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סמונת של ת ,עדיין נדיר אך ,מהרגיל גבוהרעות אהישיעור 
 COVID-19-מקושרת ל ברחבי העולם בילדיםמסוכנת 

 עיקרי הדברים

 תסמונתשל  ות חריגהרעהיאמדינות  כמהמזוהה ב בשבועות האחרונים .1

-איוסימני ממושך חום הכוללת  ,בקרב ילדים תמערכתי-רב תדלקתי

דלקת  - מחלת קווסאקיאת  היניבמאפי המזכירו ספיקה של איברים שונים

  .ולמוות חריפה בכלי הדם שעשויה להוביל למפרצת בעורקים הכליליים

בילדים המתרחשת  מאוד נדירהזיהומית -מדובר בתסמונת בתרנראה כי  .2

 .SARS-CoV-2-הדבקה בנגיף הלאחר  ספורים שבועותומבוגרים צעירים 

 .רה"בבא MIS-C-ו בבריטניה PIMS התסמונת קיבלה את השם

מבוגרים הם ילדים הלוקים  -קי אשל קווס המאלשונים  מאפייני התסמונת מעט .3

, מערכת העיכולביותר מעורבות של תסמינים במערכת הנשימה ו ישנהיותר, 

מאות על  עד כה דווח ומעורבות לבבית קשה. סימנים לדלקתיות בקרומי המוח

  ובצפון אמריקה. מערב אירופהעיקר בב ,14–5, מרביתם בני שלקו בה ילדים

 ,ביחידות לטיפול נמרץימים  עשרהשל כהמטופלים נזקקו לאשפוז  רוב .4

תוספת ולעיתים  , אספירין(IVIGנוגדנים במתן ורידי )לטיפול בבמהלכו נזקקו ו

 ביתרהסתיימו במוות, ו מקרים מעטיםעד כה, . של קורטיקוסטרואידים

 וכים ארוכי טווח. סיבהו וז לעת עתה לא .מה מלאה עם טיפוללהייתה הח

 ,מדובר בתסמונת נדירה אך מסוכנת הפוגעת בילדיםבשורה התחתונה,  .5

לפעול אנו ממליצים  .COVID-19-לאחר תחלואה במופיעה היא שייתכן ו

 בקרב צוותים רפואיים,בציבור הרחב ולהגברת המודעות לתסמונת 

 שישהבמאי,  15-)נכון ל ולבצע מעקב אחר הופעתה והסתמנותה בישראל

 .מקרים אשר אחד הסתיים במוות(
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 בילדים COVID-19 - מבוא

נכון . כמעט לא נפגעההקורונה הנוכחית, אוכלוסיית הילדים  פתמגמתחילת  .1

ממקרי הקורונה המאומתים ממקרי הקורונה  2%-רק כבמאי,  13-ל

אם  .1היו מקרי תחלואה של ילדים איחוד האירופי ובבריטניהארה"ב, בב

בהיעדר מחלת רקע  –מינורית  ההיית שההתייצגותנדבקו הילדים, הרי 

סימנים המעידים על זיהום של דרכי הנשימה העליונות  בעיקר– משמעותית

 . )חום, עייפות, שיעול, כאב גרון, גודש ונזלת וקוצר נשימה(

בעיקר מחלות ריאה כרוניות  –גורם סיכון למחלה  הןמחלות רקע בילדים  .2

, סוכרת, כלי דם, מחלות נוירולוגיותו )אסתמה הבולטת שבהן(, מחלת לב

וכן דיכוי חיסוני )לרוב על רקע  השמנת יתר, מחלות המטולוגיות ואונקולוגיות

 [.27 ,26מותרפיים( ]יכ םטיפולי

שמחלה קשה נצפתה בפחות מאחוז  מראיםנתונים מסין ומאירופה  .3

עם צורך, בעיקר,  - 15רובם מתחת לגיל שנה או מעל גיל  - מהמקרים

מקרי כשל נשימתי או הלם לעיתים נדירות היו מתן חמצן. בפול תומך ובטי

שימוש במכונות הנשמה )במשך קצר יותר, לרוב, מאשר במבוגרים(. שהגיעו ל

 התמותה עלעמד שיעור  15מתחת לגיל , בהסתמך על נתונים אירופיים

0.06% [1, 3, 6, 27, 30 .] 

מקרה אחד של לידה שקטה לפחות  ,חלושל יילודים ש ספורים תוארו מקרים .4

ותיאור מקרה של בידוד הנגיף משליית אישה אשר הפילה )עובר מת( 

נצפו ילדים ללא מחלות רקע אשר נזקקו  נוסף על כך,בטרימסטר השני. 

לגבי עיקר אך  .חלק מהתינוקות היו חולים קשים, ולאשפוז בטיפול נמרץ

 [.33] 2שהמחלה קלה הוערך ,בגילאי הגן ובית הספרהילדים 

 

                                                             
1
ו , אCOVIDייתכן ששיעור הילדים הנמוך המדווח משקף סיכון נמוך יותר בקרב ילדים לפתח תסמיני נסייג ונאמר כי  

 אבחון. דבר המסביר מדוע הם אינם מתועדפים לבדיקות –לחלופין את העובדה שילדים לרוב חווים תסמינים קלים יותר 

 .למעט במקרים של מחלות רקע משמעותיות 2
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  החדשה מקרים ראשונים של התסמונת

תינוקת  -של מטופל בגיל ילדות באפריל פורסם תיאור המקרה הראשון  7-ב .5

 אלטו, קליפורניה,-פאלובבמרכז הרפואי  חודשים אשר אושפזה שישהבת 

במהלך אשפוזה  .קלאסית קווסאקיבתמונה קלינית המתאימה למחלת 

-SARS-CoVלנגיף הקורונה החדש )חיובית נמצאה  והיאנלקחה דגימת לוע 

, החלימה קווסאקיטופלה בהתאם למקובל במחלת  היא לפי הדיווח(. 2

. ושוחררה לביתה עם המשך מעקב לבבי כמקובל, ללא סיבוכים ארוכי טווח

 קווסאקימציינים כי חיפשו מקרים דומים של חולי  תיאור המקרהמחברי 

 .[3 ,1לא מצאו באותה העת ] הקורונה, אך נגיףאשר היו חיוביים לנוכחות 

החברה הבריטית  באפריל( 27)צהירה הכשלושה שבועות מאוחר יותר  .6

ישנה עלייה במספר המקרים של התייצגות  כי( PICSלטיפול נמרץ ילדים )

שירות זאת, בתגובה למייל ששלח  .מערכתית-רבחדשה של מחלה דלקתית 

נה במספר המקרים ( אשר הבליט עלייה קטNHS) הבריאות הלאומי הבריטי

במייל צוין  .של ילדים המאושפזים במצב קריטי עם תמונה קלינית לא רגילה

סמינים תוה היו חיוביים לנוכחות נגיף הקורונה החדש האלרבים מילדים כי 

מחלת ו (TSS) מאפיינים של תסמונת ההלם הרעיל כללו שחוו אותם ילדים

טן, תסמינים כאבי בלמשל, החולים חוו, לא קלאסית.  קווסאקי

 [.4דלקת לבבית ]נוספים ו גסטרואינטסטינליים

  לאור העלייה המשמעותית במספר המקרים המזוהים, הוציא לראשונה .7

( RCPCHהקולג' המלכותי הבריטי לרפואת ילדים ולבריאות הילד ) במאי( 1)

התייחסות ראשונה הכוללת קווים מנחים להתמודדות עם התסמונת אשר 

 מערכתית בילדים -הרבתסמונת הדלקת  - יקיבלה את השם הרשמ

( PIMS – Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome[ )5.] 

  ( הוציאCDCמאוחר יותר גם המרכז האמריקני לבקרת מחלות ולמניעתן ) .8

 )אותה כינה תסמונתאותה ההמלצה רפואית המתייחסת ל במאי( 14)

MIS-C – Multisystem Inflammatory Syndrome in Children) ,

במאי(, הוציא  15יום למחרת ) .[7דרכי ההתמודדות עימה ]למאפייניה ול
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הוא מעריך  בוו ( נייר דומהECDCהמרכז האירופי לבקרת מחלות ולמניעתן )

כי לעת עתה הסיכון לתסמונת בילדים ברחבי האיחוד האירופי ובבריטניה 

הדגשת מונת, אך תוך של ההסתברות הנמוכה שילדים ילקו בתסנמוך. זאת, ב

 [.8 ,1] ת של מחלה זו על בריאותם של הילדיםומשמעותיה לכותהשה

לפירוט הקריטריונים השונים לאבחון המחלה בהתאם לשלושת הארגונים  .9

 בעמוד הבא.  1מס' טבלה  והנ"ל רא

עיקר ב ,14–5בני  רובם ,ילדיםמאות בקרב תסמונת הדווחה עד כה  .10

בארצות הברית, בצרפת  ובמיוחד -מריקה מדינות מערב אירופה וצפון אב

  ובבריטניה.

חלקם ו המטופלים נזקקו לאשפוז ביחידות לטיפול נמרץ רובבפועל,  .11

 ,משך האשפוז נע בין שבוע לשבועיים)קרדיוגני או וזוגני(. פיתח הלם 

 ,(IVIG) ורידי-תוךלטיפול באימונוגלובולינים במהלכו נזקקו המטופלים ו

לתוספת של טיפול נים ולעיתים אף נזקקו במינונים שו אספירין

אף נעשה שימוש בנוגדנים נגד במקרים עקשניים  בקורטיקוסטרואידים.

נזקק ואנקינרה(. חלק מן החולים אף  Tocilizumab) ציטוקינים שונים

 (.ECMO) ריאה-למכונת לב

 ;הילדים החלימוויתר הסתיימו במוות מקרים בודדים בלבד עד כה,  .12

 טווח. -על סיבוכים ארוכילא דווח עד כה 

ההבנה כי מתן טיפול בזמן עשוי  לצד, העלייה בהיארעות המקרים .13

הובילה גם את משרדי הבריאות השונים למנוע סיבוכים ארוכי טווח, 

לצורך  םבילתשומת והפנה את לפנות ישירות לציבור  עולםה ברחבי

של הילדים או למיון בכל הופעה  , לרופאלפנות לרופא המשפחה

 .[22 ,19 ,15 ,14] לאלה שהוזכרומינים דומים תס
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 ארגוני בריאות שונים לפי: הקריטריונים להגדרת המחלה 1טבלה 

 RCPCH [5] WHO [26] CDC [7] 

 21מגיל לידה עד  19מגיל לידה עד  18מגיל לידה עד  גיל

 ומעלה,  38 , ממושךומעלה 38.5 חום

 ימים או יותר שלושהלמשך 

נימוש הילד  אםאו  ומעלה 38

 שעות 24חם מעל 

מדדי 

 מעבדה

מדדי דלקת )נויטרופיליה, 

 מוגבר( CRPלימפופניה, 

מדדי דלקת )שקיעת דם מוחשת, 

CRP )או פרוקלציטונין מוגברים 

עדות לדלקת באחד או יותר 

, שקיעת CRP –מן המדדים 

דם, פיברינוגן, פרוקלציטונין, 

D-Dimer פריטין, לקטט ,

 ,IL-6דהידרוגנאז, 

נויטרופיליה, לימפופניה או 

 היפואלבומינמיה

מערכות 

 מעורבות

ספיקה של מערכת -עדות לאי

בודדת או יותר )הלם, מערכת 

הלב, הנשימה, הכליות, 

 העיכול או הפרעה נוירולוגית(

 :התסמינים הבאים שניים מתוך

פריחה או דלקת לחמיות לא  .א

צדדית או סימני -דומפרישה 

 דלקת בריריות )פה, כפות(

 לחץ דם או שוק-תת .ב

ספיקת שריר הלב, -אימאפייני  .ג

פריקרדיטיס, וולווליטיס או 

הפרעות בעורקים הכליליים 

)כולל ממצאי אקו לב או עלייה 

 (proBNP-בטרופונין או ב

, PTעדות להפרעות קרישה ) .ד

PTT או עלייה ב-D-Dimer) 

בעיות חריפות במערכת העיכול  .ה

 )שלשול, הקאה או כאב בטן(

תי קליני הדורש חולי משמעו

אשפוז עם מעורבות של שתי 

מערכות איברים או יותר 

)מערכת הלב, הכליות, 

מערכת הנשימה, המערכת 

ההמטולוגית, מערכת העיכול, 

מערכת העור או הפרעה 

 נוירולוגית(

גורמים 

 מחריגים

היעדר כל סיבה חיידקית 

כולל אלח דם  –אחרת 

חיידקי, תסמונת ההלם 

או הסטפילוקוקי )הרעיל 

וכן זיהומים  (הסטרפטוקוקי

הקשורים למיוקרדיטיס 

 לדוגמת אנטרווירוס

ללא עדות לגורם חיידקי כסיבה 

כולל אלח דם ותסמונת  –לדלקת 

הסטפילוקוקי או  -ההלם הרעיל 

 הסטרפטוקוקי

 ללא אטיולוגיה ברורה אחרת

עדות 

לזיהום 

 בקורונה

 או סרולוגיה PCRת בדיק

יכולה להיות חיובית או 

 יתשליל

, PCR-ב COVID-19 -עדות ל

מבחן אנטיגני או סרולוגיה או מגע 

 אפשרי עם חולה במחלה

, PCR-ב COVID-19-לעדות 

מבחן אנטיגני או סרולוגיה או 

מגע אפשרי עם חולה במחלה 

קדמו שהשבועות  ארבעתב

 לתחילת התסמינים
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 3המלצותו סיכום

נת בילדים, תסמונת נדירה אך מסוכ א( היMIS-C\PIMSת זו )תסמונ .1

זיהוי מוקדם נראה כי  .COVID-19-נמצאת בקורלציה לתחלואה בו

ולעת עתה לא  וטיפול מתאים בתסמונת מובילים על פי רוב להחלמה,

מומלץ לשקול להגביר את דווח על נזקים ארוכי טווח. לאור זאת, 

 .בישראל בקרב צוותים רפואייםבציבור והמודעות לתסמונת זאת 

ארגוני הבריאות בעולם  בקרבהעולות המלצות  כמהבהקשר זה יודגשו  .2

 שניתן לשקול ליישם גם בארץ:ו

שאינם מומחים למחלות  האל)גם  ליידע את כל רופאי הילדים .א

מחלת הקורונה בין אודות הקשר האפשרי בין התסמונת ו על זיהומיות(

 הנוכחית. 

באשר לקיום התסמונת.  המטפלים של הילדים\ליידע את ההורים .ב

למגפת  בין התסמונת הקשרשמדגיש  CDC-להורים שהוציא הההסבר 

אודות הסימנים על  מפורט ונגישמידע  אך כולל ,הקורונה אינו ברור דיו

  מתי לגשת לקבל טיפול רפואי.מסביר ו והתסמינים

לפעול בשיתוף פעולה עם ארגוני הבריאות בעולם להגדרת  .ג

להעמקת  תלשתף פעולה ברמה המחקריהקריטריונים האבחוניים, ו

והטיפול  COVID-19-ההבנה של ההסתמנות הקלינית, טיב הקשר ל

 WHO-המומלץ. זאת, למשל, באמצעות המאגר הקליני שהקים ה

 בנושא. 

 

 

                                                             
 ECDC-וה CDC-, הWHO-פרק ההמלצות מתבסס הן על פערי המידע והידע והן על המלצות ה 3
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 קירת ספרותס – מערכתית בילדים-הרבת קתסמונת הדל :1נספח 

 

 נומנקלטורה

 שמות: כמהבמוכרת עד כה התסמונת  .3

 – PIMS-TSאו  PIMS קראתהמחלה נ באיחוד האירופי ובבריטניה .א

Pediatric Inflammatory Multisystem Syndrome Temporally 

associated with SARS-COV-2 . 

 MIS-C -Multisystem המחלה נקראת בארצות הברית .ב

Inflammatory Syndrome in Children. 

 ופתוגנזה אטיולוגיה

בטווח  תרחשתהמ זיהומית-במאי, נראה כי מדובר בתסמונת בתר 7-נכון ל .4

שבועות לאחר הזיהום. ככל הנראה,  הזמן שבין שבועיים עד ארבעה

עם נטייה גנטית בגילאים של ומבוגרים צעירים ילדים אוכלוסיית היעד היא 

 (26)הגם שבישראל זוהה מקרה מתאים אצל צעיר בן  שנים 21חצי שנה עד 

ונת אינו מקום הקורונה בפתוגנזה של התפתחות התסמ [.30, 13, 12, 11]

כן מזוהה קורלציה בין מקומות שבהם הייתה התפרצות [. עם זאת, 9 ,1ברור ]

מקרים עם תמונה קלינית  של ותארעלבין הי COVID-19משמעותית של 

 [.14המתאימה לתסמונת ]

אך סברה האטיולוגיה אינה ידועה, הקלאסית  קווסאקייוזכר שגם במחלת  .5

ובה חיסונית לא הולמת לגורם פתוגנזת המחלה קשורה לתגמקובלת היא ש

גנטי של הרקע ה. היקף התגובה הדלקתית מושפע גם מכלשהו זיהומי

דבר המתבטא במספר מצומצם של ילדים המפתחים מחלת  ,המטופלים

 .[1] 4כתגובה לגירוי זיהומי קווסאקי

                                                             
 .1סית בנספח ראו הרחבה לגבי מחלת קווסאקי הקלא 4



 

8 
 

מסוג  Tתאי  ישנה תגובה חיסונית מתווכתבזיהום בנגיף הקורונה החדש  .6

CD8+  הות של רמות גבווכןIL-65 .בילדים שנדבקו בנגיף רמות ה-IL-6  היו

שנדבקו היו גבוהות יותר מאשר אצל מבוגרים  T-ורמות תאי הנמוכות יותר 

על פי רוב לתסמינים הקלים יותר חלק מההסבר  ויש המשערים כי זה. בו

 IL-6היו רמות  MIS-C/PIMS-אצל ילדים שלקו ב. עם זאת, אצל ילדים

  [.1] גבוהות מאוד

הגברה תלויית נוגדן  הוא MIS-C/PIMS-שמוצע כגורם למשוער מנגנון אפשרי  .7

(ADE – Antibody Dependent Enhancement .) דווקאזו, תופעה במסגרת 

יכולה לגרום למחלה קשה יותר כתוצאה תגובה נוגדנית מסוימת לנגיף 

כי במחלת הסארס שנגרמה על ידי נגיף אחר יוזכר מהנגיף. בהקשר זה 

של הנגיף  Spike-(, נוגדנים נגד חלבון הSARS-CoVשפחת הקורונה )ממ

( סייעו, לפחות בתנאי מעבדה, SARS-CoV-2-)אשר קיים גם בנגיף ה

 ADE [1.]ובכך אולי ייצרו  SARS-CoVלהתפשטות של זנים אחרים של 

 אפידמיולוגיה

מת מדינות רבות במערב דוגבקרב ילדים ב העיהופתסמונת הבמאי,  15-נכון ל .8

 בריטניהמקרים(,  7אירלנד ), מקרים( 10) יטליה, א)מקרה יחיד( אוסטריה

מקרים(,  6ישראל ), )מקרה יחיד( , יווןמקרים( 5) , גרמניהמקרים( 51)

 , צרפת)מקרה יחיד( , פורטוגלמקרים( 22) , ספרדמקרים( 5) לוקסמבורג

 יותרו קרים(מ 12) , קנדהמקרים( 3) , שוויץמקרים( 3)דיה ווש, מקרים( 125)

 יורק העיר לבדה(-בניו 150-כ כם)כמה מאות, מתו ממחצית מדינות ארה"ב

[1, 8, 14, 17, 29] . 

 שנים  26חודשים ועד  6-גילים נע מהטווח  , אך14–5בגילאי  החולים רוב .9

הערכה גסה של ההיארעות, המבוססת על מידע מהעיר ברגמו ; לפי [12 ,11]

 0.31%–0.016% שיעור של יורק, מדובר על-ניובאיטליה ועל נתוני מדינת ש

  החדש הקורונה נגיףבהילדים אשר נדבקו תוך מ (1:6,000עד  1:300-)כ

                                                             
 ציטוקין מפתח, התורם להגנת המאכסן באמצעות עירור תגובות השלב הדלקתי החריף, המטופואזה ותגובות חיסוניות. 5
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במאי התסמונת  15-יורק, נכון ל-ניובהסתמך על נתוני מדינת  [.24 ,13]

, 9–5בין  25%, 5מהמקרים מתחת לגיל  35% – רחב פוגעת בטווח גילים

לחלוטין אם ברור . לא [34] 19–15בין מהמקרים  16%-ו 14–10בין  24%

מוצא אתני, אך מדיווחים שהתקבלו עד כה נראה כי ישנה תלויה בשכיחות ה

אמריקנים, ושכיחות נמוכה יותר בקרב -שכיחות גבוהה יותר בקרב אפרו

שכיחה יותר ההקלאסית,  קווסאקיבשונה מאוד ממחלת  ,זאת. אסיאתים

 בקרב אסיאתים. דווקא 

שניים בבריטניה )תינוק בן , 6אחד בישראל –מקרי מוות  9–7 עד כה ידוע על .10

שלושה מקרי מוות בארה"ב (, 9אחד בצרפת )ילד בן (, 14חודשים וילד כבן  8

 ,8 ,1מקרי מוות נוספים החשודים לתסמונת ] שני( ועוד 18-ו 7, 5 ם)בגילי

12, 31, 32.] 

וצעים רפואיים שונים מב םבמרכזי מאז פרסום קיומה של התסמונות .11

שאושפזו לאחרונה עם החולים סוקרים את כל ה מחקרים רטרוספקטיביים

 ,טיפוסית"שאינה  קווסאקי"מחלת חולים בתמונה קלינית דומה וסווגו כ

 [.22 ,6תחת התסמונת ]סיווגם מחדש ונבחן 

 הקלינית התמונה

עולה תמונה של תסמונת נדירה אך חמורה עד כה  שהתקבלו מכל הדיווחים .12

עם קשר  ספיקת איברים שונים-הכוללת חום ואי מערכתית-בשל דלקת ר

של תסמונת ההלם  הלאלעם מאפיינים קליניים הדומים ואפשרי לקורונה 

אלח (, TSSהקשורה לזיהום עם סטפילוקוקים או סטרפטוקוקים ) –הטוקסי 

, תסמונת שפעול (KDSS) 7קווסאקיתסמונת ההלם במחלת דם חיידקי, 

  טיפוסית שאינהקלאסית או  קווסאקימחלת  ו/או (MASמקרופאגים )

[11, 18.] 

                                                             
6
 [.8מקרה התמותה בישראל דווח רק בדיעבד, לאחר שהופיעו פרסומים מדעיים על אודות התסמונת ] 

7
ץ הדם הסיסטולי הרגיל או סימני פרפוזיה ירודה מלח 20%לחץ דם סיסטולי, ירידה של -תתכשל סירקולטורי ) 

 בפריפריה( בנוכחות מחלת קווסאקי.
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מצרפת ושוויץ [, 24מאיטליה ], [23] מבריטניה –סדרות מקרים שונות  כמהב .13

עולה התמונה  –[ 20 ,12 ,3 ,1[, ומארה"ב וכן מדיווחי המקרה השונים ]10]

 הקלינית הבאה:

 רובם אושפזו בסדרה אחת) חום ממושךהמטופלים התייצגו עם  .א

, בעוד בסדרה אחרת האשפוז אירע ביממה לחום שישיתה ביממה

 :הבאיםלצד חלק מהתסמינים  38.5( מעל השלישית לחום

כאבי מיעוט אכילה אצל המטופלים הצעירים,  –מערכת העיכול  (1

 .בטן, שלשולים והקאות

ודלקת של  , פלפיטציותלחץ דם-תת –ת וסקולרי-המערכת הקרדיו (2

  .שריר הלב )מיוקרדיטיס(

עם צורך  קשיי נשימהאצל מיעוט החולים נצפו  –הנשימה מערכת  (3

 .שיעול או גרון יכאב נצפו פחות ממחצית החולים; אצל בחמצן

 כאבי ראש, עייפות, אצל מיעוט החולים נצפו –העצבית  המערכת (4

 שקט או בלבול.-אי

של  צדדית-חד צריבה במתן שתן ולעיתים בצקת –מערכת השתן  (5

 שק האשכים.

קלאסית  קווסאקיתייצג עם מלוא הקריטריונים למחלת מיעוט המקרים מ .14

 [.13] (1נספח  ורא)

, למצוא מנינגיזמוס )גירוי של קרומי המוח( היה אפשר המטופלים בבדיקת .15

הגדלת , צדדית )עין אדומה או ורודה(-דו לראות דלקת לחמית לא מפרישה

ורגליים בכפות ידיים  ונפיחות אדמומיותצדדית, -חדקשריות לימפה צוואריות 

 -שינויים בריריות כן ניתן היה למצוא  .פולימורפית ופריחה עורית מפושטת

למצוא תופעת היה אצל חלקם ניתן ו ,תלשון תותיו שפתיים סדוקות ואדומות

 בה כפות הידיים משנות צבעים חליפות מלבן לכחול לאדום(.; Raynaudרנו )
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ם לויקוציטוזיס, ספירת דם עהיה למצוא  אפשרמעבדה בבדיקות ה .16

ירידה  ירידה בטסיות,לעיתים מופיעה גם אנמיה,  ;לימפופניה ונויטרופיליה

  IL-6 מוגבר, CRPמדדי דלקת מוגברים ) ,NKבפעילות לויקוציטים מסוג 

, הפרעה (מוגברים D-DIMER-פריטין ושקיעת דם מוחשת,  מוגברים, IL-10-ו

 עליית בטרנסאמינזות, נמיההיפואלבומיהפרעות קרישה, ברמות הפיברינוגן, 

ה יעלי ,יה בקריאטיניןיעל גם אצל חלקו, היפונתרמיה ובטריגליצרידים,

ה ילראות עלי אפשרכמו כן,  ( ובלקטט דהידרוגנאז.CPKבקריאטין פוספט )

 .pro-BNP-עלייה בטרופונין וב -באנזימי הלב 

לבון וחלויקוציטים  נמצאוסטריליות, אך לעיתים  היותרביות הדם והשתן  .17

  בשתן.

בדיקה  SARS-CoV-2הקורונה  נגיףהחולים נמצאה עדות לזיהום ב רובאצל  .18

בחלקם נמצאה נוכחות של נגיפים נשימתיים . PCRבבדיקת או סרולוגית 

 [.1, 9, 12, 15] (HMPV) אחרים, כדוגמת מטאפנאומווירוס אנושי

המתאימים  הכאלספציפיים או  שאינםלראות שינויים  אפשר באק"ג .19

 וקרדיטיס.למי

לראות לעיתים הרחבה של העורקים הכליליים ואף  אפשרו לב באק .20

 םסימני פריקרדיאלי,קרדיאלי ונוזל  סימני מיוקרדיטיס, וולווליטיס, מפרצות,
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 (Ejection Fraction8-בספיקה של חדר שמאל )המתבטאים בירידה -אישל 

 .ינותאפשר שהתוצאות תהיינה תקאם כי [, 10] 9ואף מאפייני טקוצובו

 או הצללות  (Hilaהריאה ) שערי ה שללראות הגדל ה אפשרבצילום חז .21

 .ואף תפליטצדדיות -דואו  צדדיות-חד הילאריות-פרי

 
 

לראות סימני קוליטיס, אילאיטיס, הגדלת קשריות, מיימת  אפשרבסונר בטני  .22

 והגדלת כבד או טחול. 

הדומים  לראות שינוייםאפשר ( של החזה CTבטומוגרפיה ממוחשבת ) .23

לחזות  אפשר כןו התעבות של בסיסי הריאות,ו לנצפה בצילום החזה

 בהפרעות בעורקים הכליליים אם בוצעה בדיקה עם חומר ניגוד.

( אשר בוצע למטופלים עם סימנים מנינגיאליים EEGבאלקטרואנצפלוגרם ) .24

 מה פעילות איטית.גחיוביים הוד

אף ענו על  בחלק מהמקרים נצפתה תמונה דלקתית חמורה וחלקם .25

 [.4( ]MASהקריטריונים לתסמונת שפעול מקרופאגים )

המייעצים השונים הוציאו, כל אחד בתורו, הבריאותיים הגופים כי נציין  .26

 (.גוף המסמךבש 1מספר  טבלה וראהגדרות מקרה דומות, אך לא זהות )

                                                             
 [.10בשליש מהמטופלים ] 30%-באחת מן הסדרות נצפתה ירידה במקטע הפליטה אל מתחת ל 8

 .שגורמת לשאר הלב לעבוד קשה יותר מצב רפואי המתבטא בהיחלשות זמנית אך משמעותית של שריר הלב 9
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 טיפולו ניהול

הראשוני הקולג' המלכותי הבריטי לרפואת ילדים המליץ כי הניהול הרפואי  .27

 :יכלול

 .התמגנות אישית של הרופא .א

 .החייאה לפי הצורך .ב

 .התחלת אנטיביוטיקה אמפירית לאחר נטילת תרביות .ג

כולל מבחנות ספירה וכימיה נוספות למחקר והפניה  –בדיקות דם  .ד

 יכולה להיות מהירה. דרדרות ישהההיות  ,מוקדמת לבית החולים

 פים. ניטור צמוד כולל דופק, סטורציה ולחץ דם רצי .ה

 ביצוע אק"ג ראשוני.  .ו

 עקב אחר סימנים ראשונים לכשל מערכתי. מ .ז

 קווסאקילשקול טיפול באימונוגלובולינים ובאספירין אם עולה חשד ל .ח

. במקרה של תסמונת ההלם הרעילחשד ליש ם אובאימוגולובולינים 

חשד למעורבות לבבית )טרופונין מוגבר, שינויי אק"ג או אקו לב לא 

 יר למרכז מתאים. תקין( יש להעב

מעקב אחר כל  ;הומלץ על ניטור שעתי של סימנים חיוניים עד להתייצבות .28

מנים קליניים להחמרה ימעקב אחר ס ;נשימתית או לבביתדרדרות ילהסימן 

נשימתית, החמרה בתסמיני מערכת -קרדיודרדרות יהית חום, יעל –בדלקת 

, התפשטות פריחה, העיכול, עלייה בהגדלת כבד וטחול או בקשריות הלימפה

עליה במדדי דלקת, ירידה  –החמרה בבדיקות המעבדה  ;נוירולוגיתדרדרות יה

יה בפיברינוגן או ירידה בו, שקיעת דם יה בפריטין, עליבספירות הדם, עלי

)עשויה לסמל התפתחות של תסמונת שפעול  מוסברת שאינהאיטית 

ה ירוגנאז, עליה באנזימי כבד או בלקטט דהידי, עלי(MAS -מאקרופאגים 

 או החמרה בתפקוד הכלייתי. ;, היפונתרמיהD-DIMER-ה ביבשומנים, עלי

 – בסדרות מסוימות( 100%)עד  המקרים נזקקו לטיפול נמרץ רובבפועל,  .29

 .שבועיים–משך האשפוז נע בין שבועו חלקם פיתח שוק קרדיוגני או וזוגני
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 :כלל , במרבית המקריםהטיפול .30

 תרופתית: .א

 2במינון של ( IVIG) ורידית-תוךאימונוגלובולינים  אחת של המנ (1

מתן מנה נוספת בהיעדר תגובה למנה ל אפשרות) גרם לק"ג

 .הראשונה(

 40–30או בינוני ) (ליממה מ"ג לק"ג 80–50במינון גבוה ) אספירין (2

 .10מ"ג לק"ג ליממה(

מ"ג לק"ג  2) תוספת של טיפול בקורטיקוסטרואידיםתיתכן לעיתים  (3

ימים עם הורדה  חמישהלמשך  לפרדניזולוןשל מתי ליממה

 . 11הדרגתית במשך שבועיים לאחר מכן(

 .אמפירית אנטיביוטיקה .ב

 לעיתים נעשה שימוש בהפרין.  .ג

שימוש בתמיכת פרסורים )נוראדרנלין,  ייתכןבמקרי השוק השונים  .ד

 מילרינון( ואינוטרופים.

 (IL6-Rנוגדן נגד ) Tocilizumab-במקרים עקשניים אף נעשה שימוש ב .ה

  (.IL1-Rובאנקינרה )נוגדן נגד 

 טיפול תומך: .31

תמיכת חמצן במסכה ובמקרים קשים גם הנשמה )אם כי הגמילה  .א

 (. ספורים לאחר ימים יתנעשמהמנשם 

 (.ECMOריאה )-אף נזקק למכונת לבחלק מן החולים  .ב

לא נגרם שלוודא כדי , נדרש מעקב לבבי קווסאקיבהמשך, בדומה למחלת  .32

שבועיים -אקו לב חוזר לאחר שבוע – ורקים הכלילייםנזק ארוך טווח לע

 ,12 ,10 ,5 ,1] רשבועות מהשחרו שישה–ארבעהמהשחרור ובהמשך לאחר 

15, 16, 20, 22–24.] 
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 שבועות. שמונהמ"ג לק"ג למשך  5–3ואז במינון נמוך של  ,מירידת החום שעות 48עד  

11
באחת מן הסדרות, ההחלטה על מתן תוספת קורטיקוסטרואידים ומינון האספירין נעשתה בהתאם לסולם קוביישי,  

 [.24המנבא עמידות לטיפול באימונוגלובולינים ]
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הודות  החלימו היתר ,שהסתיימו במוות ספורים מקרים נדיריםפרט לעד כה,  .33

 סיבוכים ארוכי טווח.עדות ל, ללא טיפולל

 לאסיתק קווסאקיהשוואה לתסמונת 

נוטים  MIS-C\PIMSהמאפיינים הקליניים והמעבדתיים של המטופלים עם  .34

 :12הקלאסיים קווסאקישל חולי ה הלהיות שונים מאל

לתסמונת  .הלוקים בתסמונת מבוגרים יותרבאשר לגיל,  –קלינית  .א

מעורבות נשימתית וגסטרואינטסטינלית, סימנים מנינגיאליים וסימנים 

בבי נובע, ככל הנראה, מהלם הכשל הל – למעורבות לבבית

מיוקרדיאלי או מבצקת יותר מאשר נזק דלקתי למיוקרד )כפי שקורה 

 . (קווסאקיבמחלת 

לויקופניה, לימפופניה, תרומבופניה, פריטין מוגבר,  –מעבדתית  .ב

 וסימנים למיוקרדיטיס. 

 –הלוקים בתסמונת נוטים למחלה קשה יותר  –סיבוכים / התייצגות  .ג

ים תחת "סערת ציטוקינים" )חום, לימפופניה, עלייה מאפיינים המסווג

 D-DIMER-בטרנסאמינזות, עלייה בלקטט דהידרוגנאז, עלייה ב

 KDSS-)ביוכימית( ו MASיותר מעורבות לבבית, מאפייני ובפריטין(, 

)קלינית(. הם עמידים יותר לטיפול באימונוגלובולינים ונזקקים יותר 

 [.24 ,10]לתוספת קורטיקוסטרואידים לטיפול 

 וידע מידעפערי 

ההיארעות האמיתית של מחלת הקורונה בילדים אינה  - טיית דגימהה .35

 החולים מציגים ילדים שהתסמינים הקלים יש המשערים כי ידועה. 

, וייתכן שמכיוון שהיארעות בדיקה נמוכיםי שיעורלמובילים  COVID-19-ב

מתוך כל  MIS-C\PIMSשכיחות  - המחלה גבוהה יותר בילדים מהמדווח

, לא ברור אם הפיזור על כך נוסף .נמוכה יותר COVID-19-הילדים החולים ב

                                                             
12

 10מקרים לחודש מול  0.3תדירות היארעות המחלה )באחת מן הסדרות נבדלו התסמונת ממחלת קווסאקי הן ב 

 MAS (0/19(, 5/10מול  0/19) KDSS(, 6/10מול  2/19וחצי שנים(, מעורבות לבבית ) 7שנים מול  3לחודש(, גיל ממוצע )

 [.24( ]8/10מול  3/19( והצורך בתוספת טיפול בסטרואידים )5/10מול 
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הגאוגרפי באירופה ובצפון אמריקה משקף דפוס אמיתי או אם המצב פשוט 

)דוגמת אוסטרליה, שם לא זוהה עד כה אירוע של  לא זוהה במקומות אחרים

 .([28] המחלה

. קווסאקיאחר מקרי  ותבקועמעטות רק מדינות  - בסיס השוואה חסר .36

 החדש הקורונה הופעת נגיףלפיכך, השוואות היארעות מדויקות טרם ולאחר 

 אינן יכולות להתבצע בביטחון. 

לעת עתה אין הגדרת מקרה ברורה ומוסכמת  - היעדר הגדרה מתוקננת .37

עשויות להוביל לקשיים בהשוואת שונות עבור התסמונת. הגדרות לאומיות ב

עד כה קיימות הגדרות מקרה של ארגון הבריאות  - ונותמדינות שמנתונים 

העולמי, הקולג' המלכותי הבריטי לבריאות הילד והמרכז לבקרת מחלות 

. צרפת וספרד (1)ראה טבלה מספר  נבדלות זו מזווהן  ,ולמניעתן בארה"ב

התסמונת עוד לא  [.1מפתחות אף הן הגדרות מקרה לאומיות עצמאיות ]

 – להעריך כיאות את השלכותיה בלתי אפשריולפיכך ל "מדווחת ברמה הבינ

מועט ונדרש מקרים בייחוד לאור העובדה שהתסמונת נדירה, עם מספר 

 . מדינתי באיסוף הנתונים-ביןשיתוף פעולה 

אינו  לתסמונת COVID-19-/מחלת הSARS-CoV2-הקשר בין נגיף ה .38

אפשר  י לכך,א[. 33 ,1] 13אם כי קיים קשר נסיבתי הנראה אפשרי ,מבוסס דיו

 PCRמתאימה יותר מאשר בדיקת  שבדיקה סרולוגית )נוכחות נוגדנים(

, נדרשים מחקרים כמו כן[. 24)נוכחות הנגיף עצמו( לאבחנת התסמונת ]

להבהיר את הגורמים הביולוגיים של  כדיקליניים, אפידמיולוגיים וניסויים 

ום בנגיף התסמונת ולבסס את העדויות התומכות בקשר נסיבתי בין הזיה

 .להתפתחות התסמונת

להעריך את  קשה , לכןתסמונת חדשהמדובר ב - התייצגות ותוצאות .39

וארוכות  הטווח קצרות תוצאותיהאת הספקטרום המלא של התסמונת ו

  .הטווח
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ש להתפתחות התסמונת נבחן באמצעות הקריטריונים לסיבתיות של הקשר הסיבתי בין חשיפה לנגיף הקורונה החד 

 [.1ויראלי להתפתחות התסמונת ]ותמכו בקשר סיבתי בין הזיהום ה חמישההקריטריונים רק  תשעתבראדפורד. מתוך 
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משוער שקיימת נטייה גנטית ) גורמי הסיכון על אודותמידע ה - גורמי סיכון .40

המהלך  בכלל זה גםו, מצומצם (מסוימת משותפת לחולים, אך זו לא זוהתה

בנוגע לתגובות  מקיפה יותר )בין היתר, חסרה הבנה הפתוגנזההקליני ו

שמעורר הנגיף וכיצד הן עשויות  - תאיות והומורליות -החיסוניות השונות 

ייחודית לילדים או אכן לא ידוע אם התסמונת  .להיקשר לתסמונת החדשה(

 [.7גם במבוגרים ] פוגעת

יש צורך באיסוף מידע נוסף על היארעות התסמונת בקרב  -אפידמיולוגיה  .41

 דרשת הבנה טובה יותר של קבוצות הגיל המושפעות ביותר. נ ;ילדים
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 קלאסית קווסאקי: מחלת 2 נספח

נחשבת היא דלקת חריפה של כלי הדם הבינוניים בילדות ו קווסאקימחלת  .42

 50%עם  ,סיבה המובילה למחלת לב נרכשת בילדים במדינות מפותחותל

. המחלה 5מהמקרים מתחת לגיל  80%-מהמקרים מתחת לגיל שנתיים ו

בדרך כלל, ופוגעת כמעט תמיד אך ורק  (self-limiting) מוגבלת עצמית

 בילדים. 

אף שמדובר בסיבה המובילה למחלת לב נרכשת בילדות בקרב המדינות  .43

 של המתועשות, הרי שמדובר במחלה נדירה. באירופה מדובר על היארעות 

, שנתית. בארה"ב מדובר על 5ילדים מתחת לגיל  100,000-מקרים ל 15–5

מזרח אסיה )יפן, דרום קוריאה -צפון. במדינות ילדים 100,000-למקרים  19

 [.1מזה שבארה"ב ובאירופה ] 30–10המספר גבוה פי  (סיןו

ללא מבחן מעבדתי בודד או גורם ידוע.  -קלינית  יאאבחנת המחלה ה .44

 ארבעה מתוך חמישהימי חום עם  חמישהלאסית" דורשת הק"האבחנה 

טיפוסית שאינה בעוד המחלה  ,ובהיעדר אבחנה אחרת 14קריטריונים קליניים

ימים או יותר ושניים או שלושה קריטריונים  חמישהדורשת חום למשך 

 קליניים.

מחקר. ישנן עדויות לטריגר  ם שלעשורי למרותהסיבה למחלה אינה ידועה  .45

אביב והתפרצויות גליות ביפן. -עונתיות של המחלה בעונות החורףזיהומי עם 

הזיהום יכול לעורר קסקדת אירועים הגורמת למחלה עם תגובה לא מידתית 

 של מערכת החיסון למחולל המחלה. 

כולל חיידקים )לרוב  –תיארו קשר בין זיהומים שונים  ספורים מחקרים .46

מחלת בין ו – (ם נשימתייםחלק)(, פטריות ונגיפים Aסטרפטוקוק מקבוצה 

חיוביים נמצאו  קווסאקימן החולים במחלת  42%–9%-ונמצא כי כ ,קווסאקי

 28%כי  תואר 2015הימים שקדמו לאבחנה. בשנת  30-למזהם ויראלי ב

בשל  8.7%מהתוצאות החיוביות נתרמו על ידי רינווירוס או אנטרווירוס, 
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דלקת לחמיות לא מפרישה; שינויים בשפתיים או בריריות הפה )לשון תותית(; פריחה, שינויים בכפות )אריתמה,  

 ס"מ. 1.5עם לפחות אחת בקוטר של חד צדדית, צקת, שקיעות וקילוף עור( והגדלת קשריות צוואריות ב
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, אדנווירוס ונגיפי קורונה , שפעתRSVאינפלואנזה והמזהמים הנוספים -פארא

 [.33 ,24 ,21 ,3 ,1מהמקרים ] 5%-כל אחד עם פחות מ –אנושיים 

בשלב החריף של המחלה, אחוז קטן של המטופלים יכול לסבול מחוסר  .47

( KDSS) קווסאקי)מצב המכונה תסמונת ההלם של מחלת  תיציבות המודינמי

 15(MASופאגים )של תסמונת שפעול מקר להציג תסמיניםוחלקם עשויים אף 

[24.] 

הוא הפרעות עורקיות  קווסאקיהסיבוך המשמעותי ביותר של מחלת  .48

)מפרצות בעורקים בגודל בינוני, מפרצות ענק בעורקים הכליליים, 

 [.1פריקרדיטיס וקרדיטיס( ]

ומתן טיפול באימונוגלובולינים מונע היווצרות  קווסאקיזיהוי מהיר של מחלת  .49

ללא טיפול בזמן, המפרצות יכולות להימצא בעד  מפרצות בעורקים הכליליים.

 [.19] קווסאקימהילדים עם מחלת  25%

בכל ילד  קווסאקיעקרונות הטיפול במחלה כוללים שמירה על חשד גבוה ל .50

מתחת לגיל שנה; מתן אימונוגלובולינים בתוך  הבאלעם חום ממושך, בייחוד 

לקת מערכתית ימים )רצוי בתוך שבוע( מתחילת החום; בנוכחות ד עשרה

ימים או אנוריזמות כליליות,  עשרה עם חום מעל קווסאקיבילדים עם מחלת 

ורידית; יש להמשיך מעקב קרדיאלי והפקת -תוךיש לטפל באימונוגלובולינים 

אק"ג בהתאם לקווים המנחים; יש לעקוב אחר התייצגויות מאוחרות של 

רדיאלי; במקרה היסטוריה קלינית של המטופל ולהפנות לייעוץ ק –המחלה 

של אבחנה מאוחרת, יש לפנות לקווים המנחים של האיגוד האמריקני 

 .קווסאקי( או לפנות למומחה בטיפול במחלת AHA-לבריאות הלב )ה

 IL-1R [1.]או  TNF-לעיתים, ניתן טיפול באמצעות נוגדנים מונוקלונליים ל

                                                             
 .sJIA-ב MASל לסיווג "מוגדר בהתאם לקריטריונים של הארגון הראומטולוגי הפדיאטרי הבינ 15
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