזקקים לאש
 [. 1,2בנושא ]אודות הסיבוכים והנכויות המתמשכים בקרב מחלימים מקורונה, ראו מסמכי מרכז המידע והידע  להרחבה 2
 [.12] גו, ארה"בפול בשיקא-לדוגמא באוניברסיטת דהבנושא זה נערך מחקר  3
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inflammatory syndrome  מכונה גם .C-MIS)4,    הכוללת חום ממושך וסימני

שונים-אי איברים  של  בה  ספיקה  ממזכירה  אתחלק  מחלת    מאפייניה 

  עורקים הכליליים מפרצת בדלקת חריפה בכלי הדם שעשויה להוביל ל)  קיקווסא

 , דבקות בנגיףי לאחר הה  בועותש  4כשבועיים עד  מופיעה  ת(. התסמונת  ולמוו 

בריאים ו ילדים  אצל  יותר  החל  ,  5-14י  אבגיל   נפוצה  שונות,  חומרה  ברמות 

  . וז ועד מוות הדורשת אשפ  מחלה קשה ומסכנת חייםעבור בממחלת חום קלה,  

תסמיגם  עלולה    זו,מאוחרת  תסמונת   במעלכלול  הנשימה נים  , רכת 

העצבים לדלקתי,  במערכת  סימנים  העיכול,  המוח  במערכת  בקרומי  ות 

  ארוכות הטווח השלכותיה  לפי שעה,    [.,3519,208,]  5ה ומעורבות לבבית קש

 .אינן ידועות, של התסמונת

לקיומה   .14 עדויות  כי לאחרונה מתרבות  גם בקרב מבוגריםנציין,  זו   6של תסמונת 

כפ ילדים  בקרב  רק  שהוערולא  ]י  כה  עד  ל  [.3,4ך  , 2020באוקטובר    15-נכון 

  1097חולי קורונה מאומתים )ילדים  מ   1:700-בארה"ב היא כשכיחות התסמונת  

מוות  20-ו  מאומתים  מקרים בילדים  741,891מתוך    מקרי  קורונה  (  [5]  מקרי 

פ  אנליזה-במטא  הנמצא  דומה  . שכיחות[21,24] ב ואשר  ביוני    Lancet-רסמה 

כה,  בישראל,  .[38]  2020 על    עד  של  רותשע  דווח    מקרים   בודדות 

  100,000-שנים )עם כ  18חודשים עד    3גילאים של  באוכלוסיית הילדים, בטווח  

בני  ילדים מאומתיםחולי    שנים,  0-19,  בארץ    קורונה  זושדווחו    ( [13]  בתקופה 

השכיחות  [.6,7,10] בודדים(,1)  בישראל המדווחת    כך,  יותר    :אלפים  נמוכה 

בספרותמהזו  מ  הלכאור  לאורובחו"ל,    דווחת  תת    ייתכן  או  אבחון  דיווח  תת 

א מחד  מאומתיםבארץ  ילדים  אבחון  תת  לעומת  ב  לקורונה  ו  , ישראלחו"ל, 

אל, סביר שהשכיחות בארץ קרובה  לאור היקף בדיקות נרחב במדינת ישרמאידך.  

לל  מתוך כ השכיחות "האבסולוטית"  בדבר    ניתן להכריעלא    אךיותר לאמיתית,  

 
תסמונת    4 אודות  מסמ  PIMSלהרחבה  ראו  הבילדים,  מרכז  והידע  ך  ]מידע  הנחיה    [19בנושא  פרסםקוקווי  אשר  האיגוד    ליניים 

 .[16הישראלי לרפואת ילדים ]
2--כמהילדים החולים היו עם מעורבות לבבית עד כדי מפרצות בעורקי הלב ו   NEJM  ,20%-10-בסדרה אשר פורסמה בסוף יוני ב5

 .  טרו נפ 4%
 [.11הסתמנות דומה ]עם  50-21ני מקרים של בוגרים, ב 27-, דווח בA-MISעל סינדרום דומה במבוגרים המכונה בשם  6
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זו מדגישה עוד יותר את חשיבות המעקב וביצוע   . יףים שנדבקו בנגדהיל עובדה 

 מחקר לביאור התשובה.  

יפורטו מגוון תסמונו .15 , אשר מצטברים בשלב זה למספר ת נוספות שאותרו להלן 

 . עשרות מקרים

 הומיותי ז)פוסט( תסמונות נוירולוגיות בתר 

הרפואית .16 זה  קיימים  ,  בספרות  תיאוריבשלב  אודות    דיםודב  מקרה   מספר 

)שאינן ייחודיות לנגיף הקורונה    זיהומיות  בתר  )עצביות(  תסמונות נוירולוגיות 

נגיפיים אחרים( זיהומים  ודווחו גם לאחר    , לאחר מחלת קורונה בילדים  ,החדש 

  ADEM-[ ו31]   Transverse Myelitis,  [26-28]  "גיאן ברה"תסמונת  כדוגמת  

(Acute Disseminated Encephalomyelitis[ המקרים, .  [29(  במרבית 

הי   תסמיני הראשונית  הקורונה  התסמונות    יםקל  ומחלת  להופעת  עד 

 .השונות

 של הגוף  )חיסונית( מחלות הנקשרות לתגובה אימונית

קיימים   .17 כי  דיווחיםנציין  הרפואית,  ב  בודדים  בספרות  אפשרי  קשר  ין אודות 

הק אחרות  החיסושורות  מחלות  למחנית  לתגובה  הגוף  הקורשל    -ונה  לת 

 כדוגמת:

-מחקר רטרוספקטיבי אשר בוצע על ידי חוקרים מה  –  ת אינסוליןיתלויסוכרת   (1

Imperial College    הרפואי העת  בכתב  באוגוסט  ופורסם   Diabetesהבריטי 

Care    בהשוואה לשנה  ה,  מרכזים רפואיים בבריטני  5-בסקירת נתונים מציין, כי

  חדשה בקרב ילדים   1וג  סוכרת סבהופעת    80%-ל כקיימת עליה שרגילה,  

. החוקרים מציינים כי  מקרים חדשים בהשוואה לשנה רגילה(  12-15)עליה של  

וכי   אפשרי  בקשר  נוסףמדובר  מחקר  מחלת    נדרש  בין  הקשר  את  לבסס 

להופעת הסוכרת בינלא .  הקורונה  נפתח מאגר  זה  ומי שמטרתו בעקבות מחקר 
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מקר אותם  כל  את  חדשים  סוכי  לרכז  בקורהקשורירת   COVIDIAB)"נה  ום 

Global Registry "7) [,3723.] 

תרומבוטית  (2 מקרהקיימים    –  8מיקרואנגיופתיה  דיווחי  אודות    מספר 

הגורמות ליצירת קרישים בכלי  התייצגויות שונות של מחלת הקורונה בילדים  

 :הדם הקטנים

ים אשר התייצג עם  שחוד  16מונת בעולל בן  דיווח מקרה אודות התס (1)

חדשה א  אורמית  המוליטיתסמונת  תו  סוכרת  טופל 9פיינית ולא   ,

 [. 39באקוליזומאב )נוגדן חד שבטי כנגד מערכת המשלים( והחלים ]

מיקרואנגיופתיה   (2) רקע  על  חריפה  כלייתית  פגיעה  אודות  מקרה  דיווח 

בת   במטופלת  היא    14תרומבוטית  אף  נזקקה  אשר  לטיפול שנים 

 [. 42להחלמתה ] באקוליזומאב עד

שנים אשר    8מטופל בן    אודות  דחאה   -  מקרה    ידיווח  שני  –  10תסמונת נפרוטית  (3

בפנים ונפיחות  גסטרואינטסטינליים  תסמינים  עם  החולים  לבית  והשני, הגיע   ,

לטיפול ממושך    ותסמונת נפרוטית ונזקקשנים אשר פיתחו    15אודות מטופל בן  

 [. 43,44ם ]בקורטיקוסטרואידי

 [.30י מקרה ספורים ]ווחדי – (Reactive Arthritis) ים תגובתיתדלקת מפרק  (4

LONG COVID   )תופעות גופניות מתמשכות בלתי ספציפיות במחלימים( 

)בארה"ב, הם מהווים    באוכלוסיית הילדיםהקורונה  חולי    היקףבמקביל לעלייה ב .18

להתפרסם  החלו    ,([5]  2%-מכלל החולים, בעוד שבמרץ, היוו רק כ  11%-כעת כ

 
7 http://covidiab.e-dendrite.com/ 

 . קרישי דם מרובים בכלי דם קטניםודלקת רחבה  8

  ליה. תסמונתובפגיעה בתפקוד הכיות( חסור בטס)מ אנמיה המוליטית מיקרואנגיופתית, בתרומבוציטופניהבתאפיינת תסמונת המ  9

 [. 40] זאת כרוכה בתחלואה כבדה ובתמותה גבוהה

 .תסמונת נפרוטית היא מחלת כליה, המתבטאת בהפרשה מוגברת של חלבון בשתן ובהופעת בצקת 10

http://covidiab.e-dendrite.com/
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 בלתי ספציפיות   ות מתמשכותפעתוות  ודא  דיווחים  בעולם  תבאמצעי תקשור

[. 25,33,3618,]  שונות  נגיפיות  וכן על ילדים הסובלים מתסמונות פוסט  בקרבם

חילוץ   המאפשר  טוב,  נתונים  בסיס  קיים  מבוגרים  אצל  בעוד  כי  לציין,  חשוב 

אודות   אפידמיולוגיים  ה נתונים  ילדי17]  ותתופעשכיחות  אצל  קיימת [,  ם 

דגימה עמידה   ןה,  יתיסבסוזיהוי    הטיית  כאוכלוסיה  שנחשבו  העובדה  לאור 

נדגמו לא  כן  ועל  מדובר כנדרש  למחלה  המקרים  שברוב  העובדה,  לאור  והן   ,

ו  עצמונית  החולפת  יחסית,  קלה  רופא  במחלה  אצל  ביקור  מצריכה  אינה  אף 

מתמשכות.  של התופעות השכיחותן    לאמוד את  קשה מאוד[. בשל כך,  18,25]

מצוי  , ועודנו בוסרי  י הייעודי בנושא זה בעולםר האקדמכמו כן, נראה כי המחק

 .  בראשיתורק כעת 

כה   .19 עד  פורסמו  התקשורתכך,  מקרה   עשרות ,  באמצעי  שעה,   ,11דיווחי  לפי 

פרס אקדמיוללא  מלווים,ימים  הממשיכים ילדים    על  ם  מקורונה  מחלימים 

 עייפותובכלל זאת מ, ng COVID”“Lo12-מתופעת ה, מבוגריםבדומה ללסבול, 

נשימה,  שיעולית,  תמשמעו שרירים,  פרקים,  מכאבי  ,  קשיי  ראש, כאבי   כאבי 

בעיות   , פריחות  סחרחורות, שיער,  נשירת  נימלולים,  בריכוז,  קושי 

בחילות הקאות)  גסטרואינטסטינליות  ש  -  (ושלשולים  ,  ועד  הנמשכים  בועות 

המחלה  חודשים מקרים  על    בתקשורתח  דוו  בנוסף,.  הראשונית  לאחר 

בילדים    13l Orthostatic Tachycardia SyndromePostura  (POTS)  של  בודדים

עם דיסאוטונומיה פוסט   13בת    )מחלימה(  . כמו כן, דווח על מטופלתשהחלימו

 [.  36,33,349,12,18,15,25,חדשה ] 14ויראלית 

 סיכום והמלצות

 
 וניאן ואחרים. ן הסמית'ס האטלנטיק, מגזי, וולסטריט גורנל, סי אן אן טיימס, ניו יורק כגוןעיתונים וכתבי עת שונים, ב 11

12 [ מח  [.2ראו  המחלהקבוצת  של  הטווח  ארוכי  מהסיבוכים  הסובלים  קורונה  עצמם  לימי  ומכנים   ,Long Haulers    התארגנה

 .[14] לעורר את המודעות לסיבוכים אלו והקימה אתר המבקש 
13POTS   לאחריה הוא סובל  לעמידה ש  סובל ממנה מתייצג עם פעימות לב מואצות בעקבות מעברשר האדם ההיא תסמונת א

 ות. רת או התעלפמסחרחו 
מאיזון   14 יוצאת  האוטונומית  העצבים  מערכת  בו  נוירולוגי  מצב  היא  עשוי    –דיסאוטונומיה  המצב  נגיפי.  זיהום  בעקבות  לעיתים 

 [.22בלוטות הזיעה וכלי הדם ] , המעיים,לגרום לתפקוד לא תקין של הלב, שלפוחית השתן
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שנדלסיכום .20 ילדים  כי  מסתמן  ע ,  הקורונה  בנגיף  לסבול  לבקים  הם  אף  ולים 

מתמ שעה,  ךאשכים,  מסיבוכים  הקיים,    לפי  המידע  סמך  כי  ועל  נראה 

נדירים  אלו  הקורונה(:1)  סיבוכים  לנגיף  מאומתים  ילדים  שהיקף  .  אלפי  ככל 

יעלה בילדים  לעלות  כך  ,  התחלואה  שיאובחנו  גם  צפוי  הילדים  של  מספרם 

חדשים    מתמשכיםנזקים  אחר    ך ולעקוביש להמשי  .כסובלים מתופעות אלו

 .  בילדים שהחלימו ית(פואת הר)שטרם דווחו בספרו

ב .21 כי  מאוחריםהעובדה  ובמקרים    סיבוכים  ברורה  אינה  השכיחות  מסוימים, 

נדירה,   כי התופעה הינה אכן  דיווחים בודדים, עשויה מחד לרמוז  ישנם  אחרים 

ודיווח. דיגום  מהטיות  גם  לנבוע  עשויה  מאידך  הבהירות,  אול  אך  חוסר  ר 

יותר  עוד  מחשיבות  ה  מתחדדת  מתמשכים  תסמ  אחר  עקבבניהול  ינים 

 בילדים לביאור הסוגייה. 

היא   .22 הקורונה  חדשהמחלמחלת  כן    ה  וודאיועל  מידע  השפעותיה על    אין 

, יש מתוך עקרון הזהירות המונעתו. על כן,  ובילדים בפרט,  ארוכות הטווח

התחלואה   היקף  לצמצום  כ לפעול  שכבבקרב  הגיללל  לרבות בארץ  ות   ,

ילדים כן בקרב  כמו  את  להגבי  ץמומל,  .  הרפואהר  צוותי  )ובפרט   מודעות 

ל מהעבקהילה(  אודות  ודיווחים  מאוחריםלם   מעקב   לאפשרכן  ו  אלו  סיבוכים 

טווח שהחלימו    ארוך  בילדים  מאוחרים  סיבוכים    למשל ,  מהמחלהאחר 

מחלימים  באמצעות   כמו  לילדיםייעודיות  מרפאות  שהו ,  לאחרונה  זו  קמה 

, ורישום סדורים  , דיווחמעקביים  מלץ לקומכמו כן,    .15בבית החולים "שניידר"

הארצית הבריאות(  ברמה  למשרד  דיווח  חובת  תסמונת    אחר,  )החלת  מקרי 

PIMS   .בקרב ילדים שהחלימו מהמחלה 

 
15 https://www.schneider.org.il/?CategoryID=844&ArticleID=4469   

https://www.schneider.org.il/?CategoryID=844&ArticleID=4469
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שתוארה   "ילדיםתסמונת הדלקתית הרב מערכתית ב"תרשים המתאר את מעורבות מערכות הגוף השונות ב

 [ 32]אקי הדומה לה  ת קווסה למחלאבעקבות הידבקות בנגיף הקורונה, ובהשוו
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