
מחלות נגיפיות המועברות  
האסייניהטיגריס י יתוש"ע

ר איל נדיר"ד

האגף לאפידמיולוגיה במשרד הבריאות

שירותי בריאות כללית



קדחת צהובה

קדחת דנגי

יקונגוניה'צ

זיקה

קדחת הנילוס המערבי

וירוסים-ארבו20וקטור אפשרי של מעל 





?מה דומה

מחלות חום נגיפיות•

ועד תסמינים כשבוע ימים בממוצע* זמן דגירה מהידבקות•

ההסתמנות קלינית ותוצאות המעבדה השגרתיות חופפות בין  •
המחלות השונות 
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בספירת הדם
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?מה דומה

הוכחה מעבדתית+ חשד קליני –אבחנה •
•Travel related infection-טרם אובחן מקרה העברה מקומית בישראל

:מעבדה•
(1NS)אנטיגנמיהבדם או בשתן או ( NAAT/PCR)מולקולרי –מוקדמת •

סרולוגיה–מאוחרת •

החלמה ספונטנית תוך כשבוע עם טיפול תומך•



?ומה שונה



Chikungunyaיקונגוניה'צ



Chikungunyaיקונגוניה'צ
:היסטוריה ואפידמיולוגיה

התפרצויות תקופתיות–מקורה באפריקה •

בניב מדרום טנזניה שם  " זה שמכּופף"–משמעות השם •
50-התרחשה התפרצות הראשונה שתוארה בשנות ה

:שתי התפרצויות משמעותיות לאחרונה•
ובהמשך צרפתאיטליה –כולל חדירה לאירופה –2006/7•

.נטל מחלה גדול, חדירה ראשונה ליבשת אמריקה–2013/4•



Chikungunyaיקונגוניה'צ
:מאפיינים ייחודיים

נמוך מאדתסמיניים-אחוז א–חדירות גבוהה •

וירמיה ממושכת יחסית•

תמותה נמוכה מאד•

מעורבות דלקת פרקים שכיחה במיוחד•

כאבי פרקים כרוניים קשים עלולים להימשך שנים קדימה•



Zikaזיקה



Zikaזיקה
:היסטוריה ואפידמיולוגיה

מקורה ככל הנראה גם באפריקה  •

שם היער באוגנדה בו הנגיף בודד לראשונה  –משמעות השם •
אדם  -בבניסרולוגיבהמשך זיהוי .  1947-מקופים ב

מקרי תחלואה מתוארים באדם13רק –2007עד •

מספר התפרצויות באיי האוקיינוס השקט–2007-2014•

)במגמת דעיכה(פאנדמיה–2015-מ•

העברה מקומית מתוארת בדרום צרפת–2019•



Zikaזיקה
:מאפיינים ייחודיים

גבוה ותמותה תסמיניים-מחלה קלינית קלה עם אחוז א•
זניחה

סיבוכים נוירולוגיים•

פגיעה בעוברים•

העברה מינית•





Dengue feverקדחת דנגי



Dengue feverקדחת דנגי
:היסטוריה ואפידמיולוגיה

מקורה ככל הנראה גם באפריקה  •

התפרצות גלובלית ראשונה  , מתוארת מזה מאות שנים•
.1780ברורה מתוארת סביב שנת 

II-ע ה"עליה עקבית בשכיחות המחלה מאז מלה•

בשני  WHO-במספר המקרים המדווחים ל15עליה של פי •
העשורים האחרונים

מיליון הדבקות מדי שנה בעולם  400מודלים מעריכים כי ישנן •
.מיליון קליניות100-ומתוכן כ

2010-חדירה לאירופה החל מ•



Dengue feverקדחת דנגי
:היסטוריה ואפידמיולוגיה



Dengue feverקדחת דנגי
:מאפיינים ייחודיים

תסמיניים-מרבית המקרים א•

ניתן להידבק יותר מפעם אחת: סרוטיפים4•

•DHF/DSS–
:התקדמות של המחלה•

שוק< ---ירידה בנפח האפקטיבי < ---וזליגת נוזל מתוכן בקפילרותפגיעה •

נטייה לדימום•

.יותר בילדים ומבוגרים צעירים, 5%-כ פחות מ"סה•
עם טיפול תומך1%-ללא טיפול וכ20%מעל תמותה של •
ונמוך יותר בהדבקה שלישית ורביעית* סיכוי גבוה יותר בהדבקה שניה•

תסמונת התשישות הכרונית•



Dengue feverקדחת דנגי
:מאפיינים ייחודיים

!!חיסון•



:אפידמיולוגיה בישראל

-תלויה ב•
אפידמיולוגיה עולמית•

?יחסי ציבור•

מדווחים מקרים בודדים עד עשרות בודדות מדי שנה•

(בארץ ובעולם)שנת שיא –2019•






