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רקע:

בתאריך 30.1.2020 הכריז ארגון הבריאות העולמי על התפרצות נגיף הקורונה 2019 
)COVID-19( מזן SARS-CoV-2, כאירוע חירום בבריאות הציבור. המגפה פרצה לראשונה 

בדצמבר 2019 בעיר ווהאן בסין, ומאמצע פברואר 2020 החלה להתפשט במהירות לכל רחבי 
העולם. ב-11.3.20 הוכרזה מגיפה עולמית.

במחצית אוקטובר 2020 ארגון הבריאות עולמי דווח שבעולם אובחנו כ 39 מיליון חולים וכמיליון 
נפטרו מהמחלה. בישראל דווחו ב300,000 חולים וכ2000 חולים נפטרו.

המגפה טלטלה את העולם כולו באספקטים נרחבים והיא מעמידה את האנושות באתגר אדיר. 

מלכת אנגליה, אליזבת השנייה, בנאומה לאומה באפריל 2020 אמרה "אני מקווה שבעוד שנים 
רבות שנביט על תקופת המגפה ניהיה מסוגלים להיות גאים בדרך בה הגבנו לאתגר הזה.."

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

 כרופאי עור, מה חשוב שנדע על הזיהום בקוביד 19? 
כיצד אנו יכולים לתרום לרפואה בזמן המגפה?

בחרתי לשתף אותכם ב- 5 שאלות שבעיני חשוב שנענה עליהן ובשיחה שקיימתי עם פרופסור 
אייל לשם, מומחה למחלות זיהומיות, בה הוא שתף אותי בפרפספקטיבה האישית שלו למגפה.

מקוה שהסיכום שהכנתי יהיה לכם לעזר.

אשמח להערות והארות.

בריאות טובה לכולכם,

ד"ר רוני דודיוק-גד
rdodiukgad@gmail.com

5 שאלות:
1.     מה הביטויים העוריים של וירוס קוביד- 19 בעור?

המחקר הראשון שפורסם על הביטויים העורים של זיהום בקוביד-19 הציג סדרה של 88 
חולים בהם ל20% היו ממצאים עוריים.

Cutaneous manifestations in COVID-19: a first perspective. S Recalcati. J Eur Acad 
Derma-tol Venereol. 2020 May.                                                                <<קישור למאמר

בשיתוף עם פרופסור גיאנוטי מאיטליה וקולגות מקנדה וישראל פרסמנו מאמר סקירה מקיף 
על הביטויים העוריים של המחלה שפורסמו בספרות מפברואר- אפריל 2020. 

Cutaneous manifestations of COVID-19: Report of three cases and a review of literature.

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019
mailto:rdodiukgad%40gmail.com%20?subject=
mailto:rdodiukgad%40gmail.com%20?subject=
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jdv.16387


Muskaan Sachdeva, Raffaele Gianotti, Monica Shah, Lucia Bradanini, Diego Tosi, Stefano 
Veraldi, Michael Ziv, Eyal Leshem, Roni P Dodiuk-Gad. J Dermatol Sci. 2020 May.

מצאנו מספר ממצאים מעניינים: כ 26 חולים עם ביטויים עורים של זיהום בקוביד-19 פורסמו 
בחודשים פברואר- אפריל 2020, טווח גילאים היה נרחב: 15 ימים עד 84 שנים, תפרחת 

מורביליפורמית היתה השכיחה ביותר )36%( לאחריה בסדר שכיחות יורד: תפרחת 
פפולוסיקולרית )34%(, תפרחת אורטיקריאלית )10%(, תפרחת אקרופפולרית )15%( 

ותפרחת וסקולרית )5%(. הנגעים העוריים הופיעו בטווח נרחב ביחס לאבחון המחלה: 3 ימים 
טרם האבחון עד כ- 13 יום לאחריו. ברוב החולים )69%( הממצאים העוריים הופיעו לאחר הופעת 

הסימפטומים/ איבחון הזיהום, ברובם כשבוע לאחר האבחנה. ברוב החולים הממצאים העוריים 
חלפו תוך 7-10 ימים ולא נמצאה קולרציה בין חומרת הביטוי העורי לחומרת הזיהום הנשימתי.

קישור למאמר <<

הביטויים העורים של וירוס קוביד-19 רבים. במאמר סקירה שפורסם לאחרונה 

Cutaneous manifestations of SARS-CoV-2 infection: a clinical update. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2020 Jun. 

הכותבים המליצו על חלוקה ל-4 קבוצות מורפולוגיות עיקריות עם פירוט לפי מיקום 
אופייני, שלב הופעת התפרחת במהלך הזיהום, גיל אופייני וסימפטומים: 

1( תפרחת מקולרית-וסיקולרית: קימת חלוקה ל2 סוגים בהתאם לקיום או העדר שלפוחיות.

2( תפרחת וסקולרית: קימת חלוקה ל3 סוגים: נגעים באצבעות דמויי אבעבועות קור, פורפורה 
ונגעי לבידו

3( תפרחת אורטיקריאלית

4( תפרחת אקרופפולרית

הטבלה במאמר-

קישור למאמר <<

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7189855/pdf/main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7362144/pdf/JDV-9999-na.pdf


 Journal of the American Academy of Dermatology חלוקה נוספת פורסמה ב

Algorithm for the classification of COVID-19 rashes. Daniel Ortega-Quijano et al. J 
Am Acad Dermatol.2020 Aug.

קישור למאמר <<

אני ממליצה על מאמר מצוין נוסף חשוב במיוחד להתרשמות מעושר הממצאים העוריים בזיהום 
קוביד- 19 

Classification of the cutaneous manifestations of COVID-19: a rapid prospective 
nationwide consensus study in Spain with 375 cases. Galván Casaset al. Br J 
Dermatol. 2020 Jul. 

קישור למאמר <<

2.     מהן מחלות העור שעלולות להחמיר בזמן מגפת הקורונה?
דלקת עור אטופית, דלקת עור ממגע, רוזציאה ואקנה הן מחלות שעלולות להופיע בשכיחות 

רבה יותר בזמן המגפה לאור שימוש באמצעי מיגון מסוג מסיכות וחומרים אנטיספטיים ורחצה 
מרובה של הידיים. לאור מתח נפשי מוגבר, מחלות עור רבות עלולות להחמיר בזמן המגפה.

3.     האם יש לשנות את הטיפולים שאנו מעניקים לחולים בזמן מגפת הקורונה? 
אחד הנושאים החשובים ביותר הינו השינויים שיש לבצע בטיפולים מדכאי חיסון בחולים בזמן המגפה 

בכלל ובזמן זיהום בקוביד-19 בפרט. פורסמו המלצות של ארגונים בינלאומיים ומאמרים חשובים.

סיכום ההמלצות של הארגון האמריקאי לדרמטולוגיה:

1( מטופלים הנוטלים תרופות אימונוספרסיביות ללא סימפטומים לקוביד-19 ושלא נמצאו 
חיובים לזיהום- אין צורך להפסיק טיפול.

2( מטופלים הנוטלים תרופות אימונוספרסיביות עם סימפטומים לקוביד-19 או/ו שנמצאו 
חיובים לזיהום- ממלץ להפסיק טיפול.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7224646/pdf/main.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7267236/pdf/BJD-9999-na.pdf


3( מטופלים הנוטלים תרופות אימונוספרסיביות שהפסיקו טיפול היות ונמצאו חיובים 
לקוביד-19 - ניתן לחזור לטיפול אימנוספרסיבי רק לאחר שהחולה הבריא לחלוטין.

4( מטופלים בהם שוקלים מתן תרופות אימונוספרסיביות - יש לבצע הערכה פרטנית לכל 
מטופל בהתאם לגורמי הסיכון.

פירוט נוסף <<

המלצות האיגוד הישראלי לרפואת עור ומין בנושא נגיף הקורונה <<

לאחרונה פורסם מאמר חשוב המפרט את הסיכון לשימוש בסוגי תרופות שונות המדכאות את 
מערכת החיסון בזמן מגפת הקורונה.

 Navigating immunosuppression in a pandemic: A guide for the dermatologist
 from the COVID Task Force of the Medical Dermatology Society and Society of
.Dermatology Hospitalists. Omid Zahedi Niaki et al. J Am Acad Dermatol. 2020 Oct

במאמר רשומות המלצות פרטניות לכל תרופה, חשוב לצין את ההמלצה הספציפית שיש 
להמנע משימוש במינונים גבוהים של סטרואידים סיסטמים ויש לנסות להפחית מינון 

פרדניזון מתחת ל10 מג ליום.

כמו כן, אני ממליצה להעזר בטבלה מעולה מהמאמר עם חלוקה של התרופות 
האימונספרסיביות לסוגים לפי דרגת הסיכון לשימוש בזמן מגפת הקורונה.

למידע על השימוש בתרופות יש לעיין בעלון לרופא המאושר בהתאם להוראות משה"ב קישור למאמר <<

https://skin.mednet.co.il/2020/03/142474/
https://skin.mednet.co.il/2020/03/142474/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7303642/


4.     מהם מקורות מידע מהימנים וזמינים לרופאי עור על מגפת הקורונה?

בזמן מגפת הקורונה, מספר עיתונים ברפואה בכלל ורפואת עור בפרט הקימו פלטפרומה 
 המיועדת לנושא מגפת הקורונה וברבים מהם הגישה למאמרים הינה ללא תשלום. 

אני ממליצה על המקורות הללו:
https://www.jaad.org/content/collection-covid-19
https://www.nejm.org/coronavirus
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

 ארגוני בריאות בינלאומיים הקימו פלטפורמות עם מידע זמין וללא עלות, 
אני ממליצה על המקורות הבאים:

https://www.aad.org/member/practice/coronavirus
https://ilds.org/covid-19/ilds-statement/
https://www.edf.one/home/Guidelines/Guidelines.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

מצורפת טבלה המפרטת מקורות מידע ספיציפים למחלות למטופלים ולרופאים במאמר 
שפורסם לאחרונה

Covid-19 pandemic and the skin. Kossara Drenovska et al. Int J Dermatol. 2020 Sep.

קישור למאמר <<

https://www.jaad.org/content/collection-covid-19 
https://www.nejm.org/coronavirus 
https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center 
https://www.aad.org/member/practice/coronavirus 
https://ilds.org/covid-19/ilds-statement/ 
https://www.edf.one/home/Guidelines/Guidelines.html 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7537512/pdf/IJD-9999-na.pdf


 5.     מהן הרשומות הבינלאומיות לאיסוף נתונים קליניים 
         לחולים במחלות עור שנדבקו בקורונה? 

• Dermatology COVID-19 Registry. COVID-19 patients with dermatologic 
manifestations, or dermatology patients with an existing condition who then 
develop COVID-19.  
www.aad.org/covidregistry

• PsoProtect Registry - patients with psoriasis having Covid-19  
https://psoprotect.org/

• The SECURE-AD registry - atopic dermatitis )AD( patients with a confirmed 
Covid-19 infection episode.  
www.covidderm.org

• The SECURE-Alopecia Registry - patients with alopecia and covid-19 treated with 
systemic immunomodulating medication  
https://securealopecia.covidderm.org

 ראיון עם פרופסור אייל לשם, 
מומחה למחלות זיהומיות, מנהל המכון לרפואת מטיילים ומחלות טרופיות 

 CDC – Centers for disease-במרכז הרפואי תל השומר, חוקר אורח ב
control and prevention-באטלנטה ויועץ לארגון הבריאות העולמי.

מה חשוב לדעתך שרופאים יידעו על המחלה באדם הנגרמת מוירוס קוביד-19?

1( הדבקה- מדובר במחלה זיהומית בעלת מאפיינים אפדמיולוגים הדומים לוירוסים נשימתיים 
רבים מבחינת אופן ההדבקה. השוני העיקרי הינו שקיים רושם שילדים צעירים בגילאים 0-4 

שנים פחות מדבקים.

2( מהלך קליני- המחלה מאופיינת בגל דלקתי יוצא דופן שאינו נפוץ במחלות ויראליות, כגון שפעת. 
טרם ברור אם הגורם לכך הינו אפקט פתולוגי ישיר של הוירוס או התגובה החיסונית של החולה.

3( חסינות- קימים דיווחים על זיהום חוזר כחודשים לאחר הזיהום הראשון. רבות השאלות 
בנושא חיסוניות לטווח ארוך. האם הדבקה ראשונה מגנה בפני הדבקה חוזרת? האם יש דעיכה 

של החיסוניות במהלך הזמן? האם הדבקה חוזרת בעלת מהלך קליני פחות חמור? תשובות 
לשאלות הללו בעלות משמעות על רכישת הגנה אימונולוגית לטווח ארוך בעזרת זיהום ראשוני 

בוירוס או חיסון.

http://www.aad.org/covidregistry 
https://psoprotect.org/ 
http://www.covidderm.org 
https://securealopecia.covidderm.org 


4( הופעת זנים חדשים- אחת השאלות הבוערות היא האם יופיעו זנים חדשים של הוירוס 
שיגרמו לפנדמיה נוספת. האם בדומה לשפעת הזנים משתנים ומתחלפים?

כיצד לדעתך תקופת החורף תשפיע על המגפה?

בחורף הקרוב יהיה קושי להבדיל קלינית זיהום קוביד-19 משאר וירוסים נשימתיים ועלול להיות 
עומס רב על מערכת הבריאות.

מה התחזית שלך לטווח הארוך?

לדעתי, באביב 2021 תיהיה עליה ברמת החיסוניות של האוכלוסיה ויתכן ויהיו חיסונים יעילים. 
לכן, אני צופה חזרה חלקית לשיגרת חיים. באביב 2022 קרוב לודאי שנוכל לחזור לשגרת חיים 

דומה מאד לתקופה טרם המגפה.


