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מאפיינים קליניים ואפידמיולוגיים של נגיף
הקורונה SARS-CoV-2
תקציר:

החל מחודש דצמבר  ,2019נגיף הקורונה החדש  SARS - CoV -2התפשט
במהירות ברחבי העולם וגורם לתחלואה ב־ .COVID-19חוקרים רבים מנסים
לסווג את מאפייני החולים כדי למצוא דרכים טובות יותר לאבחנה וטיפול.
המידע הנאסף על מהלכו הקליני מסתמך על שורה של מאמרים שפורסמו
לאחרונה.

מילות מפתח:

נגיף הקורונה; מגיפה.
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תקופת הדגירה של הנגיף
תקופה זו מוגדרת כתקופה בין המגע הפוטנציאלי המדבק
המוקדם ביותר ועד להתפתחות תסמינים .תקופה זו הוערכה
כבעלת חציון של  5.1ימים (רווח בר סמך של 5.8-4.5 ,95%
ימים) ,כאשר פחות מ־ 3%מקרב הנדבקים מדגימים תסמינים
תוך יומיים ( 2.9-1.8ימים) מההדבקה ,ו– 98%מקרב הנדבקים
מדגימים תסמינים עד  12ימים [ .]1ברוב המחקרים שנבדק
בהם נתון זה ,הודגמה תקופת דגירה חציונית של  6-4ימים
[ ,]4-1העשויה להמשך עד  12.5ימים [ ,]5כאשר כבר בתחילת
מהלך ההתפרצות רוב הנתונים תמכו בתקופת בידוד של 14
ימים [ .]5ההערכה היא ,כי כל אדם הנדבק ב–SARS-CoV-2
מדביק  2.7-2אנשים בתנאים טבעיים (ערך הידוע גם כ–basic
 .]2[ )R0 ,reproductive numberלשם השוואה ,ערך  R0של נגיף
השפעת העונתית עומד על .]6[ 1.28
הסתמנות קלינית של

COVID-19

להסתמנות הקלינית של הנגיף טווח הנע בין אי תסמיניים,
תסמיניים עם תסמינים נשימתיים ,ותסמיניים עם דלקת
ריאות קשה [ SARS-CoV-2 .]4מדביק אנשים בכל הגילים,
אך התחלואה נוטה להיות חמורה יותר במבוגרים ופחות
חמורה או אף אי תסמינית בצעירים [ .]7הטבלה מטה מציגה
את דרגות החומרה על פי קריטריונים קליניים; בקרב 81%
מקרב הנדבקים המחלה קלה ,בקרב  14%המחלה קשה ובקרב
טבלה :1

סיווג לדרגות חומרה של תחלואה ב–COVID-19נ[]7
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1
חורש
1

2

קל

היעדר מחלה קשה.
דלקת ריאות /ללא דלקת ריאות

קשה

קוצר נשימה ,קצב נשימות  30ומעלה ,ריווי בדם 93%
ומטה ,PaO2/FiO2<300 ,תסנינים של מעל  50%משדות
הריאה תוך  48-24שעות

קריטי

כשל נשימתי ,הלם אלחי ,כשל רב איברים

 6%המחלה קריטית [ .]7בטבלה  1מצוין הסיווג לדרגות
חומרה לפי קריטריונים קליניים.
התסמינים הקליניים הדומיננטיים הם חום (,)98%-83%
שיעול ( )82%-76%וקוצר נשימה ( .]3,2[ )55%-31%שיעור של
כ– 69%דיווחו על חולשה .תסמינים נוספים הם כאבי שרירים
( ,)14.8%שלשול ( ,)10%-2%חוסר תיאבון ( ,)30%כאב ראש
( ,)14%רהינוראה ,הקאות ( )5%והמופטיזיס ( .]7,3,2[ )1%נתוני
משרד הבריאות אודות  828החולים הראשונים בישראל מראים
תמונה קלינית דומה  42% -מהחולים פיתחו חום ותסמינים
נשימתיים 22% ,חום ללא תסמינים נשימתיים 28% ,פיתחו
תסמינים נשימתיים בלבד ו– 8%היו ללא תסמינים כלל [.]8
ההסתמנות הראשונית של המחלה משתנה בין מטופלים.
מתחת לחצי מהחולים יחוו חום כתסמין ראשון ,אך הרוב
המוחלט מפתחים חום בהמשך ( 43.8%בהתחלה לעומת
 88.7%בהמשך) [ .]2בבחינת תזמון התסמינים הקליניים
במהלך המחלה ,מחקר שבוצע הראה שטווח הזמן החציוני
מתחילת המחלה עד לפיתוח חום ושיעול עמד על יממה ,ועל
כ– 7ימים לפיתוח קוצר נשימה [ .]9במחקר אחר דווח על כ–5
ימים עד לפיתוח קוצר נשימה ו– 8ימים עד לפיתוח מחלת
ריאות קשה [ .]3הזמן החציוני עד להגעה לאשפוז הוערך
תחילה כ– 7ימים (טווח בין־רבעוני  8-4ימים) [ .]3מהלך
המחלה הכולל במקרים קלים הוא בערך שבועיים .במקרים
קשים ,המחלה עשויה להמשך  6-3שבועות ,אם כי בין תחילת
התסמינים ועד לפיתוח מחלה קשה והיפוקסיה ייתכנו שמונה
ימים בלבד (טווח בין־רבעוני  12-6ימים) [.]7
גורמי סיכון לתחלואה ותמותה
(overall case fatality rate,

שיעור התמותה מתוך כלל החולים
 )CFRהוא  ,2.3%כאשר במקרים קשים ובקרב מטופלים
מבוגרים ערך זה גבוה יותר לנוכח גורמי סיכון נוספים
[ .]10,3,2במחקר שבוצע בסין דווח על שיעור תמותה של
 49%בקרב החולים הקריטיים ,אשר היוו  5%מכלל החולים
[ .]11במדינות עם עומס תחלואה גבוה כגון איטליה ,ה–CFR
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בקרב בני  79-70עומד על  13%ובקרב בני  89-80שנים הוא
עומד על .]12[ 20%
תחלואה ב– COVID-19היא יותר רווחת בקרב האוכלוסייה
המבוגרת וגם יותר קשה [ .]13,10,7הנתונים האחרונים של
איטליה מראים כי  37%מהחולים הם מעל גיל  70שנים,
כ– 38%בני  70-51שנים ,כ– 24%בני  50-19שנים וכ– 1%בין
הגילים  18-0שנים [ .]12במחקר [ ]2הודגם ,כי הגיל הממוצע
של החולים שפיתחו מחלה קשה היה  52שנים ,בעוד שהגיל
הממוצע בקרב אלה שפיתחו מחלה קלה היה  45שנים .חולים
שמחלתם הייתה כרוכה בהנשמה חודרנית ,במוות או באשפוז
בטיפול נמרץ היו בגיל ממוצע של  63שנים לעומת גיל ממוצע
של  46שנים בקרב אלו שלא ,בהתאמה [ .]2בעבודה אחרת
שנבדקו בה גורמי סיכון לפיתוח  ARDSכתוצאה מתחלואה
ב– COVID-19נמצא ,כי פער הגילים הממוצע בין החולים
שפיתחו  ARDSלעומת אלו שלא עמד על  12שנים [ .]13כמו
כן ,נמצא כי שיעור התמותה גבוה יותר באוכלוסייה המבוגרת.
בדו"ח שפורסם על ידי ה– WHOדווח על שיעור תמותה של
 22%בקרב בני  80שנים ומעלה ,לעומת פחות משיעור של 4%
בכלל האוכלוסייה [.]7
הודגם ,כי  23%מהחולים ב– COVID-19לקו במחלה כרונית
פעילה ואלה היו מועדים יותר לפיתוח מחלה קשה יותר [.]2
המחלות השכיחות היו יתר לחץ דם ( ,)76.1%סוכרת (,)35.5%
מחלת לב איסכמית ( )33%ופרפור פרוזדורים (.]14[ )24.5%
מתוך החולים שאושפזו בטיפול נמרץ או נפטרו במהלך
האשפוז 58% ,סבלו ממחלה כרונית [ ]2ורובם היו בגילים
מבוגרים .המחלות הכרוניות שהעמידו מטופלים בסיכון רב
יותר לתחלואה קשה היו יתר לחץ דם ,סוכרת ,מחלת ריאות
כרונית ,מחלת לב כלילית ,ממאירות ,מחלת כליה כרונית
ודיכוי חיסוני [ .]3,2באיטליה ,הנתונים מדגימים כי ל–1%
לפחות מהחולים לא הייתה תחלואה נלווית ,ל– 25%הייתה
מחלה כרונית אחת ,ל־ 26%היו שתי מחלות כרוניות ול–49%
מהחולים היו שלוש מחלות כרוניות [.]14
רוב הנתונים אודות המחלה מצביעים על תחלואה נמוכה
יותר בקרב ילדים  -כ־ 1%מהחולים הם מתחת לגיל  10שנים
[ .]11כמו כן ,המחלה היא לרוב קלה יותר בקרב ילדים; במחקר

בסין שנבדקו בו  2,143ילדים שחלו ב– ,COVID-19נמצא כי
 90%מהחולים היו אי תסמיניים לחלוטין ,קלים או בינוניים.
במקביל ,הודגם כי שיעור הילדים שפיתחו מחלה קשה היה
גבוה יותר ככל שהגיל היה קטן יותר [ .]16,15התסמינים
השכיחים של המחלה בילדים הם שיעול ( ,)49%אודם בלוע
( )46%וחום ( )42%ומופיעים בשכיחות נמוכה יותר מאשר
במבוגרים [ .]17בארץ דווח על ידי משרד הבריאות ,כי 3%
מבין  250החולים הראשונים היו בין הגילים  9-0וכ־ 8%היו
בין הגילים  19-10שנים [.]8
הדבקה ופיזור של הנגיף
חשוב לתת את הדעת על כך שכל נשא של הנגיף עשוי להיות
מדבק ללא קשר להסתמנות הקלינית שלו ,וכי נשא של הנגיף
עשוי להדביק בזמן תקופת הדגירה טרם יפתח תסמינים או
במהלך היותו נשא אי תסמיני לחלוטין [ .]20-18עדויות
מראות ,שנשא אי תסמיני עלול להיות מדבק באותה צורה
ביחס לחולה תסמיני.
במחקר אחד נמצא ,כי אדם שנדבק יכול לפזר את הנגיף
( )sheddingלמשך  20יום (מרווח בין רבעוני של  23-12ימים)
מרגע הופעת התסמינים ,גם אם משך מחלתו היה קצר מכך
[ .]9במחקר שביצע אנליזה וירולוגית של הנגיף בקרב חולים
קלים־בינוניים הוכחה הכפלה פעילה של הנגיף בדרכי האוויר
העליונות והתחתונות ברמות גבוהות במהלך השבוע הראשון
של התסמינים ,שהגיעה לשיאה ביום הרביעי [ .]22החל מהיום
השמיני ,לא הצליחו לבודד נגיף פעיל ומדבק למרות נוכחות
של רמות גבוהות של רנ"א נגיפי ברוק ובליחה .גם במטופלים
שהחלימו מבחינה קלינית נראה רנ"א נגיפי בדגימות ליחה
וצואה למשך  22ימים לאחר הופעת התסמינים ,אך כאמור לא
הייתה עדות לנגיף בעל יכולת הדבקה [.]22,3
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:)ביאור לתמונת השער (תמונה עליונה נגיף קורונה
מתחם "היבדק וסע" בגני יהושע בתל אביב
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 כמצטיין,הוא סיים את לימודיו בבית הספר 'אוהל שם' ברמת גן
. ושירת בהצטיינות כקצין ביחידת סייבר, בעיקר במחשבים,במדעים
 החל בלימודי,למרות שקיבל שלל הצעות מפתות מחברות היי טק
. וכעת מסיים את השנה החמישית,הרפואה באוניברסיטת תל אביב
 והיה אחראי שלוש,דין פעיל מאוד באגודת הסטודנטים לרפואה
שנים על חילופי הסטודנטים לרפואה בין ישראל לאוניברסיטאות
 שצילומיו וכתבותיו ממסעותיו ברחבי, דין הוא צלם.מובילות בעולם
 דין – כמו רבים מחבריו – התנדב.העולם פורסמו במקומות שונים
 הוא מתנדב במתחמי "היבדק,עם תחילת המשבר לשרת בכל מקום
וסע" – והתאחדות הסטודנטים לרפואה ביקשה ממנו לתעד את
 שחלקם, הנה כמה מצילומיו.חבריו ללימודים בתקופה הדרמטית הזו
.זכו לתהודה עולמית
יהודה שינפלד
עורך ראשי
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שלשול? כאבי בטן? גזים? קלקול קיבה?

קלבטן פורטה ושקט בבטן

ח
ד
ש
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בי ולאומית

ק
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ן
קפלייה פורטה
ח
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ה
,
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ל
ת
כפולה מהר השפעה
גיל

הענות גבוהה לטיפול-עוצמה כפולה

כל קפלייה מכילה ריכוז כפול של החומר הפעיל.Bismuth Subsalicylate 524 mg ,
מאפשר נטילת קפלייה בודדת למנה טיפולית ,במקום שתי טבליות.

מנגנון פעולה ייחודי

שילוב  Bismuth Subsalicylateבמרכיבים הפעילים מאפשר פעילות אנטי
בקטריאלית ואנטי וויראלית ,יחד עם פעילות אנטי דלקתית ואנטי סקרטורית.
התרופה אינה פוגעת בפריסטלטיקה של המעי.

מטיילים? קחו אתכם קלבטן פורטה!
מאושר לטיפול בTraveler’s Diarrhea (TD)-

קלבטן פורטה מיועד להקלה במקרים של:
* מתחת לגיל  12שנים
השימוש בהנחיית רופא

✓ כאבי בטן עוויתית ✓ שלשול ✓ בחילה ✓ גזים ✓ קלקול קיבה
✓ קשיים בעיכול ✓ מאושר לטיפול בTraveler’s Diarrhea -

 www.meditec.co.ilו 1-800-800-678
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פרופיל בטיחותי גבוה

