
 

 
 
 

 

 פתש" תמוז בג כ"|  15.7.2020 |  רביעייום 

 בקורונה למערכה הלאומי והידע המידע מרכז
  156מספר מסמך 

חולי קורונה עלולים לסבול מתסמינים מתמשכים ואף 
, גם אם סבלו לאחר החלמתם מסיבוכים ארוכי טווח

 ד בממחלה קלה בל

  עיקרי הדברים

המופיעים מתמשכים סיבוכים ונכויות שורת הדיווחים על  מתרבים ,לאחרונה .1

, זאת .שסבלו ממחלה קלה אלוגם בקרב , מחלימים ממחלת הקורונהב

 שסבלו MERS-וה SARS-ה כדוגמת אחרים קורונה מנגיפי םילמחלימ המבדו

 .תמידייםארוכי טווח ואף  גופניים מנזקים בחלקם

מאוחרים במספר מערכות גוף מתמשכים או סיבוכים כך, נודע אודות  .2

עייפות  ירידה בשמיעה,, ממושכת תתרנות, עצביים : סיבוכיםוביניהם

וקשיי נשימה  ריאתי נזק ,לבבית העיפג, קושי בריכוז ,תוכרוניוחולשה 

 יתר מקרישיות הנובעים סיבוכים, בילדים אימונולוגיות , הפרעותמתמשכים

 סיבוכים ואף( סוכרת כגון) הורמונליים סיבוכים(, מוחי שבץ כגון)

 פגיעותה . מסמך זה יתאר את המידע שנצבר עד כה בנושאפסיכיאטריים

  ימים.לחבקרב מ תוהנגיף במערכות הגוף השונ המתמשכות של

היקפן, אודות על ולפיכך המידע  מחלה חדשההינה   19COVID-מחלת ה .3

מחקר  ומצריך ,, לפי שעהחלקי וראשונישל תופעות אלו הינו חומרתן ומשכן 

 . בימים אלו תקייםהמ נוסף בנושאייעודי קליני 

וכים אלו טומנים בחובם השלכות יבסברם, ייתכן כי בחלוף הזמן יתברר כי  .4

במשנה ולפיכך יש לנקוט כבר עתה  ות הציבור הרחביארבעל  כרותינ

, כלל שכבות הגילאים בקרב הדבקותלצמצום היקף הלפעול ו זהירות

אודות סוגייה על לפחות עד שתתרחב הבנתנו , לרבות בקרב צעירים ובריאים

כרכיב נוסף במדיניות כמו כן, מומלץ לשלב את הסוגיה הנ"ל מדאיגה זו. 

לפיו ייתכן שמחלת הקורונה עלולה  הדהוד המסר ךתוומית אההסברה הל
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ואף  גם בקרב אוכלוסיות צעירות ובריאות,טווח ם לנכויות ארוכות ולגר

על כלל האוכלוסיה להתגונן ך כולפי באלו שסבלו ממחלה קלה בלבד,

לתפיסה המוטעית הרווחת בקרב ציבורים בניגוד זאת,  .מפני הדבקה בנגיף

 .ולסובלים ממחלות רקע מסוכנת רק לקשישים הקורונה תלפיה מחל ,נרחבים

לסיבוכים של צוותי הרפואה  ומודעות גבוהות נותעירנדרשות בנוסף, 

 . ובפרט המאוחרים שבהם אלו אפשריים

 :כללי רקע

הנגרמת על ידי פתוגן מופיעה לראשונה ומתפשטת, קיים  ,כאשר מחלה חדשה .5

 .ימהע תמודדות להתויליונות רצטהחל לקבל אשר לא מאפשרחוסר ידע מובנה 

 . פער ידע מובהק הוא הסיבוכים ארוכי הטווח הנקשרים למחלה

. לאור זאת, ישנו קושי ניכר לחזות כחצי שנה חלפה מאז פריצת מגיפת הקורונה .6

פערי בנגיף, שכן  את ההשפעות ארוכות הטווח של המחלה על חיי הנדבקים

יבוכים סהסיכון ל ותלקבוצ בנוגעמאוד גדולים דר הפרספקטיבה והעהמידע 

 וכדומה.  ת מניעתםארוכי טווח, אפשרו

ובכתבי עת מדעיים בכלי התקשורת בשבועות האחרונים התפרסמו בתוך כך,  .7

המשיכו  ולאחר שהחלימו ,אודות מטופלים אשר נדבקו בקורונהעל דיווחים 

חלה. על אלו לסבול במשך מספר שבועות או חודשים מתסמינים הקשורים למ

כרונית, שלשולים, בחילות, צמרמורות, כאבי ראש, וחולשה יפות עית ניתן למנו

בכתב  לאחרונה מאמר שפורסם [.1,22קשיים בריכוז ואובדן זיכרון לטווח קצר ]

 87%-למחלימים,  143לה העלה כי מקרב קבוצה שכל JAMA הרפואי העת

 עייפותובפרט  צע,כעבור כחודשיים בממוגם תרו תסמינים שיוריים נו

בנוסף, החלו  .[78] (27.3%) וכאבי מפרקים (43.4%)קשיי נשימה  (,53.1%)

 סיבוכים מאוחרים משמעותיים יותר בקרב המחלימים מצטברים דיווחים על

עלייה ניכרת בשיעור המחלות הקשורות למערכת החיסונית על דווח ובפרט 

 , סוכרת, גיאן ברהPIMSבאזורים בהם אחוז החולים בקורונה היה גבוה )
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כמו כן, דווח על פגיעות  (.ראו הרחבה להלן – אחרות מוניותנות אימותסו

  ועוד.  כגון ירידה בשמיעה, תתרנות שלא חולפתאחרות מתמשכות 

 

הקורונה שסבלו מתסמינים מסוגים שונים במהלך המחלה החריפה )משמאל( ובתקופה  לי תרשים המציג את שיעור חו

 [78]  ן( מיוצע( שלאחר החלמתם )מי )כחודשיים בממ

 

 ?של המחלה האפשרייםארוכי הטווח  יתן לחזות את הסיבוכיםכיצד נ

בבואנו לחזות את הסיבוכים האפשריים, ניתן להסתמך על מידע קיים בנוגע  .8

הן בהיקפו והן  –מידע זה חסר כי אם  –למחלה כפי שהצטבר עד כה 

ת ולהשליך ממגיפו לנסות , ניתןלחילופין. בפרספקטיבה ההיסטורית שלו

-ו 2003-ב SARS) ממשפחת הקורונהדומים נגיפים ל ידי שנגרמו ע דמותקו

MERS לצד חוסר הודאות  במחלה זו אפשרייםמאוחרים סיבוכים על  –( 2012-ב

בניסיון להשליך ממחלה אחת לאחרת. כך, אם לשפוט מן והבעייתיות 
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, הרי שאצל MERS-וה SARS-ההיסטוריה של נגיפי קורונה אחרים כדוגמת ה

יכולה לארוך מספר שנים בעוד שאצל למה מלאה מן החולים, החק חל

[. 22] וייתכן אף לצמיתות לאורך שנים ארוכות מאוד אחרים, הנזק יישאר

( הראה 44בהונג קונג )גיל ממוצע של  SARSחולי  55מחקר אשר נערך על כך, 

יותר ביחס  וךופני נממכושר גלאחר ההחלמה,  שנתייםמהם סבלו,  50%כי 

מן החולים יכלו לשוב לעבודה לאחר שנה  78%ק אשר לא חלו ורו אלל

סבלו  SARS-מהמחלימים מ 40%מההחלמה. במחקר נוסף מהונג קונג, 

 [.53-55] מתסמונת העייפות הכרונית שלוש שנים וחצי לאחר ההחלמה

י אף אחת מתוך הבנה כהנ"ל במסמך זה נעשה ניסיון לשלב בין שתי הגישות   .9

. זאת, תוך תיאור ניהן עשוי לתת מענה טוב יותרוכי השילוב בית בין אינה מיטמה

לנסות ולשער מהי ההשפעה  דועות לנו עד כה במחלה ומתוכןהפגיעות הי

 .ארוכת הטווח האפשרית של הפגיעה הקיימת

 :המשוערים מנגנוני הפגיעה

לגרום לנזקים ארוכי  על פי הספרות הרפואית, מחלות נגיפיות שונות עלולות .10

 SSPE (Subacute Sclerosingפגיעות כדוגמת ם ביולוגיים: במגוון מנגנוני ווחט

PanEncephalitis ,וסרטן כבד  )שחמת הכבד( צירוזיסגרימת ( במחלת החצבת

, הישארות הנגיף "רדום" באזורים שונים בגוף Bלאחר זיהום בנגיף הפטיטיס 

, CMV)שת כת החיסונית מוחלהמער כאשר אקטיבציה(-)רה ו"התעוררות"

(, פגיעות בנשים EBV-עדות לממאירויות )לדוגמא, לאחר זיהום בהרפס(, מו

, פגיעות במדוכאי חיסון עם CMV-הרות לאחר זיהום באדמת, בהרפס או ב

מחלת הקורונה היא מחלה נגיפית אשר פגיעתה במין . וכדומה JCVנגיף זיהום ב

 יהאודותעל ע דהי בסיסחרונה ולאור זאת, האנושי אובחנה רק בחצי שנה הא

. נצבר עד כה, מקשה על הבנת המנגנונים להשפעתה ארוכת הטווחאשר 

לאור זאת, נדרש משנה זהירות בהתייחסות למחלה ולדרכי התמודדות עימה 

 [.2( ]במטרה לבחון יעילות חיסון של מתנדבים מכוונתהדבקה למשל בהקשר ל)
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היקשרות לקולטן  תצעוחודר לתאים השונים באמ( SARS-CoV-2נגיף הקורונה ) .11

ACE2 ומשתמש באנזים ,TMPRSS2 נת לחדור את הממברנה )קרום התא(. על מ

תאי האפיתל של דרכי האוויר, תאי כליה,  – הקולטן מצוי בתאים שונים בגוף

הריאה, האפיתל של כלי הדם בגוף וכן תאי מערכת העצבים  ק, רקמתתאי מעי ד

קובעת את  ACE2-נוכחות הקולטן ל ם(.ציטים ואוליגודנדריטיו)נוירונים, אסטר

[ וכפועל יוצא מכך את מידת "פגיעותן" 8"המשיכה" של הנגיף לתאים השונים ]

של יחסית  הפיזור הנרחבהנגיף. ייתכן כי מפני של רקמות הגוף השונות 

 סיבוכיםומד בבסיס המגוון הרב של העבמגוון רקמות ואיברים  זה קולטן

-חולים בחו בקרב שדוו מערכות גוף, לב שספר רבמו (,ממושכים קםבחל)

COVID 19. 

עלולים להיגרם במספר מסתמן כי הסיבוכים ארוכי הטווח במחלה כך,  .12

בקבוצות סיכון שונות מקרב  )כנראה( , המאופייניםמנגנונים עיקריים

 :האוכלוסיה

זק הקשור עשויים לנבוע ישירות מנ הסיבוכים ארוכי הטווח -  נזק ישיר . א

)פיברוזיס ריאתי, פגיעה כלייתית,   ונה במערכות הגוףרהקולפגיעת נגיף 

. לפי שעה, קשה לאפיין את לבבית או פגיעות במערכת העצבים( פגיעה

 האוכלוסיות המצויות בסיכון לסיבוכים אלו.

במחלה בשל הטיפול :  תתכן פגיעה מתמשכת בחולים השפעת הטיפול .ב

מאבדים ה שכתשנית ממוים להנשמה פולמטופלים הנזקקובפרט בקרב 

   דבר המותיר אותם חלשים אף בחלוף הפגיעה הריאתית. –מסת שריר 

 מלכתחילה שמצבם הבריאותי רופףמטופלים  :השפעת "מצב מחלה" . ג

מטופלים עם מחלות רקע שונות( עשויים לסבול )קשישים ומלכתחילה 

( אפילו לאחר מחלה "קלה" Deconditioningמירידה חדה בתפקודם )

 [.51ירותי הרווחה ]ולסיוע ש שךממוום קקו לשיקויזד
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קיימות  (:שיות יתריקרעירור חיסונית, ) מנגנונים סיסטמיים עקיפים .ד

אשר על אף שנחשבות כבעלות סיכון נמוך למחלה קשה אוכלוסיות, 

 –טווח של המחלה  השלכות ארוכות)ילדים, צעירים(, עלולות לסבול מ

ת את המאפיינו הרישת קבשל הפרעו) ושבץ מוחי פגיעות גפייםכדוגמת 

כדוגמת שונות, הפרעות חיסוניות מאוחרות מכן ו (הקורונה מחלת

של מעירור יתר אשר יכולות לנבוע , תסמונת גיאן ברהו PIMSכרת, וס

סיבוכים כך, . )להלן( הנגרם בחולי קורונה המערכת החיסונית

המתרחשים במנגנונים אלו עלולים להתרחש גם בקרב צעירים 

 .הרפואיתבקרב הקהילה  ה רבהרים לפיכך דאגעורומ בריאיםו

  

תרשים המתאר את סיבוכי מחלת הקורונה במערכות הגוף השונות )חוץ מהריאות(, הכוללים, ביו היתר, פגיעות  

 [.84]  במערכת העצבים, בכליות, בכבד, במערכת העיכול,בלב ובכלי הדם, בעור ובמערכת ההורמונלית

 יבור:לבריאות הצ ויותיומשמעו שאהמאמץ המחקרי בנו
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פר מחקרים המנסים לתת מענה ייעודי לסוגיית  מסכיום ערכים נ בעולם ובארץ .13

השלכות חובם שכן אלו עלולים לטמון ב סיבוכיה ארוכי הטווח של המחלה

 . ניכרות על בריאות הציבור הרחב

לאחרונה בבית החולים "שערי צדק"  אשר מתקיים ייעודי כך למשל, מחקר .14

מו ממשיכים לחוות ונה אשר נבדקו והחלימחולי הקור 50%ת שלפחולה עה

. [30חולשה כללית וקשיים נשימתיים גם שבועות עד חודשיים לאחר שהחלימו ]

על  מיליון דולרים במחקר 10-השקיעה לאחרונה יותר מבריטניה עוד עולה כי 

עודיים יימחקרים מתקיימים כי כן [ ו57ההשפעות ארוכות הטווח של המחלה ]

 [. 51,58י העולם ]נושא ברחבם בספיונ

שיעור גבוה יותר של מחלת הקורונה נושאת ייתכן שכי  ןמסתמ, פי שעהל .15

ארוכי טווח בהשוואה למחלות ויראליות ומשמעותיים סיבוכים 

 ותמסתבכ בלבד נדירות תיםישלע"פשוטות" יותר כגון צינון או שפעת 

מחלה במדובר  ור כעת כיבר . כך,ות קבועותו/או להותיר נכוי םלסכן חיי ותועלול

האפשריות  ו מבינים את ההשלכותככל שאנו לומדים עליה יותר אנחדשה, ש

  .חולים בההיגרם לאת הסיבוכים הרבים העלולים לו
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יש לפעול הגם שלפי שעה, חומרת והיקף התופעות אינם ברורים, לאור זאת,  .16

בר צטשילפחות עד לצמצום היקף התחלואה בקרב כלל שכבות הגיל, 

קבוצות הסיכון השונות ולתת מענה אפשר לפלח את שימידע דינו די בי

מומלץ להסביר לציבור הרחב כי מסתמן , כמו כן מניעתי או טיפולי הולם.

שמחלת הקורונה עלולה לגרום לסיבוכים רפואיים ארוכי טווח לאחרונה 

לה קלה גם בקרב אוכלוסיות צעירות ובריאות, ואף באלו שסבלו ממח

פיסה המוטעית הרווחת על רקע התת זו נדרשת פעילות הסברתי. בדבל

מהציבור לפיה מחלת הקורונה מסוכנת רק נרחבים בקרב חלקים כיום 

ומודעות  ערנותנדרשות , בנוסף. אלו הסובלים ממחלות רקעלקשישים ול

 של צוותי הרפואה לסיבוכים האפשריים ובפרט המאוחרים שבהם.

 ומחלות , פגיעותנותתסמו אודותעל  ידעהמז ן, ריכומובא להלבשל כך,  .17

, ובפרט אשר אפשר וקשורות להדבקה במחלת הקורונה שונות

בחלוקה על פי מערכות הגוף , המשוערות ארוכות הטווח יהןהשפעות

 .השונות
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 :וסיבוכים מאוחרים משוערים מערכות הגוף השונותבפגיעת המחלה 

 אטריותהפרעות התנהגותיות ופסיכי

מחלת הקורונה  ההתפשטות המהירה שלנגיף, ירה מן ההיש עהגיבנוסף לפ .18

ציבה אתגרים עבור מערכות הבריאות השונות והכריחה את עובדי מערכת מ

כולל  –קליניים ולא קליניים  (גורמי דחק) הבריאות להתמודד עם סטרסורים

מהבאת מחסור בציוד מיגון אישי, תמותה ותחלואה הקשורים למחלה, חשש 

מחלה. לגות בשל הקופחה, ומציאות של אובדן שהדבקת בני מו תההנגיף הבי

יחד עם נתונים ראשוניים מן ההתפרצות נתונים מהתפרצויות קודמות 

ת ווקצר ארוכות ותמעלים את האפשרות שלאירועים אלו השפע הנוכחית

של עובדי מערכת הבריאות. לאור  טווח משמעותיות על הבריאות הנפשית

נפשית וכות וקצרות טווח לתמיכה רח תוכניות אתופי, עולה ההמלצה לזאת

 .[34] עובדי מערכת הבריאות בשוך המגיפה הנוכחיתב

 233, מחקר אשר בוצע בהונג קונג על 2003-מ SARS-בהתייחס למגיפת ה .19

מן המחלימים סבלו  40%הראה כי  ,שנים לאחר ההחלמה 4-מחלימים, כ

סבלו  27%-כרונית וכ ותיפסבלו מעי 40%-כ ,ממחלות פסיכיאטריות פעילות

 גם אצל מחלימים תופעות אלו נצפות [.55] הכרוניתמתסמונת העייפות 

 [.56]ממחלת הקורונה הנוכחית  מסויימים

(, מתאר מספר חולי קורונה אשר הציגו 2020מאי מאמר אשר פורסם לאחרונה ) .20

. מחברי רניהתסמינים פסיכוטיים ואופיינו במצב קליני הדומה לסכיזופ

חשף נטיות בסיסיות אם הזיהום בנגיף הקורונה ומר התקשים למ מרהמא

לפסיכוזה )פסיכוזה ראשונית(, גרם לפסיכוזה )פסיכוזה שניונית( או שמדובר 

 [.22,33] במצב חולף

, עלולים ייתכן כי המחלימים מקורונה, ובפרט אלו שסבלו ממחלה קשהבנוסף,  .21

רות הן ישי להיגרם ותנוספות שעלול ותמתופעות נפשיות ומנטלילסבול 
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פגיעה ביכולת  ותכוללאשר  , צאה מהנשמה ממושכתגיעת הנגיף והן כתומפ

 [:22,56] זכרוןההריכוז, הקשב ו

 )מכל סיבה שהיא( המאושפזים ביחידות לטיפול נמרץ כללכשליש מ . א

)מצב בלבולי חריף( אשר עשוי בהמשך להשפיע על  דליריוםמפתחים 

הרדמה אשר היו תחת  ופליםותר במטי יחמצב זה, שכ .יבימצבם הקוגניט

מצבים ת, אינטראקציה חברתית מוגבלת וחוסר יכולת תנועה )ממושכ

 שמאושפזים במצב קשה(. COVID-19השכיחים בקרב חולי 

ממצב של כשל ריאתי  קרובות חולי קורונה במצב קשה סובלים לעתים .ב

מחקר העלה  .(ARDSתסמונת התעוקה הנשימתית החריפה )עקב 

 (שונותמחלות  לקו בתסמונת זו )על רקער מהמטופלים אש תשישחמי

אפילו כחמש שנים לאחר  ,שונים ומנטליים סבלו מנזקים נוירולוגיים

פגיעה בזכרון לטווח הקצר, קשיי  כללו, בין היתר,אלו  . שחרורם

אשר יכולים להוביל לקושי לעבוד, למידה ופגיעה בתפקוד הביצועי 

 ע משימות יומיומיות.וף קושי בביצואי יהול פיננסי עצמקשיים בנ

הפרעת דחק פוסט מפתחים  ARDS-הסובלים מחלק מף, בנוס . ג

  .בשיעורי החרדה והדיכאון( עם עלייה PTSD) טראומטית

הם כי כבר עתה המחלה הנוכחית מציינים חלק מן המחלימים מעולה כי  .ד

 נזקקים לסיוע נפשי.

 ואלרגיות יות()חיסונ הפרעות אימונולוגיות

אלו הקשורות )ובפרט  ורונהנגיף הקערכת החיסון כנגד ות שונות של מבוגת .22

נקשרו , (ואחרות ARDS ,sHLH ,MASהחיסונית דוגמת  עירור יתר של המערכתב

ביכולת שחלוף הקשה פגיעה ובפרט ל לאימונופתולוגיה של המחלה עד כה

ק מן לח כמו כן,. "קיניםסערות ציטו"פגיעה במערכת הקרישה וההגזים בריאות, 
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עם ידה בתאים לבנים מסוג לימפוציטים( ירופניה )תייצגים עם לימפהחולים מ

 [. 3] או ללא פגיעה כוללת בשורת התאים הלבנה

)המהווה זרוע  הפרעה בתפקוד מערכת המשליםנצפתה אצל חלק מן החולים  .23

ים עם הפעלה ביתר של המערכת במקביל להופעת נוגדנ של מערכת החיסון(

 [.27( ]APLAכדוגמת ) אוטואימוניים

בבסיס סיבוך גם  ור היתר של המערכת החיסונית עומדייתכן כי עירבנוסף,  .24

במקביל להתפשטות מחלת  :םיבקרב ילדשנצפה מאוחר של המחלה 

תסמונת דלקתית, רב מערכתית אודות בעולם הקורונה, מתרבים הדיווחים 

 וניםש יםספיקה של איבר-יהכוללת חום ממושך וסימני א בקרב ילדים,

דלקת חריפה בכלי הדם ) קווסאקימאפייניה את מחלת חלק מב מזכירהה

המופיעה ת(. התסמונת ולמוו שעשויה להוביל למפרצת בעורקים הכליליים

 PMISמכונה כיום , ולאחר ההדבקות בנגיף שבועות 4כשבועיים עד 

(Pediatric multisystem inflammatory syndrome.) אינהדווקא זו  מחלה 

נפוצה קע או תינוקות, אלא מחלות ריותר ילדים בעלי  ת בחומרה רבהקפתו

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

התסמונת  .ועד מוות הדורשת אשפוז מחלה קשה ומסכנת חייםעבור בחום קלה, 

שימה ובמערכת לכלול תסמינים במערכת הנגם עלולה המאוחרת הנ"ל 

. כך, הות לבבית קשקתיות בקרומי המוח ומעורבמנים לדל, סיוליכהע

-מכל כ 1 דווח כי ,NEJM-אשר פורסמה בסוף יוני ב של מקריםקלינית ה בסדר

 10-20% כאשר תסמונת זולקה ב 21מטופלים עם קורונה מתחת לגיל  160

 2-4%-מפרצות בעורקי הלב וכ כדי עם מעורבות לבבית עדהיו מהם 

ה של תסמונת זו גם דויות לקיומרונה מתרבות ענציין כי לאח .[28,59] נפטרו

 [.85,86בקרב מבוגרים ולא רק בקרב ילדים כפי שהוערך עד כה ]
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 שרירו , עצם)מפרקים( הפרעות ראומטיות

 )נמק גרמי( אוסטאונקרוזהנצפתה  SARS-בקרב מחלימים מ: פגיעות גרמיות .25

דה בהפרשת יס וירית התרוטבללפגיעה ב משנית ייתכן – ראש עצם הירךשל 

של התפתחות אפשרות הל מוגברתנדרשת עירנות  כייתכן י [.5קלציטונין ]

  זה גם בקרב חולי קורונה.  חמור אורתופדיסיבוך 

מן  11%-, סבלו כ(סיןמווהאן ) קורונה חולי 214בסדרה בת : נזקים שריריים .26

קריאטין י רכירוק שריר( עם עהמטופלים במהלך המחלה מפגיעה שרירית )פ

יחידות לליטר במקביל לפגיעה כבדית  12200-ל 200( של בין CPKז )אקינ

פגיעות שריריות כגון נצפו  SARS-נזכיר כי במחלת הבהקשר הנ"ל, . וכלייתית

 [.10,20] מיופתיות ורבדומיוליזיס

ת להידלדלות רקמעשויים להביא מחלה קשה ואשפוז ממושך נציין, כי ככלל,  .27

גם אם  –ים השונ המטופליםאצל  י תנועה(הן שרירימה ונשי )הן שריר שריר

מטופלים עם רזרבה נמוכה מלכתחילה ב ,בייחוד ;ברקע היו בריאים לחלוטין

קושי להתרומם ולהביאם ל -)קשישים, ילדים, מטופלים עם מחלות רקע שונות( 

בול מירידה סלו , להרים חפצים או לעלות במדרגותלנוע ללא עזרה ,מהמיטה

 דבר אשר יחייב -"קלה" ( אפילו לאחר מחלה Deconditioningקודם )תפב חדה

 [.51,56] שירותי הרווחהמשמעותי של שיקום ממושך וסיוע 

במאמר שסקר את התסמינים המתמשכים בקרב חולי קורונה,  עלה  – מפרקים .28

 מחלימים נמצא כי כעבור חודשיים בממוצע, 143מקרב קבוצה שכללה כי 

 . [78] על כאבי מפרקים יןדיע לים דיווחוופמטמה 20%-למעלה מ

 הפרעות במערכת העיכול

חלק מן התסמינים של מחלת הקורונה נובעים מנוכחות הנגיף במערכת העיכול  .29

המעוררת שלשולים והקאות אצל חלק מן הנדבקים. בהמשך, ממשיכים 

מדרכי  ההפרשות ולמשך זמן ארוך יותר מן הנדבקים להפריש את הנגיף בצואה
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ולים והבחילות עשויים שלשהעלה כי הנדבקים, לק מן אצל ח [.3]מהשיהנ

 [.22,78] להימשך מספר שבועות עד חודשים לאחר ההחלמה מן הנגיף

מווהאן, סין, נצפתה פגיעה כבדית, עם עלייה  קורונה חולי 214בסדרה של  .30

כי הפגיעה  עלה חולים מסין 34בסדרה אחרת של  [.10באנזימי הכבד השונים ]

 [.22] גם לאחר ההחלמה נמשכת ית עודבדהכ

 5-מסין ו 14מחקרי עוקבה רטרוספקטיביים ) 19רה מערכתית של בסקי .31

בסדרות  מן החולים 10-15% קרבב פגיעה כבדית חריפהמארה"ב(, נמצאה 

וללא  , כאשר באוכלוסיה הסינית היארעות הפגיעה היתה גבוהה יותרהשונות

 [. 43] 60לגיל על או מתחת מם לימטופ טיסטית ביןמשמעותי סטהבדל 

ים אשר נזקקו להנשמה פולשנית חווים קשיי בליעה או דיבור בשל חלק מן החול .32

 [.56תגובה דלקתית מקומית או חבלה בשל צינור ההנשמה ]

 )ריאות ודרכי נשימה(: הפרעות במערכת הנשימה

ף הנגי עד חמורה. נגיף הקורונה הוא נגיף אשר נקשר למחלה נשימתית קלה .33

, פיםסולים המכילים את הנגיעות טיפות או אירושימה באמצלמערכת הנ רדחו

 רקמתלהנשימה ומשם חודרים מערכת באפיתל לתאי ה נצמדיםו נשאפיםש

לדלקת אינטרסטיציאלית חמורה של הריאות )כפי שניתן  הריאה, וגורמים

התפתחותה של עד כדי  (CT-צילום חזה ו –בהדמיות של הריאות  הבחיןל

 [. 3] (ARDSת חדה )מצוקה נשימתי תונתסמ

)כפי  של רקמת הריאה )פיברוזיס( הצטלקויותמספר דיווחים אודות קיימים  .34

המתבטאות  בקרב חולי קורונה שהחלימו חוזרות( CTשנצפה בהדמיות 

שבועות לאחר  7-יותר מ –בתחושת צריבה ושיעול יבש אצל החולים 

-ממחלת ה מחלימים 71על  חדהא – בעבר בוצעו. שני מחקרים אשר ההחלמה

SARS (2018עד שנת  2003מצבם משנת  אשר עקב אחר ) 36והשני על 

 קבועה כשליש מהם נצפתה ירידה, הראו כי אצל MERS-מחלימים ממחלת ה
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ייתכן, כי במקרה של . )שייתכן שהינה משנית לפיברוזיס( בנפחי הריאה

COVID-19 דוריאתי לנזק  רםגוכיוון שהנגיף אף חמור יותר , הנזק יהיה 

 [.22] חד צדדיתהדלקת, לרוב, היא  MERS-וב SARS-, בעוד שבדדיצ

מן החולים הקשים במחלת  23-30%שני מחקרים אשר נערכו בצרפת הראו כי  .35

 , אך חלקם אף בעשור החמישי לחיים(, סבלו65בממוצע גיל של קורונה )ה

יפות, עיל ים מתמשכים שמינלתסאשר עשויים לגרום  מתסחיפים ריאתיים

צר נשימה, הגבלה בפעילות הגופנית לב מואצות )פלפיטציות(, קו יקותדפ

מחקר נוסף  [.22-24בשל אי נוחות ] וחוסר יכולת לבצע פעילות גופנית

 36-56בגילאי , בינוני ומטה במצבחולי קורונה  149, אשר כלל ווהאן, סיןב

 3-מ להם לריאותיהם למעממשיכים לסבול מנזקי 40%הראה כי שנים 

 .[50]חר השחרור מבית החולים שבועות לא

 :[29,52,69] בהקשר לכך, ניתן לציין .36

הצביע על כך שאין קורלציה מחקר אשר בוצע בבית החולים "שערי צדק"   . א

 ,בין חומרת המחלה הריאתית הראשונית בקורונה לבין סיבוכים ארוכי טווח

ווח לטי יים לסבול מנזק ריאתוכי גם חולי קורונה במצב קל עשו

לייפת , פיברוזיסתן למנות הופעת ניזוהו הסיבוכים אשר בין  .וךהאר

 .הפרעה חסימתית וחשד ליתר לחץ דם ריאתי, ריאתית

)שהינה תסמונת  ARDS -ם שסבלו ממחקר אשר עקב אחר כמאה חולי .ב

, שנה 45של  בגיל ממוצע שכיחה כאמור בקרב חולי קורונה במצב קשה(

ית נשימתית כות תפקודסובלים מנו ללכי השהחלימו, הראה  לאחר

כדוגמת דלדול וחולשת  –חוץ ריאתיים  נזקיםמ בלוס. רובם מתמשכת

, עשויים ARDS-כי מטופלים הסובלים מנציין  שרירים המשפיעים על מצבם.

 ריאתיים ארוכי טווח כדוגמת דלקת ריאות מאורגנת םמסיבוכילסבול 

(organizing pneumonia) לזרועותיה השונות (AFOP ,BOOP .)כך,  וכדומה
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בקרב מחלימים גם אלו ייתכנו  םמאוחרינשימתיים כים סיבומוערך כי 

 . , עם חלוף הזמןבמהלך אשפזום  ARDS-ממקורונה שסבלו 

לדברי ד"ר זיג'יאן צ'ן, המנהל הרפואי של מרכז לשיקום חולי קורונה במערכת  . ג

דדים מואיתה מתר ותה הגדולה בירק, הבעיבניו יו ”Mount Sinai“הרפואית 

ם על רקע הצטלקות א)בין  מתמשך קוצר נשימההמחלימים מקורונה היא 

, בין אם על רקע בעיות לב או בעיות קרישה( כאמור לעיל רקמת הריאה

 .אשר לעיתים מלווה בשיעול לסירוגין ממנו הם מתקשים להיפטר

ת רמנגגמרי מדלקת הריאות הכי על אף שחלק מהחולים יחלימו לכך, מסתמן  .37

ארוכי ריאתיים יים לסבול מנזקים שחלקם עשוקורונה החדש, הרי ה מנגיף

ונדרש מחקר נוסף על מנת להעריך נכוחה את היחסים בין קבוצות טווח 

 [.69] להתפתחות סיבוכים אלו החולים ואת גורמי הסיכון

 )לב וכלי דם(:  הפרעות במערכת הקרדיווסקולרית

נזק ישיר  –נים ני מנגנולהיגרם בש לולעהלב  נזק לשרירנה, בחולי קורו .38

( ACE2-)אשר גם בו מצויים קולטנים לצאה מפגיעת הנגיף בשריר הלב כתו

[. 22כתוצאה מפעילות מקומית או מערכתית של מערכת החיסון ] ונזק עקיף

הסננה של שריר בנתיחות שלאחר המוות בחולי קורונה נמצאה בהקשר זה, 

 [.60] יםרייאמונונוקל י תאי דלקתהלב על יד

מהווה סיבוך אצל חלק מחולי הקורונה  )דלקת שריר הלב( יוקרדיטיסמ .39

מנגנון המחלה, הוא ככל הנראה התגובה הדלקתית  [.5] במגיפה הנוכחית

 מהווהמונוציטים את שריר הלב והיא תאים גורם הנגיף עם הסננת לה אשר 

 ה להתפתחוליכבעקבות הדלקת, כי ה על  [.31פרוגנוסטי גרוע במחלה ] גורם

בהפרעות קצב לבביות גם בקרב  מלווהשל שריר הלב ה מיופתיה

הם ייתכן שנזקים לבביים אלו  .מטופלים בריאים לאחר החלמה מן המחלה

 במקרה של שהתרחש זאת למשל, כפי שפורסם  .בחלקם אף בלתי הפיכים
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ולאחר שהחלימה  נהרוקואשר לקתה ב 60ד"ר ג'נט שפירו, רופאת ריאות כבת 

היקף הפגיעה הבלתי  התבררלפיטציות אשר לאחריהן סובלת מפ לההח

 [.22,32,60] הפיכה בשריר הלב שלה

חלק מן החולים סובל , קרישיות יתר במהלך מחלת הקורונהלאור בנוסף,  .40

לפגיעה, ייתכן קבועה, בשריר הלב.  שעלולה להוביל מאיסכמיה לבבית

 יליים(ם הכלי הדכלל )מחלה ש ריתלה קורונסובל ממחשחלקם אף ייתכן 

בעקבות המצב הדלקתי המוגבר בגוף כפי שנגרם  בשל קרע ברובד טרשתי

קרישיות יתר זו, עשויה גם לפגוע  [.26שמתרחש במחלות נגיפיות אחרות ]

 [.87בתומכנים עורקיים ולהביא לחסימתם ]

המחלימים הראו כי  SARSבקרב חולי  ערכומחקרים אשר נבהקשר אפשרי,  .41

, הפרעות דמיה()היפרליפי מיתר שומנים בדם ר החלמתם(אח)ל סבלו יותר

במטבוליזם הסוכר או הפרעות במערכת הקרדיווסקולרית. באופן טבעי, עוד טרם 

ארוכי טווח של מחלת הקורונה, אך העדויות קרדיאליים מוכרים לנו סיבוכים 

הנזקים הלבביים )לצד המידע המצטבר, כאמור, על  SARS-ממחלת ההנ"ל 

 בי אחר המחלימיםות על מנת להצדיק מעקב לבפקמס רונה(,קוי בחול

[60.] 

 הפרעות במערכת הקרישה והדם

מתייצגים עם מחלת הקורונה הנוכחית בשל רבים מן החולים המאושפזים  .42

ככל הנראה על רקע התגובות הדלקתיות  – הפרעות קרישה וקרישיות יתר

ולבבי  שבץ מוחי ם,יילתסחיפים ריאתלגרום לזיהום. אלו, בתורם, עשוים 

נזקקו  ,חלק מן החולים [.22] שפעות מתמשכותוסיבוכים אחרים עם ה

דיאליזה . אצל חולים אחרים מכונות בכלי הדם בשל קרישים לקטיעת גפיים

אחוז הסיבוכים בחולים הקשים,  [.25] נסתמו בשל קרישי דם

על  מדעולים, ח על חיי המטופעות ארוכות טוושלהם השפ, התרומבואמבוליים
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 -חולים אלו קרב צפה אף אחוז גבוה יותר בנ מסויימים ובמחקרי עוקבה, 5-15%

35-45% [67.] 

חלק מן ההפרעות עשויות לבוא לידי ביטוי לאחר ההחלמה ולגרום למוות  .43

אשר נפטרה מקריש דם בורידים  32כפי שעולה מדיווח אודות בת  – פתאומי

ם לאחר ששב ימי מספר חימוסבל משבץ אשר  49בן העמוקים וקרדיולוג 

הביאו את  לותיאורי מקרה א – לים ממחלת הקורונהשהח לעבודה לאחר

תרופות נוגדות  נטילתקווים מנחים ל פרסםהחברה הבינלאומית לקרישיות ל

 קרישה לאחר השחרור מבית החולים למשך חודש עד חודש וחצי

[22,26,29.] 

 )מחלות ממאירות( גידולים

ורונה יכון מוגבר לתמותה במחלת הקמצויים בסן רטבאופן כללי, חולי ס .44

מאנשים בריאים(. הן נגיפים שונים והן תאי סרטן יותר  6הנוכחית )עד פי 

החיסון חלבונים המזוהים על ידה ומעוררים את תגובתה.  ערכתמציגים למ

י סרטן ( והורסHBV ,HCV ,HPV ,EBV ,HIVמוכרים לנו נגיפים מעוררי סרטן )

ל נגיפים שאינם לישית שדנווירוס(. קיימת קטגוריה שאקסיניה וו ו,)קוקסאקי, רא

גוריות האחרות שתפקידם טרם הובן. קיימים מחקרים נמנים על שתי הקט

סותרים אודות הקשר בין גידולים שונים וזיהומים נגיפיים )מלאנומה והדבקות 

ספים(. נום לים שונים ונגיפיידווג HIVסרטן ריאה ונגיף השפעת, , בנגיפים שונים

ך ותוצאות הסרטן תלויים במספר גורמים: צאות אלו מרמזות על כך שמהלתו

אחוזי סוג הזיהום הנגיפי, סוג הגידול ומרכיבי מערכת החיסון המעורבים. לאור 

התמותה הגבוהים במחלת הקורונה אצל חולי סרטן, נראה כי הסרטן משפיע על 

דויות לכך בידינו ע יןא לפי שעה עם זאת,נה. הפתוגנזה של מחלת הקורו

וכחי גורם, נקשר או משנה את הפתוביולוגיה של יף הקורונה הנשנג

 [.61] ונדרשים עוד מחקרים על מנת להבין את הקשר בין שתי המחלותהסרטן 
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 במערכת השתןהפרעות 

 –גורמית -של חולי הקורונה היא ככל הנראה רב םהפגיעה בכליותיה .45

ה בשל שחרור נפרוטוקסינים ישירגיעה פ ה,בשל המחל יווסקולריתפגיעה קרד

ריאה על רקע דלקת ריאות, סערת ציטוקינים, פירוק שריר, -נים, תסמונת לבשו

היווצרות קרישי דם קטנים בכלי הדם הכלייתיים או אף פגיעה ישירה של הנגיף 

ם את הדגי 2020מאמר אשר פורסם בתחילת פברואר בתאי הכליה. בהקשר זה, 

. הפגיעה תפטרים במגיפת הקורונה הנוכחיכליה של ני תאנוכחות הנגיף ב

 .[68העיקרית היא באפיתל הטובולרי של הכליה ובפודוציטים ]

 

נות של נוכחות חלבון בשתן, דרגות שו נמצאוולים בקורונה מן הח 63%ל אצ  .46

מן  40%-כבקרב בסדרות אחרות כאשר כמייצג לפגיעה הכלייתית החריפה, 

מהמטופלים  8-40%ואצל  נמצאו דם וחלבון בשתןהחולים אשר נזקקו לאשפוז 

 פהריפיקה כלייתית חאי ס נמצאה אשר נזקקו לאשפוז ביחידות לטיפול נמרץ

בנתיחות שלאחר . הראשונית עה, לרוב, כשבוע לאחר ההדבקהאשר הופי

. חלק Acute Tubular Necrosisהמוות נמצא כי הפגיעה העיקרית היא 

מאלו  20%-)עד כ לא מבוטל מן המטופלים אף נזקק לדיאליזה במהלך המחלה

 [.5,36,37,46,58,68] הנזקקים לסיוע היחידות לטיפול נמרץ(
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ארעות יחנו את השב מווהאן, סין ים נוספים,בירטרוספקטי םירמחקפורסמו  .47

בחן את היארעות הפגיעה הכלייתית  הראשון הפגיעה הכלייתית במחלה: 

. (50-70)גיל חולים  5%-העריכה בכוחולי קורונה,  700-החריפה בקרב כ

להעריך ו יכל אלהם , כי בשל היעדר נתונים אודות המשוחררים, ציינוהחוקרים 

חקר נוסף על מנת במהטווח על הכליות ויש צורך  ת ארוכותעושפאת הה

בחן אף הוא את היארעות הפגיעה הכלייתית בקרב  – השני; להעריך את אלו

 וכי מהם סבלו מפגיעה כלייתית חריפה 5-7.5%-חולי קורונה ומצא שכ 333

 המתחילת המחלשבועות  3-לא החלימו למעלה מ םממחצית יותר

 בבתי שפזואשר אוחולי קורונה  5449על  טיבירוספקרטף מחקר נוס [.45,46]

 36%-בהחריפה חולים ברחבי מטרופולין ניו יורק העריך את הפגיעה הכלייתית 

שכללה מחקרים אנליזה -מטה [.47] מתוכם נזקקו לדיאליזה 14% כאשר -

 ליםמכלל החו 4.5%-אלו העריכה, בסך הכל, את הפגיעה הכלייתית בכ

[49.] 

טווח לכליות בקרב על הנזק ארוך הה מידע מהימן י שעין לפא יםמטבע הדבר .48

 )שמתרחשת בשיעורים שתוארו לעיל( פגיעה כלייתית חריפהאך חולי קורונה, 

מהווה גורם סיכון להתפתחות כשל כלייתי כרוני, ובהמשך כשלעצמה 

 [.48]מחלת כליות סופנית 

 כת המיןבמערכת האורולוגית ובמער הפרעות

ל לשיעור גבוה שנקשרו  MERS-הו  SARS -ה יפינג :הריוןה לךהשפעה על מה .49

פגיעה בגדילה התוך רחמית, הפלות,  תמותה אמהית, ובהם סיבוכים בהריון

בנגיפים עם זאת, [. 81,82] של העובר פגות על סיבוכיה השונים ומוות תוך רחמי

הודגם כנמוך עד  ם()העברה מאם לעובר שברח אנכיתהסיכון להעברה אלו 

   [.3] יפסא

הקורונה החדש במהלך ההריון כרוכה נגיף כי הדבקה ב ה, מסתמןשע לפי .50

, בהשוואה לנגיפים האחרים בהריון בשיעור נמוך יותר משמעותית של סיבוכים
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בנשים הרות  . עם זאת, מסתמן כי שיעור סיבוכי ההריון[80] ממשפחת הקורונה

 כמו כן,  .בנגיף שלא נדבקו ותלעומת נשים הר ריות גבוה עדיין נושנדבקו בנגיף הי

שים בהיריון עלולות נ, (CDCהאמריקני לבקרת מחלות ) על פי המרכז

 ולהזדקק לאשפוז בסיכון גבוה יותר לחלות בצורה קשה יותר ימצאלה

אינן מצויות הן אך , בעקבות הידבקות בנגיף הקורונה ואף לטיפול נמרץ

במחקר אשר  .[79] ות(הרן )בהשוואה לנשים שאינבסיכון גבוה יותר לתמותה 

ילדו טרם  20%שחלו בקורונה, נמצא כי  נשים הרות 427לל בוצע בבריטניה וכ

מן התינוקות היו חיוביים לקורונה  5%-(, ו32פגים מתחת לשבוע  5%למועד )

 [.66)כמחציתם מיידית לאחר הלידה( ]

ף המשמש קולטן לנגי ACE2האשכים, הם בין רקמות הגוף השונות המבטאות  .51

. עובדה זו 60יורד בהדרגה עד גיל ו 30בגיל הוא יטוי המקסימלי ורונה. הבהק

עשויה להצביע על כך כי גברים צעירים עשויים לסבול מנזק ישיר לאשך על ידי 

[. בקרב חולי 62] לפי שעה ותברור , שהשלכותיו לטווח הארוך אינןהנגיף

COVID-19 וןרמהולרמות ה טסטוסטרוןה היחס בין רמותכי  נמצאLH  

להעיד על נזק ישיר לתאי  עלולבר אשר ד הינו נמוך באופן משמעותי, בדם

דווחה כאחד מן הסיבוכים של  )דלקת של האשכים( אורכיטיס. באשך ליידיג

להיות עלולה וייתכן כי פגיעה דומה באשכים בקרב חולי קורונה  SARS-נגיף ה

בנוזלי  ת של הנגיףוצאהימכמו כן, דווח על . ביטוי של וסקוליטיס של האשך

אצל חלק מחולי הקורונה בנוסף, [. 5,6,22לים ]חלק מן החו הזרע אצל

כל אלו עלולים להצביע  [.63] הזרע איכותהבינוניים אף נמצאה פגיעה ב

, על אפשרות לפגיעה עתידית בפוריות של גברים מסויימים שנדבקו בנגיף

פגיעה נציין כי ה .וו הפרכה של חשדות אלאך נדרש מחקר נוסף לאישוש א

, באופן כללי, אינה ודאית וכי מחקר אשר בחן נוכחות במחלה זו יות הגברבפור

( מצא כי הם קיימים TMPRSS2-ו ACE2של שני הקולטנים הנדרשים להדבקה )

כן ועל  –בתאים השונים של מערכת הרביה, אך לא בו זמנית על אותם תאים 

 [.64,65] כהכנמולפגיעה בפוריות עריך את הסבירות ה
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 פרעות מטבוליות שונותוה רעות במערכת האנדוקריניתפה

א וה תמידע אודות השפעות נגיף הקורונה הנוכחי על המערכת האנדוקריני  .52

ההשלכות ארוכות הטווח  לחזות את וניסים מאמרמועט ביותר. עם זאת, מספר 

( לאור השלכות ארוכות טווח SARS-Cov-2בנגיף הקורונה הנוכחי ) של הידבקות

( תוך ניסיון לבצע התאמות בהתאם SARSיף הקורונה הקודם )של הידבקות בנג

, כאמור, עושה[. יש לציין כי הנגיף 4] לידוע לנו עד כה אודות הנגיף הנוכחי

המצוי במספר רקמות אנדוקריניות בגוף ובעיקר בלבלב,  ACE2שימוש באנזים 

 :[5לות, ובבלוטות האדרנל וההיפופיזה ]בבלוטת התריס, באשכים, בשח

להתפתחות סיבוכים במחלת  גבוה בסיכון יםמצויחולי סוכרת  –סוכרת  . א

, היות שמצבים היפרגליקמיים מפחיתים את תגובת בין היתרהקורונה. 

מערכת החיסון, מעלים את הסיכון למוות ונקשרים לנזק לאיברים שונים 

י התחלואה, חולי סוכרת ומחלות לב . בסקירה של נתונולסיבוכים מערכתיים

ייתכן כי הנגיף  לבד מזאת,. ם במחלהמהווים כשני שלישים מן הנפטרי

כי הנגיף יכול לפגוע ישירות בתאי וערך מ. כשלעצמו עלול לגרום לסוכרת

המשמש  ACE2לבלב בשל העובדה כי הם מבטאים ביתר את האנזים 

אשון נמצא ברקמת לבלב הר SARS-כקולטן עבור הנגיף )נציין כי נגיף ה

פגיעה ישירה זו, ו בעבר(. בצביעות אימונוהיסטוכימיות בנתיחות שבוצע

ויש צורך לבחון האם  1מסוג  חריפה עשויה לגרום ישירות לסוכרת

לכך, ניתן להוסיף עליה בשיעור גילוי סוכרת . אם לאווהיא הפיכה 

בנוסף,  .גם בגילאי העשרה –בקרב חולי קורונה אשר החלימו  1מסוג 

לנזק עקיף רום פגיעה בלבלב האקסוקריני על ידי נגיף הקורונה, עשויה לג

 TNF-על ידי שחרור מדיאטורים דלקתיים כ לתאי הלבלב האנדוקריני

אלפא וכאינטרפרון גמא עם ציטוקינים פרואינפלמטוריים אחרים העולים 

 [.4,5,36] ועשויים להחמיר את הפגיעה בלבלבבמהלך המחלה 
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 17%עליה בעמילאז ו/או בליפאז נמצאה בעד  –לבלב האקסוקריני פגיעה ב .ב

 [.5לי הקורונה הקשים ]מחו

את הסיכון  7( מעלה פי 35מעל  BMIהשמנת יתר חולנית ) –השמנת יתר  . ג

 21%להנשמה פולשנית בחולי קורונה. מחקר אשר בוצע בניו יורק, הראה כי 

יתר ובקרב חולים  מן האנשים החיוביים לנוכחות הנגיף היו בעלי משקל

המעלה את משמעותי וותה גורם סיכון י, השמנת היתר ה60מתחת לגיל 

בקרב חולי מוערך כי לאור האמור בסעיף הקודם, . הסיכוי לאשפוז

 המשולבת בהרס של תאי בטא בלבלבהשמנת יתר , קורונה מסויימים

 [.4] 2עשויה לגרום לסוכרת מסוג  )עקב פגיעת הנגיף(

תפקיד משמעותי  הינו בעלציר זה  –אדרנל -יפופיזהה-ציר היפותלמוס .ד

צבי עקה שונים. בנתיחות לאחר המוות אשר בוצעו בחולי בהתמודדות עם מ

SARS .חלק עלה כי , נמצאה נוכחות הנגיף הן באדרנל והן בהיפופיזה

ה תעם מערכת החיסון הי SARS-התמודדות נגיף ה "אסטרטגיית"מ

וגרמה  ACTH-אשר מחקה את ה באמצעות הפרשת רצף חומצות אמינו

ומנעו תגובת אדרנל  ACTH-הלייצור נוגדנים עצמיים אשר תקפו את 

לנוכחות הנגיף )גרמו למעשה לאי ספיקה אדרנלית( ולהעצמת הסערה 

 –נמצאה אי ספיקת אדרנל , מסארס הציטוקינית. בנוסף, בקרב מחלימים

נזק ישיר ככל הנראה משנית לדלקת בהיפופיזה או ל –רובה מרכזית 

לים אשר החלימו מטופ 61נציין, כי במחקר אשר נערך על  [.4] להיפותלמוס

 60%-סבלו מאי ספיקת אדרנל שניונית עם החלמה של כ SARS,  40%-מ

גם יש לחשוד באי ספיקת אדרנל לאור עדויות אלו, . מהם בתוך שנה

הסובלים מעייפות לא מנגיף הקורונה החדש,  בקרב מחלימים

 [.5] , חוסר תיאבון ואפאתיותלשה, סחרחורתמוסברת, חו

קיים בנוגע להשפעת  מידע מעט מאוד –תריס -זההיפופי-ציר היפותלמוס .ה

על ציר זה. לא נמצאה נוכחות של הנגיף בבלוטת התריס  SARS-נגיף ה
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בנתיחות שלאחר המוות, אך במחקרים נמצאה תת תריסיות מרכזית בקרב 

. כמו כן, בקרב חולי היפותלמוס-ופיזה, משנית לאי ספיקת היפSARSמחלימי 

SARS לוטת התריס עם ירידה בהפרשת הורמוני נמצאה פגיעה בתפקוד ב

הבלוטה וקלציטונין ורקמת הבלוטה הראתה נזק לאפיתל הפוליקולרי 

הרס תאי מתוכנן )אפופטוזיס(. בהמשך, גם דווח על והפראפוליקולרי עם 

לנבדקים בריאים עם ירידה בקרב החולים בהשוואה  TSH-ירידה ברמות ה

לפי שעה, אין מידע  [.4]ופיזה בכמות התאים התירוטרופיים בבלוטת ההיפ

המעיד על פגיעת נגיף הקורונה הנוכחי בתפקוד בלוטת התריס 

ייתכן , בהקשר לסארס, האמור לעיל)באופן עקיף או ישיר(, אך לאור 

  .הש לנטר שינויים בתפקודי התריס בקרב מחלימים מקורוניכי 

תפקוד ול SARS-אין מידע בנוגע ל –גונדות -היפופיזה-ציר היפותלמוס .ו

מוגברות עם  LH-ול FSH, שחלתי. העדות היחידה נוגעת לרמות פרולקטין

)אם כי, צריך לזכור שכל  SARSופרוגסטרון בקרב חולי  E2ירידה ברמות 

חלות הנגיף לא נמצא בשכמו כן, . מחלה חריפה עשויה לדכא את הציר(

נמצא נזק רקמתי לעומת זאת,  .SARS תיחות שלאחר המוות של חולותבנ

החדש  ורונהנגיף הקגם וייתכן, כאמור, כי  SARSל האשכים בחולי ש

  [.4] עלול לפגוע באשכים ובתפקוד ההורמונלי שלהם

 )הפרעות נוירולוגיות(: הפרעות במערכת העצבים

ויכולות להיות חלק  קורונההתייצגויות נוירולוגיות מתרחשות אף הן בקרב חולי  .53

ויות לגבי הסיבוכים כאשר גוף העד, הקורונהת משמעותי במחל

או חולים צ. במספר מחקרים ודיווחי מקרה, נמהנוירולוגיים במחלה הולך וגדל

המעידים על וקליניים בלבול, אנצפלופתיה, וממצאים הדמייתיים עם 

גם רפלקסים ו תואר)לבד מהאדרה הדמייתית  מעורבות קורטיקוספינלית

נגיפי שגרמו עצבית  דיווחים בהקשר לפגיעה. זאת, בדומה לערים וקלונוס(
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שבץ דוגמת תופעות כנצפו  אז) SARS-וה MERS-קורונה קודמים, כדוגמת ה

 . מוחי, גיאן ברה ופרכוסים, עם נוכחות הנגיף בתאי המוח(

ל מערכת שהמצויים בתאים השונים  ACE2יף עצמו, כאמור, נקשר לקולטני גהנ .54

שלו ן החדירה מנגנוהעצבים )נוירונים, אסטרוציטים ואוליגודנדריטים(. 

האם במעבר בין סינפסות של  –למערכת העצבים המרכזית עודנו לא ברור 

, האם בהתפשטות המטוגנית וחדירה 1נוירונים נגועים, האם דרך עצב קרניאלי 

מוח. -מחסום הדם תדרך אפיתל כלי הדם או שמא בסיוע לויקוציטים החוצים א

גיפה הנוכחית, נמצאה נציין כי בנתיחות שלאחר המוות בחולי קורונה במ

 . קמה מוחית היפרמית, בצקתית עם נזק נוירוניר

כמו כן, הועלתה  מכלל חולי הקורונה. 10%-הסיבוכים הנוירולוגים מוערכים בכ .55

ה מהשערה, כי לאור פגיעות הנגיף בחוש הטעם והריח, כמתואר להלן, בדו

החלמה הרי שאפשר שלמחלות נוירודגנרטיביות )כדוגמת מחלת פרקינסון(, 

ממחלת הקורונה הנוכחית, אין בה כדי להבטיח מפני התדרדרות 

וכי רק הזמן יוכל לנבא פגיעות שכאלו, עשרות שנים  – נוירולוגית עתידית

-5] כוללות, בין היתרתופעות הנוירולוגיות השונות ה לאחר המחלה.

8,10,15,21,35:] 

ביטוי  המוסברת על ידיעד אנוסמיה( סמיה )היפו ירידה בחוש הריח . א

ACE2  ופגיעה בחוש הטעם 1בתאים התומכים באפיתל של עצב 

סדרה של מ 19%-בכסין, ווהאן, חולים מ 214בסדרה של  5%-בכ תוארו

חולים  417בסדרה של החולים מן  80-90%-כבו חולים באיטליה 320

הפגיעה בחושים אלו לא לוותה בגודש  .י אירופהבבתי חולים ברח 12-מ

-עד כב) תים קדמה להופעת יתר התסמינים במחלהאפי או בנזלת ולעי

ימים לאחר המחלה(  8)עד החלמה מוקדמת  .בסדרה האירופית( 12%

עם אך מן המטופלים בסדרה האירופית  44%-בכנצפתה של חוש הריח 

שני נציין  [.8,10-12,17] 4%-, בכימים עד להחלמה 15-צורך ביותר מ
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יים בקורלציה לאובדן חוש שינויים הדמיית מודגוהבהם מקרה  יתיאור

העשויים להעיד על זיהום (, 40-ו 25)בנות  ת קורונהובחולוטעם ריח 

לאחת  חוש הריח אלו חלפו לאחר ששב הדמייתים . שינוייםנגיפי מוחי

חקר נוסף מ [.14,16] ימים 28-כעבור למעלה מ (25-החולות )בת ה

 קלהשמחלתם היתה מחלימים מקורונה  187שנערך באיטליה וכלל 

לא חלפה הפגיעה בחוש הריח והטעם  העלה כי)לא נזקקו לאישפוז( 

גם בחלוף  ות חושיות אלו,שסבלו מפגיע מחלימיםמה 10% -כב

. להערכת החוקרים הדבר עלול להעיד על אפשרות חודש ממחלתםכ

לו מבעיות בתפקוד החושי בחלק ממחלימי הקורונה יסכי 

 [.83] ארוךלטווח , ההשלכות הרפואיות הנלוות לכךמו

חלקם היוו את באשר  – בעד כשליש מן החוליםדווחו  כאבי ראש .ב

ההתייצגות הראשונית של המחלה ואף דרשו אשפוז ובירור עד לקבלת 

עשויים להימשך אלו,  ראש כאבי .[8תשובה חיובית לנוכחות הנגיף ]

בקרב מחלימים  שים כפי שתואר במספר מקריםדאף מספר חו

[22.] 

דיווח  מטופלים מווהאן, 214אודות סדרה של מסין  מחקר – שבץ מוחי . ג

רובם  – מן המאושפזים אשר סבלו מאוטם מוחי חדש 5%על עד 

, אשר התייצגו עוד בתחילת המחלה ואף כהתייצגות אוטמים איסכמיים

. מחקר נוסף מניו (SARS-)בדומה לאשר התרחש במגיפת ה ראשונית

סבלו אף הם אשר  33-49בגילאי מטופלים צעירים  5ציג יורק ה

עליה  )המהווים הגדולים במהלך מחלת הקורונה הדם מאוטמים בכלי

, ייתכן על רקע הפרעות קרישה (בגילאים אלו נורמההצפוי במ 7של פי 

ף ירקע וסקוליטיס הנגרמת על ידי הנגעל ועלייה במדדי הדלקת וייתכן 

אשר בחן , מארה"ב נוסףקטיבי מחקר עוקבה רטרוספ [.8,10,13,22]

את הסיכון לשבץ איסכמי בחולי קורונה מצא כי הם נמצאים 

גיל הבמחקר זה, ) – מאשר חולי שפעת 7.5פי  לכך בסיכון גבוה
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-ועברו בממוצע כ 69חולי הקורונה שלקו בשבץ מוחי היה  ממוצע שלה

שלהם ועד לאבחון השבץ המוחי(.  היום מתחילת תסמיני הקורונ 16

רכת חסר של היארעות שבץ בקרב כי מדובר בהעהעריכו אף  החוקרים

 [.44]חולי קורונה 

היא תסמונת  -( Guillain-Barré syndrome) סינדרום גיאן ברה .ד

 –אוטואימונית, בה מערכת החיסון תוקפת חלקים של מערכת העצבים 

הגורם לאיבוד יכולת התפקוד  שורשי העצבים והעצבים ההיקפיים, דבר

בטא בתחושת נימול שלהם. מדובר בתהליך דלקתי מתקדם המת

והירדמות בגפיים ובמקרים מסוימים עלולים להיפגע גם שרירי מערכת 

מספר תיאורי  ורסמובמהלך החודשים האחרונים, פ הנשימה.

" מילר פישר, "גרסתה המרכזית יותרבפרט של ו), תסמונתהמקרה של 

עה דווקא בשרירי הפנים ומאופיינת בחולשת שרירי העיניים, יאשר מופ

או  החדש בעקבות זיהום בנגיף הקורונה( יציבות בהליכה ובחוסר

. המקרה הראשון, תואר כבר תוך כדי הזיהום בנגיף הקורונה החדש

אשר שבה מווהאן, סין. האישה  61, אצל אישה בת 2020בתחילת ינואר 

ויראליות וטיפול יעודי לתסמונת -ות אנטיפטופלה במשלב טיפולי של תרו

בהמשך, הופיעו דיווחי מקרי נוספים  אה.לאחריהם הציגה החלמה מל

מאיטליה, מספרד ומאיראן אשר תיארו מטופלים המציגים תמונה 

קלינית המתאימה לגיאן ברה על נגזרותיה יחד עם נוכחות של נגיף 

מרביתם גברים.  ,77-ל 23הקורונה החדש. גילאי המטופלים נעו בין 

 3לעיתים עד אך התסמונת הופיעה לרוב, במקביל להופעת המחלה, 

. חלק מן המטופלים הגיבו היטב לטיפול שבועות לאחר תחילתה

אך חלקם נותרו באימונוגלובולינים תוך ורידית עם שיירי מחלה קלים, 

 [.8,9] עם מחלה קשה ומשמעותית עד מוות

שינויים במצב ההכרה  – עד קומה ה, אנצפלופתישינויים במצב ההכרה .ה

 .[10, סין ]חולים מווהאן 214ל ה שמן המקרים בסדר 37%-כאירעו ב



 

27 
 

קושי בריכוז עייפות כרונית, שינויים אלו, העשויים להתבטא גם כ

להימשך אף מספר חודשים כפי  ואובדן זיכרון לטווח קצר, יכולים

ם, יתקשורת אצל מחלימאמצעי בשדווחו שתואר במספר מקרים 

 [.22] חלקם, בעשור הרביעי לחייהם

ם אודות ירידה בסף לפרכוס אצל חולי מספר דיווחיעלו  – פרכוסים .ו

, דווח על מקרה פרכוסי חדשכן ו אפליפסיה במהלך המחלה החריפה

 [.8אשר לא ברור אם חשף נטייה לפרכוסים או היה תסמין של המחלה ]

מספר דיווחי מקרה  עלו –אנצפליטיס, מנינגואנצפליטיס ומנינגיטיס  .ז

בחלקם,  יים.סימנים מנינגיאלאודות מטופלים אשר אושפזו עם 

 [.8,18,19]נמצאה נוכחות של הנגיף בנוזל השדרה 

מערכת העצבים לא ברור מהו נתיב החדירה של הנגיף אל כאמור,  .56

אך  –וייתכן ישירות דרך הלוחית הנקבובית )אף(  ייתכן המטוגנית –המרכזית 

ויכולות להוות מטרה לנגיף  ACE2-יפופיזה עשירות אף הן בהההיפותלמוס וה

[5 .] 

 רעות במערכת הראייההפ

הראה כי  , בדרגות חומרה שונות,חולי קורונה בסין 1099מחקר אשר נערך על  .57

לקו בדלקת לחמיות אשר התבטאה בעיקר באודם של הלחמיות. אחוזים  0.8%

ואינו  ב המוגדר כחולף צ[. זהו מ72נמוכים אלו נצפו גם במחקרים אחרים ]

, סין, וביימחוז ח, מרץר פורסם במ[. עם זאת, מחקר אש73מצריך בדיקה נוספת ]

ציין מגוון רחב של פגיעות עיניות במהלך מטופלים עם דלקת לחמית,  38על 

, דמעת והפרשות של הלחמית ()כימוסיסכולל נפיחות  – מחלת הקורונה

ראייה אצל יועצו של חדות הה ביריד ל. בהמשך לזאת, דווח בבריטניה עעיניות

בקורונה  ולקוכן אצל בוריס ג'ונסון עצמו לאחר שגס בוריס ג'ונסון, דומיניק קמינ

[74,75]. 
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 והלחמית דלקת של הקרניתדווח אודות המקרה הראשון של  2020במרץ  .58

כאשר בנוסף  – 29כהתייצגות ראשונה של מחלת הקורונה אצל אישה בת 

מצב אשר אמור לחלוף  – נצפתה ירידה בראייהת גם ילתסמיני דלקת הלחמ

נכון להיום, לא נצפו הפרעות עיניות  [.76] ה שבועותשלוש-כעבור שבוע

 [.77] ארוכות טווח או המסכנות את הראיה במסגרת מחלת הקורונה

נדרש מחקר קליני נוסף על מנת להעריך את קיומה של פגיעת עינית מתמשכת 

 . במחלימים מהמחלה

 ת במערכות האוזןוהפרע

אשון של אישה אשר מחקר אשר פורסם בתחילת אפריל ציין את המקרה הר .59

מאובדן שמיעה בעקבות מחלת הקורונה אשר נמשך גם לאחר סבלה 

 ם, ללא תסמיני20-50חולים בני  20. בהמשך, מחקר מצרי אשר כלל החלמתה

רה ע)עם פגיעות בתאי הש מצא כי תפקודי השמיעה שלהם החמירואחרים, 

נוסף . דיווח תבסס על בדיקות שמיעה חוזרותוהקוכליאה באוזניים( בה

חולי קורונה קלים  6בשמיעה אצל  פגיעה קלה עד בינוניתמאיראן ציין 

. בנוסף ללא היסטוריה של בעיות שמיעה טרם למחלה, 22-40, בני נוספים

טרם  מורטיגו. החוקרים מציינים, כי 2-סבלו מטיניטוס ו 4לאובדן השמיעה, 

שמיעה לפתיחת המחקר הם ראו מקרים רבים נוספים של פגיעה פתאומית ב

אצל כלל החולים . )על רקע מחלת הקורונה( בשבועות שקדמו לניהול המחקר

אך לא ידוע בינונית ולא הובילה לחירשות -הפגיעה בשמיעה היתה קלה

 [.70]אם היא קבועה או שתחלוף 

ים נוספים העשויים לפגוע בשמיעה פבהקשר זה, ניתן לציין כי קיימים נגי .60

המחקרים וחצבת(.  CMV ;HIVפס זוסטר, , הרHSV1 –)משפחת נגיפי ההרפס 

. ייתכן לעיל עשויים לצרף את נגיף הקורונה הנוכחי לקבוצת נגיפים זו

מהחדירות המוחית של הנגיף המערבת את מרכזי השמיעה שהפגיעה נובעת 

נמצאה בנתיחות לאחר המוות  ןשכ –)האונה הטמפורלית או גזע המוח( 
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יות מצאו נזק נוירונלי באונה נוכחות הנגיף בגזע המוח והדמיות מוח

 נוספת דרך פגיעה אפשרית. [70] בחולי קורונההטמפורלית ובגזע המוח 

 [.71] תסמונת גיאן ברהבשמיעה היא נוירופתיה שמיעתית כסיבוך של 

 הפרעות בעור

ים מדלקת של כלי הדם הקטנים בעור לחלק מן החולים במחלת הקורונה סוב .61

( ואשר Livedo Racemosa) חה פורפוריתבפרי)וסקוליטיס(. זו, מתבטאת 

 [.27] איברי קצהבנמק לעור ולעשויה להסתיים 

של אבעבועות קור בשתי סדרות שונות יצויין, עם זאת, כי על אף תיאור  .62

(Chilblainsאצל ילדים ומבוגרים במהלך מגיפת הקורונה ) – שר זמני אשר ק

שתי סדרות י אפשרי, , עם הסבר פיזיופתולוג"COVIDאצבעות "הוביל לכינוי 

לא מצאו קשר סיבתי בין המקרים לבין מחלת אחרות מקרה אירופאיות 

וקשרו את הופעת האבעבועות לשינוי אורחות חיים בעקבות הקורונה 

לאור כי  רבתגובה למאמר ציינו רופאי עומגיפת הקורונה ולא למחלה עצמה. 

יותר על מנת נדרשים מחקרים בהיקפים גדולים הסדרות,  4הסתירות בין 

 [.39-42] ה למחלת הקורונהלאושש או לשלול את הקשר בין התופע
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