
 

 

 
 

 
 

 עידכון-דף מידע לרופא נשים –זיקה בהריון 
6-12-2016 

 )אין בדף זה להחליף את המלצות משרד הבריאות וגורמי בריאות אחרים בעולם(
 

לרוב קלה או  מחלהמחלת הזיקה היא מחלה נגיפית המועברת על ידי עקיצות יתושים. ה

 ים, ו/או דלקת של לחמיות העינייםיכולה להתבטא בחום, פריחה, כאבי פרקו נטולת תסמינים

אינו סמפטומתים ועל כן היעדר סימפטומים -מהנדבקים הם א %80ועוד. יש לזכור שעד 

 זה. נגיףהדבקה ב שולל

הלידה, ביחסי  ליילוד במהלך ההיריון וסביבו לעובר מהאם יכולה לקרות גם העברת הזיהום

 מין, ודרך עירוי דם מזוהם מתורם ללא תסמינים.

. עדיין לאחר הלידה בילוד יכול לגרום למומים מסוגים שונים בעובר וכן לתופעות שונות נגיףה

כון בהתאם יבהריון ומה הס הדבקהכון למומים באופן כללי כשהיתה ילא ידוע מה מידת הס

 בהריון. הדבקהלזמן ה

האולטרסונוגרפיים שתוארו בהדבקה תוך רחמית בנגיף הזיקה כוללים בין היתר הסימנים 

היקף ראש קטן, אטרופיה מוחית, הרחבת חדרי מח, הסתידויות, דיסגנזיס של הקורפוס 

מודגש שיתכנו פגיעות קלות יותר, בחלקן  .קלוזום והמוחון, פגיעה בעיניים ואגרוגריפוזיס

 .CMVמזכירות סמנים של 

 

 הקיימות כיום על ידי גורמי הבריאות השונים כוללים  ההמלצות

המנעות מנסיעה למקומות נגועים לנשים הרות או כאלה המתכננות הריון בזמן  .1

הקרוב. נשים הנמצאות באזורים אנדמיים צריכות להשתמש בתכשירים דוחי יתושים 

י מספר רשימת המדינות הרלונטיות מתעדכנת מדיכמו גם התמגנות מתאימה. 

וכוללות כיום את מרבית ארצות אמריקה המרכזית   שבועות באתר משרד הבריאות

 ב, ארצות רבות בדרום מזרח אסיה ועוד."והדרומית וחלק מפלורידה בארה

עובר ביחסי מין יש להשתמש באמצעי מניעה מכניים )קונדום( אם בן  נגיףמאחר וה .2

 למשך חצי שנה מזמן החשיפה. עד וזאת הזוג היה באזור אנדמי



 

 

 
 

שבועות מזמן חזרתן  8להמנע מהריון בנשים שהיו באזורים אנדמיים מומלץ  .3

 מאזורים אלה.

מאחר ורוב  -בנשים שהיו באזורים אנדמיים סביב כניסתן להריון או במהלך ההריון .4

 .כנחשפות לכולןיש להתייחס  -סמפטומתים-הנדבקים הם א

ביצוע לאחרונה אנו עדים לשיפור באיכות בדיקות המעבדה ובדיוקן ועל כן יש לשקול  .5

יש  , בין אם סבלה מתסמינים של זיקה ובין אם לא.הדבקה בדיקות לאבחון

טופס ההפניה הייעודי את להעביר למעבדה דגימות נסיוב, שתן ודם מלא ולמלא 

 לזיקה כולל פרטי מועד החשיפה האחרונה.

תוצאות בדיקות בכל מצב בו יש חשד סביר להדבקה, בין בשל סמפטומים ובין בשל  .6

יש שבועות במהלך ההריון.  4יש מקום להמליץ על סקירות מכוונות כל , מעבדה

 שתוארו מיקרים של מיקרוצפליה ובעיות אחרות שהתפתחו לאחר הלידה. לזכור

זוג  עם בן מיחסי מין לא מוגנים עהינה להימנ לנשים בהריוןהמלצת משרד הבריאות  .7

למשך  (במדינה בה התרחשה העברה פעילה של נגיף הזיקה שנחשף לזיקה )ביקר

 .גם במידה ותוצאות המעבדה שליליות להדבקה בנגיף  כל תקופת ההריון

הבירור המעבדתי כיום מבוצע במעבדה המרכזית לנגיפים של משרד הבריאות  .8

 עין כרם. בתה'ש ובמעבדה הוירולוגית בהדסה

 

 

 

 

 עובר בישראל-יו'ר החברה לרפואת אם -פרופ אריאל מני

 

 יו'ר החברה לאולטרסאונד במילדות וגינקולוגיה -פרופ' גוסטבו מלינגר

 

 מזכיר האיגוד הישראלי למילדות וגינקולוגיה. -פרופ' רון מימון

 

 
 
 
 


