
עיתון הרפואה של ישראל | מבית ההסתדרות הרפואית בישראל | נוסד 1924

אפריל 2017, ניסן–אייר תשע"ז כרך 156, חוב' 4

גיליון מיוחד: מרכז רפואי רבין
בתי החולים בילינסון והשרון

עורך אורח: פרופ׳ ירון ניב

204
רופאים ניצולי שואה 

בישראל 1952-1945: 
מעמדות התחלתיות 

להשתלבות מקצועית
ר' הרצוג

212
יישום שיטת ריצוף כלל 
אקסומי לאבחון מחלות 

גנטיות: ניסיון המכון הגנטי 
במרכז הרפואי רבין

 ל' כהן, נ' אורנשטיין, מ' וייס־הובשמן, 
 ל' בזק, ב' דוידוב, א' ריינשטיין, ש' צור, 

ד' בהר, פ' סמירין־יוסף, מ' שלמון־דבון, 
ע' גרוס, מ' שוחט, ל' באסל

217
הטיפול ביתר לחץ דם 

בתרופות מישלב קבוע 
 )Fixed drug combinations(

בחולים המאושפזים 
במחלקה לרפואה פנימית

א' אליס, ע' עקירוב 

221
 Extracorporeal( אקמו

 Membrane Oxygenation -
ECMO( בישראל: שש וחצי 

 שנות ניסיון במרכז 
האקמו הגדול בישראל

פ' בידרמן, א' כרמי, מ' פינבלוט, א' בכר, 
ב' מדליון, ד' ערבות

230
התועלת בהליך "מצבי 
כשל וניתוח השפעות" 

לצורך הפנייה ישירה 
לקולונוסקופיה

ר' גינגולד־בלפר, י' ניב, נ' חורב, ש' גרוס, 
נ' סחר, ר' דיקמן 

246
בריאות לב האישה - 

מתיאוריה למעשה
א' פורטר

www.ima.org.il/harefuah

ISSN 0017-7768

יוצא לאור ע״י ההסתדרות 
הרפואית בישראל
Israeli Medical Association

H
A

R
EF

U
A

H
 V

ol
. 

15
6 
• 

N
o.

4
 •

 2
01

7 
יל

ר
פ

א
 •

 4
ס' 

מ
ב' 

חו
 •

 1
56

ך 
ר

כ



הרפואה | עיתון ההסתדרות הרפואית בישראל | נוסד 1924

 אפריל 2017
ניסן–אייר תשע"ז
 כרך 156
חוב' 4 תוכן 4/2017

יום השואה: היסטוריה של הרפואה
רופאים ניצולי שואה בישראל   204

1952-1945: מעמדות התחלתיות 
להשתלבות מקצועית

ר' הרצוג

מאמר פתיחה: מרכז רפואי רבין
מרכז רפואי רבין - מצוינות   209

בשירות, הוראה ומחקר
י' ניב, ע' הלפרן

מאמרים: מרכז רפואי רבין
יישום שיטת ריצוף כלל אקסומי   212

לאבחון מחלות גנטיות: ניסיון 
המכון הגנטי במרכז הרפואי רבין

 ל' כהן, נ' אורנשטיין, מ' וייס־הובשמן, 
 ל' בזק, ב' דוידוב, א' ריינשטיין, ש' צור, 

 ד' בהר, פ' סמירין־יוסף, מ' שלמון־דבון, 
ע' גרוס, מ' שוחט, ל' באסל

הטיפול ביתר לחץ דם   217 
 Fixed drug( בתרופות מישלב קבוע 
combinations( בחולים המאושפזים 

במחלקה לרפואה פנימית
א' אליס, ע' עקירוב 

 Extracorporeal Membrane( אקמו  221
 Oxygenation - ECMO( בישראל: 
שש וחצי שנות ניסיון במרכז 

האקמו הגדול בישראל
 פ' בידרמן, א' כרמי, מ' פינבלוט, א' בכר, 

ב' מדליון, ד' ערבות

מאפיינים קליניים של גברים עם   226
אוסטיאופורוזיס במעקב המכון 
האנדוקריני במרכז הרפואי רבין
 א' צבטוב, א' סלוצקי, ד' הירש, ה' מסרי, 

צ' שוחט, א' גורשטיין, א' שמעון 

התועלת בהליך "מצבי כשל   230 
וניתוח השפעות" לצורך הפנייה 

ישירה לקולונוסקופיה
 ר' גינגולד־בלפר, י' ניב, נ' חורב, ש' גרוס, 

נ' סחר, ר' דיקמן 

תיקון מלעורי של עיוותי כפות   234
רגליים בחולי סוכרת למניעת 
 פצעי לחץ - טכניקה ותוצאות 

בעשרים מטופלים עוקבים
 מ' יאסין, א' גרטי, א' הלר, מ' וייסברוט, 

ד' רובינסון

השתלות כליה מתורם חי   237 
שאינן תואמות סוג דם 

ס' אייזנר, י' אורלין, א' נשר, ו' מז'יבובסקי, 
מ' גורביץ', ר' מיכוביץ', ר' רחמימוב, א' מור

תמותה מוקדמת במהלך אשפוז   242
)תוך 24 שעות( במחלקות 

 הפנימיות: מדד איכות 
פוטנציאלי או משתנה המושפע 

מגורמים מרובים?
 י' ניב, י' ברקוב, פ' קנטר, י' אברהמסון, 

א' גבאי

סקירות: מרכז רפואי רבין
בריאות לב האישה -   246 

מתיאוריה למעשה
א' פורטר

הטיפול בתרופות נוגדות קרישה   250
ונוגדות איגור טסיות דם סביב 

פעולות אנדוסקופיות ברירניות 
)אלקטיביות( של מערכת העיכול

א' סנה ארביב, י' ניב, ד' בליקשטיין

היענות לטיפול פומי   254 
בהמטו–אונקולוגיה

ש' אשכנזי, י' דרייר, פ' רענני, א' לידר

יום השואה: ביקורת ספרים
חלוק לבן בגטו - מבט על קורות   259

הרפואה היהודית בפולין בתקופת 
השואה" מאת מרים עופר

ש' מ' שאשא

הר נפוליאון  260
ד' כספי

תקצירי המאמרים באנגלית  261

אפשטיין יורם
באום שרון
בן־ציון צחי

בס אריה
ברנר יצהל
ברקאי גד

ברקון יעקב
גוזנר גור חנן

דולברג שאול
דן מיכאל
ודס זהבה

וולפין גרשון
ויצמן שמעון
זמישלני צבי

טל סיגל

מייזנר ישראל
מלצר אהוד

סגל גד
סגל ערן

סלובודין גלב
עתניאל דרור

פילר גיורא
פרייזר וייצמן דרורה

קסלר ענת
קראוזה עירית

קרייס יצחק 
רשפון שמואל

שגיא טלי
שלו ורדה

שנפלד עופר

עורך ראשי: יהודה שינפלד
עורך משנה: יהושע )שוקי( שמר

סגן עורך: גד קרן

חברי המערכת:

כתובת מערכת הרפואה:
 רח' זבוטינסקי 35, בניין התאומים 2,

ת"ד 3566, רמת גן, מיקוד 52136
טל': 6100430–03, פקס: 7519673–03

harefuah@ima.org.il :דוא"ל

כל המודעות המתפרסמות בעיתון הן על אחריות 
המפרסמים בלבד. כמו־כן גם תוכן המאמרים 

הוא על אחריות הכותבים בלבד. לעורכי העיתון 
ולהסתדרות הרפואית בישראל אין כל אחריות 

לתוכן המודעות והמאמרים.

 מח' פרסום ושיווק: קבוצת מדיה פארם
 אמיר דורון: 050-5569003

גולן פרץ: 050-3003304

עורכת לשון ומביאה לדפוס: מיכל חדד–לוי
מנהלת ההוצאה לאור: טלי שמחון

מזכירת מערכת: ענבר חיים חגאשי

מועד סיום עריכת החוברת: 9.4.2017

 לכניסה לאתר 
אנא סרקו את הברקוד

HAREFUAH  
JOURNAL OF THE ISRAEL 
MEDICAL ASSOCIATION

עורך אורח: פרופ׳ ירון ניב והשרון בילינסון  החולים  בתי   - רבין  רפואי  מרכז  מיוחד:  גיליון 

 הנהלת הר"י ומערכת "הרפואה" 
מברכות את הקוראים, הכותבים 

והסוקרים של "הרפואה" 

בברכת חג פסח שמח וכשר



204

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017יום השואה

הקדמה
השנים  בין  ארצה  שעלו  שואה  ניצולי  רופאים  בין   המפגש 
1952-1945 ובין החברה הישראלית, היה חלק מהמפגש של כלל 
ניצולי השואה עם החברה הישראלית: מפגש של ניצולים צרובי 
חופש  של  יומיום  לחיי  מחדש  להסתגל  היו  שחייבים  טראומה 
במאבק  שרויה  הייתה  החדשה  החברה  ומנגד,  חדשה,  בחברה 
על עצמאותה ועל הקמת המדינה, ולא היו בידיה זמן ואמצעים 
מחקר  חלוצת  יבלונקה,  חנה  פרופ'  פי  על  ולקלטם.  להבינם 
ניצולי השואה בישראל, לא החברה הישראלית היא שקלטה את 
את  ועצבו  ואימצו  לתוכה  חדרו  עצמם  הם  אלא  ניצולי השואה, 

הישראליות על כל מרכיביה. 

המטרה במחקר
הישראלית  והחברה  השואה  ניצולי  בנושא  ההיסטורי  המחקר 
התמקד בנקודות המפגש במגזרים ובתחומים שונים1. במחקר הנוכחי 

1לדוגמה, במחנות העקורים, בצה"ל, בהתיישבות העובדת, בקולנוע, 

בספרות ועוד. 

ביקשתי להתמקד ברופאים הניצולים, מאחר שבבסיסו של מפגש זה 
נושא   )1( מייחדים:  קווים  לו  הוסיף  עובדות ששילובן  עמדו שלוש 
שעמם  ביותר  והקשים  הבעייתיים  הנושאים  אחד  היה  הבריאות 
התמודדה מדינת ישראל בשנותיה הראשונות, ולכן עמד עניינם של 
רופאים אלה בלב בעיות הבריאות; )2( רובם נקלטו בישראל במערכת 
הבריאות הציבורית. לכך הייתה השפעה כפולה: מוסדותיה שיתפו 
פעולה ביניהם בעניין קליטת הרופאים, עובדה שנסכה בקליטתם גוון 
של קליטה מאורגנת. מנגד, המערכת הציבורית גם קבעה את מעמדם 
כציבור עובדים מאורגן; )3( למקצוע הרפואה יש ייחוד: לרופאים יש 
ועל מערכת הבריאות; הרופאים  השפעה רבה על השירות הרפואי 
נוטים להמשכיות מקצועית בשל שנות ההכשרה הארוכות; ברפואה 
והמטופל;  המטפל  בין  אמון  יחסי  למערכת  רבה  חשיבות  נודעת 
ולבסוף,  נכבד;  מקום  הרפואה  למקצוע  שמור  היהודית  במסורת 
רפואה קשורה לנושאים ביו–אתיים שצל השואה ירחף עליהם תמיד. 
המונח "ניצולי שואה" או "ניצולים" הוא אחד מארבעת 
המונחים הרווחים במחקר ההיסטורי הדן בניצולי השואה, והוא 
המקיף מביניהם2. השימוש בו החל עוד במהלך מלחמת העולם 

2המונחים הנוספים הם: שרידי השואה או שורדי השואה; עקורים 

ושארית הפליטה.

 רופאים ניצולי שואה בישראל 1952-1945: 
מעמדות התחלתיות להשתלבות מקצועית

הקדמה והמטרה במחקר: המפגש בין רופאים ניצולי שואה שעלו ארצה מתום מלחמת העולם 
השנייה ועד סוף שנת 1952 ובין החברה הישראלית, היה חלק ממפגש כלל ניצולי השואה עם 
החברה הישראלית. במחקר זה ביקשתי לבחון את קליטתם של הרופאים הניצולים במערכת 
הבריאות בתקופה האמורה, שבה עלו לישראל כ־1,350 רופאים, רובם המוחלט ניצולי שואה. 
ממצאים ודיון: יש קווי דמיון בין קליטתם לבין קליטת כלל ניצולי השואה בישראל בכל 
הקשור למניעי העלייה ולמסגרות הקליטה. מניעי העלייה היו תחושות של ציונות, ללא 
הנמקה אידיאולוגית. מסגרות הקליטה הראשוניות הנחילו אכזבה וכאב שלא נשכחו, אך 
הן היו קצרות מועד. הרופאים מיהרו לצאת ממסגרות הקליטה האלה. הסתגלותם הייתה 
מהירה משום שהשינוי שנדרש מהם לא היה גדול. הם המשיכו לעסוק במקצועם והשתלבו 

במהירות במערכת הבריאות. 
ההתחלה הייתה קשה. הם נקלטו בכל חזיתות הבריאות, אך בעיקר במערך המירפאות 
בריכוזי העולים באזורים הנטושים ובאזורי ההתיישבות החדשים בספר ובכפר, במוסדות 

האשפוז לחולי ריאות ובבתי החולים הפסיכיאטריים.
רובם החלו בשלבים הנמוכים של הסולם המקצועי, אך כבר משנת 1952 אפשר היה למצוא 
רופאים ניצולים בדרגות ניהול, ועובדה זו מעידה שקידומם המקצועי היה ככל קידום מקצועי 
ברפואה: פרי כישורים, ניסיון והצלחה בעבודה. בה במידה מעיד הדבר גם על נכונות הממסד 

הרפואי לקלטם ולקדמם. 
סיכום: הכניסה המהירה לעבודה במערכת הבריאות העניקה למערכת הבריאות כוח אדם 
מקצועי שתרם את חלקו בתקופה הקשה בתולדותיה, ואילו הרופאים עצמם זכו בכך שניתנה 
להם אפשרות מהירה להשתקמות אישית ומקצועית, ובכך שבדרך זו הם נכנסו לחברה 
הישראלית ועד מהרה היו לחלק בלתי נפרד ממנה. תרומתם המקצועית־האישית של כל 
אחד מהם מצטרפת לתרומה קולקטיבית ניכרת. במכלול ציבור ניצולי השואה בישראל שמור 

מקום כבוד לסיפורם של הרופאים ניצולי השואה.

החברה הישראלית; ניצולי שואה; עלייה; השואה.
 .Israeli society; Holocaust survivors; Aliyah; The Holocaust

מילות מפתח:
:KEY WORDS

רחל הרצוג*

בית הספר בן גוריון בנגב

*מאמר זה הוא תמצית פרק ממחקר לשם מילוי 
חלקי של הדרישות לקבלת דוקטור לפילוסופיה 

שהוגש לסנאט אוניברסיטת בן גוריון, ושבוצע 
בהנחייתה של פרופ' חנה יבלונקה.

תקציר:



205

יום השואה הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017

השנייה, ובשנות המחקר ההיסטורי הורחבה מאוד הגדרתו עד 
להגדרה הגורפת של הדמוגרף פרופ' סרג'יו דה לה פרגולה בשנת 
2003, שלפיה ניצולי שואה הם "כל היהודים אשר במשך פרק 
זמן מסוים, לפחות, חיו במדינות שנשלטו בידי הנאצים או שהיו 
בעלות בריתם, או שנמלטו ממדינות אלו כדי להינצל"3. הגדרה 

רחבה זו היא שעמדה בבסיס המחקר הנוכחי.

מקורות המחקר
המחקר נערך על ידי איסוף חומר מהמקורות הבאים: )1( חומר 
ארכיוני שנאסף בגנזכים שונים במדינה; )2( כתבי עת של ארגוני 
רופאים4; )3( עיתונות יומית בישראל; )4( מקורות סטטיסטיים 
משרד  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה  של  מידע  ומאגרי 
הבריאות ומשרד העבודה; )5( ספרי זיכרונות שפורסמו וזיכרונות 
בארכיוני  פה  ובעל  בכתב  עדויות   )6( פורסמו;  שלא  כתובים 
ניצולים  רופאים   14 עם  ושיחות  ראיונות   )7( בישראל;  השואה 
ועם 51 בני משפחה של רופאים ניצולים שנפטרו; )8( מידע בכתב 
שקיבלתי במענה לפניותיי לארגוני ניצולי שואה בישראל ולאיגודי 

רופאים בישראל. 
מהמקורות עולה כי מתום מלחמת העולם השנייה ועד מאי 
1948 עלו כ–1,350 רופאים, רובם המוחלט ניצולי שואה. בסוף 
1952 היו הרופאים הניצולים כשליש מרופאי ישראל. לא כל 
הרופאים הניצולים שהגיעו ארצה עסקו ברפואה בתקופת השואה: 
היו שלא יכלו לעסוק במקצוע; היו שהסתירו את עובדת היותם 
רופאים מחשש לחייהם; היו שהמלחמה קטעה את לימודיהם והם 
סיימו אותם לאחריה והיו שהחלו הלימודים לאחר תום המלחמה. 

מימצאי המחקר ודיון
מניעי העלייה והקליטה הראשונית: נמצאו קווי דמיון בין הרופאים 
למניעי  הקשור  בכל  בישראל  השואה  ניצולי  כלל  לבין  הניצולים 
בעיקר  היו  העלייה  מניעי  הראשונים.  הקליטה  ולשלבי  העלייה 
תחושות של ציונות, של רצון אינסטינקטיבי לחיות בישראל ולא 
עוד בין גויים, ללא הנמקה אידיאולוגית5, זאת, הגם שהיו ביניהם 
בעלי רקע ציוני אידיאולוגי6. שתי מסגרות עלייה וקליטה טיפלו 
ברופאים: מסגרות העלייה והקליטה הראשונית שהיו משותפות 
לכלל העולים, ומסגרת התעסוקה. מסגרות העלייה והקליטה היו 
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on World Jewry. )תרגום חופשי מאנגלית, ר"ה(.
4"דפים רפואיים" בהוצאת קופת חולים של ההסתדרות הכללית; 

"הרופא במוסד" בהוצאת ארגון רופאי קופת חולים כללית; 
"הרפואה" בהוצאת ההסתדרות הרפואית בישראל; "מכתב לחבר" 
בהוצאת ההסתדרות הרפואית בישראל; "מידע לרופא" בהוצאת 

קופת חולים של ההסתדרות הכללית; "ניב הרופא" בהוצאת ארגון 
הרופאים חברי ההסתדרות הכללית.

5לדוגמה מתוך מחקרים היסטוריים: דליה עפר, שארית הפלטה 

בהיסטוריוגרפיה הישראלית; זאב מנקוביץ, "בין זיכרון לתקווה, 
ניצולי השואה בגרמניה הכבושה"; עירית קינן, שארית הפלטה - 

עולים או מהגרים?; חנה יבלונקה, ניצולי השואה בישראל - אירועים 
ותהליכים. 

לדוגמה מתוך זיכרונות ועדויות הניצולים: הוגו קרטקי, "שבע מיתות 
ועדיין בחיים: מ"ס B13857; סיפור חיים"; תדה הלר, "שידע להבין 

 Gruber, Ruth, Raquela, A ;ולאהוב"; אהרון ביילין, בעיות באושוויץ
.Woman of Israel

מכתבו של ד"ר יוחנן פלדש מבודפשט לבית החולים הדסה 
.J113\ 2632 ,ירושלים, 20 בדצמבר 1948, הארכיון הציוני המרכזי

6לדוגמה, בעדותו ביד ושם מעיד פרופ' צבי קלפטר איל כי הוא בן 

.,O.3/5517, 0.3/3454 למשפחה ציונית, ארכיון יד ושם

ההליך שהחל בתחנות העלייה בחו"ל והסתיים בסידורי הקליטה 
מכלל  הרופאים  יוחדו  לא  אלו  במסגרות  בישראל.  הראשוניים 
הראשונים  והמפגשים  הראשוניות,  הקליטה  מסגרות  העולים. 
של  וחוויות  ותחושות  כאב  אכזבה,  הנחילו  הממסד  נציגי  עם 
ניכור ופער שלא נמחו בחלוף השנים7. המפגש הראשוני היה עם 
פקידי העלייה, וגישתם הבירוקרטית של אלה, ללא כל יחס אישי 
חם, הכאיבה ולא הובנה. מעורבותם של נציגי המפלגות בנוהלי 
העלייה הייתה לצנינים. המפגש הכואב עם הבירוקרטיה לא פסק 
עם העלייה והוא התרחש מיד עם חלוף רגעי האושר הראשונים 
בריכוזי  היה  לרופאים  שהוצע  הראשוני  הדיור  הארץ.  למראה 
במעברות.  או  העולים  במחנות  או  הנטושים  באזורים   - עולים 
מראה המחנות היה תזכורת כואבת למחנות הריכוז שמהם הם 

יצאו לא מכבר. 
מעבר לדמיון במפגש עם גורמי העלייה והקליטה היה גם דמיון 
בזרות ובתחושות ההאשמה שחשו הניצולים בעקבות המפגש 
הראשוני עם בני הארץ: הפער בתפיסה מהי גבורה והשאלה 
הכואבת והמאשימה בנוסחיה השונים "כיצד ניצלת" לא פסחו 
גם על הרופאים8. אך הרופאים מיהרו לצאת ממסגרות הקליטה 
הראשוניות ואחד הגורמים שסייעו בכך הייתה מסגרת הקליטה 
התעסוקתית. מסגרת התעסוקה לרופאים העולים הושתתה על 
שלושה יסודות, שצירופם נתן לה אופי ייחודי, נפרד ממסגרות 
התעסוקה לכלל העולים: )1( פעילותה המקדמת והמאורגנת 
של ועדה בין–מוסדית לקליטתם; )2( ארגונם וייצוגם על ידי 
ההסתדרות הרפואית שפעלה וקידמה את ענייני הרופאים 
במערכת יחסי העבודה כאיגוד מקצועי יציג, כגוף מקצועי-מדעי 
וכנושאת תפקיד בעיצוב מערכת הבריאות הציבורית בישראל; 
)3( מקומות התעסוקה העיקריים היו במערכת הציבורית ומספר 
המעסיקים האפשרי במערכת זו היה מצומצם וקבוע )ובנקודה 
זו בלבד הם דמו לכלל העוסקים בבריאות, ובעיקר האחיות(. 
למסגרת הקליטה התעסוקתית היו השלכות מעבר לתחום 
העבודה, שכן הכניסה לעולם העבודה האיצה את תהליך השיקום 

של ניצולי השואה ואת התערותם בחברה. 

הקליטה התעסוקתית, השתלבות וקידום
ההתחלה הייתה קשה. הממסד הרפואי הצביע על קשיים בקליטתם 
בקיאים  היו  לא  כך  ומשום  כעשור  ברפואה  לא עסקו  וטען שהם 
בחידושיה; שלא ידעו עברית; שלא הכירו את תנאי הארץ; ושגילם 
הממוצע היה גבוה. אך מסוף שנת 1949 לערך ועד שנת 1952 הגיעה 
ותמותה  תחלואה  שיעורי  בשל  קריסה  סף  אל  הבריאות  מערכת 
נוסקים, והיא שיוועה לרופאים - במיוחד בריכוזי עולים, בנקודות 
שהוקמו.  חדשים  חולים  ובבתי  ובספר,  בכפר  חדשות  יישוב 
מהם  ורבים  הגדולות  בערים  התרכזו  בארץ  הוותיקים  הרופאים 
עבדו כבר במשרות קבועות. כוח האדם הרפואי שהיה זמין למערכת 
היו הרופאים הניצולים. הם נקלטו בכלל המערכת, אך שיעורם ניכר 
הנטושים,  )באזורים  עולים  בריכוזי  שנפתחו  במירפאות  בעיקר 
ולאחר סגירתם, במעברות( באזורי ההתיישבות  במחנות העולים 
חולים  ובבתי  ריאה  למחלות  האשפוז  ובמוסדות  החדשה, 
פסיכיאטריים. תנאי העבודה היו קשים: תנאים פיזיים קשים; חולי 

 7לדוגמה, ד"ר ברוך מילך, "ואולי השמים ריקים"; משה פריבס, 

 "אסיר תקווה"; משה רמון, "רק רופא כפרי"; תדה הלר, "שידע 
להבין ולאהוב".

 8לדוגמה: מרק דבורז'צקי, היאך נותרת בחיים?; ברקמן פפקה, 

"איך, מונק, משה ברגמן"; עדותו של ד"ר טוביה ציטרון, ארכיון יד 
 .O.3/6227 ,ושם
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רב וקשה ומגיפות; ציוד רפואי דל; שעות עבודה ארוכות ורצופות 
מהמקומות  רחוקים  נמוך;  שכר  מעטות;  וחופשה  מנוחה  ושעות 
בכוח  מחסור  המשפחה;  מבני  גם  ולעתים  להתיישב  רצו  שבהם 

אדם; ומסגרות עבודה ארעיות שלא הבטיחו קביעות. 
עם כל זאת, הסתגלותם הייתה מהירה. היה זה, בין השאר, משום 
שהשינוי בעיסוק שנדרש מהם לא היה גדול: הם המשיכו לעסוק 
במקצועם והשתלבו במהירות במערכת הבריאות. תהליך קליטתם 
במערכת הבריאות דומה לגיוסה של שארית הפליטה לצה"ל 
במסגרת גח"ל )גיוס חוץ לארץ(: אלה ואלה היו תורמים ונתרמים9. 
במערכת  הרפואי  לכוח האדם  ניכרת  היו תוספת  הרופאים 
הבריאות ומנגד, השתלבותם במערכת הרפואית סייעה לשיקומם 
ולהשתלבותם בחברה הישראלית. הגם שהם התקבלו למשרות 
נמוכות בהיררכיה הרפואית10, התקדמותם הייתה מהירה. נושא 
ההיררכיה בתפקידים הרפואיים בלט במערכת הרפואית במערכת 
האשפוז ובשירות הרפואי בצה"ל11, יותר מאשר במערך המירפאות. 

9עמנואל סיון, "דור תש"ח".

10יוצאים מכלל זה היו אלה שנקלטו מלכתחילה במשרות בכירות, 

הודות למומחיות מיוחדת שבהן נודעו עוד בחו"ל. לדוגמה: פרופ' 
הוגו אדלר שהוזמן והועלה על ידי קופת חולים כללית לשם ניהול 

בית החולים לחולי שחפת ברעננה. פרופ' ריכרד שטיין, מומחה בעל 
שם ברפואת עיניים מצ'כוסלובקיה, ופרופ' הרדן אשכנזי, מומחה 

בעל שם בנוירוכירורגיה, שהובאו על ידי שיבא.
11השירות הרפואי - הש"ר - ששמו שונה עם קום המדינה לחיל 

הרפואה, חר"פ.

במערך המירפאות: רוב הרופאים הניצולים נקלטו במערך 
המירפאות )לימים, רפואת הקהילה(. על אף ההתחלה הקשה, 
ההשתלבות וההתקדמות ניכרו כבר בשנים הראשונות. לדוגמה, 
מרשימות המינויים של רופאי מירפאות לתפקידי ניהול שפורסמו 
בארגון רופאי קופת חולים כללית מתחילת 1952 ועד סוף 1954 
אפשר ללמוד שמכלל המינויים לתפקידים בכירים בתקופה זו )40( 

כשליש )14( היו ניצולי שואה12.
במערכת האשפוז: על מעמדם של הרופאים ניצולי השואה 
שעבדו בבתי חולים אפשר ללמוד מרשימות שמיות של רופאים 
בשנת 1952, ששלחו הנהלות בתי החולים למשרדי הבריאות 
והעבודה לשם תיאום הגיוס לצה"ל ולכפר תוך הבטחת המשך 
העבודה הסדירה בבית החולים13. הנתונים מובאים בטבלה 1. 
המסקנה העולה מניתוח רשימותיהם של 18 בתי חולים כלליים 
ובתי חולים ליולדות היא, שבבתי החולים שהוקמו או הועברו 
לרשות המדינה לאחר מלחמת השחרור, כ–50% ומעלה היו רופאים 
ניצולי שואה. בבתי החולים הוותיקים )בתי החולים הכלליים של 
קופת חולים הכללית, בתי החולים של הסתדרות מדיצינית הדסה 

12"הרופא במוסד", בין רופאי קופת חולים, )ללא שם כותב(, חוברות 

99-64, 1954-1952. הכוונה לתפקידי מנהלי מירפאות, מנהלי מחלקות 
של רפואה מקצועית ב מירפאות מרכזיות ותפקידים בהנהלת קופת 

חולים כללית ומחוזותיה.
13הטבלה אינה מציגה את רופאי בית החולים 5, שבתקופה זו היה 

עדיין בית חולים צבאי, ומשום כך לא היה צורך במידע עליהם 
לצורך תיאום השירות בכפר ובצבא.

טבלה 1:
מספר הרופאים שעבדו בבתי החולים הכלליים ובתי חולים ליולדות בשנת 1952

"רשימות שמיות מטעם הנהלות בתי החולים ב–1952", גנזך המדינה ג־1/ 189; "רשימת הרופאים המועסקים ב"הסתדרות מדיצינית הדסה" ליום 14 במאי 1952", הארכיון הציוני 
.J113 \ 6680 ,המרכזי

בית החולים ובעלות
סך הכול 

רופאים

סך הכול מנהלים רופאים ניצולים
)מנהלי מחלקות, מנהל 

ביה״ח וסגניו
 מנהלים 
ניצולים

 תחום רפואי עיקרי 
בקרב הרופאים הניצולים % )מעוגל(מספר

משרד הבריאות )ממשלתי(
בי״ח ממשלתי בחיפה 

)״רמב״ם״ מ–2/1952(
ילדים )7 מתוך 12(2949%111 59

ילדים )11 מתוך 14(493163%167צריפין )אסף הרופא(
נשים )6 מתוך 7(-181056%2דז׳אני )צהלון( )יפו(

פנימית )4 מתוך 9(14857%43דונולו )יפו(
פנימית )3 מתוך 4(12542%41ירקון )תל אביב(

פנימית )7 מתוך 10(14964%41בני ברק
פנימית )2 מתוך 9(14429%31שוויצר )טבריה(

עירוני
נשים )4 מתוך 10(-491122%13הדסה ת״א
ה״מ הדסה

אין ברשימות שמות המחלקות. 1 )בבאר שבע(1592918%20ירושלים, צפת ובאר שבע
קופת חולים כללית
כירורגיה )3 מתוך 8(-11436%3השרון )פתח תקווה(

התפלגות דומה בכל המחלקות3 )כולל מנהל בי״ח(471940%13בילינסון )פתח תקווה(
התפלגות דומה בכל המחלקות-21419%6העמק )עפולה(

-4250%1יולדות כפר סבא
-3133%1יולדות חדרה

-4250%1יולדות רחובות
-2--4כרמל )חיפה(

18 )17%(48216835%104סך הכול
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בירושלים, בצפת ובבאר שבע, ובית החולים הדסה תל אביב( 
שיעור הוותיקים עלה, מדרך הטבע, על שיעור העולים החדשים. 
עם זאת, בבית החולים הוותיק בילינסון כ–40% מכלל הרופאים 
היו רופאים ניצולים, וביניהם שלושה מנהלים14; בהתחשב בכך 
שהעלייה הגדולה הביאה לגידול קטן, אך משמעותי, במספר 
המיטות בבתי החולים של הסתדרות מדיצינית הדסה, יש לציין 
את שיעור קליטת הרופאים העולים הגבוה יחסית בהם: כ–18% 
מכלל הרופאים. מכאן, שהרופאים הניצולים ענו על צורכי המערכת 
בזמינותם למשרות חדשות שנפתחו בבתי החולים הכלליים, 
ובעיקר במקצועות רפואה פנימית, ילדים, נשים וכירורגיה, ומנגד, 
נפתחה בפניהם הזדמנות לקידום. אומנם יש לסייג את המסקנות 
משום שהנתונים אינם כוללים את כל בתי החולים )אלא את 
רוב בתי חולים הכלליים ובתי חולים ליולדות הציבוריים בלבד(, 
ומשום שמדובר בנקודת זמן אחת בלבד; עם זאת, אין להתעלם 
ממשמעותן. עיון ברשימות מגלה גם כי כמה מהרופאים שהיו 
בתחתית סולם הדרגות התקדמו ברבות הימים לדרגת מנהלי 
מחלקות. יתרה מכך, לא כל הרופאים שעבדו בשנת 1952 בבתי 
חולים החלו את דרכם המקצועית בארץ במערכת זו. יש ביניהם 
רופאים שעבודתם הראשונה הייתה במירפאות קופת חולים 
ולימים היו למנהלי מחלקות בבתי חולים, נתון המעיד אף הוא על 

ההשתלבות והקידום המקצועיים. 
בחיל הרפואה: רופאים ניצולים נקלטו בשירות הרפואי הצבאי 
עם הקמתו, וביניהם מי ששירתו בתקופת מלחמת העולם השנייה 
כרופאים בצבא הפולני ובצבא הרוסי, וניסיונם הצבאי קידמם 
לתפקידי פיקוד בחיל15. את תרומתם של רופאים מגויסי גח"ל 
במלחמת השחרור תיאר פרופ' חיים שיבא, מקימו ומפקדו הראשון 
של חיל הרפואה כ"ישועה"16. עם זאת, גיוסו של ד"ר אברהם 
בלומוביץ־עצמון ומינויו המהיר בחסותו של דוד בן גוריון למפקד 
חיל הרפואה, היה יוצא דופן ובולט ביותר בקליטתם ובקידומם 
של רופאי שארית הפליטה בהיררכיה הרפואית בצה"ל: ב–21 ביוני 
1948 הורה בן גוריון לגייסו בשל עברו הצבאי וכפרטיזן17. הוא גויס 
במהירות ונשלח לצפון כרופא החזית, אך כבר בינואר 1949 מונה 
לראש הש"ר. כרופאים נושאי תפקידים ברורים נטמעו הרופאים 
הניצולים בחר"פ, ודיוקנם לא נשא את תחושות הבדידות והזרות 
שנשא דיוקנם של אנשי גח"ל. היו בקרבם מצטיינים בשירותם18, 
ולעומתם, היו שהועברו מתפקידם בשל חוסר התאמה. הם נבחנו 

על פי אופן ביצוע תפקידם, והיותם ניצולי שואה לא הוזכרה. 
המפגש עם חיילי צה"ל חרג את גבולות החייל: במלחמות 
ישראל נפגשו הרופאים הניצולים עם פצועי צה"ל, אך גם עם 
שבויי-אויב פצועים. ראייתם הייתה לא רק של רופאים החייבים 
בטיפול בשבויים כשווים, אלא גם כרופאים הרואים בגדולתם 
וערכיותם של חיילי ישראל העדים לטיפול בשבויים. על כך סיפר 
פרופ' טורק: "פרופ' חיים שיבא אמר פעם, שהבחינה שלנו, של 

14ד"ר זלמן גרינברג, מנהל בית החולים )ד"ר גרינברג ששרד את 

גטו וילנה היה יושב הראש הראשון של הוועד המרכזי של מחנות 
העקורים בגרמניה(; שני רופאים שהביא מקפריסין פרופ' שיבא: 

פרופ' מוריס הנרי מהולנד, מנהל מחלקת הרדמה, ופרופ' ארדן 
אשכנזי מרומניה, מנהל מחלקת נוירוכירורגיה.

15לדוגמה: ד"ר מרק מוזס, ד"ר שאול לנדפיש )דגוני(, ד"ר יהודה 

קלטר, ד"ר משה רקובשצ'יק, ד"ר בנימין וינדזברג, ד"ר יצחק שנקר 
)שנפטר ממחלה בעת שירותו במלחמת השחרור(. 

16זיכרונות חיים שיבא, ארכין צה"ל, 1956 / 524 - 142 עמ' 1.

17דוד בן גוריון לד"ר חיים שיבר, 21 ביוני 1948, ארכיון בן גוריון, 

חטיבת התכתבויות, 181695. 
18לדוגמה: ד"ר מרק מוזס, וד"ר מרכוס - אברהם קלינברג, ד"ר נתנאל 

חיים רובינשטיין, ד"ר מיכאל גליקמן. 

הצוות הרפואי בעת מלחמה, היא יחסנו אל השבויים, ואני ניסיתי 
לנהוג כך. שמחתי שהחיילים שלנו קיבלו את זה בהבנה"19.

לסיכום
בספרים שנכתבו על מערכת הבריאות במדינת ישראל בראשיתה, 
במערכת  בכירים  רופאים  של  דרכם  תחילת  כי  לעתים  הוזכר 
ניצולי  היו  שהם  במפורש  צוין  ולעתים  עולים,  כרופאים  הייתה 
שואה20. בשנות ה–60 ובשנות ה–70, כשהוקמו הפקולטות לרפואה 
בתל אביב ובבאר שבע, היו בין ראשי בית הספר )ובבאר שבע - 
וממצאי המחקר  כל אלה  רופאי שארית הפליטה21.  בין מקימיו( 
במערכת  הרופאים  של  המקצועיים  וקידומם  ניודם  כי  מלמדים 
היו מהירים. הם היו אישיים, על פי כישוריהם ועל פי ההזדמנות 
צורכי  פי  ועל  ברפואה,  מקצועי  קידום  ככל  דרכם,  על  שנקרתה 
אחד  כל  של  המקצועית-האישית  תרומתם  הבריאות.  מערכת 
התמחותם  בתחומי  עבדו,  שבהם  במקומות  האלה,  מהרופאים 
של  כוחם  ניכרת.  קולקטיבית  לתרומה  מצטרפת  ובמעמדם, 
נפש  תעצומות  לגייס  מהאסון,  לקום  להם  עמד  אלה  רופאים 
למקצוע תובעני המיטיב עם בני אדם, ולהיות נדבך חשוב בבניית 
הפכו  הם  שיקומם  בהליך  ישראל.  במדינת  הבריאות  שירותי 
למדינה.  שזרמו  העולים  רבבות  בקליטת  סייעו  והם  למשקמים 

סיפורם הוא סיפור של ניצחון אישי ואנושי מעורר השראה. • 

מחברת מכותבת: רחל הרצוג 
טלפון: 03-7517763

פקס: 03-7513758
rachel.herzog99@gmail.com :דוא"ל

19מאיה בהיר, אבי הפצועים, "ידיעות אחרונות", 3 ביוני 1967. 

20מרדכי נאור, "בכל הלב, סיפורו של פרופ' נח פלר", )על אחת 

ממחלקות בית החולים השרון סיפר כי היא קלטה בעיקר רופאים 
מהעלייה בשנים 1952-1948, ואלה זכו אחר כך לפרסום ולהצלחה 

במוסדות הרפואיים השונים.(;
ד"ר אברהם שטרנברג, "בהיקלט עם" )שטרנברג, מנהל השירות 
הרפואי לעולה )השר"ל(, הדגיש בספרו את פועלם של רופאים 

בשר"ל, שהיו ברבות הימים למנהלי מחלקות בבתי החולים השונים. 
21ד"ר נח קפלינסקי, שהיה המשנה לדיקן הפקולטה לרפואה 

באוניברסיטת תל אביב; פרופ' משה פריבס, שהיה המשנה לדיקן 
הפקולטה לרפואה בירושלים והדיקן הראשון של הפקולטה לבאר 

שבע בירושלים; ואחרים.
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ספרי זיכרונות:

זיופים במדע ותקיפות סייבר כנגד חוקרים

כרוניקה

מיד יום אנו, החוקרים, מקבלים הודעות דואר אלקטרוני המציעות 
לנו לפרסם את מחקרינו בכתבי עת. פרט לנושא של כתבי העת 
הפתוחים לקהל, הדורשים תשלום עובר פרסום מאמרים, יש גם 
פניות מ"יזמי פשע" שמטרתם לסחוט כספים או לקבל פרטים 

אישיים למטרות סחיטה בעתיד. 
בדחה וחב' )Am J Med 2017;130:27( מתייחסים לסוגיה זו 
ומנסים להזהיר את החוקרים בפני פשעי סייבר אלה. המחברים 
מדווחים כי במשך שנה אחת קיבלו 400 ו־650 הודעות חשודות, 
וחילקו אותן לשלוש קטגוריות – קריאה לפרסום מאמר )69%(, 
הודעות זבל )17%( וניסיונות הוצאות מידע אישי )14%(. לחוקר 
התמים פנייה לפרסום מאמר נראית לגיטימית, אך רצוי מאוד 
לברר תחילה האם כתב העת הוא אכן לגיטימי. פושעי הסייבר 
משתמשים בכתובת דואר אלקטרוני ידוע, לפעמים של כתב עת 
מכובד, אך מבקשים לענות לתיבת דואר אחרת, דבר זה צרי לעורר 

חשד מיידי. מחברי המאמר מציעים לבדוק ב־Alexa database אם 
כתב העת המדובר אכן לגיטימי. כלל אצבע אומר, כי אם מבקרים 
באתר של העיתון רק חוקרים ממדינה אחת, כנראה הוא מזויף. אם 
מבקרים בו חוקרים משלוש מדינות ויותר, כנראה הוא לגיטימי. 
הודעות דואר זבל מציעות הזדמנויות עסקיות משרות ופרסים 
ומבקשות תשובה מהירה. פושעי הסייבר משמשים בכתובות של 
אוניברסיטאות מכובדות או ארגונים ידועים, והם מבקשים "עדכון 

פרטים". לאחר מכן תגיע "המכה" בצורות שונות. 
המחברים מציעים לבדוק כל אתר חשוד על ידיו חיפושו במנוע 
חיפוש דוגמת גוגל, ואם התשובות מוצאות שם של אתר דומה 
אך לא זהה, כנראה הוא מזויף. אם כן, חוקרים ורופאים, היזהרו 
בהיענות לפניות בדואר האלקטרוני, ודאו כי האתרים לגיטימיים 

ולא תפלו ברשת פשעי הסייבר.
איתן ישראלי
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 פיתוח תרכיבים חדשים 
נגד מחלות זיהומיות המחוללות מגיפות

כרוניקה

עם התפרצות מגיפת האבולה במערב אפריקה בשנת 2014, הייתה 
התגייסות בינלאומית ורב מערכתית למיגור מחלה זו, כולל פיתוח 
מהיר של תרכיבים. שלושה תרכיבים אפשריים היו בפיתוח והמגיפה 
האיצה את התהליך ביותר מ־15 ניסויים רפואיים. ארגון הבריאות 
העולמי גיבש רשימה של 11 גורמים מזהמים שעלולים בסבירות 
גבוהה לגרום למגיפות בעתיד הקרוב, ומציע להשקיע משאבים 
 ,SARS ,MERS – בפיתוח תרכיבים נגדם. ברשימה נמצאים בין השאר
לאסה, אבולה, מרבורג, ניפה, נגיף קדחת השקע, קרים־קונגו ועוד – 

כולם נגיפים מקבוצות סיכון גבוהות, מספר 3 או 4. 
 CEPI לאחר כנס בדאבוס בשנת 2016, הוקם ארגון הנקרא

שתפקידו לקדם את המוכנות למגיפות מהסוג שצוין, שבו 
משתתפים למעלה מ־200 יחידים ויותר מ־80 ארגונים. מטרת 
הארגון לעודד ולממן בין השאר פיתוח תרכיבים לגורמים הללו 
כאשר דרישות השוק החופשי אינן מספיקות. לארגון יש תקציב 
של מיליארד דולר לחמש השנים הבאות, והוא ימקד את תמיכתו 
תחילה במחקרים הנמצאים בניסויים רפואיים בשלבים 2 ו־3. 
בנוסף, הארגון יקדם מחקרים בארבעה גורמים לפחות מהרשימה 
 NEJM( 21 ו־ של ארגון הבריאות העולמי, לניסויים בשלבים 

.)2017;376:610
איתן ישראלי
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מרכז רפואי רבין - מצוינות בשירות, הוראה ומחקר
ירון ניב 

ערן הלפרן

הנהלת המרכז הרפואי רבין והפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

שירות
המרכז הרפואי רבין שייך לקבוצת שירותי 
שלישוני,  מרכז  ומהווה  כללית,  בריאות 
אקדמי, המעניק שירות רפואי נרחב הכולל 
את כל הניתן ברפואה מודרנית ומתקדמת. 
במרכז הרפואי רבין נולדים מדי שנה 9,000 
תינוקות, מתבצעות 150 השתלות איברים 
המהוות  ולבלב(  כליות  כבד,  ריאה,  )לב, 
בישראל,  האיברים  השתלות  מכלל   70%
וצנתורי  ניתוחים  עוברים  6,000 מטופלים 
לב במחלקת ניתוחי בית חזה ולב ובמערך 
ניתוחי   3,000 מתבצעים  לקרדיולוגיה, 
במערך  קרנית  והשתלות  )קטרקט(  ירוד 
לרפואת עיניים, 24,000 בדיקות סקר גנטי, 
 8,000 כללית,  בכירורגיה  ניתוחים   31,000
ביחידת  מטופלים  דרכים  תאונות  נפגעי 
הסרטן  חולי  מכלל  וכ–15%  הטראומה, 
בישראל מטופלים במרכז דוידוף. בסך הכול 
החוץ  במירפאות  חולים   650,000 נבדקים 
אלו  כל  לאשפוז.  מתקבלים  וכ–100,000 
ידי 4,500 עובדים,  מטופלים במסירות על 

מהם כ–1,000 רופאים וכ–2,000 אחיות. 
את  דגלו  על  חרט  הרפואי  המרכז 
איכות הטיפול ובטיחות המטופל כערכים 
עליונים ומרכיבים עקרים של חזונו. לאור 
לאיכות  2013 מערך  בשנת  הוקם  זאת 
ובטיחות המטופל שתפקידו לקדם נושאים 
אלה בכל עולמות התוכן שבמרכז הרפואי, 
האיגוד האמריקאי  תו התקן של  כולל 
2016 עבר  בנובמבר  JCI לאקרדיטציה. 
את  השלישית  בפעם  הרפואי  המרכז 
מבדק האקרדיטציה בהצטיינות יתירה. 
מערך האיכות מוביל את תהליך הטמעת 
מדדי האיכות הלאומיים, מדדי האיכות 

המוגדרים על ידי הנהלת הכללית, מדדי 
האקרדיטציה.  ושל  המרכז  של  איכות 
קיימות תוכניות עבודה שנתיות של כל 
מחלקות בית החולים הכוללות תהליכי 

איכות ומחקרי התערבות ושיפור.

הוראה
מיום הקמתו של המרכז הרפואי רבין לוותה 
בתחום  ענפה  בפעילות  הרפואית  העשייה 
החולים  בית  רופאי  וההוראה.  האקדמיה 
הפקולטה  הקמת  יוזמי  בין  היו  בילינסון 
אביב.  תל  באוניברסיטת  סאקלר  לרפואה 
פרופ' אנדריי דה–פריס ז"ל, חתן פרס ישראל, 
מי שהיה מנהל מחלקה פנימית ד' ומנהל בית 
החולים, היה הדיקן הראשון של הפקולטה 
לרפואה סאקלר. כיום מהווה המרכז הרפואי 
רבין אחד מבתי החולים המרכזיים להוראת 
הקליניות  במחלקות  לרפואה  סטודנטים 
כמו גם בקורסים של מדעי היסוד בפקולטה 
הרפואי  המרכז  של  ייסודו  עם  לרפואה. 
לסיעוד,  הספר  בית  גם  נפתח   ,1936 בשנת 
תואר  המקנה  אקדמי  מוסד  כיום  המהווה 

בוגר אוניברסיטה בסיעוד. 

מחקר
ה–70  בשנות  שהוקם  למחקר  רוגוף  מכון 
הגרעין  את  היווה  ייחודי,  מחקר  כמכון 
להקמתו של המרכז למחקר רפואי על שם 
מעבדות.  כ–50  כיום  הכולל  פלסנשטיין, 
בבילינסון  שמקורם  הרפואה  חידושי  בין 
נמנים תסמונת גמדות על שם לרון - גילוי 
נסיוב  כגון  ופיתוחים  לרככת,  אחראי  גן 
הנפוץ  הלייזר  מכשיר  נחשים,  ארס  נגד 

''שרפלן'', שרוול מיוחד הנקרא לימפה פרס, 
שמונע הצטברות של נוזלי לימפה ברקמות 
וליטוטריפטר - מכשיר  לאחר כריתת שד, 

לריסוק אבני כליה.
החזון של המרכז הרפואי רבין מכוון 
ותומך במצוינות במחקר על כל מרכיביו. 
כל  רשות למחקר המאגדת את  הוקמה 
מתאמות המחקר, החוקרים מהמחלקות 
השונות והגורמים הרלבנטיים בהנהלת בית 
החולים. קיימים שיתופי פעולה מחקריים 
בארץ  מובילים  אקדמיים  מוסדות  עם 
ובעולם - אוניברסיטת תל אביב, מכון 
וייצמן, אוניברסיטת בר אילן, אוניברסיטת 
הנגב, מכללת אפקה להנדסה, אוניברסיטת 
הרפואי  והמרכז  טקסס,  ביוסטון,   UTS
מונטפיורי בניו יורק. רשות המחקר מקיפה 
והתפקידים הקשורים  הוועדות  כל  את 
לביצוע מחקרים אמינים ובטוחים, הכוללים 
ועדת אתיקה, בקרה שוטפת, מדדי איכות 
המחקר  תקציבי  והתאמת  למחקרים 
והמלגות. היקף המחקרים במרכז הרפואי 
רבין הוא מהגבוהים בישראל, וכולל כ–700 
מחקרים חדשים כל שנה וכ-1,500 מחקרים 
פעילים בכל רגע נתון. 40% מהמחקרים הם 
מחקרי פארמה ו–60% הם מחקרי יוזמה 
מקומית. המרכז הרפואי שלנו הוביל בהיקף 

ההכנסות ממחקרים קליניים בארץ כולה. 
'הרפואה',  של   2017 אפריל  גיליון 
המוקדש למרכז הרפואי רבין, מהווה ראי 

למחקר במרכז הרפואי.
אנו  'הרפואה',  של  הנוכחי  בגיליון 
מביאים דגימות מתוצרי המחקר המקורי 
המתבצע במרכז הרפואי רבין ובמעבדות 

בית המחקר על שם פלסנשטיין. 
יאסין וחב' ]1[ מהמחלקה לאורתופדיה 
מהשרון מדווחים על ניסיון המרכז הרפואי 
בתיקון עיוותי כפות הרגליים למניעת פצעי 
לחץ בקרב 20 חולי סוכרת. בידרמן וחב' ]2[ 
ממחלקת ניתוחי לב–בית–החזה מדווחים 
על הניסיון הגדול בישראל בשימוש מציל 
חיים באקמו בקרב 171 חולים, עם שיעור 
הישרדות מיידי של 71%. אייזנר וחב' ]3[ 
ממחלקת השתלות מדווחים על ניסיונם 
בהשתלות כליה מתורם חי שאינן תואמות 

מילות מפתח: 
מרכז רפואי רבין; 
יצחק רבין.
Key words:  
Rabin Medical 
Center; Yitzhak 
Rabin.

בית החולים בילינסון נחנך בשנת 1936. בשנת 1942, במרחק לא רב מבילינסון, הוקמה 
מחלקה נוספת לכירורגיה - שלוחה המסונפת לבית החולים בשם בילינסון ב'. לימים 
הפכה השלוחה לבית חולים עצמאי - בית החולים השרון. בשנת 1996 אוחדו שני 
בתי החולים למרכז רפואי אחד - מרכז רפואי רבין, שנקרא על שם ראש הממשלה 
יצחק רבין ז"ל. במרוצת השנים הפכו בתי החולים של המושבה פתח־תקווה, לאחד 
מהמרכזים הרפואיים הגדולים והמתקדמים בישראל: מ־70 מיטות, ארבע מחלקות 
וצוות רפואי המונה 57 עובדים בשנת 1936, ל־1,300 מיטות, כ־40 מחלקות ולמעלה 

מ־4,500 עובדים כיום. 
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סוג דם. אליס וחב' ]4[ ממחלקה פנימית 
ג' מדווחים על הטיפול ביתר לחץ דם, 
803 חולים  מחקר המתבסס על סקירת 
משישה מרכזים רפואיים, עם מסקנה שיש 
צורך ממשי להגביר את הטיפול במישלב 
תרופות להשגת איזון טוב של ערכי לחץ 
הדם. הפריה בחולים אונקולוגים מהווה 
פריצת דרך בטיפול בחולי סרטן, ובן אהרון 
ייעודית  ]5[ מדווחים על תוכנית  וחב' 
זבטוב וחב'  לשימור תאי זרע וביציות. 
]6[ מהמכון לאנדוקרינולוגיה מדווחים 
במאמרם על מאפייני אוסטיאופורוזיס 
בגברים עם שכיחות גבוהה של הסתמנות 
כשבר אוסטיאופורוטי ראשון. כהן וחב' 
]7[ מהמכון לגנטיקה מפרסמים על ניסיונם 
בשיטת ריצוף כלל אקסומי לאבחון מחלות 
מולקולארית  לאבחנה  שהביא  גנטיות 
פורטר וחב'  ברורה במחצית הנבדקים. 
לב  בריאות  על  מדווחים במאמרם   ]8[
להערכה  וראוי  חשוב  כנושא  האישה 
נותנים כלים  מחודשת; בסקירתם, הם 
לרופא המשפחה ולמירפאה המקצועית. 

גינגולד וחב' ]9[ מדווחים על הליך ניתוח 
מצבי כשל והשפעות לצורך ביצוע הפנייה 
מהקהילה   - לקולונוסקופיה  ישירה 
למערך לגסטרואנטרולוגיה, עם תוצאות 
של 9,558 קולונוסקופיות בגישה ישירה 
ייעוץ עם  12,567 לאחר בדיקת  לעומת 
חיסכון של כ–3.5 מיליון ₪, וללא עלייה 
בשיעור הסיבוכים. סנה ארביב וחב' ]10[ 
נוגדות  בתרופות  טיפול  על  מדווחים 
ונוגדות איגור טסיות דם סביב  קרישה 
פעולות אנדוסקופיות של מערכת העיכול. 
וחב' ]11[ ממערך האיכות מראים,  ניב 
אשפוז  במסגרת  מוקדמת  תמותה  כי 
במחלקות הפנימיות אינה יכולה להיחשב 
כמדד איכות, על פי מחקר שבוצע במערך 
לאיכות ובטיחות המטופל. רבינרסון וחב' 
]12[ מהיחידה לבטיחות המטופל של מרכז 
האישה, בדקו קשר אפשרי בין תביעות 
)"קיסריים"(.  לניתוחים לחיתוך הדופן 
אשכנזי וחב' ]13[ ממרכז דוידוף מדווחים 
פומי  לטיפול  ההיענות  על  בסקירתם 

בהמטו–אונקולוגיה.
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מרכז רפואי רבין - בתי החולים בילינסון והשרון
מרכז רפואי רבין, הכולל את בתי החולים בילינסון והשרון, הוא 
המרכז הרפואי הגדול בישראל. המרכז הרפואי מסונף לפקולטה 
לרפואה סאקלר באוניברסיטת תל אביב, ונמצא בקשרי מחקר 
ועבודה ענפים עם מרכזים רפואיים מהגדולים והמתקדמים בעולם. 
מרכז רפואי רבין כולל 1,200 מיטות, כ־40 מחלקות ולמעלה מ־7,000 
עובדים. לאחרונה עבר המרכז הרפואי בהצטיינות את מבדק איכות 
הטיפול בתו התקן הבינלאומי היוקרתי JCI, זו הפעם השלישית 
ברציפות, ובנוסף דורג במקום הראשון בסקר של משרד הבריאות 

בשביעות רצון מטופלים. 

בית חולים בילינסון
בילינסון הוא בית חולים־על, אשר אליו מגיעים ומועברים מכל 
רחבי הארץ חולים במצב מורכב לטיפולים וניתוחים ייחודיים במגוון 
תחומים כמו השתלות איברים, אונקולוגיה ורפואת לב. בבית החולים 
חדר המיון הגדול והחדש בישראל, המעניק טיפול לכ־150,000 פונים 
בשנה בשטח המשתרע על כ־5,000 מ"ר. מרכז הטראומה פועל 

בשיתוף פעולה עם צה''ל וכוחות הביטחון בשגרה ובחירום. 
בית החולים נמצא במקום הראשון בישראל במספר המחקרים 
הקליניים. לפתחו של בית החולים משחרים רופאים מעולים מתוך 
הידיעה שיש בו איכויות רפואיות לצד תרבות ארגונית מחבקת 

המעודדת שירות, מקצוענות עם חשיבה פורצת דרך .

בבילינסון מספר מוקדי מצוינות: 
מרכז דוידוף – המרכז לטיפול בחולי סרטן ולמחקר: במרכז 
מטופלים כ־15% מכלל חולי הסרטן בישראל, הזוכים לקבל טיפול 
רפואי הנמצא בחזית הרפואה לצד תנאי אשפוז ברמת מלונאות. 
במרכז ניתנים טיפולי הקרנות וכימותרפיה באמצעות הטכנולוגיות 
ידי מומחים מהשורה  והפרוטוקולים המתקדמים בעולם על 

הראשונה בישראל.
מערך השתלות איברים – בבילינסון מתבצע רובן המכריע של 
השתלות האיברים בישראל וכל סוגי ההשתלות: איברי בטן, לב, 
ריאות וקרניות, השתלות מהחי )כבד וכליה( והשתלת לבבות 
מלאכותיים. בבית החולים עובד צוות משתילי האיברים המומחים 
והטובים בארץ ובין הטובים בעולם, בעלי הניסיון והידע הרב 
ביותר בתחום זאת בסיוע צוותים רפואיים תומכים 24/7. תחום 
ההשתלות בבילינסון הגיע להישגים בקנה מידה עולמי, בכלל זה 
פיתוח טכניקות השתלה כמו התאמה ביו סוגי דם ויישום תהליכים 
חדשים כמו השתלות מוצלבות להגדלת היקף תרומות האיברים 

המתאימות להשתלה.
מערך לרפואת הלב – קרדיולוגיה וניתוחי לב ובית החזה: במערך, 
הנחשב לגדול והמוביל בישראל, נלחמים על חיי כל חולה באמצעות 

הטכנולוגיות החדישות ביותר: חדר צנתורים היברידי, מכשירי 
אקמו, השתלת לבבות מלאכותיים מהדגמים המתקדמים ביותר 

בעולם ועוד.
בית החולים בילינסון נותן מענה 24/7 למרכז שניידר לרפואת ילדים 
במגוון תחומים, במרביתם קיימת כפיפות מקצועית של המחלקות 
למנהלי המחלקות בבילינסון כמו בתחום ההשתלות, עיניים ואא"ג. 
במרכז הרפואי מתקיימים תהליכי בינוי ופיתוח אינטנסיביים, הודות 
לתרומות מהארץ והעולם. ליד בית החולים פועלת עמותת ידידי 
בית החולים המקיימת פעילות ענפה בתחום גיוס התרומות. בימים 
אלו מוקמים מגדל אשפוז נוסף, בינוי חמש קומות למרכז דוידוף 

לטיפול בסרטן, בינוי מתחם השתלות ופרויקטים נוספים.

בית חולים השרון
בית חולים השרון מתאפיין במתן טיפול רפואי איכותי, באווירה 
משפחתית, בגישה אנושית ובשמירה על קשר מתמיד עם הקהילה. 
בית החולים פיתח במהלך השנים תחומי מצוינות בשירותים 

אמבולטוריים. 
בין מוקדי המצוינות של בית החולים: יחידת שיקום הלב, המהווה 
חלק מהמערך לקרדיולוגיה של המרכז הרפואי. היחידה רכשה 
לעצמה שם של מובילה בתחום שיקום חולי לב לאחר ניתוח לב, 
צנתור או אירוע לב. מירפאת עור לייזר מהווה תחום מצוינות נוסף 
בשרון. השירות עוסק בטיפולי עור שונים ומגוונים כגון: סילוק 
כתמי לידה, טיפול בשאתות כלי דם, דלקות, ציפורניים חודרניות, 
נגעי עור מלידה וכדומה. המחלקה לאורולוגיה זעיר פולשנית בבית 
החולים, שהיא חלק מהמערך לאורולוגיה של המרכז הרפואי, מהווה 
את חוד החנית בארץ בטיפול באבני כליה. מירפאת הכאב של בית 
החולים נותנת מענה לסובלים מסוגים שונים של כאב כרוני, והמרכז 
הרב תחומי לטיפול בעודף משקל בבית חולים השרון כולל בתוכו 
מירפאה לטיפול בעודף משקל וסיבוכיו ומירפאה לניתוחים של 

מטופלים עם השמנת יתר חולנית. 
בימים אלו נבנה בבית השרון מתחם חדיש של חדרי ניתוח 

בסטנדרטים גבוהים העתיד להיפתח במהלך שנת 2017.

)בתמונה(, הוא מנהל  ערן הלפרן  ד"ר 
החולים  )בתי  ן  רבי הרפואי  המרכז 
בילינסון והשרון(, בוגר הפקולטה לרפואה 
באוניברסיטה העברית בירושלים. התמחה 
ברפואה פנימית. מוסמך במינהל ציבורי 
)MPA( מטעם אוניברסיטת הרווארד. בשנות 
ה־90 כיהן כמנהל מחוז חיפה והגליל של 
שירותי בריאות כללית, ובמסגרת תפקידו 
מהותיות  רפורמות  מספר  הוביל  זה 
המחוז,  של  והארגון  הניהול  בשיטות 
שלאחר מכן אומצו ביתר מחוזות הכללית. בשנים 2003-1997 ניהל את 
המרכז הרפואי העמק בעפולה. תחת כהונתו הושלם התכנון, ולאחר 
מכן אוכלס הבניין המערבי החדש והמתקדם בבית החולים. בשנים 
2007-2003 כיהן כסמנכ"ל וראש חטיבת בתי חולים בהנהלה הראשית 
של הכללית. במסגרת זו, היה האחראי על קידום איחוד השרון עם 
 JCI( בילינסון והטמעת פרויקט האיכות המרכזי לבתי חולים בקופה
אקרדיטציה(. משנת 2007 ועד היום הוא מכהן כמנהל המרכז הרפואי 
רבין. בין הפרויקטים תחת ניהולו: הקמת חדר המיון החדש, פיתוח 
מרכז דוידוף לטיפול בחולי סרטן, פתיחת מכון חדש למחלות ריאה, 
הכנסת שיטות טיפול חדשניות כמו רובוט ניתוחים, טיפול באקמו, 

תוכנית השתלות מהחי ועוד.

ד"ר הלפרן מכהן כיו"ר איגוד מנהלי בתי החולים בישראל. 
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הקדמה
השלמת פרויקט הגנום האנושי בתחילת המאה ה–21 בעלות אדירה 
של שלושה מיליארד דולרים, פרצה את הדרך לכל תחומי הרפואה 
 Personalized( אישית"  מתואמת  "רפואה  המונח  את  והטביעה 
הגנטי  לפרופיל  ביותר  המתאים  רפואי  טיפול  הענקת   ,)medicine

של המטופל. 
הגנום האנושי מורכב מ–3.2 ביליון בסיסים אך רק כ–1.5% ממנו 
מקודד לחלבונים. אזורי הגנים המקודדים לחלבונים מכונים אקסונים 
)Exons( ואילו החלקים המשועתקים לרנ"א, אך אינם מתורגמים 
לחלבון אינטרונים )Introns(. השם הכולל לרצף כל האקסונים 
 Whole Exome( ריצוף אקסומי כולל .)Exome( בגנום נקרא אקסום
Sequencing- WES( אינו מונח מדויק, שכן הוא מאפשר לקרוא 
באיכות טובה כ–95% בממוצע מהאקסונים של 20,000 הגנים 
והאזורים הסמוכים להם ולא 100% )כיסוי ממוצע של 95%(. כוחה 
של שיטה זו הוא באיתור שינוי בגן יחיד בהקשר למחלות המועברות 
בתורשה מנדליאנית. בדיקת ריצוף אקסומי אינה עוד בחזקת בדיקה 
במסגרת מחקר בלבד, ומוצעת מזה מספר שנים כשירות קליני על ידי 

מספר מעבדות בישראל ובעולם, כחלק מבירורן של מחלות גנטיות. 
כשמתעורר חשד למחלה גנטית אצל מטופל, הדרך עד לאבחון 
גנטי היא לעיתים ארוכה ומפותלת. הבירור כולל בדרך כלל 
אנמנזה אישית ומשפחתית, בדיקה גופנית, בדיקות מעבדה יקרות 
)כולל בירור מטבולי(, בדיקות דימות ובדיקות גנטיות הכוללות 
 ,)Chromosomal microarray-CMA( "קריוטיפ, בדיקת "שבב גנטי
3-[ )Genes panel( ריצוף של גנים בודדים או בדיקת מערך גנים

1[. אבחון גנטי עשוי לשפוך אור על האבחנה, לסייע בקביעת 
הפרוגנוזה, להוביל למעקבים מסוימים, ובחלק מהחולים אף 
למציאת טיפול מיטבי ולאבחון טרום לידה. למרות הבירור 
הנרחב, קיים קושי להגיע לאבחנה, אשר נובע מסימנים קליניים 
שאינם סגוליים במרבית המחלות וממעורבותם של גנים רבים 

אשר שינויים בהם יוצרים חפיפה קלינית ]4[.
ביו– ושלב  מעבדה  לשלב  מסווג  אקסומי  ריצוף  תהליך 

אינפורמטיקה. שלב המעבדה כולל הפקת דנ"א לרוב מתאי דם לבנים 
ובחלק מהמקרים מפיברובלאסטים, שבירת הדנ"א למקטעים קטנים, 
העשרת אזורי המטרה המקודדים וקביעת הרצף הגנטי של עשרות 
מיליוני מקטעים קטנים )לרוב באורך ממוצע של 150 בסיסים( 

יישום שיטת ריצוף כלל אקסומי לאבחון מחלות 
גנטיות: ניסיון המכון הגנטי במרכז הרפואי רבין

הקדמה: ריצוף כלל אקסומי )WES( מהווה שיטה המאפשרת לרצף במקביל ובמהירות 
גבוהה יחסית כ־20,000 גנים, לאיתור שינויים גנטיים העלולים להיות קשורים במצבי חולי. 
במאמר זה מסוכמות תוצאות הריצוף האקסומי של דנ"א ממטופלים לא מאובחנים שהופנו 

למכון הגנטי במרכז הרפואי רבין בשל חשד למחלה גנטית.
שיטות: הפקת דנ"א בשיטות מקובלות, העשרת חלקים מקודדים בגנום )אקסונים( 
 HiSeq וריצוף באמצעות מכשיר ,Nextera Rapid Capture Expanded Exome באמצעות ערכה
2500 של חברת Illumina. סינון ובחירת שינויים גנטיים נדירים באמצעות אנליזה ביו־

אינפורמטית, אימות בשיטת סנגר ובדיקת הפרדה )סגרגציה( בבני משפחה. 
תוצאות: בקרב 39 מטופלים שהופנו בחשד למחלה מונוגנית לא ידועה בוצעה בדיקת 
ריצוף אקסומי. הנבדקים הופנו בשל סימנים קליניים מגוונים, כאשר ב־80% מהם הסימנים 

העיקריים היו נירולוגיים. 
בקרב 51.3% )20/39( מהמטופלים נתקבלה תוצאה חיובית - קבלת שינוי גנטי שנראה כי 
הוא מסביר בסבירות גבוהה את הסימנים הקליניים. בקרב 28% מהחולים התגלה שינוי 
בגן ידוע שדווח עליו בעבר כי הוא גורם למחלה, וב–23% מהמטופלים התגלה שינוי בגן 
חדש שלא תואר בעבר כי הוא קשור לפנוטיפ. מתוך 20 המקרים שפוענחו ב־12 מטופלים - 
התגלתה צורת תורשה אוטוזומית רצסיבית, ב־7 מטופלים - תורשה אוטוזומית שולטנית 

 .Xדומיננטית( ובנבדק אחד - תורשה בתאחיזה ל־(
מסקנה: עבור למעלה ממחצית מהמטופלים שהופנו אלינו לריצוף אקסומי בחשד למחלה 
גנטית, נעשה אבחון מולקולארי. תוצאה זו מוכיחה כי WES היא שיטת אבחון יעילה לאיתור 
הגורם הגנטי בקרב חולים עם חשד למחלה מונוגנית ללא אבחנה שנקבעה. פרט לאבחנה 
שנקבעה, שיש בה לעיתים הקלה רבה למטופל ובני משפחתו, למציאת הבסיס המולקולארי 
יש תרומה רבה: קביעת אבחנה מולקולארית יכולה לחסוך המשך בירור רפואי, לאפשר 
להעריך את סיכון ההישנות במשפחה, לבצע אבחון טרום לידה ולהתאים את המעקבים 

והטיפול לחולה.

ריצוף כלל אקסומי; ריצוף מהדור החדש.
.Whole exome sequencing )WES(; Next-generation sequencing; Detection rate
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עם חפיפה ביניהם )Sequence reads(. השלב הביו–אינפורמטי כולל 
 Sequence( מיפוי והרכבת המקטעים למפת ייחוס של הגנום האנושי
Read Mapping/ Alignment(, זיהוי השינויים הגנטיים באמצעות 
השוואה לרצף הייחוס )Variant calling( ולבסוף אפיון שמי של כל 
וריאנט )Variant annotation(. בהמשך מתבצע ניתוח לצורך איתור 
השינוי הפתוגני על ידי סינון שינויים ראשוני, בהתאם לשכיחותם 
באוכלוסייה הכללית וסיווג הפתוגניות. שיעור האבחון באמצעות 
WES תלוי במספר גורמים, כגון: במידת הכיסוי הכולל )מספר 
המקטעים באותו אזור גנומי( של הגנים, ביכולת האלגוריתמית 

בתהליך הביו–אינפורמטי ובעבודת הניתוח שלאחר מכן. 
ההתמודדות עם היקף מידע עצום המתקבל בריצוף מהווה אתגר 
גדול. בעבודה שפורסמה לאחרונה נמצא, כי ההניעה )המוטיבציה( 
הגבוהה של המעבדות להגדלת רגישות הבדיקה עלולה לגרום לסיווג 
לא נכון של שינויים שנמצאו בגנים שלא אופיינו כאחראים לסימנים 
הקליניים. עבודה שיטתית, אימות ניתוח הנתונים על ידי גורם נוסף 
)Analytic validity(, תיקוף קליני )Clinical validity( באמצעות בדיקת 
בני משפחה נוספים לשינוי זה, ומציאת חולים ללא קרבת משפחה 
עם סימנים קליניים דומים ושינוי באותו גן, מצמצמים את שיעור 
התוצאות החיוביות הכזובות )False positive( ]5[. חיזוק נוסף נעשה 
באמצעים ביו–אינפורמטיים לבחינת השפעת המוטציה על מבנה 
החלבון, במחקר הבוחן את הפנוטיפ של חיות מודל )עכבר, דג זברה, 
זבוב פירות וכדומה( לאחר פגיעה סגולית )ספציפית( בגן החשוד, 
וכן בשיטות מולקולאריות שונות במעבדה המיועדות לאמוד את 

השפעת המוטציה שזוהתה על פעילותו של החלבון.
מעבדות קליניות החלו להציע את השירות - ריצוף ופענוח 
WES החל משנת 2011. השירות יכול לכלול ריצוף אקסומי יחיד 
של המטופל )Singleton( או של מספר נבדקים )המטופל ובני 
משפחה אחרים, לרוב שני ההורים הביולוגיים(. אסטרטגיה 
אפשרית נוספת כיום היא להתחיל בריצוף אקסומי קליני אצל 
המטופל עצמו, לבדיקת כ–4,600 גנים הידועים כגורמים למחלות 
ואם הבדיקה שלילית להמשיך לבדיקת 20,000 גנים ]5[. יחד עם 
זאת, בשל עלייה תלולה באפיונם הקליני של גנים חדשים )הכפלת 
המידע ב–OMIM לגבי מחלות שאופיינו מולקולארית בשש השנים 
האחרונות( ]6[, מגמה זו משתנה להעדפת בדיקת ריצוף אקסומי 
כולל על פני בדיקת אקסום קליני או בדיקת הרכב )פאנל( גנים 
ידועים. גילויים של גנים חדשים רבים מבליט את החשיבות בחזרה 
על האנליזה בבדיקות שליליות, כחלק מסקירה מחודשת לנוכח 
מאגרי מידע וספרות עדכניים. בדיקת ריצוף אקסומי אינה כלולה 
כיום בסל הבריאות הממלכתי ואינה ממומנת על ידי מרבית ביטוחי 
הבריאות הפרטיים. שיעור הנבדקים שלא אובחנו בשיטות גנטיות 

"מסורתיות" ומפוענחים בזכות בדיקת WES הוא 40%-25%. 
כוחה של בדיקת ריצוף אקסומי הוא ביכולת לבדוק אלפי גנים 
במקביל ובאיתור שינוי ברצף הבסיסים, בעיקר החלפת בסיס אחד 
בבסיס אחר ואיתור חסרים או תוספות קטנים 10-8 בסיסים או 
פחות. הבדיקה פחות מדויקת באיתורם של שינויים גנטיים אחרים. 
מגבלות הבדיקה כוללות: חוסר יכולת לגלות שינויים גנטיים עמוק 
בתוך אינטרונים ורצפי בקרה, ריצוף אקסומי כולל לרוב את הגנום 
בגרעין התא אך לא את הגנום המיטוכונדרי, אי גילוי שינויים 
מבניים בגנום כטרנסלוקציות או אינברסיות ללא שינוי ברצף 
)בחלק מהתוכנות הקיימות כיום יש את היכולת לזהות מבנים 
בגנום באזורים מקודדים(, אי גילוי מחלות הקשורות להרחבת 
מספר ההכפלות של רצף חוזרני כתסמונת ה–X השביר, יכולת 
מוגבלת בזיהוי שינויים כמותיים )Copy number variants(, מחלות 
 Uniparental(( הנגרמות מהורשה של שני האללים מהורה אחד

disomy או שינויים בביטוי גנים )שינויים אפיגנטיים(. 

מטרה
המטרה היא לסכם את תוצאות בדיקת ריצוף כלל אקסומי במסגרת 
בילינסון/בית  הרפואי  למרכז  שהופנו  מטופלים   39 בקרב  מחקר 

חולים לילדים שניידר בין השנים 2015-2012. 

שיטות
לבירור  הפנייתם  במסגרת  אותרו  מטופלים  שלושים–ותשעה 
במירפאה הגנטית במרכז הרפואי רבין/ בית חולים שניידר לילדים 

החל משנת 2012. 

הקריטריונים להכללת חולים במחקר: 
מכוונים •  המשפחתית  האנמנזה  או  הקליניים  הסימנים 

לאטיולוגיה גנטית, אך הסימנים הקליניים אינם מספיקים כדי 
להמליץ על בדיקה גנטית סגולית. 

החולה מציג מחלה גנטית ידועה, שבה יכולים להיות מעורבים • 
גנים רבים )הטרוגנית(, כך שאנליזת ריצוף אקסומי היא מעשית 

יותר מריצופם של גנים בודדים. 
החולה מציג סימנים קליניים המתאימים למחלה גנטית, אך לא • 

הושגה אבחנה באמצעות בדיקות גנטיות סגוליות )ספציפיות( 
המתאימות לפנוטיפ. 

במחקר לא הוכללו חולים עם שינויים כרומוזומיים או 
הסתמנות של מחלה/סימנים קליניים שבה התורשה השכיחה 
היא רבת גורמים )Multifactorial inheritance(. לא הוכללו במחקר 
קטינים אשר בהכללתם אין משום תרומה לזיהוי הגן במשפחה, 
במצבים שבהם המחלה מתבטאת בגיל המבוגר. כל החולים 
עברו הערכה על ידי מומחה בגנטיקה רפואית הכוללת אנמנזה 
אישית, אנמנזה משפחתית ובדיקה גופנית. הבדיקה בוצעה לאחר 
החתמת ההורים ו/או הנבדקים על כתב הסכמה מדעת במסגרת 

מחקר שקיבל אישור ועדת הלסינקי. 
הפקת דנ"א גנומי מדם חולים או בני משפחה נוספים נעשתה 
על פי פרוטוקולים מקובלים. תהליך ההעשרה בוצע באמצעות 
 Nextera Rapid Capture Expanded Exome Kit ערכה מסחרית 
)FC-140-1006( על פי הוראות היצרן. ריצוף )Sequencing( בוצע 
בחברת Gene By Gene באמצעות מכשיר חברת Illumina מדגם 
 .)hg19 התאמת הרצפים לרצף הגנום האנושי )גירסת .HiSeq 2500
סינון השינויים הגנטיים נעשה באמצעות ניתוח ביו–אינפורמטי 
הכולל את כל שלבי האנליזה - התאמת הרצפים לגנום, מציאת 

השינויים וסינונם. 
שינויים שכיחים באוכלוסייה הכללית או שינויים ללא משמעות 
קלינית, שינויים שאינם משנים את החומצה האמינית בחלבון 
)Synonymous variants) מסוננים לרוב בשלב הראשון. בשלב 
הבא סוננו שינויים ללא משמעות קלינית ונשמרו אלו הידועים 
כפתוגניים. בנוסף נעשתה השוואה בין השינויים שאותרו בין 
החולה לבני משפחה אחרים, לרוב ההורים, על פי מאגרי מידע 
ועל פי צורת התורשה במשפחה. תהליך סינון זה מצמצם באופן 
משמעותי את רשימת השינויים הגנטיים החשודים שמתוכם 
מאתרים את השינוי הגנטי המסביר את הסימנים הקליניים. 
החיפוש נעשה על ידי רופא גנטיקאי וביו–אינפורמטיקאי על סמך 
צורת התורשה הסבירה ביותר לפי האנמנזה, איתור שינויים נדירים 
באוכלוסייה )ששכיחותם קטנה מ–1%( ואיתור שינויים שפוגעים 
במבנה או בתפקוד החלבון )Truncating variants(. כל השינויים 
הפתוגניים אומתו בשיטת סנגר )Sanger sequencing( והשינויים 

 .)Cosegregation( נבדקו גם בבני משפחה קרובים
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השינויים סווגו לארבע קבוצות: 
פתוגני )Pathogenic( - שינוי בגן ידוע שמסביר את הסימנים 	 

 Polyphen-2, SIFT,( הקליניים על פי הספרות או תוכנות חיזוי
פתוגני  שהוא  סביר  גבוהה;  ודאות  במידת   )Mutation taster

 )Likely pathogenic(
שינוי בגן שעל פי תוכנות החיזוי נראה כפתוגני ושנראה על 	 

פי תפקיד הגן שיכול להסביר את הסימנים הקליניים - יחד 
עם זאת, לא נמצא תיעוד בספרות לגבי נבדקים עם סימנים 

קליניים דומים נושאים מוטציה בגן זה; 
לא ברור )Uncertain( - שינוי שאין די נתונים כדי לקבוע את 	 

משמעותו הקלינית; 
שלילי - לא אותר שינוי שנמצא קשור למימצאים הקליניים. 	 

תוצאות
סך הכול, 39 דגימות נשלחו ל"ריצוף כלל אקסומי" מתוכן 17 עם 
קרבת משפחה ידועה )43%( ועברו אנליזה במרכז הרפואי בילינסון. 

בכ–79.5%  הבדיקה:  לביצוע  העיקריות  הרפואיות  ההוריות 
התפתחותי  איחור  כולל  נירולוגיים,  סימנים   )31/39( מהחולים 
וליקוי קוגניטיבי, ב–10.2% )4/39( מחלות אנדוקריניות, ב–10.2% 

)4/39( מחלות עור וב–15.3% )6/39( מחלות עיניים )טבלה 1(. 
)Likely pathogenic/Pathogenic( התקבלה  תוצאה חיובית 
ב–51.3% מהחולים )20/39(. מתוכם, ב–33% )13/20( אנליזת 
אקסום בוצעה בחולה בלבד )Singleton(, ב–33% בחולה ובבן 
משפחה קרוב מדרגה ראשונה )Double(, וב–33% בנבדק ושני 
ההורים )Trio(. ב–55% מהנבדקים )11/20( התקבל שינוי בגן ידוע 
שתואר בספרות כקשור לסימנים הקליניים, ב–45% )9/20( השינוי 
נמצא בגן חדש שלא תואר בעבר, שהפנוטיפ קשור לשינוי בו 
)טבלה 2(. מתוך כל השינויים החיוביים שהתקבלו - 60% )12/20( 
היו מסוג החלפת חומצה אמינית אחת באחרת )2- מסוג חסר 
 )4/20( 20% ,)Missense/Indel 1 מסוג ,Missense 9 מסוג ,Indel קטן
מסוג Nonsense )מוטציית פסק בתרגום החלבון(, מוטציה אחת 
באזור בקרה )Splicing( ושלושה שינויים שלא היה מידע לגביהם. 
מתוך 20 תוצאות חיוביות שהתקבלו, 35% )7/20( היו בגנים 
בתורשה אוטוזומית שולטנית )דומיננטית(, חמישה מתוכן היו 
שינויים חדשים שמקורם בשינוי בתאי המין/בעובר, 12 מקרים 
היו בגנים בתורשה אוטוזומית רצסיבית )60%(, כאשר נבדק 
אחד ירש שני שינויים שונים בגן )Compound heterozygote(, ואחד 

בתורשה רצסיבית בתאחיזה ל–X )5%( )טבלה 3(. 
שיעור האבחון היה כמעט כפול באנליזה של החולה ובני 
משפחה נוספים - Double, Trio( 61.5%( לעומת ריצוף יחיד - 
Singleton( 30.7%(. כאשר משווים בין שיעור האבחון בנבדקים 
שבנוסף להם ביצעו אנליזה לבן משפחה נוסף )Double( לעומת 
בדיקת Trio - שיעור המאובחנים היה גבוה יותר בבדיקת ה–

 .53% - Trio–69% לעומת בדיקת ה - Double

דיון
עבודה זו ממחישה את כוחה ויעילותה של בדיקת ריצוף אקסומי 
לגילוי הבסיס המולקולארי בקרב חולים עם מחלות גנטיות נדירות 
עם תורשה מנדליאנית, העונים על הקריטריונים שצוינו. היכולת 
בדיקת  את  הופכת  שינויים  ולאתר  גנים   20,000 במקביל  לרצף 
סיכויי הצלחה של  יעילה עם  הריצוף האקסומי לשיטה אבחונית 
גנטיקאים  שאינם  רופאים  שגם  לכך  חשיבות  נודעת   .25%-50%
יכירו את ההוריות הרפואיות לריצוף אקסומי כדי להפנות מטופלים 
עם הסיכוי הרב ביותר להגיע לאבחנה. בחירת הנבדקים המתאימים 
לבדיקה תגדיל את שיעור ההצלחה של אבחון מולקולארי ותצמצם 
את מספר הבדיקות השליליות או התוצאות עם משמעות קלינית 
לנבדקים.  וחרדה  ודאות  באי  הכרוכות  תוצאות   - ברורה  שאינה 
בירור  כולל  יקר  בירור  של  הוצאות  לחסוך  עשויה   WES בדיקת 

מטבולי, דימות ובדיקות פולשניות )כגון ביופסיית שריר(. 
אם נשווה את שיעור התוצאות החיוביות בעבודה זו לעומת 
עבודות אחרות, שיעור האבחנות שקיבלו סיווג פתוגני בעבודה זו 
היה 38.4% לעומת 25% - השיעור הממוצע המדווח בספרות. שיעור 
השינויים בגנים חדשים היה גבוה כמעט פי שלושה )45%( מהמדווח 
בעבודות אחרות. ניתן להסביר את ההבדלים בכך שהמשפחות נבחרו 
בקפידה במסגרת מימון של מחקר, כך שהסיכוי למציאת שינוי בגן 
חדש או גן ידוע הוא מלכתחילה גבוה יותר. מתוך כל הגנים בהם 
נמצא שינוי, שלושה גנים הופיעו ברשימות גנים ששינויים גנטיים 
בהם יותר שכיחים מגנים אחרים בקבוצה של 500 נבדקים, כגון: 
הקשור   )MLL(נKMT2A  ,KBG syndrome–ב הקשור   ANKRD11 
ב–Wiedmann-Steiner syndrome ו–KCNQ2 הקשור במחלת פרכוסים 

טבלה 1:
סיכום נתונים לגבי הנבדקים שהופנו לבדיקת ריצוף כלל אקסומי

)likely pathogenic( או בעל סבירות לפתוגניות )pathogenic( תוצאה חיובית כוללת שינוי פתוגני*

 מספר הנבדקים 
עם תוצאה חיובית*

מסך הנבדקים 
באותה קטגוריה )%(

סך החולים 
שהופנו לבדיקה 
מסך 39 החולים 

)%( מאפיינים דמוגרפיים/ קליניים

)58.8( 10/17
)52.6( 10/19

)43.5( 17
)48.7( 19

)7.6( 3

קרבת משפחה
קרובים

אינם קרובים
ללא פרטים

)35.2( 6/17
)63.6( 14/22

)43.5( 17
)56.5( 22

מין
זכר 

נקבה

)33.3( 1/3
)53.1( 17/32

)50( 2/4

)7.6( 3
)82.0( 32

)10.2( 4

גיל הנבדק
עד גיל שנה 

18-1 שנים )כולל( 
מעל גיל 18

)51.6( 16/31
)33.3( 1/3
)66.6( 4/6

)25( 1/4
)100( 1/1
)75( 3/4
)100( 1/1
)100( 1/1
)100( 1/1
)50( 1/2

0

)79.5( 31
)5.1( 2

)15.3( 6
)10.2( 4

)2.5( 1
)10.2( 4

)2.5( 1
)2.5( 1
)2.5( 1

)5( 2
)2.5( 1

סיווג לפי מערכות
נירולוגיה

שריר/ שלד
עיניים

עור
לב וכלי דם 

אנדוקרינולוגיה
מימצאים אורולוגיים

המטולוגיה
מערכת עיכול
שמיעה/ אא"ג

ריאות

)51.8( 14/27
)33.3( 2/6
)66.6( 4/6

)50( 3/6
)100( 2/2

)20( 1/5
)71( 5/7

)69.2( 27
)15.3( 6
)15.4( 6
)15.4( 6

)5( 2
)12.8( 5
)17.9( 7

סימנים
ליקוי קוגניטיבי/איחור התפתחותי

MRI–מימצא חיובי ב
מומים מלידה

פרכוסים/כפיון )אפילפסיה(
אי ספיקת שחלה מוקדמת 

דיספלזיה אקטודרמית/ מחלת עור אחרת
בעיית שגשוג
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בינקות ]7[. ריצוף כלל אקסומי עשוי לסייע בפתרון של מטופלים 
במצב מורכב, כגון לגלות שתי אבחנות בחולה הגורמות לפנוטיפ 
מורכב )Dual molecular diagnosis( או לגלות צורת תורשה שונה 
מהצפוי. לדוגמה, באחד מ–39 האירועים שנחקרו נמצא שינוי בגן 
COL6A2 הקשור למחלת שריר המועברת בתורשה אוטוזומית 
שולטנית, למרות שההנחה הראשונית הייתה שצורת התורשה היא 
אוטוזומית רצסיבית עקב העובדה שההורים בריאים וקרובי משפחה. 
במטופל זה, השינוי הורש מהאב שנמצא כי הוא נושא פסיפס 
)מוזאיקה( לשינוי הגנטי, אך היה ללא סימנים קליניים. בעבודות 
קודמות נמצא, כי שיעור האבחון בקרב חולים שעברו בדיקת 
Trio היה 37.3% )82/220( לעומת שיעור האבחון בחולים שעברו 
בדיקה בודדת 20.6% )14/68( עם מובהקות של P<0.01. אף 
בעבודה זו הוכח, כי שיעור הבדיקות החיוביות גבוה יותר בבדיקה 
של החולה ובני משפחה נוספים לעומת בדיקת החולה היחיד. 
יתרונות ביצוע ריצוף אקסומי ב–Trio, פרט להגדלת הסיכוי להגיע 
לאבחון מולקולארי, הם: צמצום שיעור השינויים שמשמעותם 
הקלינית אינה ברורה, קיצור משך ניתוח השינויים על ידי העדפת 
שינויים חדשים )De-Novo( במקרה יחיד במשפחה, והפחתת 
מספר השינויים אשר עבורם נדרש לבצע סגרגציה. אחת השאלות 
המתעוררות בריצוף כלל אקסומי היא האם יש חובת דיווח לגבי 

מימצאים משניים שאינם קשורים לסיבה שבגינה בוצעה הבדיקה 
)Secondary findings(, ואם כן - מתי לדווח. כיום אין עדיין 
תמימות דעים בקהילה הגנטית, אך האיגוד האמריקאי לגנטיקה 

התווה קווים מנחים לגבי דיווח על מימצאים משניים ]8[.

לסיכום
כלל  ריצוף  בדיקת  של  כוחה  את  ממחישות  זו  עבודה  תוצאות 
למעלה  שעבור  לאחר  הדנ"א,  ברצף  שינויים  באיתור  אקסומי 
חיובית  תוצאה  נתקבלה  אלינו  שהופנו  מהחולים  ממחצית 
מורכב  פנוטיפ  עם  חולים  בקרב  בעיקר  יעילה  הבדיקה   .)51.3%(
שאינו מתאים לתסמונת מוכרת, ולמחלות הטרוגניות עם תורשה 
בדיקות  לעומת  הבדיקה  מגבלות  את  להכיר  חשוב  מנדליאנית. 
מסוימות,  כרומוזומיות  הפרעות  לזהות  קושי  זה  בכלל  אחרות, 
לגלות  יכולת  חוסר  אפיגנטיים,  שינויים  שלמים,  באקסונים  חסר 
"מחלות של חזרות" כתסמונת X השביר ומחלת הנטניגטון. הקטנת 
עלות הבדיקה והכללתה במסגרת סל הבריאות בהוריות מסוימות 
של  בדיקות  לפענח  ותסייענה  הבדיקה  ביצוע  היקף  את  תרחבנה 

חולים רבים שטרם אובחנו. • 

מחבר מכותב: ליאור כהן
המכון לגנטיקה על שם רפאל רקאנטי

מרכז רפואי רבין, רחוב ז'בוטינסקי 39, פתח תקווה, 4941492
טלפון: 03-9376416

liorco1@clalit.org.il :דוא"ל
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)likely pathogenic( או בעל סבירות לפתוגניות )pathogenic( תוצאה חיובית כוללת שינוי פתוגני*

סך הנבדקים מתוך 13 
 שבצעו ריצוף נוסף 

 )Trio( לשני בני משפחה

סך הנבדקים מתוך 13 
שבצעו ריצוף נוסף אחד 

)Double( לבן משפחה

סך הנבדקים מתוך 13 
שבצעו ריצוף בודד 

)Singleton(

סך הנבדקים מסך 20 
הנבדקים עם תוצאה 

חיובית* )%(
סך הנבדקים מסך 39 

המקרים )%( סוג התוצאה
)53.8( 7 )69.2( 9 )30.7( 4 )100( 20 )51.3( 20 תוצאה חיובית

- - - )55( 11 )28.2( 11 גן ידוע
)38.5( 5 )46.1( 6 )30.7( 4 )75( 15 )38.4( 15 פתוגני 
)15.4( 2 )23.0( 3 - )25( 5 )12.8( 5 סביר כפתוגני

- - - )45( 5 )23( 9 גן חדש
)46.1( 6 )30.7( 4 )69.2( 9 - )48.7( 19 תוצאה שלילית

סך הנבדקים עם התוצאה 
בקטגוריה מסך 20 הנבדקים 

עם תוצאה חיובית1 )%( צורת תורשה 
)35( 7 אוטוזומית שולטנית )דומיננטית(
)25( 5 )De-Novo2( שינוי חדש

)5( 1 מורש 
)5( 1 לא ידוע 

)60( 12 אוטוזומית רצסיבית 
)55( 11 הומוזיגוט

)5( 1 הטרוזיגוט מורכב 3
)5( 1 X4–רצסיבית בתאחיזה ל

1תוצאה חיובית כוללת שינוי פתוגני )Pathogenic( או בעל סבירות לפתוגניות 

 )Likely pathogenic( 
)Mosaicism( 2כולל חולה עם מוזאיקה 

 Compound heterozygote 3 
4מורש מהאם

טבלה 3:
סיווג תוצאות חיוביות לפי דפוס תורשה
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פרות מהונדסות לעמידות לשחפת הבקר

כרוניקה

 שחפת הבקר נגרמת על ידי החיידק מיקובקטריום בוביס, וחיידק 
טיפול  אחרים.  ויונקים  אדם  בני  גם  להדביק  מסוגל  זה 

באנטיביוטיקה בתעשיית הבקר אמנם נפוץ, אך אינו רצוי. 
 Genome Biology 2017;18:13 DOI:( 'חוקרים מסין, גאו וחב
s13059-016-1144-4/10.1186( ניסו לייצר זן של בקר עמיד לחיידק 
 .9CAS CRISPR השחפת על ידי עריכת הגנום באמצעות טכניקת
בטכניקה זו ניתן להכניס גנים לדנ"א לאתר מדויק, והחוקרים שיפרו 
שיטה זו כך שביצעו שבר חד סלילי בלבד בדנ"א הבקר. התקבלו 

20 עגלים שהציגו עמידות מוגברת לחיידק השחפת, ו־11 מהם 
חיו לפחות שלושה חודשים. הגן לעמידות לחיידק השחפת נמצא 
באופן טבעי בזני בקר מסוימים, וניתן להעבירו בשיטות הכלאה, אך 

שיטה זו מהירה, מבוקרת ומדויקת יותר. 
החוקרים מציעים, כי בשיטה זו ניתן יהיה להקים עדרי בקר 
עמידים למחלות שונות ולטייב את אוכלוסיית הבקר למאכל 

ולחלב, תוך טיפול מושכל ומועט באנטיביוטיקה.
איתן ישראלי

מיפוי התמותה ממלריה באפריקה בעשורים האחרונים

כרוניקה

מלריה עדיין גובה קרבנות רבים בעיקר באפריקה ומידע על שיעורי 
התמותה במדינות שונות אינו מקבל תשומת לב מספקת. גת'ינג וחב' 
)NEJM 2016;375:2435( מיפו שיעורי תמותה ממלריה באפריקה 
באזורים שמתחת למדבר סהרה במשבצות של 5 קמ"ר בין השנים 
2015-1990. החוקרים העריכו, כי במשך 15 השנים האחרונות נצפתה 
הפחתה של 57% בשיעורי התמותה באזורים הללו – מ־12.5 אירועי 
תמותה ל־10,000 תושבים בשנת 2000 ל־5.4 בשנת 2015. שיעורים 
אלה הביאו להפחתה של 37% במספר הנפטרים השנתי ממלריה, 

שהיה מעל מיליון ל־631,000. החלק של תמותת ילדים מתחת לגיל 
חמש שנים ממלריה פחת מ־80% - ערך המייצג תמותה של 25 
ילדים לכל 10,000 תושבים, לפחות מ־40% או פחות מאחד ל־10,000. 
אזורים עם שיעורי תמותה גבוהים )מעל 10 נפטרים ל־10,000( עם 
כיסוי נמוך מ־50% של שימוש בקוטלי חרקים, רשתות לכיסוי מיטה 
ותרופות נוגדות מלריה כללו את ניגריה, אנגולה וקמרון, וכן חלקים 
מהרפובליקה המרכזית של אפריקה, קונגו, גינאה וגינאה המשוונית. 
איתן ישראלי

שקיעת דם ותוצאות ניתוח לב

כרוניקה

בילאהג'אני וחב' מאירן פירסמו בכתב עת בעל גישה חופשית 
)Dovepress 2017;10:15(, מאמר המתייחס לקשר בין בדיקות 
שקיעת דם לפני ניתוחי לב לתוצאות של ניתוח זה. החוקרים עקבו 
אחר 620 מטופלים שעברו ניתוח לב מבחירה וסיווגו אותם לארבע 
קבוצות - ESR קטן מ־15 מ"מ/שעה בנשים או קטן מ־20 מ"מ/
שעה בגברים, קבוצה עם שקיעה מוגברת מתונה - ערך קטן מ־40 

מ"מ/שעה, וקבוצה עם ערך גבוה במיוחד - מעל 40 מ"מ/שעה. 
משתנים דמוגרפיים ומאפיינים לפני הניתוח היו דומים בין 
כל הקבוצות. התייעצות לפני הניתוח ניתנה ל־79 מטופלים, אך 

רק בחמישה נבדקים הייתה הסיבה שקיעת דם מהירה. באופן 
כללי, סיבוכים לאחר הניתוח ותמותה היו דומים בכל הקבוצות, 
אך בקבוצה של שקיעה מהירה ביותר מעל 40 מ"מ/שעה, נמצא 
כי השהות בטיפול נמרץ ומשך האשפוז היו ארוכים יותר מאשר 
בשאר הקבוצות. החוקרים מסכמים, כי בדיקה של שקיעת 
דם אינה משנה את החלטת הניתוח או את תוצאותיו, למעט 
במטופלים בעלי שקיעת דם מהירה מאוד, והם סבורים כי תבחין 

מיותר לפני ניתוח לב מבחירה.
איתן ישראלי



217

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017מאמרים

הקדמה
שיעור של 20% מהאוכלוסייה מעל גיל 20 שנים ו–65% מהאוכלוסייה 
השכיחות  אף  על   .]1[ דם  לחץ  ביתר  לוקים  שנים   60 גיל  מעל 
 40%-30% רק   ,)60%-40%( נמוכה  למחלה  המודעות   הגבוהה, 
מהחולים מטופלים, ומיעוטם )10%-20%( מאוזנים. ההערכה היא, 
שכ–70% מהמטופלים באירופה אינם מגיעים לערכי המטרה באיזון 

לחץ הדם ]3[.
הקושי להגיע לערכי היעד נעוץ בהיענות לטיפול ובהתמדה בו. 
כשליש עד מחצית מהמטופלים בארה"ב אינם מתמידים בטיפול 
כנדרש ]4[. ההתמדה דועכת כחלוף הזמן, ונמצא ששיעור ההתמדה 
בטיפול יורד מ–58% בשנת הטיפול השנייה ל–39% בשנה העשירית 
]5[. סיבה נוספת היא מספר התרופות הנדרשות לנטילה. יכולת 
הטיפול בתרופה אחת להביא את לחץ הדם לאיזון ירודה, עם 
השגת היעד לכל היותר במחצית המטופלים ]6[. רוב הלוקים ביתר 
לחץ דם נזקקים לשתי תרופות או יותר על מנת להגיע לערכי היעד 
]8,7[. יתרה מזאת, בהנחיות ה–JNC-7 נקבע, שכאשר לחץ הדם 

הסיסטולי עולה ב–20 ממ"כ או הדיאסטולי ב–10 ממ"כ מהיעד, 
יש להתחיל טיפול בשתי תרופות, ואילו על פי הנחיות החברות 
האירופאיות ליתר לחץ דם ולקרדיולוגיה, ההמלצה היא להעדיף 
שתי תרופות במינון נמוך כאשר ערכי לחץ הדם הם בדרגה 2 או 3 
וכאשר דרגת הסיכון לתחלואת לב וכלי דם גבוהה ]9,8[. באירופה, 
המטופלים נזקקים ל–2.8 תרופות בממוצע, עובדה המפחיתה את 
ההיענות לטיפול ]12-10[. כיום קיימים מישלבי תרופות המכילים 
חוסמי הציר רנין–אנגיוטנסין ומשתנים, ושילובים של חוסמי 
תעלות הסידן וחוסמי הציר רנין–אנגיוטנסין. מישלב קבוע של 
שתי תרופות לטיפול ביתר לחץ דם משפר משמעותית את שיעורי 

ההיענות לטיפול ]13[.
להערכתנו ועל פי ניסיוננו, על אף היתרונות בהיענות ובאיזון 
ערכי לחץ הדם, שיעור הטיפול בתרופות מישלב קבוע הוא נמוך. 
האשפוז במחלקה לרפואה פנימית, מכל סיבה שהיא, מהווה 
נקודת צומת להערכה כוללנית וטיוב הטיפול בכל אחת מהמחלות 
הכרוניות. בטיפול ביתר לחץ דם, מהווה האשפוז הזדמנות 

להתחלת טיפול בתרופות מישלב קבוע.

הטיפול ביתר לחץ דם בתרופות מישלב קבוע 
 )Fixed drug combinations( בחולים המאושפזים 

במחלקה לרפואה פנימית
הקדמה: על אף השכיחות הגבוהה של יתר לחץ דם, שיעורי המודעות בקרב החולים המטופלים 
והמאוזנים נמוך. הקושי להגיע לערכי היעד נעוץ בין היתר בהיענות לטיפול ובהתמדה בו. 

תרופות מישלב קבוע משפרות משמעותית את שיעורי ההיענות לטיפול ומידת האיזון. 
מטרות: לאמוד את מספר המטופלים בתרופות מישלב קבוע ואת שיעור המועמדים למתן 

טיפול זה בקרב המאושפזים במחלקות לרפואה פנימית.
שיטות מחקר: נערך סקר רטרוספקטיבי רב מרכזי של מאושפזים במחלקות לרפואה פנימית 
במהלך שנת 2014, הלוקים ביתר לחץ דם על פי רשימת האבחנות. הנתונים שנאספו 
מהרשומה: גיל, מגדר, גורמי סיכון ותחלואה )על פי אבחנות בהתקבלות לאשפוז(, ערכי 

לחץ הדם והטיפול בתרופות על פי משפחות התרופות בעת ההתקבלות למחלקה.
תוצאות: הסקר כלל 803 גיליונות אשפוז משישה מרכזים רפואיים. חצי מהנסקרים היו 
גברים, בגיל ממוצע של 75±12 שנים. המחלות הנוספות השכיחות ביותר היו יתר שומני 
הדם וסוכרת )60% ו־49%, בהתאמה(. לחץ הדם הסיסטולי הממוצע בעת ההתקבלות היה 
143+27 ממ"כ והדיאסטולי 75±16 ממ"כ. הערכים העידו על איזון רק ב־48% מהחולים. 
חוסמי ביתא היו התרופה הנצרכת ביותר )52%(, רק 7% מהחולים טופלו בתרופות מישלב 
קבוע, רובם המכריע בתרופות מישלב קבוע הכולל משתן. רבע מהחולים טופלו בתרופה 
אחת, בעוד שלמעלה משליש מהחולים )36%( טופלו בשתי תרופות, 21% טופלו בשלוש 
תרופות ו־12% בארבע תרופות או יותר. בהנחה שהמועמדים לתרופות מישלב קבוע הם 
החולים הלא מאוזנים ואלה הנוטלים מספר תרופות הניתנות להמרה לתרופות מישלב 

קבוע, הרי שמחצית מהחולים נמצאו מועמדים לטיפול בתרופות מישלב קבוע.
מסקנות: קיים צורך ממשי בהגברת הטיפול בתרופות מישלב קבוע להשגת איזון טוב של 

ערכי לחץ הדם. 
דיון וסיכום: אשפוז במחלקה פנימית מהווה הזדמנות טובה להגברת הטיפול בתרופות 

מישלב קבוע לאיזון טוב של לחץ הדם.

יתר לחץ דם; תרופות מישלב קבוע. 
.Hypertension; Fixed-drug combinations

מילות מפתח:
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מחלקה לרפואה פנימית, בית חולים בילינסון, 
 מרכז רפואי רבין, פתח תקווה

הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

גילוי נאות: המחקר נערך בתמיכה ארגונית 
ובתמיכת חברת דקסל פארמה למחלקות 

שהשתתפו באיסוף הנתונים. 

תקציר:



218

מאמרים הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017

מטרות
בתרופות  המטופלים  מספר  את  לאמוד  היו  במחקר  המטרות 
בקרב  זה  טיפול  למתן  המועמדים  שיעור  ואת  קבוע  מישלב 

המאושפזים במחלקות לרפואה פנימית.

שיטות מחקר
הרפואית  הרשומה  של  מרכזי  רב  רטרוספקטיבי  סקר  נערך 
 .2014 שנת  במהלך  פנימית  לרפואה  במחלקות  מאושפזים  של 
ברשימת  כותרת  פי  על  דם  לחץ  יתר  כללו  להכללה  קריטריונים 
האבחנות. לא היו קריטריונים לאי הכללה. הנתונים שנאספו מתוך 
גיליון ההתקבלות לאשפוז כללו: גיל, מגדר, גורמי סיכון ותחלואה 
)על פי אבחנות שנרשמו בעת ההתקבלות(: עישון, סוכרת, מחלת 
מוח  אירוע  היקפית,  דם  כלי  מחלת  לב,  ספיקת  אי  כלילית,  לב 
הדם  לחץ  ערכי  כליות,  ספיקת  אי  הדם,  בשומני  הפרעות  קודם, 
יתר לחץ דם בעת ההתקבלות למחלקה  כנגד  והטיפול בתרופות 
סידן, מעכבי האנזים  פי משפחות התרופות: חוסמי תעלות  )על 
המהפך, חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין, חוסמי אלפא, חוסמי ביתא, 

משתנים, אחרים ותרופות מישלב קבוע(.
הגדרות: לחץ דם מאוזן - ערך סיסטולי קטן או שווה ל–140 
ממ"כ וערך דיאסטולי קטן או שווה ל–90 ממ"כ, יתר לחץ דם דרגה 
1 - ערך סיסטולי 160-141 ממ"כ ו/או ערך דיאסטולי 100-91 
ממ"כ, יתר לחץ דם דרגה 2 - ערך סיסטולי מעל 160 ממ"כ ו/או 

ערך דיאסטולי מעל 100 ממ"כ.
כל מחלקה נתבקשה לסקור 150 גיליונות אשפוז, הסקר לא 
כלל כל התערבות ואו שינוי בטיפול התרופתי. המחקר אושר 

בוועדות הלסינקי המקומיות של כל מחלקה משתתפת.

סטטיסטיקה
העבודה הייתה בעיקרה תיאורית על מצב קיים עם מעט השוואות 
סטטיסטיות. משתנים רציפים תוארו באמצעות: ממוצע, סטיית 
תקן, מינימום, מקסימום, חציון ושכיח. משתנים דיסקרטיים תוארו 
השוואות  הכול.  מהסך  ואחוזים  מוחלטים  מספרים  באמצעות 
 .ANOVA–ו t test לגבי משתנים רציפים נעשו באמצעות תבחיני
 לגבי משתנים בלתי רציפים, ההשוואות נעשו באמצעות תבחין 
עצמאי  באופן  נעשה  הניתוח   .Fisher Exact Test–ו  Chi-Square

.SAS 9.2–ו Excel באמצעות תוכנות

תוצאות
הסקר כלל 803 גיליונות אשפוז משישה מרכזים רפואיים ]מחלקה 
אחת בכל מרכז, בני ציון - 165 )21%(, רבין - 163 )21%(, הדסה 
- 143 )18%(, רמב"ם - 141 )17%(, וולפסון - 132 )16%(, קפלן - 
59 )7%([. חצי מהנסקרים היו גברים, כשהגיל הממוצע היה 75±12 
המחלות  שנים(.   80 ביותר  השכיח  שנים,   101-29 )טווח  שנים 
וסוכרת    )60%( הדם  שומני  יתר  היו  ביותר  השכיחות  הנוספות 

)49% ( )טבלה 1(.
לחץ הדם הסיסטולי הממוצע שנמדד בהתקבלות למחלקה היה 
143±27 ממ"כ )טווח 230-65 ממ"כ, הנמדד ביותר 150 ממ"כ(, 
ואילו הממוצע הדיאסטולי היה 75±16 ממ"כ )טווח 163-25 ממ"כ, 
הנמדד ביותר 70 ממ"כ(. ערכי לחץ הדם בהתקבלות היו מאוזנים 
רק ב–48% מהחולים, ואילו בשאר היו לא מאוזנים )דרגה 1 - 29%, 
דרגה 2 - 23%(. שיעורי הטיפול בכל אחת ממשפחות התרופות, 

כולל התרופה הנצרכת ביותר בכל משפחה, מובאים בטבלה 2. 
התרופות ממשפחת חוסמי ביתא היו הנצרכות ביותר )52%(, רק 
7% מהחולים טופלו בתרופות מישלב קבוע, רובם המכריע מישלב 
הכולל משתן. רבע מהחולים טופלו בתרופה אחת, בעוד שלמעלה 
משליש מהחולים )36%( טופלו בשתי תרופות ו–21% נוספים טופלו 
בשלוש תרופות )טבלה 3(. מספר תרופות רב יותר משמעותית ניתן 

לחולי סוכרת, מחלת לב כלילית, אי ספיקת כליות ואי ספיקת לב.
בטבלה 4 מובאים התרופות והמישלבים הנצרכים ביותר לצד 
מידת האיזון על פי מספר התרופות. כתרופה בודדת היו התרופות 
ממשפחת חוסמי האנזים המהפך הנצרכות ביותר, רוב החולים 
שנטלו שתי תרופות מישלב קבוע )52%( טופלו בחוסמי ביתא, 
רק 10% מהם קיבלו תרופות מישלב קבוע, רובם עם משתן. כל 
המישלבים השכיחים של שלוש תרופות הכילו חוסמי ביתא. 
הנתונים לגבי המטופלים בארבע תרופות ויותר דומים )לא 
מוצגים בשל מספרם הקטן יחסית(. מספר החולים הלא מאוזנים 
בכל אחת מהקבוצות על פי מספר התרופות הנצרכות היה כ–50%. 
בהנחה שהמועמדים לטיפול בתרופות מישלב קבוע הם החולים 
הלא מאוזנים בכל קבוצה ואלה שנוטלים מספר תרופות הניתנות 

טבלה 1:
תחלואה נוספת בקרב אוכלוסיית המחקר

מספר )%( תחלואה
479 )60( יתר שומני הדם
395 )49( סוכרת
235 )29( מחלת לב כלילית
187 )23( אי ספיקת כליות כרונית
146 )18( אירוע מוח בעבר
114 )14( אי ספיקת לב
104 )13( עישון

43 )5( מחלת כלי דם היקפית

טבלה 2:
שיעורי הטיפול בכל אחת ממשפחות התרופות והתרופה הנצרכת 

ביותר בכל משפחה )% מסה"כ החולים( 

התכשיר הנרשם ביותר
 שיעור 

השימוש משפחה
Bisoprolol )18%( 52% חוסמי ביתא

Ramipril )20%( 37% חוסמי האנזים המהפך

Furosemide )16%( 37% משתנים

Amlodipin )13%( 34% חוסמי תעלות סידן

Lsartan )7%( 18% חוסמי הקולטן לאנגיוטנסין

Doxazocin )8%( 16% חוסמי אלפא

טבלה 3:
מספר התרופות לאיזון לחץ דם לחולה

מספר חולים )%( מספר תרופות לחולה
51 )6( 0

198 )25( 1
298 )36( 2
168 )21( 3
98 )12( >4
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להמרה לתרופות מישלב קבוע, הרי שמחצית מהחולים נמצאו 
מועמדים לטיפול בתרופות מישלב קבוע )נתונים לא מוצגים(.

מסקנות
ביותר  משמעותי  טיפול  תת  על  מצביעות  המחקר  תוצאות 
זה  טיפול  לשקול  שיש  העובדה  בצד  קבוע,  מישלב  בתרופות 
מהחולים  רבע  דם.  לחץ  ביתר  הלוקים  מהמאושפזים  במחצית 
טופלו בתרופה אחת בלבד, בעוד שמקובל כי כמחצית מהלוקים 
]6[. ההבדל  ביתר לחץ דם מתאזנים עם טיפול בתרופה בודדת 
תחלואה  עם  מבוגרים  חולים   - המחקר  בקבוצת  בעיקר  נעוץ 

נוספת המאושפזים במחלקה פנימית. 
משפחת התרופות שהייתה בטיפול הנרחב ביותר )כמחצית 
מהחולים( היו חוסמי ביתא כשרק שליש מהחולים טופלו בחוסמי 
האנזים המהפך, שהייתה משפחת התרופות השכיחה ביותר 
כטיפול יחיד. מסקירה נרחבת של הטיפולים השונים ליתר לחץ 
דם ברחבי העולם משנת 2013 עלה, כי חוסמי האנזים המהפך 
וחוסמי הקולטן לאנגיוטנסין הן התרופות הנפוצות ביותר לאיזון 
יתר לחץ דם )13.6%(. לאחר סיווג המדינות לפי רמת הכנסה עלה, 
כי במדינות בעלות רמת הכנסה גבוהה התרופות הנפוצות ביותר 
לטיפול הן חוסמי האנזים המהפך וחוסמי הקולטן לאנגיוטנסין, 
ובאלו עם רמת הכנסה נמוכה התרופות הנפוצות לטיפול היו 
חוסמי ביתא ]14[. אנו סבורים, כי שיעורי הטיפול במשפחות 
התרופות גם הוא משני למרכיבי אוכלוסיית המחקר. הטיפול 
בחוסמי ביתא יעיל גם בחולי מחלת לב כלילית וללוקים בפרפור 
פרוזדורים, השכיחים בחולים מבוגרים המאושפזים במחלקה 
לרפואה פנימית. הטיפול הנמוך יחסית בחוסמי האנזים המהפך 
קשור קרוב לוודאי בחשש ממתן הטיפול בחולי אי ספיקת כליות, 

השכיחים אף הם בקבוצה זו.
במחצית לערך מהחולים נמצאו ערכי לחץ דם המעידים על 
חוסר איזון מספק. שלמעלה ממחצית מהחולים טופלו בתרופה 
אחת או שתיים, בעוד שהממוצע האירופאי לאיזון היה טיפול 

ב–2.7 תרופות ]10[. מימצא זה תומך בתת האיזון הקיים בישראל 
בדומה לדיווחים בעולם. חשיבותן ותרומתן של תרופות מישלב 
קבוע הוכחה כבר בעבר. תכשירים המשלבים שתי תרופות 
משפרים משמעותית את שיעורי ההיענות לטיפול - 69% היענות 
לטיפול בשתי תרופות לעומת 88% במישלב תרופות ]15,13[. עם 
השיפור בהיענות עולה גם היכולת לאזן את החולים והגעתם 
 Enalapril/Lercandipine לערכי מטרה ]16[. בנוסף, במישלב של
נמצא סינרגיזם בין התרופות, ובאופן זה מוגברת היעילות עם 
ירידה בשיעור השפעות הלוואי ]17[. במחקר אחר, נמצאה יעילות 
רבה יותר בהפחתת ערכי לחץ הדם ובסמנים המנבאים מחלת לב 
וכלי דם, TNF alpha ו– CRP בטיפול בתרופות מישלב קבוע ]18[. 
תוצאות המחקר מלמדות, כי 7% בלבד מהחולים מקבלים טיפולי 
מישלב. שיעור זה מפתיע לאור היתרונות של תרופות המישלב 
והיעדר התוספת בעלויות למטופל. אנו סבורים, כי הסיבה 
העיקרית להיעדר הטיפול בתרופות אלה נובע משמרנות יתר של 

הרופאים ומהרצון להמשיך ולכייל כל תרופה בנפרד.
נמצאו  ביתר לחץ דם  כמחצית מהמאושפזים הלוקים 
מתאימים לטיפול בתרופות מישלב קבוע, בין אם עקב מישלב 
התרופות שהם מקבלים ובין אם עקב היותם לא מאוזנים. יש 
מספר גדול של חולים המתאימים לטיפול, גם אם זו הערכת 
יתר; מתוך ההכרה שאשפוז במחלקה פנימית מכל סיבה הוא 
זמן טוב להערכה כוללת של החולה ובעיותיו, הרי שהתחלת 
טיפול בתרופות מישלב קבוע עשויה לשפר בחולים רבים את 
איזון לחץ הדם, ההיענות לטיפול והפחתת הסיכון לפגיעה 

באברי המטרה.
היתרון הגדול במחקר הוא בנתונים הראשוניים בנושא 
זה בישראל, ובהתרכזותו באוכלוסיית חולים אחידה, חולים 
מאושפזים. מאידך, החסרונות קשורים בעיקר בערכי לחץ הדם 
שהתקבלו ובהערכת מידת האיזון של החולים. המחקר מסתמך 
על ערך יחיד בכל חולה שנמדד בעת ההתקבלות. בנקודת זמן זו 
ערכי לחץ הדם יכולים להיות מוגברים עקב מתח נפשי או כאב, 
אך גם נמוכים עקב זיהום ו/או תת נפח. כיוון שתיתכנה הטיות 
לשני הכיוונים, ההערכה בהתקבלות היא סבירה ומציגה בעיקר 
את סדרי הגודל של החולים הלא מאוזנים והמועמדים לטיפול 
במישלב תרופות. מידע נוסף יתקבל ממחקר הכולל התערבות 

והתחלת טיפול בתרופות מישלב קבוע במהלך האשפוז.

לסיכום
תוצאות המחקר מלמדות על צורך בהגברת הטיפול בתרופות 
אשפוז  הדם.  לחץ  ערכי  של  טוב  איזון  להשגת  קבוע  מישלב 
במחלקה פנימית הוא הזדמנות טובה להערכת החולים ושדרוג 

הטיפול בהם. •

שלמי תודה: לסוקרים במחלקות: ד"ר אפרת וולפוביץ, מרכז רפואי בני ציון; 
ד"ר דרור אריאלי, מרכז רפואי הדסה; ד"ר אמנון איתן, מרכז רפואי רמב"ם; 

פרופ' ראובן צימליכמן, מרכז רפואי וולפסון; ד"ר עמי שטנר, מרכז רפואי 
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 **מעל 10% *בכל קבוצת טיפול
Ace inh. - angiotensin converting enzyme inhibitors 

 BB - beta blockers 
 CCB - calcium channel blockers 

Diu - diuretics

שיעור הלא 
מאוזנים )%(**

התרופות הנצרכות 
ביותר )%(*

מספר התרופות 
)מספר הנוטלים(

Grade 20% )56( 28 
 )10( 2

---  0 )50(

98 )51( Ace inh. )40( 1 )198(

BB )23(
CCB )20(

150 )54( Ace inh.+BB )19( 2 )288(

CCB+BB )12(
BB+Diu )10(

79 )48( Ace inh.+BB+Diu )11( 3 )168(

ARB+BB+Diu )10(
CCB+ARB+BB )10(

טבלה 4:
התרופות הנצרכות ומידת האיזון ע"פ מספר התרופות
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ביבליוגרפיה

התפרצות חצבת בקרב קהילת אמיש בלתי מחוסנת

כרוניקה

ארגון הבריאות העולמי הכריז, כי מחלת החצבת סולקה מיבשת 
 )Elimination( אמריקה, מקנדה ועד צ'ילה. יש להבדיל בין סילוק
מחולל המחלה לבין מיגורה של המחלה )Eradication(. בעוד שרק 
מחלה אחת מוגרה מעל פני כדור הארץ - אבעבועות שחורות, 
ונעשים מאמצים לחסל גם את הפוליו, הרי שסילוק מחלה 
משמעותו שאין הדבקות מקומיות באותו אזור, אך עלולים להיות 

מקרים מיובאים. 
מחלת האבעבועות השחורות מוגרה במדינות אמריקה בשנת 
1971, הפוליו בשנת 1994, והאדמת בשנת 2015. האירוע האחרון 
של חצבת שדווח במדינות אמריקה היה בברזיל בשנת 2015. לפני 
פיתוח החיסון נגד חצבת, המחלה קטלה 2.6 מיליון איש כל שנה. 
בשנת 2015 דווח על פחות מרבע מיליון נדבקים ברחבי העולם. 
נגיף החצבת הוא אחד הגורמים המדבקים ביותר בדרכי הנשימה, 
אך יש הדבקות גם במגע בריריות. ההצלחה בסילוק המחלה 
נזקפת לזכות מערכה לחיסון כלל האוכלוסייה שהחלה בשנת 
1980 באמריקה. בשנים 2015-2014 אירעה התפרצות שמקורה 

היה בדיסנילנד בקליפורניה, ולפחות 147 איש נדבקו. הסיבה 
להתפרצויות הייתה אי כיסוי של החיסון, ומעריכים כי תשעה 

מיליון ילדים בארה"ב אינם מחוסנים כיום בפני חצבת. 
 NEJM( וחב'  גאסטאנדואי  ידי  על  דווח לאחרונה  כן,  כמו 
375:1343;2016( על התפרצות חצבת בקהילת אמיש באוהיו. מקור 
ההתפרצות היו שני בני הקהילה שביקרו בפיליפינים, נדבקו שם 
במחלה ובחזרם היוו מקור להתפרצות. ממרץ 2014 עד יולי דווח 
על 383 אירועי חצבת בתשעה מחוזות באוהיו, מהם 340 לא היו 
מחוסנים )89%(. רוב ההדבקות אירעו בתוך המשפחה, והזן שזוהה 
היה 9D, שנפוץ באותה תקופה בפיליפינים. כיסוי החיסון באוכלוסיה 

הכללית באוהיו היה 88% ובקרב קהילת האמיש רק 14%. 
ניסיונות לבודד את ההתפרצות כללו בידוד חולים, הסגר 
לאנשים מועדים וחיסון יותר מ־100,000 איש בחיסון המשולש 
MMR. התפשטות ההתפרצות הייתה מוגבלת לקהילת האמיש 

ופגעה באחוז אחד מחברי הקהילה, המוערכת ב־32,630 איש. 
איתן ישראלי

220



221

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017מאמרים

הקדמה
מכשור לתמיכת חיים חוץ גופית )Extracorporeal Life Support( או 
 ECMO - Extracorporeal ,בשם המקובל יותר, אם כי פחות מדויק
זמני,  תחליף  לתת  נועד  אקמו(  )להלן   Membrane Oxygenation
חלקי או מלא, לפעילות הלב והריאות או הריאות בלבד. מכשיר 
זמן לאבחן  ומעניק למטפלים  בלבד,  זמני  טיפול  האקמו מהווה 

ולטפל בגורם שהביא לכשל הלב/ריאה.
ההוריות לטיפול באקמו הן במקרים של כשל לב או כשל 
ריאה מסכני חיים באופן מיידי, בחולים המקבלים טיפול מרבי 
)מקסימאלי(, אשר קיים עבורם טיפול אפשרי קבוע, כמו השתלה, 
או אפשרות סבירה להתאוששות בתפקוד הלב או הריאות. את 

תמיכת החיים באמצעות מכשיר האקמו ניתן לסווג לשני סוגים: 
 V-A ECMO .)Veno-Arterial ECMO( V-V ECMO–ו V-A ECMO
נועד להחליף את תפקוד הלב והריאות ומיועד למצבים של הלם 
בלב )קרדיאלי(, אשר מוגדר כהתכווצות מופחתת של חדרי הלב, 
תפוקת לב ירודה וזילוף דם לא מספק לרקמות. דם ורידי נשאב 
מאזור הכניסה לפרוזדור הימני ומוחזר לוותין )אבי העורקים( 
לאחר שעבר חמצון ופינוי של פחמן דו חמצני. את הצינורות 
מחדירים על פי רוב בשיטה מילעורית. השימוש באקמו וריד–
עורק יישקל במצבים של הלם ללב שאינו מגיב לטיפול מרבי 
באינוטרופים ופרסורים. יתרון המכשור לתמיכת מחזור הדם באופן 
מכני על פני הטיפול בתרופות הוא בהפחתת התגובה הדלקתית, 
בשל שיפור בזילוף הדם לרקמות, וזאת ללא השפעות הלוואי של 

 )Extracorporeal Membrane Oxygenation - ECMO( אקמו 
 בישראל: שש וחצי שנות ניסיון במרכז 

האקמו הגדול בישראל
הקדמה: במהלך השנים האחרונות, חלה עלייה ניכרת בטיפול במכשור לתמיכת חיים חוץ 
-ECMO( וכתחליף לתפקוד הריאות )VA-ECMO( גופית למבוגרים, כתחליף לפעולת לב ריאה
VV(, וזאת לאור השיפור הטכנולוגי וניסיון הצוותים הרפואיים. העלייה המשמעותית ביותר 
 Lancetב־ CESAR בשימוש במכשור כתחליף לתפקוד הריאות החלה לאחר פרסום מחקר
 )ARDS( בשנת 2009, שהוכיח ירידה בשיעור התמותה של חולים עם אי ספיקת ריאות חדה
שטופלו באקמו )ECMO( לעומת טיפול שמרני. בהמשך, עם פרוץ מגפת H1N1 בשנים 
2010-2009, עלו במספר מחקרי תצפית תוצאות טובות בטיפול באקמו בקרב חולים עם 

אי ספיקת נשימה קשה.
מטרה: המטרה הראשונית במחקר הנוכחי היא להעריך את מאפייני האוכלוסייה שטופלו 
באקמו במרכז הרפואי בילינסון, ולהשוות את תוצאות הטיפול במרכז הרפואי עם התוצאות 
באקמו במרכזים גדולים בעולם. כמו כן, נבדקו תוצאות הטיפול ביחס לניסיון הצוות במהלך 
השנים 2014-2008. המטרה המשנית במאמר זה היא להעלות את המודעות של צוותים 
רפואיים לאפשרות הטיפול באקמו לחולים בהוריות המתאימות, כאשר בשנים האחרונות 

ההוריות מתרחבות והולכות. 
שיטת מחקר: איסוף מידע רטרוספקטיבי, בין אוגוסט 2008 עד דצמבר 2014. 

תוצאות: במהלך תקופה זו חוברו לאקמו 171 חולים - 128 חולים חוברו ל־ECMO-AV ו־43 
חולים חוברו ל־ECMO-VV. הגורמים העיקרים לכשל בנשימה היו דלקת ריאות )בעיקר 
מנגיפים( ו־ARDS. 60% מהחולים שפיתחו כשל בנשימה )"נשימתי"( נותקו מהאקמו. 51% 
מהחולים הללו שוחררו מטיפול נמרץ, 71% מהחולים שטופלו בעזרת VA-ECMO נותקו 
מהמכשור ו־58% מהחולים הללו שוחררו מטיפול נמרץ. לאורך שש השנים שבהן בוצע 
הסקר ניתן לראות מגמת שיפור בהישרדות החולים: בשנת 2009 רק שליש מהחולים 

שוחררו מטיפול נמרץ, ואילו בשנת 2014 שוחררו מעל 71%.
דיון: בעבודה זו מדווח לראשונה על מאפייני התחלואה, סוג המכשור לתמיכת חיים חוץ 
גופית )ECMO( ותוצאות הטיפול בכלל החולים שטופלו באקמו ביחידה לטיפול נמרץ בבית 
חולים שלישוני במדינת ישראל. מספר החולים המטופלים במכשור לשמירת חיים חוץ גופית 
נמצא במגמת עלייה בשנים האחרונות, הן בעולם והן בישראל. טיפול זה מביא לתוצאות 
טובות. לפיכך, על אפשרות טיפול זו בחולים עם אי ספיקת נשימה או אי ספיקת לב קשה 

להישקל כחלופה טיפולית בחולים המתאימים. 

אקמו; מכשור חוץ גופי לתמיכת חיים; ניתוחי לב בית החזה.
.ECMO; Extracorporeal life support; Cardiothoracic surgery
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עלייה בצריכת החמצן, עלייה בהפרעות קצב ופגיעה במיקרו–
מחזור-הדם )מיקרוסירקולציה( כתוצאה מטיפול בווזופרסורים 

ואינוטרופים במינונים גבוהים. 
יתרונותיו של מכשיר האקמו וריד–עורק על פני מכשירים 
מכאניים אחרים לתמיכת הסירקולציה )LVAD לסוגיו, IABP( הם 
מהירות הטיפול וזמינותו, היכולת לתמוך בשני צדי הלב ולתמוך 
בתפקוד הריאות במידת הצורך. במספר מחקרי תצפית הודגמה 
יעילות לטיפול באקמו וריד–עורק במצבים שונים של הלם בלב 
מסיבות שונות )מיוקרדיטיס ]1[, אוטם כלילי ]2[, מיופתיה בשל 
הלם אלחי ]3[, לאחר קרדיוטומיה ]4[, תסחיף ריאה נרחב ]5[, 
קרדיומיופתיה לאחר לידה ]6[( שלא הגיב לטיפול שמרני(. בספרות 
הרפואית לא פורסם עדיין מחקר אקראי וכפול סמיות שנבדקה 
 V-V ECMO .בו יעילות הטיפול באקמו וריד–עורק במצבים הללו
Veno-Venous ECMO(( נועד להחליף את תפקוד הריאות בלבד 
במצבים של אי ספיקת נשימה חמורה. דם נשאב מווריד גדול, כמו 
הווריד החלול התחתון ומוחזר לכניסה לפרוזדור הימני, לאחר שעבר 
חמצון ופינוי של פחמן דו–חמצני. בנוסף לשמירת החיים באופן 
מיידי על ידי חמצון הדם ושמירה על מאזן חומצה-בסיס תקינים 
על ידי פינוי הפחמן הדו–חמצני, מאפשר מכשיר האקמו וריד–וריד 
להנשים את החולים בלחצי הנשמה נמוכים ואחוז חמצן נמוך - 

מדדים שהוכח כי הם מסייעים ליכולת הריאות להתאושש ]7[. 
במהלך השנים האחרונות, חלה עלייה ניכרת בשיעור השימוש 
במכשור לתמיכת חיים חוץ גופית בקרב מבוגרים כתמיכה לתפקוד 
הריאות )VV-ECMO(, וזאת לנוכח השיפור הטכנולוגי וניסיון 
הצוותים הרפואיים. העלייה המשמעותית ביותר בשימוש במכשור 
כתחליף לתפקוד הריאות החלה לאחר פרסום מחקר אקראי כפול 
סמיות, CESAR, בכתב העת Lancet בשנת 2009 ]8[; במחקר, הוכח 
כי חלה ירידה בשיעור התמותה של חולים שלקו באי ספיקת ריאות 
חדה )ARDS( ואשר טופלו עם אקמו לעומת טיפול שמרני. בהמשך, 
עם פרוץ מגפת H1N1 בשנים 2010-2009, הודגמו במספר מחקרי 
תצפית תוצאות טובות בעקבות הטיפול באקמו בחולים עם אי 
ספיקת נשימה קשה ]9[, בעוד שבמחקרי תצפית אחרים לא הודגם 
שיפור משמעותי בשיעור התמותה לעומת טיפול שמרני ]10[. 
הוריות נוספות לטיפול באקמו הן גנחת סימפונות קשה לחולה 
על סף הישרדות, שאינו מגיב לטיפול מרבי ]11[, הרעלות ]12[, 
גשר להשתלת ריאות ותמיכה למושתלי ריאות עם כשל שתל 
חד ראשוני )PGD( ]13[. בשנים האחרונות, מספר גובר והולך 
 .)E-CPR( של מרכזים רפואיים מחברים לאקמו במהלך החייאה
אומנם ההישרדות של חולים אלו נמוכה בהשוואה לכלל החולים 
שנתמכים באקמו, אך בהשוואה לכלל החולים העוברים החייאה 
תוצאות אלו מצוינות ונעות סביב 30% שחרור מטיפול נמרץ ]14(. 
משנת 2008, עת הוכנס לשימוש ביחידת ניתוחי בית החזה 
בבילינסון מכשיר האקמו, טופלו במכשיר זה מאות חולים. 
מרבית החולים הם מטופלים שאושפזו בבילינסון מלכתחילה, 
אך חלקם הועברו לבילינסון לאחר שחוברו למכשיר האקמו 
בבתי חולים אחרים, על ידי צוות טיפול נמרץ יחידת ניתוחי בית 
החזה מבילינסון. במאמר זה מוצגות תוצאות הטיפול ונערכת 
השוואה למרכזים גדולים אחרים בעולם. נכון לשנים שבהן בוצעה 
הסקירה, טופלו באקמו חולים שהיו על גבול ההישרדות ובטיפול 
זה היה רק פוטנציאל לסייע. לנוכח הצלחות הטיפול באקמו, 
ולנוכח מחקרים שהודגם בהם כי ריאות של חולים שהונשמו מעל 
שבעה ימים בלחצים גבוהים עם אחוז חמצן גבוה, לא צפויות 
להתאושש גם אם ייתמכו בחיבור לאקמו, המגמה כיום בעולם 
היא להקדים ולטפל באקמו עוד טרם הגעה למצבי קיצון וכך 

להגדיל את סיכויי ההתאוששות של הלב/ריאות. 

המטרה במאמר זה היא לספק נתונים וכלים בידי רופאים 
בישראל, בבואם לבחון את סיכויי החלמת מטופליהם במצבי אי 
ספיקת נשימה/לב קשה, כך שיוכלו להשוות בין טיפול שמרני לבין 

העברה למרכז אקמו מנוסה.

שיטת המחקר
נאסף מידע רטרוספקטיבי מגיליונות החולים, בין אוגוסט 2008 
לדצמבר 2014 לגבי סוג המכשור, תחלואה ותוצאות הטיפול לפי 
שנים. מידע זה הושווה לנתונים דומים ממרכזים בארצות הברית, 

שוחררו מטיפול נמרץנותקו מ–ECMOמספר מטופלים
VV-ECMO43)60%( 26)51%( 22
VA-ECMO126)71%( 90)58%( 73

E-CPR100
VVA-ECMO111

42 )67%(48 )76%(63במהלך השתלה
96 )56%(117 )68%(171סה"כ

טבלה 1:
)ECMO( תוצאות הטיפול באקמו

VV-ECMO: Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation 
VA-ECMO: Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation 

E-CPR: Extracorporeal Cardiopulmonary Resuscitation

טבלה 2:
תוצאות הטיפול באקמו לפי גורם התחלואה

VV-ECMO: Veno-Venous Extracorporeal Membrane Oxygenation 
VA-ECMO: Veno-Arterial Extracorporeal Membrane Oxygenation

גורם תחלואה
מספר 

מטופלים
גיל 

)חציון(
 נותקו 

ECMO–מ

שוחררו 
מטיפול 

נמרץ
)VV/VVA-ECMO( כשל נשימתי

6 )50%(6 )50%(1237דלקת ריאות נגיפית 
1 )50%(1 )50%(227דלקת ריאות חיידקית

1 )100%(1 )100%(162שאיפת תוכן קיבה
4 )66%(5 )83%(627אי ספיקת נשימה חדה )ARDS( לאחר טראומה

)ARDS( 433אי ספיקת נשימה חדה)3 )75%(3 )75%
1 )100%(1 )100%(145גנחת סימפונות

1)13%(3)38%(840מחלת ריאות כרונית
3)60%(5)100(561סביב השתלת ריאות

34600אחר/ללא אבחנה
)VA-ECMO( כשל לבבי

)CPR( 15100החייאה
2 )50%(2 )50%(432מיילדות

8 )73%(10 )91%(1135דלקת שריר הלב
6)55%(7 )64%(1156בתר–קרדיותומיה

5 )63%(7 )88%(856לאחר אוטם כלילי חד
39 )67%(43 )74%(5852סביב השתלת ריאות

4 )31%(7 )54%(1358סביב השתלת לב
1 )13%(5 )63%(862סביב השתלת לב מכאני

2 )50%(3 )75%(429דלקת ריאות 
4 )50%(5 )63%(847אחר
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כפי שסוכמו במרשם האיגוד העוסק במכשור לתמיכת חיים חוץ 
 .)ECLS Registry Report( גופית

תוצאות
)אוגוסט 2008 עד דצמבר 2014( טופלו  במהלך תקופת המחקר 
ביחידה לטיפול נמרץ ניתוחי לב ובית החזה 171 חולים באמצעות 
לאחר  אחרים  חולים  מבתי  הועברו  חולים   31 הכול,  סך  אקמו. 
בית  ניתוחי  של  הרפואי  הצוות  ידי  על  אקמו  למכשיר  שחוברו 
החזה מבילינסון, 43 חולים טופלו באקמו וריד–וריד ו–128 חולים 
טופלו באקמו וריד–עורק. גיל החולים החציוני היה 33 שנים ו–52 
שנים, בהתאמה. סך של 76 חולים טופלו באקמו במהלך ולאחר 
השתלת ריאה/לב. הגורמים העיקרים לכשל בדרכי הנשימה היו 
הכול 60% מהחולים  סך   .ARDS–ו נגיפית(  )בעיקר  ריאות  דלקת 
שפיתחו כשל נשימה )"נשימתי"( נותקו ממכשיר האקמו ו–51% 
מהחולים שוחררו מטיפול נמרץ; 71% מהחולים שטופלו באקמו 
מטיפול  שוחררו  מהחולים  ו–58%  מהמכשור  נותקו  וריד–עורק 

נמרץ )טבלה 1(. 
כשבוחנים את הצלחת הטיפול באקמו וריד–וריד ביחס לגורם 
התחלואה, נמצא שכ–70% מהחולים עם ARDS שוחררו מטיפול 
נמרץ, אחריהם נמצאים החולים עם דלקת ריאות - כ–50%, 
ובתחתית הרשימה נמצאים חולים עם מחלת ריאות כרונית, 
שאצלם ההצלחה דלה ביותר - כ–13% בלבד. כשבוחנים את 
הצלחת הטיפול בעזרת אקמו וריד–עורק ביחס לגורם התחלואה, 
נראה שמרבית החולים טופלו סביב השתלות ריאות/לב. מרבית 
החולים שטופלו במהלך ומיד לאחר השתלת ריאות, כ–70%, יצאו 
מטיפול נמרץ ואילו מושתלי הלב שנזקקו לתמיכת האקמו וריד–

עורק שרדו בשיעורים נמוכים בהרבה - כ–30%. חולים שפיתחו 
הלם בשל דלקת שריר הלב )מיוקרדיטיס( שרדו בשיעורים 
הגבוהים ביותר - כ–73%, ואילו חולים שנזקקו לתמיכת אקמו 
וריד–עורק לאחר השתלת לב מלאכותי שרדו בשיעורים הנמוכים 
ביותר - כ–13% )טבלה 2(. במהלך שש שנות הסקר, הודגמה 
מגמת עלייה בהישרדות החולים: בשנת 2009 רק שליש מהחולים 
שוחררו מטיפול נמרץ, ואילו בשנת 2014 שוחררו מעל 71% 
)תרשים 1(. מחצית מהחולים שטופלו באקמו וריד–וריד נתמכו 
במכשור מעל 10 ימים. הזמן המרבי היה לחולת לייפת כיסתית 
)Cystic fibrosis( שהמתינה להשתלת ריאה ונפטרה כעבור 33 ימים. 
החציון לזמן הטיפול בעזרת אקמו וריד–עורק היה קצר יותר, 4 
ימים, כאשר החולה שנתמך לאורך הזמן הרב ביותר, 35 ימים, היה 

חולה עם הלם בשל אוטם כלילי חד.
בניסיון לקבל הערכה של מאפייני החולים, סוג המכשור 
והצלחת הטיפול בהשוואה לנתונים דומים בעולם, השווינו את 
נתוני מחקרנו לאלה המתפרסמים אחת לשנה על ידי ארגון 
התמיכה החוץ גופית הבינלאומי )ELSO(. ארגון זה הוקם בשנת 
1989, ומאז הוא מרכז נתונים שמועברים אליו ממרכזי אקמו 
ברחבי ארצות הברית ומרכזים נוספים באירופה. על פי המרשם, 
חלה עלייה מתמדת בשימוש באקמו מתחילת שנות התשעים, 
כאשר לקראת סוף העשור הקודם החלה העלייה המשמעותית 
ביותר. במהלך השנים ניכרת מגמה לטפל בחולים עם אי ספיקת 
2014 רק כ10% מהחולים  נשימה באקמו וריד–וריד, ובשנת 
טופלו עם אקמו וריד–עורק. שיעור כמעט זניח של חולים עם אי 
ספיקת לב טופלו באקמו וריד–וריד. על כן, השוואה של החולים 
במחלקתנו שטופלו עם אקמו וריד–וריד ועם אקמו וריד–עורק 
לחולים מהמרשם שמוגדרים כלוקים באי ספיקת נשימה ואי 
ספיקת לב, בהתאמה היא השוואה מספקת. תוצאות הטיפול על 

פי המרשם משתפרות בהדרגה: כ–60% מהחולים שטופלו בשנת 
2014 באקמו בשל אי ספיקת נשימה שרדו ושוחררו מטיפול נמרץ, 
ושוחררו כ–40% מהחולים שטופלו בשל אי ספיקת לב. כשבוחנים 
את תוצאות הטיפול לאורך שנות המרשם ביחס לגורם התחלואה, 
מגלים כי כרבע מהחולים לקו בדלקת ריאות )נגיפית, חיידקית או 
לאחר שאיפת תוכן קיבה( וכ–64% מהם שרדו. כרבע מהחולים 
פיתחו ARDS או אי ספיקת נשימה שאינה ARDS וכ–55% מהם 
שרדו. למחצית מהחולים במרשם הוגדר הגורם כ"אחר" ו–51% 
מהם שרדו. מבין החולים שלקו באי ספיקת לב, בכ–60% לא הוגדר 
גורם התחלואה וכ–40% מהם שרדו. הקבוצה ששיעור ההישרדות 
בה היה הגבוה ביותר - 63%, הם המטופלים שלקו בדלקת שריר 
הלב, ואילו הקבוצה שההצלחה בה הייתה הנמוכה ביותר - כ–30%, 

היא קבוצת החולים שחוברו לאקמו במהלך החייאה. 
מכשיר תמיכת החיים החוץ גופית אינו מהווה טיפול מוחלט, 
אלא משמש כגשר להשתלה או התאוששות. מבין 26 החולים 
בבילינסון שנגמלו מאקמו וריד–וריד, בקרב 23 חולים התאוששו 
הריאות די צורכן כדי להיגמל ממכשיר האקמו. שלושה חולים 
עברו השתלת ריאות, אך רק אחד מהם שוחרר מטיפול נמרץ. 
מבין 90 החולים שנגמלו מאקמו וריד–עורק, ארבעה חולים עברו 
השתלת BIVAD ושני חולים עברו LVAD. רק שניים מהם שוחררו 
מטיפול נמרץ. איש מהחולים לא זכה להשתלת לב מתורם. מבין 
כל החולים ששוחררו מטיפול נמרץ, במהלך שנות הסקירה, רק 

חולה אחד נפטר טרם שחרורו מבית החולים.

דיון
בעבודה זו, מדווח לראשונה על מאפייני התחלואה, סוג המכשור 
בכלל  הטיפול  ותוצאות   )ECMO( גופית  החוץ  החיים  לתמיכת 

תמונה 1: 
חולה עם ARDS חמורה על רקע דלקת ריאות מנגיפים, מחובר 

לאקמו וריד–וריד עם צנרורים )קנולות( פמורלי וג'וגולרי
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בבית  מבוגרים  נמרץ  לטיפול  ביחידה  באקמו  שטופלו  החולים 
חולים שלישוני במדינת ישראל. 

עד לשנים האחרונות לא הוצגה שיטה שבאמצעותה ניתן היה 
להעריך בצורה כמותית, מדויקת ואמינה את סיכויי ההישרדות של 
חולים שיטופלו באקמו. כך ניתן היה להעריך באופן מושכל האם 
סיכויי החלמתו של החולה שלפנינו ישתפרו בהשוואה לטיפול 
שמרני. בשנים האחרונות פורסמו מספר מאמרים שנסקרו בהם 
ניסיונות להעריך בצורה כמותית את סיכויי ההחלמה של חולה 
מסוים על פי מדדי מעבדה ומדדים קליניים אם יטופל באקמו בשל 
כשל בנשימה ]16,15[ וכשל בלב ]17[. כיום, ההחלטה לגבי התאמת 
החולה לטיפול במכשור לתמיכת חיים חוץ גופית היא החלטה 
קלינית, הנקבעת על ידי צוות רב תחומי אשר שוקל את סיכויי 
ההחלמה בעקבות טיפול שמרני לעומת טיפול באקמו. טיפול 
באקמו מחייב ניסיון רב וצוות רב תחומי של רופאים, אחיות 
וטכנאים. מרכזים מנוסים בתחום שנפח פעילותם גדול מציגים 
תוצאות טובות יותר. מאמר זה מספק נתונים רלוונטיים בכדי 
שיסייעו לרופא, בבואו לשקול את סיכויי ההחלמה של החולה 
שהוא שוקל להעביר לטיפול באקמו במרכז מנוסה. אולם נתונים 

אלו מוגבלים. 
בדומה לנתונים מהמרשם של ELSO, גם בבילינסון ניכר שיפור 
בנתוני ההישרדות של החולים במהלך השנים. סביר להניח שעלייה 
זו בשיעורי ההישרדות נובעת משיפור בניסיון הצוות - ביכולתם 
לבחור חולים מתאימים, בתזמון הנכון של בחירתם וביכולות 
הטיפול. נתוני ההישרדות של חולים עם כשל נשימה אינם שונים 
באופן מהותי מנתוני המרשם, למעט העובדה שבבילינסון חולים 
ARDS שרדו בשיעורים גבוהים יותר )70% לעומת 55%(  עם 
לעומת חולים עם דלקת ריאות, ששרדו בשיעורים נמוכים יותר 
)55% לעומת 65%(. נתוני ההישרדות של חולים שטופלו באקמו 
וריד–עורק גבוהים בהרבה מנתוני המרשם )58% לעומת 41%(. 
הסבר אפשרי להבדל זה עשוי להיות בשל גורמי התחלואה של 
המטופלים. בבילינסון, כ–45% מהחולים שטופלו באקמו וריד–

עורק החלו את הטיפול בזמן השתלת ריאות, ושיעור ההישרדות 
בקבוצה זו נמצא גבוה )67%(. לעומת זאת, לפי נתוני המרשם, 
גורם התחלואה בכמחצית מהחולים הוגדר "אחר" ושיעור 
ההישרדות שלהם היה נמוך )40%(. חולים שטופלו בשל הלם עקב 
דלקת בשריר הלב שרדו בשיעורים הגבוהים ביותר, הן בבילינסון 

והן לפי נתוני המרשם )73% ו–63%, בהתאמה(.
כצפוי, שיעור התמותה מקרב החולים שטופלו באקמו וריד–

וריד בשל מחלת ריאות כרונית נמצא גבוה מאוד )87%(. אקמו 
מהווה גשר להחלמה או להשתלה. הסבירות להחלמה בקרב 
חולים אלו נמוכה מאוד. כמו כן, הסבירות למצוא תרומת ריאות 
בטווח הזמן שניתן להחזיק את החולה בחיים בעזרת אקמו נמוכה 
בישראל בדומה למצב במרבית מדינות העולם. על כן, יש לשקול 
היטב את הטיפול באקמו במצבים אלו. בניגוד לתוצאות מחקרים 
שפורסמו בעבר, מודגמות במחקרים שפורסמו לאחרונה ]12[ 
תוצאות דומות לחולים שהגיעו להשתלת ריאות כשהם נתמכים 
עם אקמו לעומת חולים שאינם נתמכים. אך כאמור, המגבלה 

העיקרית היא זמינות האיברים. 

לסיכום
חוץ  חיים  לשמירת  מכשור  בעזרת  שמטופלים  המקרים  מספר 
גופית נמצא בעליה בשנים האחרונות הן בעולם והן בישראל. לאור 
מוצע  הטיפול  שכיום  בכך  בהתחשב  הגבוהים,  ההצלחה  שיעורי 
רק לחולים על גבול ההישרדות, על כל רופא המטפל בחולים עם 

מצבי קיצון אלו להכיר חלופת טיפול זו. אומנם מספר המחקרים 
האקראיים וכפולי הסמיות שנבדקו בהם יעילות הטיפול בהשוואה 
חולים  של  רבות  סדרות  של  נתונים  אך  מועט,  שמרני  לטיפול 
בחולים  טובות  תוצאות  על  מצביעים   ELSO של  המרשם  ונתוני 
כל  על  רטרוספקטיבי,  הוא  הנוכחי  המחקר  ביותר.  הקשה  במצב 
לנתונים  בדומה  מגמה,  על  מצביעות  תוצאותיו  אך  מגבלותיו, 
שנאספו במדינות אחרות בעולם, המעידים על שיפור בהישרדות 
האחרונות  בשנים  לאקמו.  בחיבור  שטופלו  קיצון  במצבי  חולים 
חולים  בבתי  למכשור  שחוברו  חולים  עשרות  לבילינסון  הועברו 
רבה  חשיבות  נודעת  לפיכך,  בילינסון.  של  הצוות  ידי  על  אחרים 
לכך שאפשרות טיפול זו, ההוריות לטיפול, הוריות הנגד ושיעורי 
ההצלחה, יהיו מוכרים גם לרופאים בבתי חולים שבהם חלופה זו 

אינה קיימת. 
יש לשקול לספק את הטיפול בחולים עם אי ספיקת נשימה 
או אי ספיקת לב חדה וקשה, עד כדי סיכון חיים מיידי, שאינם 
מגיבים לטיפול שמרני תוך ימים ספורים, ואם קיים פוטנציאל 
ARDS, דלקת ריאות,  למהלך הפיך או השתלה )מצבים כגון 

קונטוזיה של הריאה, דלקת שריר הלב, תסחיף ריאה(. • 

מחבר מכותב: אורי כרמי
טלפון: 03-6973478

פקס: 03-6973478
carmiuri@gmail.com, urie@tlvme.gov.il :דוא"ל
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צעד נוסף בפיתוח תרכיב נגד אבולה

כרוניקה

מאז מגיפת האבולה במערב אפריקה בשנת 2014, הוקצבו כספים 
ונעשים מאמצים לפתח תרכיבים נגד נגיף זה. שני תרכיבים 
המועמדים לתפקיד זה, מתבססים על נגיפי וקטור דוגמת 
 VSV ואדנו, המכילים גליקופרוטאינים של נגיף אבולה מזן זאיר

ו/או סודן. 
 I מדווחים על ניסוי בשלב )NEJM 2017;376:928( 'לגרווד וחב
פתוח, שכלל 20 איש. התרכיב המועמד בנוי ממעטפת של נגיף 
אדנו 3 ושני חלבונים של נגיף אבולה מזן זאיר וזן סודן. לאחר 
ניסויי מיגון בקופים שהקנו 100% הגנה בפני הדבקת תגר, הזריקו 
החוקרים X2 1010 חלקיקי נגיף לקבוצה של עשרה מתנדבים וכמות 
גדולה פי עשרה ל־10 אנשים נוספים. בטיחות ואימונוגניות התרכיב 
הוערכה לאחר 4 ו-48 שבועות. בשניים מהקבוצה שקיבלה את 
המינון הגבוה הופיע חום גבוה לאחר יום מההזרקה, עם ליקופניה, 

אך התרכיב נסבל היטב פרט לכך. 

בכל הנכללים הופיעו נוגדנים לחלבוני הנגיף, לאחר ארבעה 
שבועות היה ממוצע גיאומטרי של הכייל 2,037 בקבוצת המינון 
הגבוה לעומת 331 במינון הנמוך. תגובת תאי T הייתה טובה יותר 
במינון הגבוה, תאי 4CD סגוליים לחלבונים הופיעו בכל מקבלי 
המינון הגבוה לעומת שלושה מתוך עשרה במינון הנמוך, ותאי 
8CD הופיעו בשבעה מתוך עשרה ובשניים מתוך עשרה, בהתאמה, 

לאחר ארבעה שבועות. 
כייל הנוגדנים נשמר יציב עד 48 שבועות, כשערכיו היו גבוהים 
ביותר בקבוצת המינון הגבוה. במאמר מערכת נלווה מדגיש באוש, כי 
אכן יש כאן צעד חשוב בפיתוח תרכיבים לאבולה, אך יש עדיין שאלות 
בלתי פתורות, דוגמת האם יהיה צורך בזריקות דחף, האם התרכיב 
יהיה יעיל באנשים חולי מלריה, האם המינון הוא המתאים ביותר 

והאם יהיה צורך להוסיף ממריצים )אדז'ובנטים( לתרכיב המיועד.
איתן ישראלי



226

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017מאמרים

הקדמה
העצם  חוזק  נפגע  היא מחלה של העצם שבה  אוסטיאופורוזיס 
יותר  באוסטיאופורוזיס  לוקות  נשים  לשברים.  נטייה  וקיימת 
מגברים, אך המחלה שכיחה גם בקרב גברים ]1[. העלייה בתוחלת 
החיים הממוצעת באוכלוסייה צפויה להביא לעלייה בשכיחותם 
של השברים האוסטיאופורוטיים הן בנשים והן בגברים, ולכן יש 
לכך השלכות רפואיות, חברתיות וכלכליות. עלות הטיפול בחולים 
עם שברי עצם הירך במערכות האשפוז הדחוף והשיקום מוערכת 
במאות מיליוני שקלים בשנה. יש להוסיף לכך עלויות נוספות של 
והפסד  שיקום,  לעבור  יכולים  שאינם  בחולים  הסיעודי  הטיפול 

השתכרות של החולים ושל קרובי משפחתם ]2[. 
השכיחות של אוסטיאופורוזיס ושברים אוסטיאופורוטיים 
עולה באופן חד בקרב גברים לאחר גיל 70 שנים - כעשור לאחר 
עלייה דומה בנשים. סך השברים האוסטאופורוטיים בגברים הוא 
כ–50% מסך השברים בנשים ]3,1[. ההשלכות של השברים חמורות 
יותר בקרב גברים מאשר בנשים, ייתכן בשל הגיל המבוגר יותר 

וגם בשל מחלות רקע קשות יותר. הסיכון לתמותה של הגברים 
המאושפזים עקב שבר בעצם הירך גבוהה פי שניים מזה של נשים. 
התמותה של גברים המבוגרים מגיל 75 שנים מגיעה לכ–20% 
בשנה הראשונה לאחר שבר בעצם הירך בהשוואה לסיכון של 
7.5% בנשים באותו גיל. שיעור הגברים שעוברים שיקום מלא 
לאחר שבר בצוואר עצם הירך נמוך יותר מזה בנשים. עד 50% 
מגברים עם שבר בירך נותרים עם הפרעה קבועה בניידות ]4,3[. 

שיעור האבחון והטיפול באוסטיאופורוזיס בגברים רחוק 
בניגוד לנשים שמפיקות לרוב תועלת  מלהיות משביע רצון. 
מאבחון מוקדם וטיפול באוסטיאופורוזיס, הרי שבקרב גברים 
אוסטיאופורוזיס מאובחנת לרוב בעקבות הופעת כאב גב או 
שבר ]5[. בדיקת צפיפות העצם )DXA( נחשבת לבדיקה האמינה 
ולהערכת  בעצם  המינרלים  בדחיסות  הירידה  לצורך אבחון 
הסיכונים לשברים. האיגודים המקצועיים בתחום אוסטיאופורוזיס 
 International Society for Clinical Densitometry ,Endocrine Society(
בדיקת  לבצע  ו–National Osteoporosis Foundation( ממליצים 
צפיפות עצם בגברים מבוגרים מגיל 70 שנים או בגיל צעיר יותר 

מאפיינים קליניים של גברים עם אוסטיאופורוזיס 
במעקב המכון האנדוקריני במרכז הרפואי רבין

הקדמה: אוסטיאופורוזיס בגברים היא מחלה שכיחה שלעיתים קרובות אינה מאובחנת 
ואינה מטופלת כראוי. השכיחות של אוסטיאופורוזיס בגברים עולה עם עליית גיל 
האוכלוסייה. למחלה יש השלכות רבות בתחום הכלכלי ובריאות הציבור. בהשוואה לנשים, 
בהן נערכים מחקרים רבים הקשורים לטיפול באוסטיאופורוזיס, קיים מידע מוגבל אודות 

הטיפול בגברים עם אוסטיאופורוזיס.
המטרה במחקר: אפיון דמוגרפי וקליני של גברים עם אוסטיאופורוזיס במעקב של המכון 

האנדוקריני במרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון. 
שיטות המחקר: איסוף מידע רטרוספקטיבי מתיקים רפואיים של מטופלים עוקבים גברים 

שאובחנו עם אוסטיאופורוזיס והיו במעקב המכון האנדוקריני בשנת 2013. 
תוצאות: 270 גברים מתוך 1,940 )14%( מטופלים עם אוסטיאופורוזיס היו במעקב 
במירפאה של המכון האנדוקריני במרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון בשנת 2013. הגיל 
הממוצע של הגברים עם אוסטיאופורוזיס היה 67.9±13.6. 113 גברים )42%( סבלו משברים 
אוסטיאופורוטיים. בקרב 57 )51%( נמצאו שברים בחוליות ו־28 גברים )25%( סבלו מיותר 
משבר אחד. בקרב 82% מהגברים עם שברים היווה השבר ביטוי ראשון של המחלה )בגיל 
62.2±14.5(. בקרב 141 חולים )52%( נמצא חוסר בוויטמין D )25OHD( )רמה נמוכה מ־60 
ננומל'/ל', בטווח התקין של 250-75 ננומול'/ל'(, ורמת ויטמין D ממוצעת בגברים אלו הייתה 

±39.9 12.6 ננומול'/ל'.
סיבות משניות לאוסטיאופורוזיס נמצאו ב־166 גברים )61%(, מתוכן הסיבות השכיחות היו 
טיפול כרוני בגלוקוקורטיקואידים )45%(, היפוגונדיזם )36%( , היפרקלציאוריה )23.4%( 
והיפרפראטירואידיזם )19%(. רוב הגברים )223( קיבלו טיפול בביספוספונטים כקו ראשון 

של הטיפול באוסטיאופורוזיס. 
מסקנות: בקרב גברים עם אוסטיאופורוזיס שטופלו במירפאה האנדוקרינית ב־2013, 
המחלה אובחנה במקרים רבים אחרי שבר אוסטיאופורוטי ראשון. בגברים רבים נמצאו 
סיבות משניות לאוסטיאופורוזיס, השכיחה בהן - טיפול כרוני בסטרואידים. הגברת 
המודעות לאוסטיאופורוזיס בגברים עשויה לסייע באיתור מוקדם של המחלה ובמניעת 

השלכותיה הקשות. 

אוסטיאופורוזיס; ביספוספונטים; צפיפות עצם; שברים.
Bisphosphonates; Densitometry; Fractures; Osteoporosis.
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 2הפקולטה לרפואה סאקלר, אוניברסיטת תל אביב

3יחידה לייעוץ סטטיסטי, מרכז רפואי רבין, קמפוס 
בילינסון, פתח תקווה

תקציר:
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בגברים עם שברים אוסטיאופורוטיים, או עם גורמי סיכון לשברים 
אוסטיאופורוטיים ]7,6[. בישראל, מדידת צפיפות עצם נכללת 
בסל הבריאות לנשים ולגברים מעל גיל 60 שנים ]8[. חרף המלצות 
האיגודים המקצועיים, גברים רבים אינם מופנים באופן שגרתי 
לבדיקות צפיפות העצם. לפי הנתונים של היחידה לצפיפות העצם 
במרכז רפואי רבין, קמפוס בילינסון, משנת 2011-1999, מסך 
41,823 הפניות לבדיקת צפיפות עצם, רק 11.5% היו של גברים. 
משנת 2013-2011, חלה עלייה מתונה בהפניות גברים לבדיקת 
צפיפות העצם, אך עדיין מספרם נמוך פי שישה מזה של נשים 
המופנות לבדיקה. בשל חוסר מודעות לבעיה, גברים רבים אינם 

זוכים לטיפול מתאים גם לאחר שבר אוסטיאופורוטי ]9,2[. 
בהשוואה לנשים בהן נערכו ונערכים מחקרים רבים בתחום 
האוסטיאופורוזיס, המחלה לא נחקרה מספיק בגברים, ולכן המידע 
אודות האפשרויות הטיפוליות בגברים עם אוסטיאופורוזיס 
מוגבל. מטרת מחקרנו הייתה לאפיין את אוכלוסיית הגברים עם 
אוסטיאופורוזיס הנמצאים במעקב וטיפול במרכז רפואי שלישוני.

שיטות
נערך מחקר רטרוספקטיבי של מטופלים עוקבים גברים שאובחנו 
במרכז  האנדוקריני  המכון  של  במעקב  והיו  אוסטיאופורוזיס  עם 
נתונים  נאספו   .2013 בשנת  בילינסון,  קמפוס  רבין,  רפואי 
עישון,  לרבות  לאוסטיאופורוזיס,  רלוונטיים  וקליניים  דמוגרפיים 
וטיפולים  שברים  על  מידע  בגלוקוקורטיקואידים,  כרוני  טיפול 
באוסטיאופורוזיס. בנוסף נאספו נתונים של בדיקות צפיפות העצם 
 TSH בדם, רמת טסטוסטרון, רמת D ותוצאות מעבדה: רמת ויטמין
 D ויטמין  כרמת  הוגדר   D ויטמין  חוסר  ובשתן.  בדם  סידן   ורמת 
ננומול'/ל' )בהתאם  )250HD-25-hydroxyvitamin D( נמוכה מ–60 

גברים  כי  נמצא  שבו  גדול  פרוספקטיבי  מחקר  של  למימצאים 
נמצאים  ננומול'/ל'   73-59 בין  בדם   D ויטמין  רמת  עם  מבוגרים 
ועדת  ידי  על  אושר  המחקר   .]10[ לשברים  ביותר  נמוך  בסיכון 

האתיקה המקומית )ועדת הלסינקי( בהתאם לכללים המקובלים. 

שיטות סטטיסטיות
 .9.4 גרסה   SAS תוכנת  באמצעות  בוצע  הסטטיסטי  הניתוח 
משתנים רציפים מיוצגים באמצעות ממוצע±סטיית תקן. משתנים 
להשוואת  שימש   t תבחין   .)%,N( באמצעות  מיוצגים  קטגוריים 
משתנים רציפים בין קבוצות המחקר ותבחין חי-בריבוע שימש 

להשוואת משתנים קטגוריים. 

תוצאות
בשנת 2013, היו 1,940 נשים וגברים עם אוסטיאופורוזיס תחת 
קמפוס  רבין,  הרפואי  במרכז  האנדוקריני  במכון  וטיפול  מעקב 
מהגברים  כשליש  גברים.  היו   )14%(  270 רק  מתוכם  בילינסון. 
עם אוסטיאופורוזיס הופנו מסיבות בריאותיות אחרות והמחלה 
אובחנה במכון תוך הערכה ובירור של מצבם הבריאותי )תרשים 
1(. הגיל הממוצע של הגברים עם אוסטיאופורוזיס היה 67.9±13.6, 
עם טווח של 94-22 שנים. המאפיינים הקליניים של הגברים עם 

אוסטיאופורוזיס מובאים בטבלה 1. 
אוסטיאופורוזיס משנית אובחנה בקרב 166 גברים )61%(. הסיבות 
השכיחות לאוסטיאופורוזיס היו טיפול כרוני בגלוקוקורטיקואידים 
)45%(, היפוגונדיזם )36%(, היפרקלציאוריה )23.4%( ויתר פעילות 
בלוטת יותרת התריס )19%(. מתוך 76 גברים שטופלו באופן כרוני 
בגלוקוקורטיקואידים, 28 )37%( היו מושתלי איברים. מתוך 186 
גברים שהופנו עקב אוסטיאופורוזיס, 55 )29.5%( היו גברים תחת 
טיפול כרוני בגלוקוקורטיקוידים. מתוך 60 חולים עם היפוגונדיזם, 12 
)20%( לקו בשאת ערמונית וקיבלו טיפול הורמונאלי לדיכוי הפרשת 
טסטוסטרון. בארבעה גברים נמצאה גמופתיה חד שבטית טבה 
)monoclonal gammopathy uncertain significance(, תוך בירור לסיבות 

משניות לאוסטיאופורוזיס. 
113 גברים )42%( לקו בשברים אוסטיאופורוטיים. ב–82% 
מהגברים עם שברים האבחנה של אוסטיאופורוזיס נקבעה רק 
לאחר הופעת השבר. הגיל הממוצע של הגברים בזמן השבר הראשון 
היה 62.2±14.5 שנים. הזמן הממוצע שעבר מאז השבר ועד לאבחון 
האוסטיאופורוזיס היה 5.6±5.0 שנים. התפלגות מיקום השברים 
מודגמת בתרשים 2. השברים השכיחים היו שברים בחוליות )ב–57 
מהגברים עם שברים -51%(. בקרב 28 גברים )25%( נמצא יותר 
משבר אחד. הזמן הממוצע בין השבר הראשון לשבר שני היה 

5.3±4.0 שנים. 
בהשוואה של קבוצת הגברים עם שברים וללא שברים לא 
נמצאו הבדלים משמעותיים בגיל, ברמת ויטמין D או בסיבות 
2(, אך מספר רב יותר של  משניות לאוסטיאופורוזיס )טבלה 
גברים עם שברים אוסטיאופורוטיים הופנו למירפאה אנדוקרינית 
כנגד  יותר  קיבלו טיפול ממושך  והם  עקב אוסטיאופורוזיס 
אוסטיאופורוזיס. 223 גברים עם אוסטיאופורוזיס )82%( קיבלו 
טיפול תרופתי בביספוספונטים כקו ראשון; 53% מהם טופלו ב–
Alendronate, 29% ב–Risendronate ו–9% טופלו ב–Zolendronate לתוך 
הווריד. גבר אחד בלבד קיבל טיפול ב–Teriparatide כקו ראשון, שני 
גברים טופלו ב–Denosumab ושישה גברים טופלו בתרחיף קלציטונין 
)Miacalcic(. משך הזמן הממוצע של טיפול בקו ראשון היה 4.9±3.4 
שנים. כמו כן, 63 גברים קיבלו טיפול קו שני לאוסטיאופורוזיס: 

270מספר חולים
67.9 ± 13.6גיל ממוצע )שנים(

70.5 )94-22(גיל חציוני וטווח )שנים(
113 )41.8(מספר חולים עם שברים )%(

28 )24.8(2 שברים או יותר 
מיקום אוסטיאופורוזיס בצפיפות העצם )%(

92 )34.1(עמוד שדרה
59 )21.9(צוואר הירך 

89 )31.9(עמוד שידרה וצוואר הירך
1 )0.4(רדיוס מרוחק
32)11.9(אוסטיאופניה

גורמי סיכון )%(
) 25OHD >60 nmol/l ( D חוסר ויטמין)141 )52.2

)25OHD, nmol/l( הממוצע D 39.9 ± 12.6 רמת ויטמין
11 )4(עישון

166 )61.5(אוסטיאופורוזיס משנית )%(
75 )45.2(טיפול כרוני בגלוקוקורטיקואידים 

60 )36.1( היפוגונדיזם
39 )23.4(היפרקלציאוריה

31 )18.7(פעילות יתר של יותרת התריס
10 )6.0(פעילות יתר של בלוטת המגן

43 )18.3( יותר משני גורמים לאוסטיאופורוזיס משנית 

טבלה 1:
מאפיינים קליניים של 270 גברים עם אוסטיאופורוזיס
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40% מהם טופלו ב–Risendronate, 48% טופלו ב–Zolendronate לתוך 
הווריד, וטיפול ב–Teriparatide וב–Denosumab כקו שני ניתן לחמישה 

ולשני חולים, בהתאמה.

דיון
לאוסטיאופורוזיס  גבוה  בסיכון  נמצאים  רבים  מבוגרים  גברים 
אוסטיאופורוזיס  זאת,  למרות  אוסטיאופורוטיים.  ולשברים 

מאובחנת ומטופלת פחות בגברים בהשוואה לנשים ]2,1[. 
מידי שנה, קרוב ל–2,000 מטופלים עם אוסטיאופורוזיס 
מקבלים שירות במכון האנדוקריני במרכז הרפואי רבין, קמפוס 
בילינסון, מתוכם פחות מ–20% הם גברים. שיעור של 67% 
ובשליש מהגברים  הופנו עקב אוסטיאופורוזיס,  מהגברים 
אובחנה המחלה במהלך מעקב או בירור של מצבים בריאותיים 
אחרים. במחקרנו, 113 גברים פיתחו שבר אוסטיאופורוטי. 
בקרב 20% בלבד אוסטיאופורוזיס אובחנה לפני השבר. מימצאי 
מחקרנו תומכים באלה של מחקרים קודמים שבהם נמצא, כי 
מרבית הגברים עם אוסטיאופורוזיס אינם מאובחנים עד הופעת 
התסמינים, שהם לרוב כאבי גב ו/או שבר אוסטיאופורוטי ]11,2[. 
גם לאחר השבר, מיעוט מהגברים מקבלים טיפול נאות 
במחלה. בעבודה שנבחן בה שיעור הטיפול באוסטיאופורוזיס 
בנשים ובגברים לאחר שבר בעצם צוואר הירך, נמצא כי לאחר 
האשפוז 27.3% מהנשים טופלו כנגד אוסטיאופורוזיס לרבות סידן 
וויטמין D, בעוד שרק 4.5% מהגברים שוחררו עם המלצות לטיפול 
באוסטיאופורוזיס ]2[. במעקב של שנה עד חמש שנים לאחר 
השחרור מבית חולים, שיעור הטיפול בנשים עלה ל–50%, בעוד 
ששיעור הטיפול בגברים נשאר נמוך - כ–10% בלבד ]2[. במחקרנו 
נמצא איחור ממוצע של 5.6 שנים בין הופעת השבר לבין אבחון 

אוסטיאופורוזיס ותחילת הטיפול במחלה. 
במחקרים ארוכי הטווח נמצא, כי איבוד מהיר של מסת העצם 
ובעקבות כך סיכון מוגבר לשברים אוסטאופורוטיים עולים 
בגברים לאחר גיל 70 שנים ]13[. הגיל הממוצע בחולים במחקרנו 

בעת השבר האוסטיאופורוטי הראשון היה 62 שנים - צעיר יותר 
מהדיווחים במחקרי סקירה ]13[. ניתן להסביר נתון זה בכך שגברים 
צעירים עם מחלות רקע קשות יותר מופנים למרכז שלישוני 
או מטופלים במחלקות נוספות בבית החולים )כגון מחלקת 

ההשתלות(. 
שברים אוסטאופורוטיים אופייניים הם שברים באמה, חוליות 
ובצוואר עצם הירך. השכיחות של השברים באמה נמוכה בגברים 
בכל הגילאים. השכיחות של שברי הירך בגברים היא כשליש מזו 
בנשים והיא עולה מאוד אחרי גיל 75 שנים. קיים קושי בהערכת 
השכיחות של שברי עמוד שידרה, כיוון שמיעוט משברים אלה באים 
לידי ביטוי קליני, מרביתם מאובחנים בבדיקת דימות ]14,13,4[. 
במחקרנו, 51% מכלל השברים היו בחוליות ו–19% היו בצוואר 
עצם הירך. אוכלוסיית הגברים במחקרנו הייתה ברובה צעירה מגיל 
75 שנים, וכמעט מחצית מהם טופלו בגלוקוקורטיקואידים אשר 

מעלים סיכון לשברים בחוליות. 
 סיבות משניות לאוסטיאופורוזיס מאובחנות ב–10%-20% 
הסיבות   .]15 [ בגברים   60% -50% לעומת  מהנשים  בלבד 
טיפול  כוללות  בגברים  לאוסטיאופורוזיס משנית  השכיחות 
כרוני בגלוקוקורטיקואידים, חוסר ויטמין D ושתיית יתר של 
אלכוהול ]15[. במחקרנו, 45% מהגברים עם אוסטיאופורוזיס 
לא  המחלה  מהם   28% בקרב  בגלוקוקורטיקואידים.  טופלו 
אובחנה לפני הפנייה למכון. נתון זה מצביע על חוסר מודעות של 
אוסטיאופורוזיס בקרב גברים המטופלים בגלוקוקורטיקואידים, 
ומדגיש את הצורך בביצוע בדיקת צפיפות עצם והערכת הסיכון 

טבלה 2:
השוואה קבוצת גברים עם שברים וללא שברים

גברים עם 
שברים

גברים ללא 
שברים

רמת המובהקות
)p value(

 113157מספר חולים 
68.10.85 ± 67.812.8 ± 14.7גיל ממוצע )שנים( 

מספר גברים שהופנו עם אבחנה של 
אוסטיאופורוזיס )%(

)76.6( 90)61.1( 960.002

4.70.002 ± 6.23.2 ± 3.7משך הטיפול הממוצע )שנים(
220.0005 )14(2 )1.8(ללא טיפול )%(
D 790.249 )50.3(62 )54.9(חוסר ויטמין

)25OHD, nmol/l( הממוצע D 38.90.564 ± 41.313.0 ± 11.8רמת ויטמין
470.441 )29.9(29 )25.7(טיפול כרוני בגלוקוקורטיקואידים )%(

190.714 )12.1(12 )10.6(פעילות יתר של יותרת התריס )%(
240.935 )15.2(15 )13.3(היפרקלציאוריה )%(

240.04 )15.2(8 )7(אבני כליות )%(
220.527 )14.0(19 )16.8(סוכרת )%(

270.252 )17.2(14 )12.4(עישון בהווה ובעבר )%(
מיקום אוסטיאופורוזיס בצפיפות העצם )%(

עמוד שידרה
אוסטיאופניה

)27.8( 28
)15.0( 17

)40.8( 64
)9.6( 15

 
0.0002

0.43

תרשים 2: 
התפלגות מיקום השברים בגברים עם אוסטיאופורוזיס

צוואר הירך 
18.6%

חוליות עמוד 
שידרה 51.3% 

שברים אחרים 
15.1%

שורש כף היד 
15%

תרשים 1: 
סיבות הפנייה של גברים עם אוסטיאופורוזיס

Nephrolithiasis )4.8%(

Osteoporosis 
)39.3%(

Chronic glucocorticoids 
treatment )29.5%(

Diabetes mellitus 
)8.1%(

Hypogonadism )2.6%(
Pituitary disease )5.3%(
Thyroid disease )5.2%(

Hypercalcemia )3.7%(
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לשבר בגברים המתחילים טיפול ממושך בגלוקוקורטיקואידים. 
בשל אובדן עצם מהיר שעלול להתרחש זמן קצר לאחר התחלת 
 International טיפול בגלוקוקורטיקואידים, ההנחיות המקצועיות של
Osteoporosis Foundation ו–European Calcified Tissue Society מורות 
להתחיל טיפול למניעת אוסטיאופורוזיס ושברים במקביל להתחלת 
הטיפול בגלוקוקורטיקואידים בכל חולה עם סיכון מוגבר לשבר ]על 

 .]16[ ]Fracture Risk Assessment Tool )FRAX(–פי ה
חרף מיקומה הגיאוגרפי, השכיחות לחסר ויטמין D גבוהה 
 Endocrine Society Clinical–מאוד בישראל. בהתאם להנחיות ה
D הוגד כרמה  Practice Guideline 2011 ]17[, חוסר בוויטמין 
25OHD מתחת ל–50 ננומול'/ל' )Deficiency( ו"אי ספיקה" של 
ויטמין insufficiency( D( כרמה בין 52.5-72.5 נמומל'/ל'. למחצית 
מאוכלוסיית הגברים במחקרנו הייתה רמת ויטמין D נמוכה מ–60 

ננומול'/ל', עם רמה ממוצעת של 40 ננומל'/ל'.
גורמים חשובים נוספים לאוסטיאופורוזיס הן היפרקלציאוריה 
)יתר הפרשת סידן בשתן( והיפוגונדיזם. רמת טסטוסטרון נמוכה היא 
גורם סיכון בלתי תלוי להופעת שברים אוסטאופורוטיים בגברים בני 
60 שנים ומעלה ]3[. במחקרנו, 36% מהגברים עם אוסטיאופורוזיס 

לקו בהיפוגונדיזם וב–23.4% נמצאה היפרקלציאוריה. 
לטיפול  רבים  מחקרים  נערכו  בהן  לנשים  בהשוואה 
באוסטיאופורוזס, הטיפול במחלה נבדק במחקרים מעטים בגברים 
]20,19,18[. ההמלצות לטיפול באוסטיאופורוזיס בגברים כוללות 
טיפול להפחתת גורמי הסיכון לנפילות, נטילה מספקת של סידן 
וויטמין D וביספוספונטים כקו טיפול ראשון. בחולים שבהם 

טיפול זה נכשל, ניתן לעבור ל–Teriparatide - תרופה אנאבולית 
)בונת עצם( שנמצאה יעילה ובטוחה בגברים עם אוסטיאופורוזיס. 
אפשרות נוספת לטיפול היא דנוסומאב )Denosumab( - נוגדן חד 
 Zoledronate–בישראל, הטיפול בדנוסומאב וב .RANKL–שבטי ל
אושר גם כקו ראשון לאחר שבר בצוואר עצם הירך ]8[. במחקרנו, 
רוב הגברים עם אוסטיאופורוזיס קיבלו טיפול בביספוספונטים 

כקו טיפול ראשון ושני.

לסיכום
לאחר  עד  מאובחנת  לא  לרוב  נותרת  בגברים  אוסטיאופורוזיס 
עם  הגברים  ממחצית  ביותר  האוסטיאופורוטי.  השבר  היערעות 
לאוסטיאופורוזיס,  משנית  סיבה  למצוא  ניתן  אוסטיאופורוזיס 
בגלוקוקורטיקואידים  כרוני  טיפול  הן  מביניהן  והשכיחות 
המחלה  אם  מאוד  יעיל  באוסטיאופורוזיס  הטיפול  והיפוגונדיזם. 
הסיבוכים.  והופעת  העצם  של  משמעותי  איבוד  לפני  אובחנה 
הגברת המודעות לאבחון וטיפול מוקדם באוסטיאופורוזיס בגברים 

עשויים לסייע במניעת ההשלכות ההרסניות של המחלה. • 

מחברת מכותבת: גלוריה צבטוב 
מרכז רפואי רבין , קמפוס בילינסון 

מכון אנדוקריני, דרך זאב ז'בוטינסקי 39, פתח תקווה 
טלפון: 03-9377182
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הקדמה
קולונוסקופיה היא פעולה הכרחית המיועדת לזיהוי ואבחון דלקת, 
חלה  האחרון,  בעשור   .)Colon tumor( בכרכשת  שאת  או  פוליפ 
העיקרי  הכלי  היא  והיום  קולונוסוקפיה  ביצוע  בחשיבות  עלייה 
סרטן  למניעת  מסייעת  וכך  אדנומות,  וסילוק  מוקדם  לאבחון 
הכרכשת ולהפחתת שיעור התמותה ממחלה זו ]1[. באוכלוסייה 
)75-50 שנים( קולונוסקופיה היא הכלי המועדף  בסיכון ממוצע 
גבוה,  בסיכון  באוכלוסייה  אולם  הכרכשת.  לסרטן  כבדיקת סקר 
של  ראשונה  דרגה  משפחה  קרובי  דלקתית,  מעי  מחלת  כגון 
גנטיות,  תסמונות  עם  ומטופלים  הכרכשת  סרטן  עם  מטופלים 
קולונוסקופיה היא הכלי היחיד הננקט לסקר לסרטן הכרכשת ]2[. 
בישראל, קולונוסקופיה מבוצעת רק על ידי גסטרואנטרולוגים 
על פי קווים קליניים מוסכמים ומדדי איכות על מנת להקטין 
את מספר השאתות בכרכשת הקיימות אך אינן מאותרות 
בקולונוסקופיה ]3[. לרוב מקובל שהמטופלים עוברים הערכה 
במירפאה, טרם ביצוע הבדיקה עצמה. המטרה היא לוודא קיום 

הוריה מתאימה, לשלול קיום הוריית נגד, ולהסביר את מהלך 
הפעולה, ההכנה, התוצאות והסיכונים. אנו צופים כי בעשור הקרוב 
תחול עלייה משמעותית במספר הקולונוסקופיות המבוצעות הן 
כבדיקות סקר והן כבדיקות למטרת טיפול. בשל המחסור הצפוי 
בכוח אדם, ביטול הצורך בייעוץ טרום מירפאה עשוי להפחית את 
זמן ההמתנה לביצוע קולונוסקופיה. הבעיה היא, שקולונוסקופיה 
היא עדיין פעולה פולשנית, ויש להביא בחשבון את הסיכון לנקב 

בכרכשת וסיבוכים אחרים ]4[. 
1999, המוסד לרפואה בארה"ב, הצהיר כי: "לטעות  בשנת 
זה אנושי", כך העלה למודעות את סוגיית הטעויות ברפואה 
ובהצהרה זו עודד מוסדות רפואה לתור אחר סיבוכים אפשריים 
בתהליכים רפואיים ]5[. בתקופה דאז, סוגיית הטעויות ברפואה 
 גרמה ל–98,000-44,000 פטירות בשנה בעלות כוללת של 29-17 
מיליארדי דולרים בשנה ]7,6[. בשנת 2002, ההערכה הייתה כי 
טעויות ברפואה גורמות ל–195,000 פטירות בשנה )מתוך 37 מיליון 
אשפוזים( ]8[. מכיוון שברוב המטופלים הטעויות הן תוצאת כישלון 
התהליך והמערכת, הגישה המודרנית של ארגוני הבריאות היא לאתר 

את הטעויות במערכת בזמן מאשר למצוא אשמים לאחר מכן.
"מצבי כשל וניתוח השפעות" )FMEA( הוא כלי המיועד להערכת 

 התועלת בהליך "מצבי כשל וניתוח השפעות" 
לצורך הפנייה ישירה לקולונוסקופיה

הקדמה ומטרות: הליך "מצבי כשל וניתוח השפעות" הוא מכשיר לזיהוי סיכונים בתהליכי 
בריאות. בשנת 2010 ייסדנו שירות חדש גסטרואנטרולוגי משולב בית חולים וקהילה 
)המרחב לגסטרואנטרולוגיה(, במטרה לשפר את השירות למטופלים. בעקבות זה, הקמנו 
שירות לביצוע קולונוסקופיות בגישה ישירה. במאמרנו הנוכחי, מדווח כיצד גובשה צורה 
ייחודית להפנייה ישירה, תוך שימוש במכשיר "מצבי כשל וניתוח השפעות" למניעת 

סיבוכים אפשריים.
שיטות מחקר: הוקם צוות הכולל עשרה העוסקים בתחום האנדוסקופיה. שלבי ההפנייה 
לקולונוסקופיה, תהליך ההכנה, ביצוע הבדיקה ותהליך השיחרור, מוחשבו. בוצעה הערכה 
מה הסיכוי שמצבי כשל יקרו ואם כן, האם יאובחנו ובאיזו חומרה יהיו. חושב ניקוד של 
פרופיל הסיכון )נפ"ה1(. פורמט להפנייה ישירה לקולונוסקופיה גובש לפי הנפ"ה הגבוה 
ביותר. בהמשך ערכנו השוואה בין שיעור הנקב במעי במטופלים שביצעו קולונוסקופיה 
בגישה ישירה )קבוצה 1( לבין אילו שקיבלו ייעוץ במירפאה טרם ביצוע הבדיקה )קבוצה 2(.
תוצאות: זוהו שלוש קטגוריות של מצבי כשל שקיבלו את הנפ"ה הגבוה ביותר )הוריה 
לא מתאימה לביצוע קולונוסוקפיה בגישה ישירה, קיום הוריית נגד, וחוסר הבנה של 
המטופל לגבי סיכוני הבדיקה וחלופות עבורה(. בין השנים 2013-2010, בוצעו 9,558 
קולונוסקופיות בקבוצה 1 ו־12,567 בקבוצה 2. סיבוך של נקב במעי זוהה בשלושה מהחולים 
 .)p=0.024( )0.07% ,1:1256( 2 ובעשרה חולים מקבוצה )בקבוצה 1 )1:3186, 0.03%
ביצוע קולונוסוקפיה בגישה ישירה חסך 9,558 ייעוצי מירפאה לפני ביצוע קולונוסקופיה 

וכ־3,400,000 ש"ח.
מסקנות: פורמט להפנייה ישירה לקולונוסוקפיה אשר גובש באמצעות הליך "מצבי כשל 

וניתוח השפעות" הוא בטוח, ומאפשר חיסכון בזמן ובכסף. 
דיון: אנו ממליצים ליישם שיטה זו במוסדות נוספים וכך להאיץ ביצוע בדיקות סקר לגילוי 

מוקדם של סרטן הכרכשת )"המעי הגס"(. 

קולונוסקופיה בגישה ישירה; שאתות הכרכשת.
 .Open access colonoscopy; Colorectal cancer

מילות מפתח:
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1נפ"ה - ניקוד של פרופיל הסיכון
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סיכונים עתידיים. כלי זה משמש יחידות ניהול סיכונים לזיהוי 
ומניעת סיכונים אפשריים בשירותי בריאות שונים ]16-9[. צוות של 
מומחים מגדיר את השלבים בהליך, את נקודות הכישלון, הסיבות 
וההשלכות. עבור כל נקודת כישלון, יש שלושה סולמות ניקוד מאחד 
עד חמש: הסיכוי להיארעות הכישלון, הסיכוי לאיבחון כישלון 
וחומרת הכישלון. כתוצאה מכך ניקוד של פרופיל הסיכון )נפ"ה1( 
מחושב על ידי הכפלת הניקוד בשלושת הסולמות )סקאלות(. ככל 
שהנפ"ה גבוה יותר, כך יושקעו מאמצים גדולים יותר על מנת לתכנן 

התערבות יעילה יותר לאותה נקודת כישלון ספציפית.
בשנת 2010 ייסדנו שירות חדש גסטרואנטרולוגי משולב בית 
חולים וקהילה )המרחב לגסטרואנטרולוגיה( וזאת במטרה לשפר 
את השירות למטופלים. במסגרת המרחב לגסטרואנטרולוגיה, אחד 
התהליכים הראשונים שבוצעו הוא מתן שירות של ביצוע פעולות 
אנדוסקופיות בגישה ישירה. המטרה הייתה הפחתת עלויות 
וחיסכון בזמן, הן למטופלים והן למרחב, כאשר הייתה הוריה 
מוחלטת לביצוע הבדיקה וניתן היה לוותר על ייעוץ טרום מירפאה.
גישה ישירה בקולונוסקופיה יושמה בישראל גם בעבר ]18,17[, 
אך במאמר זה אנו מתארים כיצד עוצב הפורמט הספציפי להפנייה 
בגישה ישירה תוך שימוש בכלי ה–FEMA, וזאת על מנת למנוע 
סיבוכים עתידיים הקשורים לקולונוסוקפיה, כגון: נקב בכרכשת 
]19[, כתוצאה מהפנייה לא נכונה על ידי רופא מהשפחה. בנוסף, 
אנו מתארים את התועלת בשימוש ב–FEMA להשגת שירות 
להפנייה בגישה ישירה שהוא בטוח מבחינת סיבוכים אפשריים.

שיטות מחקר
צוות של מומחים בתחום הגסטרואנטרולוגיה )חמישה רופאים וחמש 
FMEA, כ–120  אחיות( השתתף במשך חצי שנה, בשש פגישות של 
ההכנה  תהליך  לקולונוסוקפיה,  להפנייה  השלבים  אחת.  כל  דקות 
הפעולה,  ביצוע  לאחר  השיחרור  ותהליך  עצמה  הבדיקה  לבדיקה, 
מוחשבו )תרשים 1(. לאחר מכן, כל נקודות התורפה האפשריות עבור 
כל שלב, בתהליך ההפנייה, דורגו לפי הסיכוי להיארעות )על פי סולם 
)על פי סולם  נדיר מאוד עד שכיח מאוד(, הסיכוי לאבחון  מ–5-1: 
סולם  פי  )על  הכישלון  וחומרת  מאוד(,  סביר  עד  סביר  לא  מ–5-1: 

מ–5-1: קל מאוד עד חמור מאוד(. חושב נפ"ה על ידי הכפלת הניקוד 
בכל סולם )סקלה( )טבלה 1(. לאחר שהובאו בחשבון נקודות התורפה 
לקולונוסקופיה  להפנייה  פורמט  עוצב  ביותר,  הגבוה  הנפ"ה  עם 
בגישה ישירה )נספח**(. הפורמט שעוצב מכיל את נקודות התורפה 
החשובות ביותר )עם הנפ"ה הגבוה ביותר( כפי שזוהו על ידי צוות 
המומחים )הוריה לא מתאימה להפנייה בגישה ישירה, קיום הוריית 
סיכונים  קיום  לגבי  המטופל  של  הבנה  וחוסר  הבדיקה  לביצוע  נגד 
ל"ניהול  היחידה  מנהל  ידי  על  אושר  הפורמט  לבדיקה(.  וחלופות 
להפנייה  הפורמט  הטמעת  המשפחה.  רופאי  של  ונציגים  סיכונים" 
החלה  לגסטרואנטרולוגיה,  במרחב  לקולונוסוקפיה,  ישירה  בגישה 
רק לאחר שרופאי המשפחה במרחב עברו תוכנית הדרכה מסודרת. 

העבודה קיבלה את אישור ועדת הלסינקי במוסדינו. 
השנה הראשונה לפרויקט הוקדשה לפתח ידע ומיומנות 
לשימוש נכון בפורמט של "הפנייה לקולונוסוקפיה בגישה ישירה". 
הפורמט נשלח בדואר אלקטרוני לכל רופאי המשפחה השייכים 
למרחב, על מנת להטמיע את התהליך של שימוש בהפנייה 
בגישה ישירה. בשנה השנייה ועד השנה הרביעית של הפרויקט, 
בקשות לביצוע קולונוסקופיה בגישה ישירה נענו רק אם הפורמט 
מולא בצורה מלאה ונכונה, וכלל חתימה של רופא המשפחה כי 
הפעולה נחוצה ושלא קיימות הוריות נגד. כך קיבלנו שתי קבוצות 
מטופלים: קבוצה 1 - מטופלים שהופנו לבדיקה על ידי רופא 
המשפחה בגישה ישירה וקבוצה 2 - מטופלים שהופנו לבדיקה 

לאחר ייעוץ מירפאה על ידי גסטרואנטרולוג. 
לאחר ביצוע הפעולה, בזמן השחרור אנו מנחים את כל 
המטופלים לפנות לחדר מיון אם מופיעים תסמינים מדאיגים 
)כאב בטן, חום, דימום מפי הטבעת(. כמו כן, רופאים מחדר המיון 
הונחו ליידע אותנו על כל מטופל הפונה בחשד לנקב בכרכשת. 
נתונים לגבי סיבוכים משמעותיים, בייחוד נקב בכרכשת, בעת 
ביצוע הקולונוסקופיה או לאחריה, נשלפו מהתיקים האלקטרוניים 
בין שתי הקבוצות. בחרנו  ובוצעה השוואה  של המטופלים 
להמתקד בייחוד בסיבוך של נקב בכרכשת, מאחר שזהו הסיבוך 
המשמעותי ביותר של קולונוסוקפיה והוא לרוב מדווח ומתועד, 
בעוד שסיבוכים אחרים כגון אירועי שילשול, הקאה, חוסר נוחות 
בבטן ואחרים, יכולים לחלוף עצמונית וכך להיות בתת דיווח ]20[.

שיטות סטטיסטיות
SPSS גירסה 20. בוצע תבחין כי בריבוע על  השתמשנו בתוכנת 
מנת להשוות בין שתי הקבוצות. חושב גם הסיכון היחסי לנקב 

בכרכשת בכל קבוצה.

תרשים 1:
השלבים להפנייה לקולונוסקופיה

• הוריה לקולונוסקופיה•
• שלילת הוריות נגד•
• מצבים קליניים המתאימים לקולונוסקופיה•
• תנאים קליניים המונעים קולונוסקופיה בגישה ישירה•

• החולה מבין את המצב וההליכים החלופיים•
• החולה מבין את הסיכונים•
• החולה מסכים לביצוע ההליך ומוכן לחתום על מסמך •

הסכמה לביצועו
• החולה קורא ומבין את מסמך ההסכמה לביצוע ההליך•

• החולה קובע תאריך לבדיקת קולונוסקופיה•
• החולה מבצע הכנה נאותה•
• החולה עובר את תהליך הבדיקה•
• הבדיקה עברה בהצלחה•
• מעקב אחר השפעות לוואי•

טבלה 1:
 הערכת מצבי כשל עבור כל שלב בתהליך ההפנייה: ייתכנות, זיהוי וחומרה. 

חישוב ניקוד של פרופיל הסיכון )נפ"ה(

חומרהשכיחותסיבה לכשלנקודת כשל
 סבירות 
נפ"הלאיתור

35575הוריה לא מתאימה1. הוריה לקולונוסקופיה
35575קיימות הוריות נגד2. הוריית נגד

3. החולה לא הבין 
סיכונים וחלופות

45360החולה לא הבין

הדבקויות חמורות, 4. קשיים טכניים
הליך קודם לא הושלם

44348

אי ספיקת לב, מחלת 5. מחלות רקע חמורות
לב איסכמית, אי 

ספיקת כליות כרונית, 
השמנת יתר

35345
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תוצאות
השלבים להפנייה לקולונוסקפיה, הכנה, מהלך הבדיקה והשיחרור, 
מוחשבו על פי תרשים הזרימה המובא בתרשים 1. נקודות התורפה 
הנפ"ה  עם  התורפה  נקודות   .1 בטבלה  מובאות  שלב,  כל  עבור 
ישירה,  בגישה  להפנייה  מתאימה  לא  הוריה  היו:  ביותר  הגבוה 
נגד לבדיקה וחוסר הבנה של המטופל על סיכונים  קיום הוריית 
וחלופות של הבדיקה. בסך הכול נכללו 22,125 מטופלים. 9,558 
אשר הופנו בגישה ישירה )קבוצה 1( ו–12,567 אשר הופנה לאחר 
ייעוץ במירפאה )קבוצה 2(. הגיל הממוצע היה 59.1±14.2 שנים 
מתוכם 50.3% נשים, ללא הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות 
מבחינת מחלקות רקע. כצפוי, בקבוצה 2 היו יותר מחלות רקע. 
שיעור ההגעה למעי הסומא )Cecum( היה 91%. לא היו הבדלים 
משמעותיים בין שתי הקבוצות מבחינת שיעור כריתת פוליפים. 
המימצאים האנדוסקופיים בשתי הקבוצות מובאים בטבלה 2. נקב 
בכרכשת בזמן הקולונוסוקפיה ולאחריה זוהה בשלושה מטופלים 
מקבוצה 1 ובעשרה מקבוצה 2. שיעור ההתנקבות הושווה בין שתי 

הקבוצות ומובא בטבלה 3. 
בסוף השנה הרביעית לפרויקט, שיעור ההתנקבות הממוצע 
בגישה ישירה )קבוצה 1( היה 1:3,186 )0.03%( ו–1:1,256 )0.07%( 
בקבוצה p=0.024( 2(. בשנה הראשונה לפרוייקט זוהה שיעור 
התנקבות גבוה יותר בקבוצה בגישה ישירה )1:616( לעומת אפס 
התנקבויות מעי בשלוש השנים האחרונות לפרויקט. לעומת זאת, 
בקבוצה מספר 2, שיעור ההתנקבות לא השתנה לאורך השנים. 
כמו כן יש לציין כי בקבוצה מספר 2, שמונה מתוך עשר התנקבויות 

מוקמו במעי השמאלי ורק שתיים במעי הימני. בנוסף, בכל 
המקרים הסיכון העיקרי להתנקבות הייתה מחלה סעיפית קשה 
במעי השמאלי. לעומת זאת בקבוצה 1, שתי התנקבויות אירעו 
במעי השמאלי ואחת במעי הימני, ושתיים מהן נגרמו כתוצאה 

מכריתת פוליפ.
הפנייה לקולונוסקופיה בגישה ישירה בין השנים 2010-2013 
חסכה 9,558 ייעוצי מרפאה לפני ביצוע קולונוסקופיה מה ששווה 
ערך לכ - 3,400,000 מיליון ש"ח. כמו כן, בזכות הגישה הישירה 
קוצרו לוחות הזמנים לקולונוסקופיה למטופלים השייכים למחוז 

דן פתח תקווה מ–16 שבועות לשבועיים. 

מסקנות ודיון
היה  בקולונוסקופיות  הסיבוכים  שיעור  כי  צפוי  היה  תיאורטית, 
גבוה יותר בקבוצה אשר לא ביצעה ייעוץ טרום מירפאה. למרות 
היא  לקולונוסוקפיה  ישירה  שגישה  העלו  מחקרים  שתוצאות 
שאינן  נקודות  מספר  קיימות   ,]18,17[ בטוחה  דרך  כללי  באופן 
מובאות תמיד בחשבון, כגון: הימנעות מביצוע פעולות פולשניות 
לחולה תשוש נפש, קיום הוריה ושלילת קיום הוריות נגד לבדיקה 
ומתן הוראות ברורות להכנה לבדיקה. לכן הסתייענו ב–FEMA על 
מנת  על  ישירה,  גישה  של  ספציפי  פורמט  ולעצב  להתערב  מנת 

להפחית את הנזק בהפנייה לא מתאימה. 
בעבודה זו, מצאנו כי שיעור הנקב בכרכשת של כלל המטופלים 
שעברו קולונוסקופיה בגישה ישירה היה נמוך יותר מהשיעור של 
נקב במעי במטופלים שעברו קולונוסקופיה בגישה לא ישירה, היינו, 
לאחר ייעוץ במירפאה. ניתן להסביר זאת בכך שהקולונוסקופיות 
המבוצעות בגישה לא ישירה הן לרוב מרוכבות יותר )יש יותר 
מחלה סעיפית(, מכיוון שהן מבוצעות בקרב אוכלוסייה עם מחלות 
רקע מורכבות יותר. מטופלים המוזמנים לייעוץ טרום מירפאה הם 
מלכתחילה עם מחלות רקע קשות יותר, ולכן לא יכולים לענות על 

התנאים המקדימים לביצוע קולונוסקופיה בגישה ישירה. 
מצאנו שיעור גבוה יותר של נקב במעי הגס בקבוצה שביצעה 
קולונוסקופיות בגישה ישירה בשנה הראשונה של הפרויקט 
לעומת שלוש השנים שלאחריה. אנו מייחסים הבדל משמעותי זה 
בעקומת למידה של רופאי המשפחה, בשנה הראשונה של הפרויקט 
בה הוטמע הפורמט להפנייה בגישה ישירה. אותה ירידה בשיעור 
נקב במעי, לאורך השנים, לא נצפתה בקבוצת המטופלים שעברו 
קולונוסקופיה בגישה לא ישירה. יש שני הסברים אפשריים לירידה 
בשיעורי הנקב בכרכשת: )1( כל רופאי המשפחה השייכים למרחב 
לגסטרואנטרולוגיה עברו הדרכה מסודרת לפני הטמעת הפורמט 
של הגישה הישירה, והיו בידיהם נתונים מקיפים יותר על המטופל 
לעומת הנתונים הנחשפים לגסטרואנטרולוג בזמן ייעוץ טרום 
מירפאה; )2( היה שיעור הימצאות גבוה יותר של מחלה סעיפית 
בקבוצה בגישה לא ישירה. למעשה, רוב אירועי נקב הכרכשת 
שנרשמו בקבוצה זו היו קשורים לבדיקת קולונוסקופיה, אשר 

ביצועה היה קשה לנוכח מחלה סעיפית קשה במעי השמאלי. 

לסיכום
המתאימים  המטופלים  מיהם  לזהות  הצלחנו   ,FMEA באמצעות 
הסיכון  פרופיל  זיהוי  תוך  ישירה,  בגישה  קולונוסקופיה  לביצוע 
זו.  בגישה  קולונוסקופיה  לביצוע  מתאימים  שאינם  אלה  של 
להטמעת  שסייע  זה  הוא  שערכנו   FMEA–ה תוצאות  ניתוח 
הפורמט החדש להפנייה בגישה ישירה, תוך התמקדות בבטיחות 
ההפניות  במספר  כללית  לעלייה  הבאנו  מכך,  כתוצאה  המטופל. 

מימצאים 
אנדוסקופיים

גישה ישירה
קבוצה 1

גישה לא ישירה
קבוצה 2

P ערך
12,567 סה"כ9,558 סה"כ

מספר )%(מספר )%(
>7540.001 )6(382 )4(סרטן כרכשת

>2,8670.001 )30(3,267 )26(פוליפים בכרכשת
>1,2560.001 )10(1,529 )16(טחורים

>1,0050.001 )8(956 )10(דלקת כרכשת 
>3,5190.001 )28(1,338 )14(מחלה סעיפית

>2,0100.001 )16(2,294 )24(בדיקה ללא מימצאים
>1920.001 )2(756 )6(אחר

טבלה 2:
ממצאים בקולונוסקופיה בשתי קבוצות המטופלים

טבלה 3:
שיעורי נקב בכרכשת במהלך בדיקות קולונוסקופיה בשתי הקבוצות 

גישה 
ישירה

נקב 
בכרכשת 

)%(
סיכון 
יחסי

גישה 
לא 

ישירה

נקב 
בכרכשת 

)%(
סיכון 
יחסי

קבוצה 2קבוצה 1שנה
20101,850)0.16( 31:6163,092)0.09( 31:1,030
20112,2470-2,845)0.1( 31:948
20122,3820-3,158)0.03( 11:3,158
20133,0790-3,472)0.08( 31:1,157

101:1,256* )0.07(31:3,18612,567* )0.03(9,558סה"כ

p = 0.024*
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לבצע  לנו  שאפשרה  עובדה  המשפחה,  מרופאי  לקולונוסקופיות 
יותר פעולות ובזמינות טובה יותר, תוך חיסכון בעלויות כספיות 
ובזמן, הן של המטופלים והן של שירותי הבריאות. כתוצאה מכך, 
אנו מקווים שבעתיד הקרוב, כתוצאה מהפרויקט הזה, יגדל מספר 
הכרכשת  לסרטן  סקר  כבדיקת  הן  המבוצעות,  הקולונוסקופיות 

והן לאבחון מחלות אחרות. • 

מחברת מכותבת: רחל גינגולד־בלפר
המכון לגסטרואנטרולוגיה, בית חולים בילינסון
מרכז רפואי רבין, פתח תקווה, מיקוד: 49100 

טלפון: 03-93772360
פקס: 03-9210313
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ביבליוגרפיה

 חשיפה למוצרי בוטנים בגיל צעיר 
מונעת התפתחות אלרגיה למזון

כרוניקה

האקדמיה האמריקאית לרפואת ילדים ממליצה לא לחשוף תינוקות 
למזון מוצק לפני גיל שישה חודשים, למוצרי מזון חלביים לאחר גיל 
שנה, לביצים לאחר שנתיים, ולבוטנים ושמן דגים לאחר גיל שלוש. 
עם זאת, מתברר כי שיעורי האלרגיה למזון בקרב ילדים בארה"ב עלו 
בין השנים 2009-1999 מ־3.4% ל־5.1%, ואלרגיה לבוטנים שולשה 

מ־0.4% ל־1.4%. 
במספר מחקרים ניסו לבדוק האם חשיפה לבוטנים או למזונות 
אחרים בגיל צעיר משנה תפחית את שיעורי האלרגיה למזון. מתיו 
 .)JAMA 2016;316:1157( גרינוולט מסכם ניסויים אלה בכתבת מערכת
ניתוח מאמרים בנושא העלה מימצאים, כי חשיפה לבוטנים בגיל 
4 חודשים ו־6 חודשים הפחיתה משמעותית את הסיכון ללקות 
באלרגיה למזון זה )RR=0.29( בקרב 1,550 ילדים, ותופעה דומה 

כן, לא נמצאה כל עדות לכך  התקבלה בחשיפה לביצים. כמו 
שחשיפה מוקדמת למזונות שונים קשורה עם אלרגיות או תופעות 

אוטואימוניות.
במחקר נוסף שנבדקו בו 641 ילדים בגילים 11-4 חודשים, שלקו 
בגרב )אקזמה( או באלרגיה לביצים, הודגמה הפחתה משמעותית 
בסיכון לאלרגיה לבוטנים )RR=0.29(. החוקרים בניסוי זה בדקו את 
הילדים בתבחין עור לרגישות למזון לפני תחילתו. בהסתמך על 
המימצאים במחקרים, ולמרות המגבלות שלהם, פירסם המכון 
הלאומי לאלרגיה ומחלות זיהומיות בארה"ב בשנת 2016 המלצה 
לחשוף תינוקות בגיל 6-4 חודשים בסיכון מוגבר לאלרגיות, למוצרי 

בוטנים. 
איתן ישראלי
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הקדמה 
אחד המאפיינים של מחלת הסוכרת היא פגיעה בכפות הרגליים 
מתחילה  הפגיעה   .]1[ התופעה  שכיחות  לגבי  וכוח  קיים  כאשר 
לרוב עקב שינוי באיזון בין שרירים ובתפקוד השרירים ]2[, ועקב 
כך חל שינוי הדרגתי בצורה של כף הרגל. בשלב זה לרוב אין כל 
פגיעה בעצמות עצמן ]3[. בהמשך נוצר לעיתים קרובות עיוות של 
כדי  עד  הרקמות,  על  תקין  לא  עומס  הרגליים אשר מטיל  כפות 

היווצרות כיבים ]5,4[.
הגישה הרווחת בעולם הרפואה היא, שניתוחי ברירה בכף הרגל 
של חולי סוכרת מסכנים את חייהם, עקב האפשרות של אי ריפוי 
פצע הניתוח וזיהומים בתר ניתוחיים. למרות זאת, בחלק מהסדרות 
מדווח על תוצאות טובות יחסית במטופלים אלו ]6[. הבעיה 
מחמירה אף יותר באותם מטופלים חולי סוכרת הלוקים בנוסף 
בפגיעה באספקת הדם לכפות הרגליים ]7[. נוכחות של אי ספיקה 
עורקית מקובלת כהוריית נגד לניתוח ברירני של כפות הרגליים ]8[. 
בשנים האחרונות פותחו שיטות חיתוך מלעורי של עצמות כף 
הרגל והרקמות הרכות, המאפשרות החזרה של איזון האצבעות 
ותיקון עומסי כף הרגל ללא חתך של העור ]9[. בשיטות אלו ניתן 
לטפל באנשים שהרדמה מסכנת את חייהם או בחולים עם זילוח 

הדם לגף. המטרה בעבודה זו היא דיווח על ניסיוננו הראשוני 
בניתוחים מסוג זה במטופלים חולי סוכרת.

שיטות מחקר 
מדווח על סדרת מטופלים עוקבים שנותחו במחלקתנו בין השנים 
2013-2011. מטופלים אלו נותחו בגישות מלעוריות ]10,9[. לפני 
ההחלטה על ניתוח המטופלים, הם עברו: בדיקה גופנית - כולל 
כולל   - הדם  זילוח  מידת  של  הערכה  וכאבים;  פצעים  הערכת 
מדד )אינדקס( וסקולר; הערכה של מידת הלחץ על אזור העיוות; 
העיוות  של  תפקודית  השפעה  הרנטגני.  העיוות  של  והערכה 

הוערכה על ידי מילוי שאלון AOFAS של קדמת כף הרגל.

טכניקת הניתוח
המטופל מנותח בשכיבת פרקדן, כשהוא מורדם אם יש צורך בכך 
)גף שאינו לחלוטין חסר תחושה(, וחסם קרסול המאפשר ניתוח 
מתבצע  הניתוח  הרגל.  כף  בקדמת  רכות  רקמות  של  עיוות  ללא 
על ידי החדרת סכין Beaver לפתיחת העור. אם יש עיוות בגידים, 
האצבע נמתחת באורח סביל )פסיבי( כדי למתוח את הגיד הפגוע. 

 תיקון מלעורי של עיוותי כפות רגליים 
 בחולי סוכרת למניעת פצעי לחץ - 

טכניקה ותוצאות בעשרים מטופלים עוקבים
הקדמה: סוכרת היא מגיפה של המאה העשרים ואחת, כאשר בד בבד עם העלייה בתוחלת 
החיים, אחראית המחלה לקבוצה גדולה של מטופלים הסובלים מעיוותים קשים של 
כף הרגל בעקבות נירופתיה שמסוכרת )"סוכרתית"(. פתרונות שגרתיים לעיוותים אלו 
בהפניה לניתוח כרוכים בסיבוכים קשים של רקמה רכה ונטייה לזיהומים. למניעת סבוכים 
אלו, פותחו בשנים האחרונות שיטות מלעוריות לתיקון עיוותי כף רגל המיועדות, בעיקר 

לאוכלוסיה שבה ניתוחי כף רגל פתוחים שגרתיים הם מסכני חיים.
מטרות: במחקר זה מדווח על ניסיון בעשרים מטופלים עוקבים שנותחו לצורך תיקון 

עיוותים בכף רגל על רקע נירופתיה מסוכרת בגישה מלעורית.
שיטות מחקר: בוצעה הערכה של סדרת מטופלים עוקבים שנותחו במחלקתנו בעקבות 
עיוות נירופתי של כף רגל על רקע סוכרת. מטופלים אלו הוערכו לפני הניתוח לפי שאלון 
קדמת כף רגל של ארגון מנתחי כף רגל וקרסול האמריקאי )AOFAS( וכן אם היה פצע לפי 
שאלון LUMT. תועדו בנוסף באמצעות שאלון AOFAS סוג הניתוח, סיבוכים תוך ניתוחיים 

ובתר ניתוחיים, וכן תפקוד חצי שנה ושנה לאחר הניתוח.
תוצאות: כל המטופלים נותחו באופן אמבולטורי, מטופל יחיד חזר לאשפוז בעקבות דמם 
מחתך ניתוחי, 12 ניתוחים כללו תיקון רקמה רכה בלבד, שמונה ניתוחים כללו תיקון רקמה 
רכה במשולב עם חיתוך עצם מלעורית. ציון AOFAS לקדמת כף רגל היה 48±7 בממוצע, 
השתפר ל־73±9 לאחר חצי שנה ונותר דומה כעבור שנה - 7±75. ציון LUMT במטופלים עם 

פצע )11 מ־20( פחת מ־22±4 בממוצע ל־2±1 כעבור שנה. 
מסקנות: שיטות מלעוריות לתיקון עיוותים של כף רגל מסוכרת, מאפשרות תיקון עיוותים 
כאלו במטופלים עם פצעים פתוחים, בתהליך שאינו כרוך באשפוז וכרוך בשיעור סבוכים נמוך.

כף רגל מסוכרת; אצבעות טופר; אצבעות פטיש; מטטרסלגיה; פצעים קשיי ריפוי.
.Diabetic foot; Claw toes; Hammer toes; Metatarsalgia; Chronic wounds

מילות מפתח:
:KEY WORDS

מוסטפה יאסין
אברהם גרטי

אייל הלר
משה וייסברוט
דרור רובינסון

המחלקה לאורתופדיה, בית חולים 
השרון מסונף לפקולטה לרפואה סאקלר, 

אוניברסיטת תל אביב

הערה: המאמר מוקדש לזכרו של ד"ר עוזי אשכנזי 
ז"ל, שהיה שותף לכתיבת המאמר

תקציר:
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וסיבובו מביא לשחרור הגיד.  הסכין מוחדר בין העור לבין הגיד 
אם העיוות גרמי בלבד, לאחר שליפת הסכין מוחדר מרים קרום 
עצם ברוחב 3 מ"מ. המרים מאפשר לנקות רקמות רכות מן העצם. 
בהמשך מוחדר מקדח שאנון בקוטר 2 מ"מ. שיקוף מאפשר קביעה 
הסטה  כך  ואחר  לעצם  תחילה  מוחדר  המקדח  נכון.  מיקום  של 

לצדדים מאפשרת את חיתוך העצם )תמונה 1(. 
לאחר הניתוח, הרגל נחבשת בחבישת קובאן או סד גבס. 
דריכה מתאפשרת מיד לאחר הניתוח בתוך נעל המיועדת לרגל 
לאחר ניתוח, עם סוליה קשיחה מורמת בחלק הקדמי של כף הרגל. 
החבישה מוחלפת לראשונה לאחר שלושה ימים ואחר כך לאחר 
שבועיים נוספים. כעבור כחודש ניתן להסיר את חבישת הקובאן, 

אך יש להמשיך בחבישה אלסטית לשלושה חודשים.
טיפול אנטיביוטי ניתן כמניעה לפני הניתוח וכטיפול מתמשך 
למשך שבוע נוסף )פרוטוקול של שני סוגי אנטיביוטיקה, לרוב 
אוגמנטין 875 מ"ג פעמיים ביום וציפרופלוקסצין 750 מ"ג פעמיים 
ביום(. בחולים הרגישים לתרופות הללו, יש להתאים את סוג 

האנטיביוטיקה.

תוצאות
בסדרה זו נכללו עשרים מטופלים עוקבים והמאפיינים הדמוגרפיים 
כרוני  כיב  היה  מטופלים  עשר  באחד   .1 בטבלה  מובאים  שלהם 
היו כאבים בעת דריכה  ובשאר התלונות  לניתוח,  הוריה עיקרית 

בגלל עיוות הרקמות ונוכחות קלוזיטי.
בצילום רנטגן הודגמו בשני מטופלים סימני אוסטיאומיאליטיס, 
העצם  במיסב  תגובה  סימנים של  הודגמו  בשבעה מטופלים 
)פריאוסטאלית( כביטוי לעומס יתר, וב־11 מטופלים לא הודגמו 

שינויים במרקם העצם. מספר סוגי עיוותים של קדמת כף הרגל 
יצרו הוריה לניתוח במטופלים חולי סוכרת אלו )טבלה 1 ותמונה 
1(. העיוות השכיח הוא אצבעות טופר או אצבעות פטיש הגורמות 
ליצירה של כיבים בכרית האצבע או במיפרק בין גלילי מקורב )תמונה 

2(. עיוות נפוץ נוסף הוא פצע תחת ראשי המסרקים הקטנים.
ניתוחים שבוצעו כללו שחרור גידים מכופפים או מיישרים, 
כריתת זיזי עצם מלעורית וחיתוך עצם מלעורית )תמונה 3(. בכל 
מטופל יש לתכנן את הטיפול בעיוות הסגולי )הספציפי(, מאחר 
שקיימת שונות רבה בין מטופלים. במקרים של אוסטיאומיאליטיס 
ניתן לבצע כריתה מלעורית של ראש המסרק הפגוע בגישה מלעורית 

עם מקדח אליפסה בקוטר 5-2 מ"מ )בהתאם למיקום האנטומי(.
בסדרה עם 20 מטופלים נצפו שני סיבוכים בתר ניתוחיים: 
דימום בחבישה ללא ירידת המוגלובין, שהצריך אשפוז ליום אחד, 
וחולה עם אוסטיאומיאליטיס של ראש מטטרסוס 5 עם היווצרות 
כווייה בעור שהצריכה טיפול ממושך בחבישה מיממת. רוב 
המטופלים דיווחו על שיפור במצבם, וכאשר נשאלו אם היו עוברים 
את הניתוח בשנית, השיבו כולם באופן חיובי. כאשר נשאלו האם 
חל לדעתם שיפור במצבם 19/20 השיבו שהם חשים שיפור גדול, 
ומטופלת אחת דיווחה על שיפור בקלוזיטי שהיה סיבת הטיפול, אך 
התלוננה על המשך הנפיחות בגב כף הרגל )אזור אוסטיאוטומיה 

של מסרקים(.
 LUMT של קדמת כף רגל ]11[ ושאלון AOFAS תוצאות שאלון
]12[ מפורטות בטבלה 1. השיפור בתוצאות של מדרג AOFAS היה 
משמעותי כעבור חצי שנה ושנה )ANOVA, p<0.05(. אף בשאלון 

.)ANOVA, p<0.01( נמצא שיפור מובהק LUMT

מסקנות
בקבוצת אוכלוסיה המצויה בסיכון גבוה לסיבוכים בתר ניתוחיים 
]13[, נראה כי הגישה המלעורית מציעה אפשרות לטיפול ומניעה 

פילוח המקריםמשתנה
12 גברים/ 8 נשיםמין
72±9 שניםגיל

13±5שנות אבחנה של סוכרת
 18 סוכרת סוג II/ 2 סוכרת סוג סוכרת

I של סוג
 5 חסרים DP ו–TP, 9 חסר DP, דפקים היקפיים

2 חסר TP, 4 מוחלשים 
 תחושת הגנה 

)סיב מונופילמנט 10 גרם(
17 חסרה, 3 תקינה

9 ללא כיב כרוני )קלוזיטי בלבד(, משך קיום כיב כרוני
4 עד שלושה חודשים, 5 שלושה 

חודשים עד שנה, 2 מעל שנה
מספר מטופליםעיוות

10הלוקס ולגוס
9אצבעות טופר
8אצבעות פטיש

5ישור על
AOFAS Score Forefoot48±7 לפני ניתוח

AOFAS Score Forefoot לאחר חצי 
שנה

73±9

AOFAS Score Forefoot75±7 לאחר שנה

LUMT score22±4 לפני ניתוח

LUMT score5±3 לאחר חצי שנה

LUMT score2±1 לאחר שנה

טבלה 1:
מאפיינים של מטופלים עם עיוותי כף רגל על רקע סוכרת

תמונה 1: 
עיוות אופייני של כף רגל בחולה 

סוכרת. יש בליטה של ראשי 
מטטרסלים 2, 3 עקב חשיפה 

של כרית השומן )חצים לבנים( 
קלוזיטי באצבע 4 ופחות באצבע 3, 
האצבעות הקטנות הן במנח פטישי 
ואילו הבוהן היא ביישור על. תיקון 

העיוות יצריך אוסטאטומיה מלעורית 
של מסרקים 2,3,4. שחרור גיד 

מיישר בהן 1. אוסטאטומיה מלעורית 
של גליל מקורב ואמצעי של 2,3,4 

ואוסטאטומיה מתקנת של גליל 
מקורב לפי אייקין בשיטה מלעורית.

תמונה 2: 
נמק של קצה אצבע 2 עקב אצבע 

טופר בחולה עם אספקת דם 
מופרעת )אינדקס זרוע קרסול 

0.35(. במצב זה כל התערבות 
שאינה מלעורית, עלולה להסתיים 

בנמק של הגף חלקי או כולו. 
 הניתוח מלעורי וכולל שחרור 

של גיד מכופף וכן אוסטאוטומיה 
של גליל מקורב.
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של כיבים במטופלים חולי סוכרת, אם כי תוצאות טובות דווחו 
גם בגישה ניתוחית פתוחה ]14[. עקב נירופתיה, לעיתים קרובות 
הצורך בהרדמה עמוקה אינו קיים, ודי באלחוש מקומי תוך מינון 
התאמה  מחייב  הניתוחים  טיב  הרדמה.  חומרי  של  ומתון  נמוך 
אישית, מאחר שבכל מטופל עלול להיווצר עיוות שונה. לעיתים 
קרובות יש צורך בשילוב של טכניקות רקמה רכה וחיתוכי עצם. 
שימור  תוך  הרגל,  על  מיידית  דריכה  מאפשרות  קובאן  חבישות 

התיקון ומניעת היווצרות של עיוות משני.
חשוב להעריך את מידת הלחץ הפתולוגי באמצעות משטח 
דריכה. אומנם קיים מיתאם טוב בין נוכחות עור קשה לבין קיום 

לחץ פתולוגי על הרקמות, אך המיתאם אינו מושלם ולצורך תכנון 
הניתוח חשוב לבדוק את תבנית הדריכה ]15[. בגלל היעדר קיבוע 
פנימי והדגש המושם על דריכה מיידית, אין חשיבות רבה למדידה 
תוך ניתוחית של תבנית הלחץ, מאחר שרסיסי העצם נוטים למצוא 
את המיקום המיטבי בעת הדריכה, לאחר הניתוח ובטרם החיבור.

בסדרה זו, לא בדקנו באורח שיטתי את מהירות חיבור העצם 
לאחר חיתוכי העצם המלעוריים. אולם לא נתקלנו בתופעה של 
חוסר חיבור, למרות שחלק ניכר מן המטופלים חסרי תחושה 
ובעלי זילוח דם מופרע לגף. הסברה היא, כי יצירת אבקת עצם 
על ידי המקדח מאיצה מאוד את חיבור השבר ומשמשת כמעין 

שתל עצם עצמוני.

לסיכום 
ניתוחים מלעוריים של קידמת כף הרגל משפרים את תבנית הדריכה 
גם  לביצוע  ניתנים  הניתוחים  כרוניים.  פצעים  לרפא  ומאפשרים 
במטופלים שהרדמה מסכנת את חייהם עקב היעדר צורך בהרדמה 
בטיחות  בפרופיל  לביצוע  ניתנים  הניתוחים  לכך,  מעבר  עמוקה. 

גבוה גם במטופלים עם הפרעה בזילוח הדם לגף. • 

מחבר מכותב: דרור רובינסון
הנהלת יחידת מחקר ושירות כף רגל וקרסול, בית חולים השרון, 

מרכז רפואי רבין, רחוב קרן קיימת 7, פתח תקווה
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תמונה 3: 
כיב נגרם תחת ראש מטטרסוס 2 ו–3 עקב הארכת יתר של המטטרסלים כפי שנראה 
בתמונה 3א. בשיקוף תוך ניתוח מודגם מצב לאחר חתוך מלעורי של 3 מטטרסלים 
אמצעיים )3ב(. שלושה שבועות לאחר ניתוח נצפה ריפוי מלא של הכיב עם סימני 
חיבור של המטטרסלים )3ג(, עם קיצור של כ–8 מ"מ יחסית לצילום קדם ניתוחי )3א(.

ג ב א 
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הקדמה
השתלות כליה מתורם חי מבוצעות למעלה מ–60 שנים, עם שיעורי 
מעל 95%  שתל  הישרדות  בשיעור  המתבטאים  גבוהים  הצלחה 
בהתאמה  התנאים  אחד  עשור.  לאחר  וכ–70%  הראשונה  בשנה 
נפרץ  האחרונות  בשנים  תואם.  דם  סוג  הוא  למקבל  תורם  בין 
מחסום זה עם הכנסתם של טיפולים מתאימים לנטרול נוגדנים. 
במקרה של סוגי דם שאינם זהים, מדובר על נוגדנים "טבעיים" 
- המאגלוטינינים הנוצרים בגופנו עם החשיפה לאנטיגנים זרים 
ובמהלך השנתיים הראשונות לאחר הלידה,  כבר בשלב העוברי 
עם החשיפה לזיהומים נגיפיים. שתל כליה שאינו תואם סוג דם, 
ללא הטיפול המכין, ייהרס בתוך שעות עד ימים כתוצאה מדחייה 
 )Acute Antibody Mediated Rejection- AMR( חדה מאוד–מואצת
במנגנון של שפעול מערכת המשלים, על ידי קישור הנוגדנים אל 

 .]1[ )B או A( תאי הכליה הנושאים את האנטיגן הזר
הטיפול לנטרול הנוגדנים מבוסס כיום על שילוב של מתן 
ריטוקסימב )Rituximab(, תרופה ביולוגית המכילה נוגדנים 
B, פלסמפרזיס ומתן  המנטרלים פעילות לימפוציטים מסוג 
אימונוגלובולינים )IVIG(. אם בעבר היה נדרש ניתוח לכריתת 
הטחול להרחקת לימפוציטים מסוג B, הרי שהטיפול בריטוקסימב 
מאפשר כיום ביצוע השתלות אלו ללא צורך בניתוח נוסף ]2[. 
בהיעדר תרומות כליה מהמת, הניסיון הגדול ביותר במהלך יותר 
מ–40 שנים בביצוע השתלות אלו מקורו ביפן. אם בתחילה שיעור 

ההצלחה היה נמוך לאין שיעור בהשוואה להשתלות תואמות סוג 
דם, הרי שעל פי דיווחים ראשונים מיפן בתחילת שנות האלפיים, 
נראה היה שניתן בהשתלות אלו להשיג תוצאות דומות להשתלות 
תואמות סוג דם בעקבות שילוב עם טיפול זה ]3[. כיום, מרבית 
מרכזי ההשתלה במדינות המערב ובכלל הכניסו לשימוש השתלות 
אלו ]6-4[, אם כי קיימת עדיין העדפה להשתלות תואמות סוג דם 
בשל העלויות הנוספות הכרוכות בטיפול המכין ושיעור גבוה יותר 

של סיבוכים לאחר ההשתלה ]7[. 
השתלות הכליה בישראל מבוצעות כבר מתחילת שנות ה–60 
של המאה ה–20. בשל המספר הנמוך יחסית של תרומות מהמת, 
שיעור השתלות הכליה מהחי מהווה כיום יותר ממחצית מכלל 
ההשתלות ומספרן גדל והולך ]8[. השתלות הכליה שאינן תואמות 
סוג דם הוכנסו לשימוש לראשונה בישראל במרכז הרפואי רבין 
בשנת 2010. הפרוטוקול שנבחר דומה לזה של Montgomery וחב' 
]4[ מהמרכז הרפואי ג'ון הופקינס שבבולטימור, ארה"ב - המרכז 
הרפואי הראשון בארה"ב שהכניס לשימוש השתלות שאינן 

תואמות סוג דם.

המטרות במחקר
 22 בביצוע  הראשוני  ניסיוננו  את  מסכמים  אנו  זו,  בעבודה 
השתלות מסוג זה, תוך התמקדות על בדיקת הישרדות השתלים 

ומידת היעילות של הפרוטוקול במניעת דחייה מואצת

השתלות כליה מתורם חי שאינן תואמות סוג דם
עם הכנסת טיפולים חדשניים נפרץ מחסום ההתאמה בסוג הדם בביצוע השתלות כליה. 
דיווחים בספרות מהעשור האחרון מוכיחים שיעור הצלחה דומה בביצוע השתלות אלו 
לשיעור ההצלחה בהשתלות תואמות בסוג הדם. המטרה בעבודה שלנו היא לסכם את 

הניסיון הראשוני בביצוע השתלות כליה שאינן תואמות סוג דם במרכז הרפואי רבין. 
שיטות: בתקופה שבין 3.2010 עד 4.2015, 22 חולים מבוגרים עם PRA 0% עברו השתלה 
מתורם חי שאינה תואמת סוג דם. נערכה השוואה ל־325 השתלות מתורם חי מסוג דם 
תואם, שבוצעו במקביל באותה תקופה. הטיפול לנטרול נוגדנים כלל מתן ריטוקסימב )375 
מ"ג/ק"ג/מ2( וכן שלושה מחזורי שחלוף פלסמה ומתן IVIG )0.5 ג'/ק"ג(. נערכה השוואה בין 
שתי הקבוצות לגבי שיעורי ההישרדות של השתל והחולים, הדחייה ותפקוד הכליה לאורך 

המעקב לאחר ההשתלה. 
תוצאות: שיעורי הישרדות השתל ב־1, 3 ו־5 שנים בקבוצת המחקר היו 95.5%, בעוד 
ששיעורי ההישרדות בקבוצת הבקרה לאחר הוצאת איבוד שתל בשל תמותת החולה, 
היו 99.4% בשנה הראשונה ו־97.9% ב־3 ו־5 שנים, בהתאמה )p=ns(. שיעור ההישרדות 
החולים בקבוצת המחקר באותם מרווחי זמן היה 100%, בעוד שבקבוצת הבקרה היו שיעורי 
ההישרדות המקבילים 100%, 98.3% ו־97.5%, בהתאמה )p=ns(. בקבוצת המחקר, בשני 
חולים )9.1%( הייתה דחייה הומורלית, אחד מהם איבד את השתל, בהשוואה לשתי דחיות 
בלבד )0.85%( בקבוצת הבקרה )p<0.05(. לא היה הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות 

בתפקוד שתל הכליה לאורך המעקב. 
מסקנות: השתלת כליה מתורם חי ללא התאמת סוג דם היא אפשרות נוספת להשתלה 
המאפשרת תוצאות מצוינות. בהשתלות אלו נדרש ניטור צמוד של רמת הנוגדנים בדם 

לאחר ההשתלה, כדי להגיב בהקדם לעלייתם ולמנוע הופעת דחייה קשה. 

השתלות כליה; נוגדני ABO )המאגלוטינינים(; דחייה הומורלית; פלסמפרזיס; הישרדות שתל. 
.Kidney transplantation; ABO antibodies )hemagglutinins(; Plasmapheresis; Antibody-mediated rejection; Graft survival
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שיטת המחקר
בתקופה שבין 3.2010-4.2015, סך הכול 22 חולים מבוגרים )>18 
שנים(, ללא ריגוש כנגד אנטיגנים ל–HLA )PRA=0(, עברו השתלה 
ומין  גיל  כללו:  השתלה  לפני  הנתונים  דם.  סוג  תואמת  שאינה 
המקבל והתורם, דיאליזה טרום השתלה, סוכרת ומספר השתלה, 
ונתוני התוצאה כללו: שיעור אי פעילות מיידית של השתל, נתוני 
ברווחי  בדם  הקריאטינין  ורמת  והחולה,  השתל  של  הישרדות 
פרוספקטיבי  באופן  נאספו  אשר  ההשתלה,  לאחר  במעקב  זמן 
בתוכנה ייעודית של מחלקת השתלות. לצורך הערכה של מידת 
היעילות של השתלות שאינן תואמות סוג דם, נערכה השוואה 
דם  מסוג  חי  מתורם  השתלה  שעברו  מבוגרים,  חולים  ל–325 
תואם ללא ריגוש )PRA 0%(, אשר בוצעו במקביל באותה תקופה. 
רמת האיזואגלוטינינים בדם )anti-A או anti-B( נקבעה בשיטת 
מיהולים כפולים של דגימת הדם בתמיסת מלח )סליין( עם 0.8% 
ריאגנט כדוריות אדומות )DiaMed GmB, Switzerland(. כייל הנוגדנים 
נקבע על ידי שימוש ב–Coombs IgG Gel Cards על פי הוראות אותו 
היצרן. רמת הנוגדנים נקבעה על פי המיהול הגבוה שבו הייתה עדות 
תגובה של +1. רמת המטרה בטיפול לפני השתלה הייתה מיהול 1:8. 
הטיפול להורדת רמת הנוגדנים כלל: מתן ריטוקסימב 500 
מ"ג במינון חד פעמי 3-2 שבועות לפני ההשתלה, בהתאם לרמת 
האיזואגלוטינינים הבסיסית. שבוע לאחר מתן הריטוקסימב 
ניתנו שלושה טיפולי פלסמפרזיס עם החלפת 1.5 נפח פלסמה 
בכל טיפול והחזר אלבומין 5%. בכייל נוגדנים של 1:64 ומעלה 
נדרשה לעיתים תוספת של 3-1 מחזורים נוספים של פלזסמפרזיס 
להורדת הנוגדנים לרמה הנדרשת )1:8). בתום כל טיפול ב 
פלסמפרזיס ניתן עירוי של IVIG 0.5 ג'/ק"ג. כמו כן, שבועיים לפני 
 X2 השתלה הוחל טיפול למניעת דחייה הכולל טקרולימוס )3 מ"ג
ביום(, ומיקופנולט מופטיל–מיפורטיק )360 מ"ג X 2 ביום(. כל 
החולים קיבלו שלוש מנות של תימוגלובולין במינון 1.5-1 מ"ג/ק"ג 
- מנה ראשונה בהשתלה ושתי מנות נוספות לאחריה בהתאם 
לספירת הלימפוציטים בדם, במטרה להוריד את רמתם ל–100 
תאים לממ"ק. טיפול האחזקה למניעת דחייה כלל טקרולימוס 
במטרה להגיע לרמת סף של 12-8 ננוגרם/מ"ל בשלושת החודשים 

הראשונים לאחר ההשתלה, מיפורטיק וסטרואידים במינון יורד.
על פי הפרוטוקול לאחר ההשתלה, נוטרה רמת איזואגלוטינינים 
בדם בימים 2, 5, 7, 10 שבועיים, חודש ו–3 חודשים. עם העלייה 
ברמת הנוגדנים מעל 1:16 ניתן טיפול נוסף בפלסמפרזיס. ביופסיה 
של הכליה בוצעה רק בשל עלייה ברמת הקריאטינין בדם ולא 
במסגרת פרוטוקול. לצורך ההערכה סטטיסטית נערכה השוואה 
של מדדים כמותיים באמצעות תבחין t-test לא פרמטרי ותבחין 
 χ ושל מדדים קטגוריים באמצעות תבחין ,Mann-Whitney U test
בריבוע או תבחין Fisher לפי הצורך. חישובי הישרדות שתל ומקבל 
בוצעו בשיטת Kaplan-Meier עם תבחין log-rank. ניתוח הנתונים 

בוצע באמצעות תוכנת SPSS גרסה 21. 

תוצאות
מבין החולים בקבוצת המחקר, שמונה חולים מסוג דם O קיבלו 
כליה מתורם מסוג דם A )3 תורמים( או B )5 תורמים(. תשעה 
B )2 תורמים(  A קיבלו כליה מתורם מסוג דם  חולים מסוג דם 
או AB )7 תורמים(, וחמישה חולים מסוג דם B קיבלו כליה מסוג 
ההמאגלוטינינים  רמת  תורמים(.   2(  AB או  תורמים(   3(  A דם 
הקבוצות  שתי   .)1 )תרשים  ל–1:128  עד  שלילית  הייתה  בדם 
והמקבלים,  התורמים  של  הדמוגרפיים  במדדים  שונות  היו  לא 

צורך בדיאליזה לפני השתלה, תחלואה בסוכרת, מספר השתלה 
ורמת קריאטינין של התורם )טבלה 1(. בשתי הקבוצות לא היה 
והצורך  הבדל משמעותי בשיעור אי פעילות מיידית של השתל 
בהשוואה  המחקר  בקבוצת   )13.6%( חולים   3/22  - בדיאליזה 

ל–24/325 )7.4%( בקבוצת הבקרה. 
הישרדות שתל הכליה: לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית 
בהישרדות השתלים לאורך זמן. שיעור הישרדות השתל ב–1, 3 
ו–5 שנים בקבוצת המחקר היה 95.5%, בעוד ששיעור הישרדות 
השתל ללא תמותה של החולה בקבוצת הבקרה היה 99.4% בשנה 
הראשונה ו–97.9% ב–3 ו–5 שנים, בהתאמה. בקבוצת המחקר 
חולה אחד איבד את השתל בשל דחייה הומורלית ביום ה–15 )ר' 
בהמשך(. בקבוצת הבקרה איבדו שמונה חולים את השתל, כולל 
ארבעה חולים בשל מוות עם שתל מתפקד, שני חולים בשל מחלת 
כליה נשנית ושני חולים נוספים - האחד פקקת בווריד מיד לאחר 

ההשתלה והשני בשל דחייה כרונית 725 יום לאחר ההשתלה.
הישרדות החולים: לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית 
בהישרדות החולים בהשוואה בין שתי הקבוצות. שיעור הישרדות 
100%, בעוד  ו–5 שנים היה   3 החולים בקבוצת המחקר ל–1, 
שבקבוצת הבקרה שיעורי ההישרדות המקבילים היו 100%, 98.3% 
ו–97.5%, בהתאמה. סיבות המוות בקבוצת הבקרה היו אלח דם )2 
חולים( בימים 697 ו–946 לאחר ההשתלה וממאירות )2 חולים( 

בימים 421 ו–1082 לאחר ההשתלה.

ABO–אי התאמה ב
22 חולים

ABO–התאמה ב
325 חולים

40.5±16.745.9±14.3גיל מקבל
6/1693/232מין מקבל: נשים/גברים

68%64%דיאליזה לפני השתלה
13.6%22.8%סכרת

מס' השתלה )מס' חולים(
1
2
3

20
2
0

298
25

2
49.1±11.644.8±11.2גיל תורם

14/8159/166מין תורם: נשים/גברים
0.8±1.30.79±1.6קריאטינין תורם )מג%(

טבלה 1:
נתוני חולים בשתי הקבוצות עם וללא התאמת סוג דם לפני השתלה

תרשים 1:
מספר החולים על פי עוצמת הנוגדנים כנגד ABO לפני השתלה
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דחיות: בקבוצת המחקר היה אירוע יחיד של דחייה חדה 
)Acute rejection( משולבת תאית והומורלית )AMR(, שהוכחה על 
פי מימצאי ביופסיה ביום השביעי לאחר השתלה. החולה הגיב 
לטיפול משולב בטימוגלובולין וב פלסמפרזיס. חולה זה החל בכייל 
המאגלוטינינים של 1:64 לפני השתלה שירד לרמת הסף ושבוע 
לאחר ההשתלה נשאר נמוך - 1:2. בחולה נוסף עם כייל נוגדנים 
של 1:128, שהורד באמצעות הטיפול ל–1:4 לפני ההשתלה, עלה 
כייל הנוגדנים ביום ה–5 לאחר ההשתלה ל–1:64, ולמרות קבלת 
טיפול מלא כולל פלסמפרזיס וריטוקסימב, החולה איבד את שתל 
הכליה שבועיים לאחר ההשתלה. חולה נוסף עבר ביופסיה בשל 
עלייה קלה של קריאטינין עם מימצא של "דחייה גבולית" והגיב 
לטיפול בסטרואידים. בהשוואה בין שתי קבוצות, בשני חולים 
בקבוצת המחקר )9.1%( הייתה דחייה הומורלית בהשוואה לשתי 
דחיות הומורליות בלבד )0.85%( בקבוצת הבקרה, הבדל שהיה 
משמעותי סטטיסטית )p<0.05(. שיעור דחיית התאים בביופסיה 
במהלך החודש הראשון לאחר ההשתלה היה 4.5% בקבוצת 

המחקר בהשוואה ל–5.2% בקבוצת הבקרה. 
רמת הנוגדנים )המאגלוטינינים( לפני ההשתלה ולאחריה: לפני 
ההשתלה, רמת הנוגדנים ירדה לרמת הסף )1:8( לאחר פלסמפרזיס, 
בממוצע שלושה מערכי טיפול )Sessions( לחולה )בין 6-0 טיפולים(. 
לאחר ההשתלה, רק בחולה אחד שפיתח דחייה הומרלית, אשר 
גרמה לאיבוד השתל, נצפתה עלייה משמעותית בכייל הנוגדנים 

ב–30 הימים הראשונים לאחר ההשתלה )תרשים 2(. 
זיהומים לאחר ההשתלה: בקבוצת המחקר נמצאו במעקב בששת 
החודשים הראשונים שלושה חולים שפיתחו זיהום נגיפי בנגיף 
ציטומגלו )CMV( )13.6%(, חמישה חולים עם פוליומה בדם )22.7%), 
אחד מהם בלבד עם פגיעה בכליה. בנוסף, שישה חולים פיתחו זיהום 

בדרכי השתן, מהם ארבעה עם יותר מאירוע יחיד של זיהום. 
תפקוד שתל הכליה: במעקב אחר רמת הקריאטינין לאחר 
ההשתלה לא היה הבדל משמעותי סטטיסטית בהשוואה בין שתי 

הקבוצות )טבלה 2(. 

דיון
ומחזקות  התוצאות בסדרה שלנו אינן שונות מהמדווח בספרות 
את הטענה, כי אין הבדל בתוצאות קצרות הטווח בהשוואה בין 
ההשתלה שתואמת סוג דם לכזו שאינה תואמת סוג דם. יחד עם 
והולך  עולה  שונים  וסיבוכים  שתל  לאיבוד  שהסיכון  נראה  זאת, 
בהתאם לכייל הנוגדנים הבסיסי לפני ההשתלה. בספרות מדווח 

שעברו  בחולים  ההשתלה  לאחר  יותר  גבוה  דימומים  שיעור  על 
גורמי  מהרחקת  כתוצאה  פלסמה,  שחלופי  של  יותר  גדול  מספר 
 Partial(  PTT של  הארכה  עם  הפיברינוגן  ברמת  וירידה  קרישה 
thromboplastin time( ]9[. בסדרה שלנו, רק חולה אחד פיתח דימום 
לאחר ההשתלה שהצריך ניתוח נשנה )חוזר(. חולה זה עבר שלושה 
שחלופים בלבד ובכדי למנוע דמום בניתוח, נפח הפלסמה בשחלוף 
המרחיקות  בקולונות  השימוש  קפואה.  בפלסמה  הוחלף  האחרון 
 )anti-A, anti-B( ההמאגלוטינינים  את  )ספציפי(  סגולי  באופן 
אמור להפחית סיכון זה ]10[, אם כי גם ביישום שיטה זו, בחולים 
עם כייל נוגדנים גבוה דווח על סיבוכי דמם לאחר ההשתלה ]11[. 

עם הניסיון ולנוכח המדווח בספרות, שינינו לאחרונה את 
הפרוטוקול והתאמנו אותו לפי כייל הנוגדנים, בדומה לדיווח של 
מרכז ההשתלות בלונדון )Guy’s Hospital( ]12[. על פי פרוטוקול 
זה, אין צורך במתן טיפול כלשהו לפני השתלה בכייל נוגדנים 1:4 
או נמוך מזה. בכייל של 1:8 שהוא כייל המטרה, אין צורך בביצוע 
פלסמפרזיס. אנו מטפלים במתן מנה אחת של ריטוקסימב בחולים 
אלו למניעת תגובה מאוחרת של תאי ה B לאחר ההשתלה. מעל 
כייל של 1:8 ניתן אצלנו הטיפול המלא הכולל שלושה שחלופי 
I IVIG וריטוקסימב. יחד עם זאת, במרכזים  פלסמפרזיס עם 
אחרים מדווח על תוצאות טובות גם ללא טיפול בריטוקסימב 
]14,13[. בחולים עם כייל נוגדנים 1:256 וגבוה יותר אנו מנסים 
לבצע שלושה טיפולי פלסמפרזיס במטרה לבדוק תגובה לפני מתן 
הריטוקסימב. בהיעדר תגובה לטיפול זה בהורדת הנוגדנים מתחת 
ל–1:64, אנו נמנעים מלהתקדם להשתלה. על פי הדיווחים בספרות, 
ביצוע השחלופים בשימוש בקולונות נושאות אנטיגנים סגוליים 
)ספציפיים( כנגד ההמאגלוטינינים בחולים אלו, נמצא יעיל יותר 
מפלסמפרזיס בהורדת הנוגדנים לכייל המטרה ומקטין את מספר 

השחלופים הכולל ]10[. 
הסיכון לדחייה הומורלית הוא באופן חד משמעי גבוה יותר 
בחולים העוברים השתלה שאינה תואמת סוג דם; סיבוך זה גורם 
לאיבוד שתל בשבועיים הראשונים לאחר ההשתלה ]15,4[. בסדרה 
שלנו, שני חולים פיתחו דחייה מסוג זה ואחד מהם איבד את 

טבלה 2:
 )ABOi( תפקוד שתל הכליה במעקב - השוואה בין קבוצת המחקר

לבין קבוצת הבקרה של השתלות תואמות סוג דם

NMeanStd. DeviationStd. Error Mean

Cr7Day221.931.308279מחקר.
.3201.631.253070בקרה

Cr30Days211.45433.095מחקר.
.3001.41801.046בקרה

Cr90Days191.59551.126מחקר.
.2931.34401.023בקרה

Cr180Days171.58676.164מחקר.
.2611.37464.029בקרה

Cr1Year151.51630.163מחקר.
.2261.34506.034בקרה

Cr2Year121.393339385.11369מחקר.
.1381.312664801.05516בקרה

Cr3Year71.418636338.13735מחקר.
.781.43671.0187211535בקרה

Cr4Year31.436717616.10171מחקר.
.291.279033995.06313בקרה

תרשים 2:
כייל נוגדני סוג הדם )anti-A, anti-B( לפני ההשתלה ולאחריה
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השתל כתוצאה מדחייה זו. כדי למנוע דחייה הומורלית מיד לאחר 
ההשתלה, יש צורך בניטור כייל הנוגדנים מיד לאחר ההשתלה, 
ולמרות שעלייה בכייל הנוגדנים מקדימה הופעת דחייה, יש דיווחים 
על דחייה קשה ואובדן שתל גם ללא עלייה ברמת הנוגדנים ]13[. 
לנוכח זאת, אנו סבורים שבחולים כייל נוגדנים 1:64 או גבוה יותר, 
רצוי להוסיף שחלוף אחד של פלסמפרזיס יומיים או שלושה לאחר 

ההשתלה למרות הסיכון לדימום. 
בספרות דווח על שיעור גבוה יותר של זיהומים בחולים שעברו 
השתלה שאינה תואמת סוג דם ]16[. באחת הסדרות העדכניות 
מדווח על שיעור סיבוכים גבוה יותר בנגיף הפוליומה הגורם 
לנפרופתיה ולאיבוד מוקדם של שתלים ]17[. נתון זה יכול להיות 
מוסבר בהגברת הפרוטוקול למניעת דחייה ומתן ריטוקסימב 
B למשך כשישה חודשים. בסדרה שלנו  המנטרל פעילות תאי 
נצפה שיעור של 22.7% זיהום בנגיף הפוליומה, למרות שרק חולה 
אחד פיתח פגיעה בכליה על רקע זיהום זה - שיעור כפול מהשיעור 
המצוטט באוכלוסיה העוברת השתלה תואמת סוג דם ]18[. בנוסף, 
13.6% פיתחו זיהום בנגיף ציטומגלו. לגבי זיהומים בדרכי השתן, 
זהו גורם הזיהום החיידקי השכיח בחולים מושתלי כליה, והשיעור 
של 27.2% בסדרה שלנו אינו שונה מהשיעור המצוטט בספרות שנע 
בין 25%-75% ]19[. נראה, כי הארכת הטיפול הפומי בגנציקלוויר 
פומי משלושה לשישה חודשים לאחר ההשתלה ומעקב צמוד 
אחר פוליומה בדם, עשויים להפחית את שיעור הזיהומים הגבוה 
בהשתלות אלו, שבהן ניתן טיפול מדכא חיסון )אימונוסופרסיבי( 

לפני ההשתלה ומיד לאחריה.
לאחרונה, בדומה למדינות אחרות בעולם, אנו מעדיפים להכניס 
זוגות שאינם מתאימים בסוג הדם לתוכנית ההצלבות; תוכנית זו 
בנויה ממאגר זוגות של תורמים ומקבלים שניתן להחליף ביניהם 
כדי למצוא מיתאם טוב יותר. הכנסת זוגות שאינם תואמי סוג 
דם לתוכנית ההצלבות מסייע להגדלת מאגר הזוגות ומגדיל את 

הסיכוי למצוא התאמה לחולים שקשה לאתר להם תורם מתאים, 
בשל נשאות של נוגדנים כנגד אנטיגנים ברקמות לאחר השתלה 
קודמת, לידות, או קבלת עירוי דם ]20[. יחד עם זאת, כאשר 
המקבל נושא סוג דם O, קשה יותר למצוא זוג מתאים להצלבה, 
ולכן בחולים אלו נבחר ביצוע השתלה שאינה תואמת סוג דם אם 
זמן ההמתנה הצפוי עד לאיתור ההצלבה המתאימה אינו עולה על 

שישה חודשים. 
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יין אדום מונע נזקי עישון בכלי הדם

כרוניקה

עשן סיגריות גורם נזקים לאנדותל כלי הדם, לדלקות בכלי הדם 
ובמערכות אחרות, ומזרז את הזדקנות התאים. נמצא, כי צריכת יין 
 Am( 'אדום קשורה בהפחתת אירועי לב וכלי דם, ולכן שוורץ וחב
J Med 2017;130:95( חקרו האם יין אדום ימנע את הנזקים הללו. 
החוקרים איפשרו לנכללים לעשן שלוש סיגריות, וחלקם שתו כמות 
מדודה של יין אדום לפני העישון כדי להגיע לריכוז של 0.075% 
אלכוהול בדם. נבדקו מדדים לפני העישון ומאה דקות אחריו: 
ערכים כימיים בדם, נוסחת תאי דם )"ספירת דם"(, רמות ציטוקינים 

בדם, רמות תאי +CD 14 וביטוי גנים בהם ועוד. 

בהשוואה לנתוני תחילת הניסוי, נמצאה עלייה בריכוזי 
ליקוציטים וניטרופלים, וירידה בריכוזי לימפוציטים ואאוזינופילים 
יין. רמות רנ"א שליח המקודד  בקרב המעשנים שלא שתו 
TNF אלפא אינטרליקין 1 ביתא עלו וכן רמת  לאינטרליקין 6, 
החלבון של אינטרליקין 6 בפלסמה. כמו כן נמצא, כי עישון עיכב 
פעילות טלומראזה בתאים חד גרעיניים )מונונוקלאריים(. בקבוצה 
ששתתה יין לאחר העישון נמצאה הפחתה משמעותית בנזקים 

לאנדותל, במאפייני דלקת ובסמנים של הזדקנות תאים.
איתן ישראלי

כפייה ושכנוע גם יחד למתנגדי החיסונים

כרוניקה

סירוב לקבלת חיסונים ובעקבות כך ירידה בחסינות העדר באוכלוסיה, 
הביאו בשנים האחרונות להתפרצויות של מחלות זיהומיות, לבזבוז 
משאבים של בריאות הציבור ולהקצנת הוויכוח בין מתנגדי החיסונים 
לתומכיהם. ג'יימס קולגרוב מהמחלקה למדעי הרפואה הסוציאלית 
באוניברסיטת קולומביה, העלה את השאלה מה עדיף, שכנוע או 
כפייה כדי לשפר את הפצת החיסונים באוכלוסיה. קולגרוב מזכיר, 
כי במאה ה־19 כפיית חיסונים הייתה הדרך המסורתית של רשויות 
בריאות הציבור, שפירסמו חוקים הכופים חיסון נגד אבעבועות 
שחורות לילדים ומבוגרים כאחת. חוקי החיסונים כללו עונשים 
לסרבנים כולל הרחקה מבתי ספר, קנסות והסגר למבוגרים. יעילות 
כפיית החיסונים הוכחה בהפחתת התפרצויות מחלות זיהומיות 

לעומת מדינות שלא כפו אותם. 
כפייה זו עוררה שאלות אתיות של התערבות המדינה בחיי 
הפרט, חופש הבחירה ובקרת ההורים על ילדיהם. כיום כל המדינות 
בארה"ב מאפשרות פטור מחיסונים משיקולים רפואיים, וכמעט 
כולן מאפשרות פטור על רקע דתי או פילוסופי. למרות האפשרות 
לפטור, חוק הכופה חיסון הוא מטרה להתנגדות. גישת שכנוע 
הציבור התפתחה בשנות העשרים של המאה שעברה, במקביל 
לתפוצת אמצעי התקשרות ההמוניים. בשנות החמישים, עם 
פיתוח החיסון נגד נגיף הפוליו, סוציולוגים, פסיכולוגים ומדענים 
מתחומי בריאות הציבור האחרים החלו לזהות גישות, יחס, אמונות 
וכיו"ב העשויות להשפיע על גישת הציבור לחיסונים. גישת השכנוע 

המקובלת פוליטית עדיפה, אך היא צורכת זמן ומשאבים, וכשהיא 
ננקטת כגישה יחידה אינה יעילה דיה. למרות שסרבנות חיסונים על 
רקע דתי אינה שכיחה, איגוד "הנוצרים המדעיים" מתנגדים להם 
נמרצות. סרבנות נפוצה גם בקרב קהילות סגורות דוגמת האמיש, 
שהתפרצות חצבת תועדה בקרב קהילה זו באוהיו עקב כיסוי נמוך 
של חיסונים ויבוא של הנגיף מהפיליפינים על ידי שני חברי הקהילה. 

בהתפרצות זו לקו 380 איש בחצבת. 
כיום המצדדים בחיסונים מנסים לרתום את שתי הגישות גם 
יחד, דהיינו שכנוע בצד כפייה בחוק. המושג המקובל היום לסרבני 
חיסון הוא "מהססי חיסון", מושג הכולל קשת של סרבנים הדוחים, 
מסתייגים, ואלה שמסרבים לחלק או לכל חיסון שהוא. הבנת 
המניעים של קבוצות אלה, יכולה להביא לבניית מסר מתאים וסגולי 
שיועבר באמצעי התקשורת בצורה נכונה. מחקרי עוקבה הניבו 

מימצאים שונים התומכים בגישה זו או שוללים אותה. 
בשנת 2015, החלה קליפורניה לאשר פטור מחיסונים רק על 
רקע רפואי, והצטרפה לעוד שלוש מדינות שבחרו לאכוף ביתר 
את מדיניות החיסון. ייתכן שמדינות נוספות יילכו בדרכן. כפיית 
החיסונים הוכחה כיעילה במשך שתי מאות שנים, ושום שיטת 
שכנוע לא תהיה יעילה כמוה. עם זאת שילוב בין השתיים הוא 
הגישה המועדפת, יחד עם הבטחת אספקת תרכיבים זמינה ומושגת 

לאוכלוסיה.
איתן ישראלי
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הקדמה
בספרות  נדון  כלליים  חולים  בבתי  באשפוז  התמותה  שיעור 
איכות.  כמדד  התאמתו  לגבי  הסכמה  קיימת  ולא  העולמית, 
היעד  אוכלוסיות  תמהיל  את  להשוות  הקושי  היא  לכך  הסיבה 
וכנגזר מכך את תמהיל החולים בין בתי החולים השונים, ולפיכך 
בעלת משמעות סטטיסטית. תמותה  להשוואה  להגיע  ניתן  לא 
תוך 42 שעות מהאשפוז נחשבת לחריגה ומחייבת דיווח למשרד 

הבריאות ]1[.
בשנת 2000 היו כ–2.4 מיליון אירועי פטירה בארה"ב ובשנת 
2010 כ–2.5 אירועי פטירה, כשליש מהם בשתי השנים קרו בבתי 
חולים כלליים ]4-2[. חלה ירידה של 8% בשיעורי התמותה בבתי 
החולים בין השנים 2010-2000 בהשוואה לאוכלוסייה הכללית 
11% במספר האשפוזים,  באותן שנים, למרות העלייה של 
ללא הבדל משמעותי בין נשים לגברים ]5[. בשנת 2010, 27% 
מהתמותה הייתה בחולים בני 85 שנים ומעלה )עלייה של 9% 
משנת 2000( ו–75% היו בגיל 65 שנים או יותר )ירידה של 3% 

משנת 2000(. גיל התמותה הממוצע היה 73 שנים. במהלך השנים 
חלה ירידה משמעותית בשל גורמי התמותה של אי ספיקת נשימה, 
דלקת ריאות, מחלות כליה, סרטן, שיתוק המוח ומחלות לב, וחלה 
עלייה רק באלח הדם )ספסיס( בשיעור של 17% ]5[. משך האשפוז 
בחולים שנפטרו עלה מ–4.8 ימים בממוצע ל–7.9 ימים. נתונים 
אלה נאספו בסקר של מכתבי השחרור מבתי החולים בארה"ב 
)National Hospital Discharge Survey = NHDS( ולא שימשו כבסיס 
להשוואה בין בתי החולים. נתוני התמותה במהלך 24 שעות 

מהקבלה לאשפוז תוחקרו פחות ואולי רק לא פורסמו.
יחד עם זאת, תקנות מנהל הרפואה של משרד הבריאות בישראל 
מנחות חובת דיווח של מקרי פטירה תוך 24 שעות מהקבלה לבית 
החולים, פרט לחולים במצב סופני של מחלות כרוניות או ניווניות 
]1[. בפתיח לתקנה מוסברת הסיבה לדרישת הדיווח בקידום בטיחות 
המטופל והצורך בלמידה מערכתית. באמירה זו יש משום הצהרה 
כי תמותה תוך 24 שעות מהקבלה לבית החולים מהווה מדד איכות 
תוצא, שיכול לשקף את איכות תהליך הטיפול )ליתר דיוק אי איכות(. 
השערת המחקר הייתה כי תמותה באשפוז במחלקות הפנימיות 

תמותה מוקדמת במהלך אשפוז )תוך 24 שעות( 
 במחלקות הפנימיות: מדד איכות פוטנציאלי 

או משתנה המושפע מגורמים מרובים?
הקדמה: שעור התמותה באשפוז הוא מדד תוצא המשקף לכאורה את איכות הטיפול. אין 
הסכמה בספרות העולמית לגבי התאמת שיעור התמותה באשפוז כמדד איכות לנוכח 
תמהיל מאושפזים שונה, כך שלא מתאפשרת השוואה בעלת משמעות. מחקרים לגבי 

תמותה תוך 24 שעות בפנימיות לא פורסמו. 
מטרות: בדיקת שיעור הפטירה תוך 24 השעות במחלקות הפנימיות והערכה אם מתאים 

להוות מדד איכות.
שיטות: מחקר פרוספקטיבי היסטורי שבו נכללו כל המאושפזים לפנימיות בין ה־1.7.14 
ל־30.6.15 במרכז הרפואי רבין. נבדקה פטירת חולים באשפוז ובמהלך שבעת הימים שלאחר 
השחרור. התמקדנו במאפייני הנפטרים תוך 24 שעות, באבחנה הראשית )הנחנו שהיא 
גם סיבת המוות( ובתחלואה נלווית. בוצע ניתוח סטטיסטי תיאורי של מאפייני הנפטרים 

ושיעורי הפטירה ב־SPSS גרסה 22. 
תוצאות: בתקופת המחקר אושפזו בפנימיות 25414 חולים. 1,620 מהם נפטרו באשפוז 
)6.37%(, מהם 164 חולים )0.65%( נפטרו תוך 24 שעות )10.1% מהפטירות באשפוז( שהם 
נשוא המחקר. גילם היה מבוגר מאד )חציון 82 שנים(, רבים חוסים במוסד סעודי וכמעט 
כולם הובאו באמבולנס. האבחנות הראשיות המובילות בשכיחותן היו אלח דם )24%(, דלקת 

ריאות )22%(, סרטן גרורתי )9%( ואירוע נירולוגי חריף )5%(. 
דיון ומסקנות: התוצאות שוללות עודף מוחלט או יחסי בפטירות תוך 24 שעות מהאשפוז 
בפנימיות. מאפייני הנפטרים מאפשרים להניח כי ככלל התמותה תוך 24 שעות הייתה 

צפויה ובלתי ניתנת למניעה. 
סיכום: אין עודף בפטירות מוקדמות, התמותה צפויה ונמצאה השפעה עונתית. לנוכח 
נתונים אלה והשונות בתמהיל בין המרכזים הרפואיים, המדד אינו מתאים להוות מדד 

איכות בין ארגוני. 

מחלקה פנימית; תמותה באשפוז; מדד איכות.
.Internal medicine ward; Mortality during hospitalization; Quality indicator
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במהלך 24 שעות ראשונות )מהכניסה( עודפת ביחס לתמותה 
בהמשך האשפוז, והיא אינה רק פועל יוצא של מצבם הכללי של 
החולים וביטוי מהמהלך הצפוי של מחלתם )קרי מוות בלתי נמנע(, 

כך שראוי שתיקבע כמדד איכות להשוואה בין מרכזים רפואיים.

מטרות
התמותה  שיעור  את  לבדוק  הייתה  במחקר  הראשונה  המטרה 
להעריך  במטרה  שעות,   24 תוך  הפנימיות  במחלקות  באשפוז 
האם יש עדויות לשיעור תמותה מוגבר, וכך לקבל או לדחות את 
את  להעריך  הייתה  במחקר  השנייה  המטרה  המחקר.  השערת 
מאפייני החולים ואת גורמי התמותה, ולנסות לבחון אם התמותה 
המטרה  בחלקה.  ולו  למניעה,  ניתנת  או  צפויה  שעות   24 תוך 
ששיעור  ראוי  האם  בשאלה:  לדון  הייתה  במחקר  השלישית 
יוצע כמדד  תמותה תוך 24 שעות באשפוז במחלקות הפנימיות 

איכות־תוצא להשוואה בין מרכזים רפואיים.

שיטות
מערך המחקר הוא פרוספקטיבי היסטורי שבו נכללו כלל החולים 
בין  רבין,  שהתקבלו לאשפוז במחלקות הפנימיות במרכז הרפואי 
התאריכים 1 יולי 2014 ועד 30 יוני 2015. הוגדרו שלושה משתני 
מוקדמת  תמותה  לאשפוזם;  שהביאה  למחלה  המיוחסת  תמותה 
ותמותה  בכלל  אשפוז  במהלך  תמותה  שעות(,   24 )תוך  באשפוז 
במהלך שבעה ימים לאחר השחרור )תמותה שניתן ליחסה לתחלואה 
שבאשפוז(. זוהו החולים שנפטרו באשפוז בכלל, אלו שנפטרו תוך 
24 שעות מכניסתם בשערי המרכז הרפואי ונפטרים במהלך שבעה 
ימים לאחר השחרור. נסקרו מאפייני החולים שנפטרו בכלל ואלו 
שנפטרו תוך 24 שעות בפרט. נסקרה התחלואה שהביאה לפטירה 
תוך 24 שעות מקבלתם לאשפוז ותחלואה נלווית, ובכלל זה נסקרה 
במרכז  הפנימיות  המחלקות  )כל  המחשבית  הרפואית  הרשומה 
הקמליון  תוכנת   - ממוחשב  חולה  תיק  עם  עובדות  רבין  הרפואי 

גרסת מנהלת שירותי בריאות כללית(.
איסוף הנתונים בוצע בגיליון אקסל והניתוחים הסטטיסטיים 
בוצעו ב–SPSS גרסה 22. השתמשנו ב–Student T-Test בהשוואת 
בוצע  שיעורים.  להשוואת   Fisher exact test–וב ממוצעים 
ניתוח סטטיסטי תיאורי של קבוצת הנפטרים תוך 24 שעות 
מההתקבלות לאשפוז: גיל, מין, צורת הגעה לבית החולים, 
מקום המגורים )בית החולה או מוסד סעודי(, מאפייני ההפניה, 
תלונה בכניסה, אבחנת המיון בקבלה לאשפוז, אבחנה ראשית 
שהתייחסנו אליה כסיבת המוות לגבי נפטרים ותחלואה נלווית. 
חושבו שיעורי התמותה במהלך האשפוז בכלל ופטירה תוך 24 
שעות בפרט. חושב שיעור התמותה המיוחס לאשפוז במשך 
שבעה ימים לאחר השחרור. חושבו תרומת הפטירה המוקדמת 
מכלל הפטירה באשפוז וכן מכלל הפטירה המיוחסת לתחלואה 
שהביאה לאשפוז; חושב שיעור תמותה יומי ממוצע; וחושבו 

שיעורי התמותה באשפוז על פי עונות השנה.

תוצאות
אושפזו   2015 יוני   30 עד   2014 יולי   1 המחקר  תקופת  במהלך 
במחלקות הפנימיות של המרכז הרפואי רבין 25,414 חולים, מהם 

164 נפטרו תוך 24 שעות.
והמאפיינים  הדמוגרפים  מובאים המאפיינים   1 בטבלה 
זו. רובם אושפזו עקב מחלה חדה דרך  הקליניים של קבוצה 

המחלקה לרפואה דחופה )98%(. מרביתם מבוגרים מאוד חציון 
82 שעות. נמצאה שולטנות )דומיננטיות( קלה לנשים בשיעור 
של 52% )48% גברים(, שיעור ניכר )קרוב ל 40%( חוסים במוסד 
סעודי וכמעט כולם )90%( הובאו באמבולנס בשכיבה. התלונות 
השכיחות ביותר היו חולשה, קוצר נשימה, בחילה, חום וכאב. 
שלוש האבחנות הראשיות השכיחות ביותר היו אלח דם )24%(, 
דלקת ריאות )22%(, סרטן גרורתי )10%( ואירוע נירולוגי חד 
)5%(. בתחלואה הנלווית יש לציין שיטיון מתקדם ביותר מ–20%, 
זיהום לא נשלט ביותר מ–50%, וכן אי ספיקת לב ואי ספיקת כליות 

בשיעור של 13% כל אחד. 
בטבלה 2 מפורטות הפטירות המיוחסות לאשפוז )ליתר דיוק 
לסיבה שהביאה לאשפוז(, הכוללות את התמותה באשפוז בכלל 
והפטירה המוקדמת )תוך 24 שעות( בפרט ונפטרים במהלך השבוע 
שלאחר השחרור. סך הכול 1,620 מהמאושפזים נפטרו באשפוז 
)6.37%(, 164 חולים מהמאושפזים נפטרו תוך 24 שעות מכניסתם 
בשער בית החולים )0.65%(,  276 חולים נפטרו במהלך שבעה 
ימים לאחר השחרור - ואלה תורמים שיעור תמותה נוסף המיוחס 
לאשפוז של 0.97% )מכלל המאושפזים(. סך שיעור הפטירה 
המיוחסת לתחלואה שהיא סיבת האשפוז )פטירה באשפוז ופטירה 
במהלך שבעה ימים לאחר השחרור( הוא 7.34%. הממוצע היומי 

N = 164מאפיין
80.2±11.8ממוצע וסטית תקןגיל )שנים(

82חציון
80.5%שיעור מעל 70
56.1%שיעור מעל 80

48%זכרמין
52%נקבה

39.5%מוסד גורם מפנה
34.2%פניה עצמית/בן משפחה

18.4%רופא
7.9%לא ידוע

86.8%אמבולנסצורת הגעה
13.2אמצעי אחר

28.9%חולשהתסמין עיקרי בקבלה
26.3%קוצר נשימה

15.8%בחילה
10.5%חם

10.5%כאב
8.0%לא ידוע

24%אלח דם )ספסיס(אבחנה ראשית
22%דלקת ריאות 
9%סרטן גרורתי

7%זיהום ממוקם אחר
5%אירוע נוירולוגי חריף 

אבחנה משנית העלולה 
להיות גורם תורם 

להחמרה

50%זהום לא נשלט 
20%דמנציה

19%פרפור פרוזדורים
13%אי ספיקת לב

13%אי ספיקת כליות

טבלה 1:
 מאפיינים דמוגרפיים - תמותה תוך 24 שעות מהאשפוז 

במחלקות הפנימיות 
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לפטירה באשפוז הוא 0.95% )סך הפטירות חלקי סך ימי האשפוז( 
בהשוואה לשיעור של 0.67% בפטירה תוך 24 שעות ראשונות.

בתרשים 1 מפורטת התפלגות הנפטרים על פי מועד הפטירה 
ומודגם בו, כי פטירה מוקדמת באשפוז )תוך 24 שעות( תורמת 
8.6% מכלל הפטירות המיוחסות לאשפוז, פטירה באשפוז לאחר 
24 שעות תורמת כ–76.8% מכלל הפטירות המיוחסות לאשפוז, 
ותמותה במהלך שבעה ימים לאחר השחרור גורמת לכ–14.6% 

מכלל הפטירות המיוחסות לאשפוז.
בטבלה 3 מובאים שיעורי התמותה הכלליים ועל פי חודש. 
מפתיעה התנודתיות בכל אחד משיעורי התמותה הללו באשפוז 
במהלך 12 חודשים עוקבים. טווח שיעורי התמותה המוקדמת 
תוך 24 שעות בין חודשי השנה הוא 1.12%-0.41%, וטווח שיעורי 

התמותה באשפוז בכלל הוא 8.90%-5.17%. 
אם בוחנים את המימצאים בסיווג עונתי, נמצאה שונות 
בשיעורי תמותה מוקדמת תוך 24 שעות )חורף - 0.82%, אביב 
- 0.64%, קיץ - 0.47% וסתיו - 0.76%( המגלמת יחס סיכון נמוך 
לתמותה מוקדמת תוך 24 שעות בקיץ )0.71RR=( )העונה עם 
שיעור התמותה המוקדמת תוך 24 שעות הנמוך ביותר( ויחס סיכון 
גבוהה לתמותה מוקדמת תוך 24 שעות בחורף )RR =1.22( )העונה 

עם שיעור התמותה המוקדמת תוך 24 שעות הגבוה ביותר(. 
שונות פחות בולטת נמצאה בשיעורי התמותה באשפוז בחלוקה 
עונתית )חורף -7.9%, אביב - 6.6%, קיץ - 6.2% וסתיו - 6.6%( 
עם יחס סיכון נמוך לתמותה בקיץ )RR=0.90( )העונה עם שיעור 
התמותה באשפוז הנמוך ביותר( המגלמת יחס סיכון גבוה לתמותה 
בחורף )RR=1.13( )העונה עם שיעור התמותה באשפוז הגבוה ביותר(.

דיון ומסקנות
סך הכול 164 חולים )0.67%( נפטרו תוך 24 שעות, והם מהווים 
המיוחסות  מהפטירות  ו–8.6%  באשפוז  מהפטירות   10.1%
שבוע  הפטירה  את  גם  )הכוללות  לאשפוז  שהביאה  לתחלואה 
פטירה  של  היחסית  התרומה  כי  לראות,  ניתן  השחרור(.  לאחר 
ב–24 שעות ראשונית זניחה יחסית מכלל הפטירות באשפוז ואף 
לתרומה מכלל הפטירות המיוחסות  פחות מכך אם מתייחסים 
לאשפוז )ליתר דיוק לסיבה שהביאה לאשפוז(. שיעור הפטירות 
מממוצע  אף  נמוך   )0.67%( המאושפזים  מכלל  שעות   24 תוך 
הפטירות היומי )סך נפטרים חלקי סך ימי האשפוז(, העומד על 
0.95%. המסקנה היא, כי אין סימנים )אינדיקציה( לעודף תמותה 

ואולי אף ההפך מכך, לפיכך השערת המחקר נדחית.
לאשפוז  מההתקבלות  שעות   24 תוך  הנפטרים  קבוצת 
מאופיינת בגיל מבוגר, חציון 82 שנים, כ–80% מעל גיל 70 שנים 

ו–57% מעל 80 שנים. היא מאופיינת גם במחלה חדה חמורה מאוד, 
זאת בבחינת האבחנה הראשית באשפוז )אלח דם, החמרה במחלת 
סרטן דלקת ריאות ואירוע נירולוגי חד(. התחלואה הנלווית כוללת 
מחלה זיהומית חדה חמורה ומחלות כרוניות הגורמות להחמרה 
נוספת, בעיקר סרטן, שיטיון וזיהום בלתי נשלט. רובם המוחלט 
של החולים הגיעו באמבולנס, נתון היכול להעיד המצביע על 
חומרת מצבם. מאפיינים אלו מאפשרים להניח כי תמותת חולים 
אלה תוך 24 שעות מהתקבלותם לאשפוז תואמת למהלך הטבעי 
הצפוי כנגזר ממצבם, גילם, חומרת מחלתם החדה ומורכבות 
מצבם הכללי, כך שניתן להניח שככלל התמותה המוקדמת תוך 24 
שעות הייתה צפויה ולא ניתנת למניעה. ניתוח שיעורי התמותה 
העונתיים מצביע על השפעה חזקה ניכרת של גורם חיצוני, ככל 
הנראה תחלואה עונתית. על פי המימצאים, התמותה המוקדמת 
רגישה יותר לעונתיות )יחס סיכון RR=0.71-1.22( מאשר תמותה 

.)RR=0.90-1.13 באשפוז בכלל )יחס סיכון
בהשוואת הנתונים שלנו לנתוני ה–CDC, נמצא דמיון ניכר 
בדירוג גורמי התמותה כאשר אלח דם )ספסיס( הוא הגורם השליט 
והיחיד ששיעורו עלה באופן משמעותי בארה"ב בין השנים -2010
2000, ב–17% ]5[. שיעור התמותה בארה"ב היה 2% )715,000 
אירועי תמותה בבתי חולים כלליים מתוך 35,100,000 אשפוזים(. 
שיעור זה קטן מהשיעורים שמצאנו במחלקות הפנימיות אצלנו. 
ההבדל נעוץ בכך שהמדד האמריקאי מתייחס לכלל האשפוזים 

בבתי חולים כלליים ולא רק לפנימיות וכולל תמהיל שונה.
במאמר מפתח הגדירו Chassin וחב' ]6[ את הדרישות ממדד 
איכות ברפואה: על המדד להיות מבוסס ראיות, מדויק, למדוד 
תהליך ו/או תוצא, להעריך פוטנציאל נזק ולהיות בעל פוטנציאל 
לשיפור, לשקף תופעה גלובאלית ובעלת חשיבות לאומית, להיות 
בר מדידה בכל בית חולים כללי ולשקף משתנים הקיימים בצורה 
מחשבית )"ממוחשבת"(. בהתייחסות לקריטריונים האלה, האם 
שיעור התמותה תוך 24 שעות מהאשפוז במחלקות הפנימיות 
יכול להוות מדד איכות? עקרונית מדובר במדד העונה על רב 
המאפיינים בהיותו מדויק, מודד תוצא, משקף נזק ובעל פוטנציאל 
תיאורטי לשיפור, בר חשיבות ובר מדידה. מאידך התוצאות 
שוללות עודף תמותה והמוות הוא צפוי וככל הנראה אינו בר 
מניעה. יתר על כן, קיימת השפעה עונתית חזקה שמשפיעה על 

התמותה באשפוז בכלל ועל התמותה תוך 24 שעות בפרט. 
הבעיה העיקרית היא, שבתי החולים הכלליים מאשפזים 
תמהיל שונה של חולים בעלי מורכבות ודרגת חולי שונה. קיימת 
בנוסף שונות רבה בין בתי החולים בזמן הגעה לאשפוז, במדיניות 

טבלה 2:
מאפייני האשפוז והתמותה במחלקות הפנימיות בכל תקופת המחקר

מאפיין

כל 
תקופת 
נקבותזכריםהמחקר

גיל 
ממוצע

 משך 
אשפוז

25,41447.5%52.4%68.5±17.48.8±5.7כלל ההתקבלות לאשפוז
1,62052.3%47.7%13.2±78.316.1±11.9נפטרים באשפוז

6.37%6.39%6.36%שיעור נפטרים באשפוז
11.8±80.20.58±0.25 16448%52%נפטרים תוך 24 שעות

0.65%0.70%0.60%שיעור נפטרים תוך 24 שעות
24655.7%44.3%14.2±76.18.4±7.8נפטרים תוך שבוע לאחר השחרור
שיעור נפטרים תוך שבוע שלאחר 

השחרור
)0.97%(1.13%0.82%

תרשים 1:
התפלגות הנפטרים המיוחסים לאשפוז על פי מועד הפטירה

 14.56% תמותה מוקדמת 
באשפוז תוך 24 שעות  76.79% תמותה 

 באשפוז 
ללא פטירה מוקדמת

 8.65% תמותה בשבוע 
שלאחר השחרור
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האשפוז ובהקצאה למחלקות האשפוז ובמיוחד בזמינות מיטות 
טיפול נמרץ, השונה באופן ניכר בין המוסדות. הגם שזה אינו נגזר 
מהתוצאות, ניתן להניח כי שיעור התמותה המוקדמת מושפע 
מההישרדות עד לאשפוז, ויכול להיות תלוי גם באיכות הטיפול 
במוסדות הסיעוד, שירותי הרפואה בקהילה, שירותי הפינוי 

וההעברה לבית החולים.
לנוכח כל הנתונים הללו, שיעור פטירה תוך 24 שעות אינו 
מתאים לשמש כמדד איכות בין ארגוני. התוצאות מעוררות ספק 
באשר להנחיית משרד הבריאות לדווח על כלל נפטרים במהלך 24 
ראשונות לאשפוזם לפחות, ככל שזה נוגע לאשפוזים במחלקות 
פנימיות )בהנחה כי המימצאים במרכז הרפואי רבין אכן מייצגים(. 

לסיכום
תמותה"(  )"עודף  תמותה  שיעור  שקיים  הייתה,  המחקר  השערת 
המחקר  מימצאי  לאשפוז.  הראשונות  השעות   24 במהלך  מוגבר 

ניתן  לפיכך  וכי  ואף ההיפך מכך,  עודף תמותה  היעדר  על  הצביעו 
לדחות את השערת המחקר. מאפייני הנפטרים במהלך 24 השעות 
הראשונות לאשפוז ומאפייני התחלואה מעידים על מוות צפוי שאינו 
שיעור  על  המשפיעה  חזקה  עונתית  תנודתיות  קיימת  מניעה.  בר 
ותמותה מוקדמת באשפוז תוך 24 שעות  התמותה באשפוז בכלל 
אוכלוסיות  של  השונה  בתמהיל  ובהתחשב  זאת,  כל  לנוכח  בפרט. 
כי  סבורים  אנו  שונים,  החולים  בבתי  המאושפזים  ותמהיל  היעד 
שיעור התמותה תוך 24 שעות מהאשפוז במחלקות פנימיות אינו 
מתאים להוות מדד איכות-תוצא השוואתי בין מרכזי בריאות. • 

מחבר מכותב: אורי גבאי
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טבלה 3: 
מאפייני אשפוז ותמותה במחלקות הפנימיות על פי חודש ההתקבלות לאשפוז

מאפיין
יולי

2014
אוגוסט 

2014
ספטמבר 

2014
אוקטובר 

2014
נובמבר 

2014
דצמבר 

2014
ינואר
2015 

פברואר 
2015

מרץ
2015

אפריל 
2015

מאי
2015 

יוני 
2015

204621772137209421062356210019812223203520131972מספר אשפוזים
 תמותה באשפוז 

)%(
1215.9%128 

6.0%
 111 

5.2%
 125 

5.9%
135

6.4%
156

6.6%
190

8.9%
129

6.5%
159

7.1%
128

6.3%
125

6.2%
113

5.7%
 תמותה תוך 24 שעות 

)%(
11

0.53%
9

0.41%
10

0.47%
16

0.76%
12

0.57%
17

0.72%
24

1.12%
12

0.60%
16

0.71%
12

0.59%
14

0.63%
11

0.55%

אין קשר בין חיסון נשים הרות בצפדת–קרמת–שעלת 
)טטנוס–דיפתריה–שעלת( לבין פגמים בעובר

כרוניקה

בשנת 2012 המליצה הוועדה לחיסונים בארה"ב על מתן חיסון 
צפדת־קרמת־שעלת )טטנוס־דיפתריה־שעלת( )Tdap( לנשים 
הרות, בעדיפות בין שבועות 36-27 להריון. אירועי זעירות הראש 
בילודים בדרום אמריקה עקב הדבקות בנגיף זיקה, עוררו השערות 

שמא עקב סמיכות מתן חיסון זה יש השפעה על פגמים בעובר. 
דה־סילבה וחב' )JAMA 2016;316:1823( במכתב למערכת, ניתחו 

נתונים מעל 324,000 לידות יחיד בארה"ב כדי לברר האם קיים קשר 
כזה. מהמימצאים עלה, כי לא נמצאה הגברה משמעותית באירועי 
זעירות הראש עקב החיסון כאשר הוא ניתן בכל שבוע של ההריון. 
החוקרים אומנם מציבים הסתייגויות מהמימצאים, אך קובעים כי 

הם תומכים בהמלצה לחיסון גורף של אמהות בזמן הריון.
איתן ישראלי 
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הקדמה
מהסיבות  הן  קרדיוואסקולריות(  )מחלות  דם  וכלי  לב  מחלות 
המובילות לתחלואה ותמותה בקרב נשים וגברים כאחד. למרות 
 .]1[ זאת, מחלות לב וכלי דם נתפסות עדיין כ"מחלות גבריות" 
בעשורים האחרונים בעולם לרבות בישראל, חלה ירידה בשכיחות 
מחלות לב בנשים, בדומה לגברים, ובשיעור התמותה מהמחלה. 
אולם על אף הישגים משמעותיים אלה, התמותה נותרה גבוהה 

בקרב נשים צעירות בגילאי 54-35 שנים ]3,2[. 

אפידמיולוגיה
לאחר  לב  נמרץ  לטיפול  ביחידות  מהמאושפזים   75% בישראל, 
מפתחות  נשים  המערב,  למדינות  בדומה   .]4[ גברים  הם  אוטם 
בעיקר  מהגברים,  מאוחר  שניים  עד  כעשור  בממוצע  לב  מחלת 
שיעור  זאת,  עם  יחד   .)Menopause( אורח  חדילת  לאחר  בשנים 
יחסית,  צעירות  בנשים  גם  נמוך  אינו  הדם  וכלי  הלב  תחלואת 
מעשנות או הלוקות בסוכרת, או עם השמנת יתר וגורמי סיכון 
נוספים ]5,3,2[. בנשים כמו בגברים, נראית מגמת ירידה במהלך 
השנים בתמותה ממחלת לב. יחד עם זאת, שיעור התמותה בעת 
יחסית  בנשים  גבוהה  גיל  בכל  לב"(  )"התקף  הלב  שריר  אוטם 
מוסברת  זו  עובדה   .]6[ הארוך  ובטווח  הקצר  בטווח  לגברים, 
בכך שהנשים מבוגרות יותר, חולות יותר ועם גורמי סיכון רבים 
יותר בהשוואה יחסית לגברים בעת אוטם שריר הלב. אוכלוסייה 
מדאיגה במיוחד היא של נשים צעירות )מתחת לגיל 60 שנים(. 
אומנם אוכלוסייה זו מהווה רק 30% מקרב כלל הנשים הלוקות 
באוטם שריר הלב ]4[, אך בנשים אלה שיעור התמותה מאוטם 
שריר הלב נותר גבוה במהלך השנים האחרונות, בשונה במובהק 
יותר  ארוך  אלה  בנשים  האשפוז  משך  כן,  כמו   .]9-7[ מגברים 
מגברים. ניתן לייחס פער זה לפרופיל גורמי סיכון מוגבר, להרגלי 
הגורמת  לתסמינים  הנשים  של  נמוכה  ולמודעות  לקויים  חיים 
לפנייה מאוחרת לטיפול ]11,10[. בנוסף, הזמן לקבלת טיפול מציל 
חיים )רישום אק"ג בעת אירוע אוטם שריר הלב, צנתור טיפולי/

במובהק  ארוכים  הלב(,  שריר  אוטם  בעת  קריש  ממיס  טיפול 

בנשים צעירות בהשוואה לגברים באותו גיל. ניתן לייחס פערים 
ולאבחון יתר של  אלה להיעדר תסמינים אופייניים )טיפוסיים( 

מצבים נפשיים לכאורה בנשים ]11[. 

מחלת הלב בנשים
ולכן  גברים,  בקרב  נערכו  לב  מחלות  בנושא  המחקרים  מרבית 
תסמיני המחלה, ודרכי האבחון והטיפול מותאמים בעיקר לגברים. 
בגברים  לב שונים  לאירוע  כי התסמינים האופייניים  ידוע  כיום 
בהשוואה לנשים. בקרב נשים רבות המתלוננות על כאבים בבית 
החזה, לא הודגם מימצא משמעותי בצנתור כלילי. עובדה זו אינה 
מפתיעה ותואמת למעשה לטרשת העורקים הטיפוסית לנשים. 
נשים מתאפיינות פחות במחלת לב כלילית עקב חסימה. בקרב 
כ–10% מהנשים עם אוטם חד בשריר הלב )STEMI( לא מאותרת 
הכליליים,  בעורקים  כלשהי  חסימה  ו/או  משמעותית  חסימה 
העורקים  טרשת   .]13,12[ גברים  בקרב  איתור   6% לעומת  זאת 
הנשית מתאפיינת במחלת כלי דם קטנים ובתפקוד לקוי של תאי 
אנדותל. לכן נכון יותר להגדיר את מחלת הלב בנשים - מחלת 
לב איסכמית במקום מחלת לב כלילית ]14[. על אף שיעור נמוך 
הנשים  שיעור  )"חסימתית"(,  מחסימה  כלילית  מחלה  של  יותר 
בהיעדר  אף  והישרדותן  מגברים,  יותר  גבוה  תעוקה  המפתחות 

מחלה מחסימה, נמוכה מזו של גברים ]16,15[.

גורמי סיכון על פי מגדר
מגדריים  בהבדלים  שדנו  מחקרים  היו  לא  רבות  שנים  במשך 
הנחת  ולכן  הלב,  תחלואת  על  השונים  הסיכון  גורמי  בהשפעת 
היסוד הייתה שהשפעתם זהה. בשנים האחרונות, לנוכח פרסומים 
בספרות המקצועית, גוברת ההבנה כי יש הבדל מגדרי בהשפעת 
גורמי סיכון שונים )עישון סוכרת( על שיעורי התחלואה והתמותה, 
על פי רוב לרעת נשים. בקרב נשים מעשנות עד גיל 50 שנים נמצא 
 .]17[ יותר של אוטם ראשון לעומת גברים מעשנים  שיעור גבוה 
שיעור  כי  עבודות,   37 שכלל  סקירה,  במאמר  דווח   2006 בשנת 
סוכרת  חולות  נשים  בקרב  ב–50%  גבוה  לב  ממחלות  התמותה 

בריאות לב האישה - מתיאוריה למעשה
העובדה כי מחלות לב וכלי דם )מחלות קרדיווסקולאריות( הן מהגורמים המובילים 
לתמותה במדינות המערב, אינה שנויה במחלוקת. אומנם המודעות לעובדה זו עלתה בשנים 
האחרונות, אך עדיין מרבית ציבור הנשים וחלק מהצוותים המטפלים אינם מודעים דיים 

לגורמי הסיכון הישנים והחדשים למחלת לב ולצורך לאבחנם כבר בגיל צעיר.
שתי קבוצות נשים מעלות ממשק קרדיו־גינקולוגי הראוי לתשומת לב מיוחדת בהיבט של 
מניעה/טיפול: קבוצת הנשים הצעירות מגיל 50 שנים ונשים סביב התקופה של חדילת 
אורח )הפסקת המחזור(. חיוני לשלוב גורמי סיכון ייחודיים לנשים בהערכת סיכונן, להכיר 
תסמינים ייחודיים, וכן השפעות הורמונאליות על תחלואת לב. כמו כן, הכרת שונות מגדרית 

בביטויי הקליני של מחלות לב וכלי הדם קריטית למתן טיפול תואם ומציל חיים במועד.

נשים; מחלת לב וכלי דם; הפסקת מחזור )חדילת אורח(; השפעה הורמונאלית 
 .Women; Cardiovascular disease; Menopause; Hormonal-effect
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בהשוואה לגברים חולי סוכרת. נתון זה היה מתוקנן להבדלי בסיס 
ותחלואה נלווית בין המגדרים ]18[. בשנת 2014 פורסמו תוצאות 
גברים  מ–900,000  יותר  )כללה  מחקרים   64 בה  שנסקרו  עבודה 
ונשים חולי סוכרת(. נבדקה השפעת סוכרת על תחלואה ותמותה 
איששה  זו  עבודה  מגדר.  פי  על  לפילוח  בהתאם  לב  ממחלות 
ממצאים קודמים, כי סוכרת מובילה לשיעור תמותה ממחלות לב 
לאירוע מוח בחולות  וכי הסיכון היחסי  בנשים,  יותר  גבוה  אשר 

סוכרת גבוה ב–25% בהשוואה לגברים חולי סוכרת ]19[. 

גורמי סיכון ייחודים לנשים
)הריון  בנשים  ייחודיות  תקופות  לשתי  מיוחסים  הסיכון  גורמי 
וכלי  לב  לתחלואת  מוגבר  לסיכון  הקשורות  אורח(  חדילת  וגיל 
קשורה  היא  שאף  הרב–כיסתיות  השחלות  מחלת  ובנוסף  הדם, 
לסיכון מוגבר. תקופת ההריון מעמידה את האישה ההרה בפני 

אתגר פיזיולוגי ומטבולי. 
במהלך הריון תקין חלה עלייה בתנגודת לאינסולין וברמות שומני 
הדם. תקופת ההריון מתאפיינת בפעילות יתר של מערכת קרישת 
הדם ומדדי הדלקת ]22-20[. בנשים המפתחות סיבוך הריון כגון 
יתר לחץ דם, רעלת/קדם רעלת, סוכרת או לידה מוקדמת, התגובה 
הפיזיולוגית להריון איננה תקינה. בנשים אלה תפקוד האנדותל בכלי 
הדם בשלייה ובמחזור הדם של האם אינו תקין. נמצא במחקרים 
ממדינות שונות, כי יתר לחץ דם בהריון על חומרותיו השונות )יתר 
לחץ דם בהריון, קדם רעלת ורעלת(, גורם לסיבוכים בשיעור של 
עד 10% מההריונות, וקשור בעלייה בשיעור התחלואה והתמותה 
ממחלות לב וכלי דם בטווח הארוך. הסיכון להתפתחות מחלת לב 
וכלי הדם, ביחס למדד פרמינגהם ל–10 שנים בנשים אלה, גבוה 

בכ–30% יחסית לנשים שמהלך הריונן היה תקין ]23[. 
במטה אנליזה שכללה 43 עבודות על הסיכון לאחר הריון עם 
סיבוך של רעלת, הודגם סיכון כפול לתחלואת לב וכלי הדם, וסיכון 
משולש לפתח יתר לחץ דם קבוע לאחר ההריון ]24[. סוכרת בהריון 
קשורה בסיכון מוגבר פי 7-4 לפתח סוכרת קבועה. כמו כן, הסיכון 
לאוטם שריר הלב או לאירוע מוח גבוה ב–85-60% מנשים ללא 
סוכרת בהריון ]26,25[. שליש עד מחצית מהנשים הלוקות בסוכרת 
הריון, אשר המופיעה ב–14% מההריונות, מפתחות סוכרות מסוג 
2 תוך 5-3 שנים ו–70% תוך עשור. לכן לא מפתיע כי לנשים עם 
סוכרת הריון בעבר שכיחות תחלואת לב וכלי דם גבוהה יותר 
בהשוואה לנשים ללא אנמנזה של סוכרת הריון. נמצא, כי סוכרת 
הריון קשורה בסיכון מוגבר לתחלואת לב וכלי דם בעתיד, גם ללא 
תלות בפיתוח סוכרת מסוג 2. לפיכך, תקופת ההריון מהווה "חלון 
הזדמנויות" לזיהוי מוקדם של נשים המצויות בסיכון מוגבר לפתח 

יתר לחץ דם, סוכרת, ומחלות לב וכלי דם בעתיד.

השלכות הורמונאליות של מחלת הלב בנשים
רבה  חשיבות  נודעת  ההורמונאלית  המערכת  של  לתפקודה 
בשמירת בריאות הלב. עד הפסקת המחזור מהווה האסטרוגן גורם 
מגן. לאחר מכן, ממשיכות השחלות להפריש הורמוני מין, בעיקר 
טסטוסטרון, אשר מאט את דלדול העצם. ברקמות השומן והשריר 
אלה  האסטרוגנים.  מקבוצת  נקבי  להורמון  הטסטוסטרון  הופך 
ממלאים את התפקיד המגן שמילא האסטרוגן בתקופת הפוריות 
כך שהשחלות ממלאות תפקיד חשוב  חיי האישה,  לאורך  ונמשך 
הפוריות  בתקופת  רק  ולא  האישה  חיי  כל  לאורך  הלב  על  בהגנה 
הפסקת  עם  המעבר"(,  )"גיל  אורח  חדילת  לגיל  הכניסה   .]27[
זו,  תקופה  המלווים  ההורמונאליים  והשינויים  החודשי  המחזור 

מהווה נקודת ציון משמעותית בהתפתחות תחלואת הלב בנשים. 
עם  יחד  ומטבוליים,  פיזיולוגיים  בשינוים  מאופיינת  זו  תקופה 
ירידה במצב הרוח ובאיכות החיים. עם הפסקת המחזור והירידה 
ברמות האסטרוגן, עולה שיעור גורמי הסיכון למחלות לב וכלי הדם 

וחלה ירידה בתפקוד האנדותל ]28[ 
)תרשים 1(. תקופה זו, המהווה ציון 
היא  האישה,  בחיי  משמעותי  דרך 
בעלת השלכות קריטיות לבריאותה 

הנפשית והגופנית כאחד.

דיכאון, חרדה, נשים ולב
קיים מידע רב על הקשר בין גורמים 
פסיכולוגיים לתחלואת לב. חרדה, 
כרוניים,   )Stress( ועקה  דיכאון 
בתחלואה  בעלייה  קשורים 

מקובל  כיום  כן,  על  יתר  בנשים.  בעיקר  לב,  ממחלות  ותמותה 
לגורמי  בדומה  לשינוי,  הניתן  סיכון  גורם  כרונית  בעקה  לראות 
בגורמים  וטיפול  איתור  הדם.  וכלי  לב  למחלות  סיכון מסורתיים 
לב  ממחלות  והתמותה  התחלואה  שיעורי  להפחתת  נקשרו  אלה 
בהשפעות  נשים  לרעת  בולטים  מגדר  הבדלי  קיימים  דם.  וכלי 
והן במישור  כרונית, הן במישור הפיזיולוגי,  ועקה  דיכאון  חרדה, 
הקליני והפרוגנוסטי ]29[. הערכה נפשית, זיהוי מוקדם של מצבי 
יכולים להאריך חיי נשים  עקה, דיכאון או חרדה, והטיפול בהם, 

ולהקטין תחלואת לב וכלי דם.

 הסתמנות קלינית, אבחון וטיפול - 
היבטים ייחודיים לנשים

ובמימצאים  בהסתמנות  מהותיים  מגדריים  הבדלים  קיימים 
של מחלת לב. נשים בעת אוטם שריר הלב חוות פחות כאבים 
הקורן  החזה  בית  במרכז  לוחץ  )כאב  החזה  בבית  אופייניים 

 קיימת שונות בין גברים  ˆ
 ונשים במגוון היבטים 

הנוגעים לבריאות הלב.

יש להכיר בגורמי סיכון ייחודים  ˆ
לנשים לתחלואת לב וכלי דם.

יש להגביר את מודעות  ˆ
האוכלוסייה והצוותים 

המטפלים לשונות בתסמינים 
ולמהות תחלואת הלב בנשים.

 European Heart Journal Supplements, 2014;16 )supplement[ השפעת אסטרוגן על תא אנדותל
]A(, A16-A19

תרשים 1:
השפעת אסטרוגן על התא הנשי דרך קולטנים ייחודיים
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בית חזה לא אופייניים. את הנשים  ויותר כאבי  לזרוע שמאל(, 
כאב  בחילה,  נשימה,  )קוצר  אחרים  תסמינים  מגוון  מאפיינים 
עייפות(. בעת אוטם שריר הלב מתרחש תהליך  גב, סחרחורת, 
פתופיזולוגי שונה בקרב נשים וגברים. בקרב גברים שכיח למצוא 
קרע ברובד הטרשת, בעוד שבקרב נשים שכיחה יותר התפוררות 
הרובד ולא קרע של ממש. בקרב גברים יש יותר חסימה ממוקמת, 
בעוד שבנשים לרוב המחלה מפוזרת בכלי הדם. בקרב נשים, כלי 
הדם הכליליים קטנים יותר לעומת גברים, ועובדה זו משפיעה על 

האבחון הקליני, אמצעי האבחון והטיפול.
הבדלים אלה גורמים לאיחור יחסי בנשים בבקשת עזרה 
רפואית, ומקשים על האבחון והטיפול במצבים מסכני חיים 
]10[. שיעור התמותה תוך 30 יום מאוטם גבוה יותר בקרב נשים 
לעומת גברים גם בקבוצת הגיל הצעיר, וכך גם התמותה לאחר 
ניתוחי מעקפים. קיים שיעור גבוה של דימומים בקרב נשים לאחר 
טיפול בצנתור. קיימים הבדלים מגדריים בשכיחות אי ספיקת 
לב ובתמותה ממנה. בגברים הסיבה היא לרוב מחלה כלילית, 
ואילו בנשים המחלה קשורה יותר ליתר לחץ דם וסוכרת. נשים 
מפתחות בשיעור גבוה מגברים אי ספיקת לב עם תפקוד לב כמעט 
תקין )אי ספיקת לב דיאסטולית(. איכות החיים, מספר האשפוזים 
והיארעות דיכאון גבוהים יותר בנשים אלה. יחד עם זאת, שיעור 
התמותה מאי ספיקת לב נמוך יותר בנשים בהשוואה לגברים ]30[. 
אף במישור הטיפולי קיימים הבדלי מגדר: נשים עוברות 
פחות התערבויות טיפוליות )צנתור טיפולי/ השתלת קוצבים לאי 

ספיקת הלב(, ומטופלות פחות בתרופות שהוכח כי הן מאריכות 
2(. נשים נוטות לפתח יותר סיבוכים, חלקם  חיים )תרשים 
קטלניים, כתגובה לטיפול בתרופות )נוגדי טסיות דם/ תרופות 

נוגדות הפרעות קצב/ תרופות לאי ספיקת הלב ועוד(.
 )MACE( משנת 2013, שיעור הסיבוכים ACSIS–על פי סקר ה
הכוללים תמותה, אוטם שריר הלב ואירוע מוח היה גבוה יותר 
בנשים )6.65%( מאשר בגברים )3.42%(. מגמה זו נשמרת מאז 
2006 )כלומר שיעור הסיבוכים גבוה בנשים(, אך שיעור הסיבוכים 
פחת )בשנת 2006 עמד שיעור הסיבוכים על 6.29% בגברים 

ו–9.81% בנשים(

סיכום ועתיד
בדומה  דם,  וכלי  לב  תחלואת  מפתחות  מהנשים  גבוה  שיעור 
לגברים. תחלואה זו היא אחת מגורמי התמותה העיקריים בקרב 
נשים. אולם בשונה מגברים, נשים פונות בשלב מאוחר לקבלת 
טיפול מציל חיים, מתות בשיעור גבוה יותר בעקבות אוטם שריר 
סיכון  בגורמי  הכרה  יותר.  רב  סיבוכים  שיעור  ומפתחות  הלב 
עם  יחד  חייהן,  לאורך  ההורמונאלי  הציר  ובהשפעת  ייחודים 
הבנת התסמינים הייחודיים להן והשפעות מצבים נפשיים שונים 

על בריאותן, חיוניות לשיפור בריאותן והארכן חייהן.
יש חשיבות להבנה שקיים הבדל מגדרי בולט בגורמי הסיכון, 
ההסתמנות הקלינית, האבחון והטיפול במחלות לב. יש להעלות 
מודעות לגורמי סיכון ייחודים כגון הריון "בסיכון גבוה", ולגיל 
חדילת אורח, המהווה נקודת ציון משמעותית בהתפתחות 
תחלואת הלב בנשים. יש לתת דגש מיוחד לקשר בין גורמים 
פסיכו–חברתיים )בעיקר דיכאון וחרדה( בנשים, לבין היארעות 

מחלת לב, התקדמות מחלה כזו ופרוגנוזה גרועה.
ולסיום, חשובה ההכרה באוכלוסיות מיוחדות: מחלות לב 
בקרב נשים מצויות בשכיחות גבוהה בשכבות חברתיות־כלכליות 
נמוכות. קיימים הבדלים מהותיים בין השכבות החברתיות 
השונות ביחס לתמותה שמקורה בלב ושכיחות גורמי הסיכון. 
במדינת ישראל קיימות מספר אוכלוסיות המוגדרות חלשות, 
המהוות אתגר מיוחד לנושא קידום הבריאות ומניעת מחלות 
לב, כמו נשים חרדיות וערביות. נודעת חשיבות מיוחדת להקמת 
מירפאות ייחודיות למניעה וטיפול במחלות לב בנשים, תוך יצירת 
שיח עם רופאי משפחה וגינקולוגים במהלך חיי האישה. רצוי גם 
שמרכזי בריאות נשים יכללו גם רפואה מונעת ורפואה לבריאות 

הלב שתיועדנה לנשים. • 

מחברת מכותבת: אביטל פורטר
טלפון: 03-9377111

avitalp@clalit.org.il, portert@013.net.il :דוא"ל
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)Sciatica( השפעת העישון על דלקת עצב השנית

כרוניקה

שירי וחב' )Am J Med 2016;129:64( ניסו לבדוק בספרות האם קיים 
קשר בין עישון לבין דלקת עצב הנשית. החוקרים איתרו כחמישים 
מחקרים בנושא שכללו מעל 30,000 מטופלים ומעל 440,000 איש 
כקבוצת בקרה. המימצאים הצביעו על סיכון מוגבר של מעשנים 
ללקות בדלקת עצב השנית )OR=1.46(. באנשים שעישנו בעבר 
וחדלו לעשן נמצא סיכון מוגבר מזערי לעומת אלה שלא עישנו 

מעולם )OR =1.15(. גם הסיכון לאשפוז או ניתוח עקב תזוזת 
 .)OR=1.45( דיסקה או דלקת עצב השנית היה מוגבר במעשנים
הקשר בין העישון לדלקת עצב השנית היה דומה בנשים ובגברים. 
החוקרים מסכמים שקיים קשר כלשהו בין הנתונים, והפסקת 

עישון מפחיתה את הסיכון, אך אינה מבטלת אותו כליל.
איתן ישראלי
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הקדמה
ותרופות  קרישה  נוגדות  תרופות  הנוטלים  המטופלים  מספר 
בשנים  ניכרת  בצורה  עלה  דם,  טסיות  )אגרגצית(  איגור  נוגדות 
 Direct oral anticoagulants–ה ממשפחת  תרופות   .]1[  האחרונות 
 )VKAs( Vitamin K antagonists–מהוות חלופה לטיפול ב (DOACs(
פרפור  עם  במטופל  פקקת  תסחיף  אירוע  מניעת  של  בהוריות 
 Deep Vein( פרוזדורים, טיפול ומניעה של פקקת ורידים עמוקים
 )Pulmonary Embolism - PE( ותסחיף ריאתי )Thrombosis - DVT
]2[. קבוצת תרופות אלו הדגימה שיפור ביעילות/בטיחות, השפעה 
צפויה ללא צורך בניטור קבוע, ומספר מועט של יחסי גומלין בין 

 .]3[ VKAs–תרופות ומזון בהשוואה לטיפול ב
 )TSOAC(נTarget specific oralנanticoagulants ה–DOACS או 
 -Dabigatran–פועלים ישירות על גורמי )פקטורי( הקרישה: ה
)בשמו המסחרי Pradaxa( הוא חסם ישיר של Thrombin, הנקשר 
בצורה הפיכה לאתר הפעיל של תרומבין ואינו מאפשר המרה 
 )Xarelto בשמו המסחרי( Rivaroxaban–של פיברינוגן לפיברין. ה
ו–Apixaban )בשמו המסחרי Eliquis( הן תרופות הנקשרות באופן 
הפיך וחוסמות את גורם Xa ואינן מאפשרות המרה של פרותרומבין 
לתרומבין ]4[. עד לאחרונה, טיפול בדימום משני לטיפול בתרופות 
אלו ו/או היפוך פעילות התרופה בוצעו באמצעות המודיאליזה 
)Dabigatran(, מתן פחם פעיל, Antifibrinolytics, דם ומוצריו, או 

תרכיזים של גורמי קרישה ]5[. 
בשנה האחרונה פורסמו מחקרים שהוכחה בהם יעילותן של 
 (Annexa בשמו המסחרי( Andexanet Alfa .)Antidote( תרופות סותרן
הוכח כסותר ביעילות Rivaroxaban ו–Apixaban במתן לתוך הווריד 
 )Praxbind בשמו המסחרי( Idarucizumab–תוך דקות ספורות ]6[, ו
נמצא כסותר פעילות Dabigatran ביעילות ]7[. ה–Idarucizumab עבר 

אישור של ה–FDA ומשווק בעולם, ואילו Andexanet Alpha מצוי 
בתהליכי רישום מואצים. לקבוצת התרופות הנוגדות איגור טסיות 
דם הכוללת Clopidogrel )בשמו המסחרי Plavix( ואספירין )בשמו 
Cartia( נוספו בשנים האחרונות ה–Prasugrel )בשמו  המסחרי 
המסחרי Effient(, ו–Ticagrelor )בשמו המסחרי Brilinta(. תרופות 
אלו חוסמות קולטנים של ADP על גבי טסיות הדם ובאופן זה 

גורמות לעיכוב תהליך איגור הטסיות. 
נטייה לדמם ממערכת העיכול היא אחד הסיבוכים הנפוצים 
יכולים להיות עצמוניים  מנטילת תרופות אלה. הדימומים 
)ספונטניים( או סביב פעולות פולשניות ]8[. שיעור של 10% 
מהמטופלים הנוטלים טיפול נוגד קרישה נאלצים לעבור ניתוח 
או פעולה פולשנית המחייבת את הפסקת הטיפול נוגד הקרישה, 
חלקם מטופלים בטיפול חלופי )Bridging therapy( סביב הפעולה 
]10,9[. הפסקת הטיפול עלולה לגרום לאירוע בעורק או לאירוע 
אחר של תסחיף פקקת. אולם מאידך, אי הפסקת הטיפול מגבירה 
]8[. ב–Bridge Study נבחן הצורך בטיפול  את הסיכון לדמם 
מגשר סביב פעולות ברירניות במטופלים הנוטלים קומדין בשל 
פרפור פרוזדורים, שלהם ממוצע CHADS2 SCORE של כ־2.4. 
הוכח במחקר, כי הפסקת הטיפול בקומדין ללא טיפול מגשר 
אינה נחותה מטיפול מגשר למניעת אירוע של תסחיף פקקת 
באוכלוסיית החולים שנכללה במחקר. בנוסף, טיפול מגשר נקשר 
לסיכון לדימום הגבוה פי שלושה סביב הפעולה ]11[. לנוכח זאת, 
יש להעריך את הסיכוי לדמם בחולים מטופלי נוגדי קרישה או 
נוגדי איגור טסיות דם, המועמדים לביצוע פעולות פולשניות 
ברירניות, ובמקביל להעריך את הסיכון הכרוך בהפסקת התרופה 
במטופלים אלה ]12,8[. חולה מטופל בתרופות שהחל לדמם 
סמוך לאירוע תסחיף פקקת, עלול להזדקק לפעולה אנדוסקופיה 
דחופה. מצב זה מצריך גישה פרטנית, דיון והחלטות של הרופאים 

הטיפול בתרופות נוגדות קרישה ונוגדות איגור 
 טסיות דם סביב פעולות אנדוסקופיות 

ברירניות )אלקטיביות( של מערכת העיכול
תרופות נוגדות קרישה ונוגדות איגור טסיות דם נמצאות בטיפול נרחב למניעה ראשונית 
ושניונית במחלות של תסחיפי פקקת בוורידים או בעורקים. דמם הוא סיבוך נפוץ במטופלים 
הנוטלים טיפול בתרופות אלו, בעיקר סביב פעולות פולשניות. כיום נמצאים בשוק מספר 
תכשירים פומיים, השונים זה מזה במנגנון הפעולה, דרישות ניטור התרופה, טיפול 
סותרן )Antidote(, והתייחסות לאוכלוסיות מיוחדות כגון חולים שבהם מבוצעות פעולות 
אנדוסקופיות. דרגת הסיכון לדמם בפעולות אנדוסקופיות של דרכי העיכול מסווגת לפעולות 
שבהן הסיכוי לדמם גבוה, דהיינו מעל 1.5%, ולפעולות שבהן הסיכוי לדמם נמוך. טרם ביצוע 
פעולה פולשנית במטופל הנוטל תרופות אלו, יש לבצע הערכה הכוללת את הסיכון לדמם 
בפעולה מול הסיכון להיווצרות פקקת הטמון בהפסקת התרופה. בהערכה זו נכללים מדדים 
כגון סוג הפעולה, סוג הטיפול בתרופות וההוריה שבה ניתן הטיפול. במאמר זה ניתנים קווים 
מנחים לטיפול בתרופות אלו, סביב פעולות אנדוסקופיות ברירניות )אלקטיביות( שונות של 

דרכי העיכול, במטופלים הנוטלים טיפול זה באופן קבוע בהוריות השונות.

טיפול נוגד קרישה; טיפול נוגד איגור טסיות דם; פעולות אנדוסקופיות; עיכול; דמם.
.Antithrombotic therapy; Antiplatelet therapy; Endoscopic procedure; Gastrointestinal disease; Bleeding
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המטפלים על דחיפות בביצוע הבדיקה, הסיכון לקרישה ו/או 
לדמם, והשינוי בטיפול בתרופות לצורך פעולה פולשנית דחופה.

במאמר זה, נסקור את דרכי הערכת הסיכון לתסחיף פקקת 
מחד גיסא והסיכון לדמם מאידך גיסא בפעולות אנדוסקופיות 
ברירניות של מערכת העיכול. בנוסף, נפרט את מדיניות הטיפול 
בתרופות נוגדות הקרישה ונוגדות איגור )אגרגציה( טסיות הדם 

סביב פעולות אנדוסקופיות.

הסיכון לתסחיף פקקת )תרומבואמבוליזם(
תרופות נוגדות איגור טסיות דם ותרופות נוגדות קרישה ניתנות 
כיום בהוריות שונות כגון: פרפור פרוזדורים, מסתם לב מלאכותי, 

לאחר השתלת תומכנים )סטנטים( בעורקים הכליליים )קורונריים(, 
כמניעה ראשונית ושניונית של אירועי מוח, וכן כמניעה ראשונית 
ושניונית של פקקת ורידים בחולים עם סיכון מוגבר. קיימים מספר 
השונות,  באטיולוגיות  פקקת  לתסחיף  הסיכון  להערכת  מדדים 

המפורטים כדלקמן.

פרפור פרוזדורים:
ה– מדד  פי  על  מתבצעת  הערכה 

CHADS2. טווח הניקוד נע בין 6-0 
וככל שהניקוד גבוה יותר, כך הסיכון 
לקריש גדול יותר. אי ספיקת לב, יתר 
לחץ דם, גיל מעל 75 שנים וסוכרת, 
אחד.  כל  אחת  נקודה  מקבלים 
אירוע מוח קודם )TIA/CVA( מקבל 
 ,2CHADS VASC 2 נקודות. בשיטת
כאשר   ,9-0 בין  הוא  הניקוד  טווח 
גיל מעל 75 שנים מעניק 2 נקודות, 
נקודה  מעניק  שנים   65 מעל  גיל 
אחת, ואנמנזה של מחלה וסקולרית 
ומין נקבה מוסיפים נקודה אחת כל 

אחד מהם.

מסתם לב מלאכותי: 
המסתם,  בסוג  תלוי  הסיכון 
סיכון  גורמי  של  ונוכחות  מיקומו 

נוספים כגון אי ספיקת לב, פרפור, קריש בלב, ומספר המסתמים 
המלאכותיים )טבלה 1(. 

אירוע כלילי חד )Acute Coronary Syndrome( ותומכנים 
)Stents( בעורקים כליליים:

מומלץ  דם  טסיות  איגור  בנוגדי   )Dual treatment( כפול  טיפול 
 )Non ST Elevation MI(נNSTEMI למשך שנה לאחר אירוע לב מסוג
להתייעץ  חשוב  תומכן.  והשתלת  צנתור  עברו  שלא  במטופלים 
עם קרדיולוג לגבי כל חולה המועמד לפעולה ברירנית שהושתל 
בו תומך בעורק כלילי במהלך שנה ראשונה לאחר ההשתלה. יש 
לשקול את הסיכון לפקקת ודימום בעת קבלת ההחלטה על מועד 
הניתוח ועל הצורך בהפסקה/המשך טיפול בנוגדי איגור טסיות 

טיפול בתרופות נוגדות קרישה  ˆ
ונוגדות איגור טסיות דם נמצא 

בטיפול נרחב במחלות של 
תסחיף פקקת )תרומבואמבוליות( 

בוורידים או בעורקים. 

טרם פעולה אנדוסקופית ברירנית  ˆ
)אלקטיבית(, יש לבצע הערכה 

הכוללת את מידת הסיכון לדמם 
בפעולה, והסיכון להיווצרות 

פקקת )תרומבוס( בעקבות 
הפסקת הטיפול נוגד הקרישה ו/

או נוגד איגור טסיות הדם.

עיתוי הפסקת טיפול נוגד  ˆ
קרישה ו/או נוגד איגור טסיות 
טרם הפעולה, וחידוש הטיפול 

 לאחר הפעולה, משתנה 
בהתאם לסוג התרופה.

טבלה 1:
הסיכון לתסחיף פקקת )תרומבואמבוליזם( במחלות לב וכלי דם )קרדיוואסקולריות( שונות

מסתם מלאכותיאירוע של תסחיף פקקת ורידים )VTE(פרפור פרוזדורים
•גבוה •CHADS2:5-6

• אירוע מוחי איסכמי/ אירוע מוח •
איסכמי חולף חדש )בשלושה 

חודשים אחרונים(
• •)Rheumatic( מחלת מסתמים שיגרונית

• VTE במהלך שלושה חודשים אחרונים•
• קרישיות יתר קשה*•

מסתם תותב מכני:
• עמדה דו צניפית •
• •tilting disk או ,caged ball עמדה ותין )אבי עורקים(, מסוג
• אירוע מוח איסכמי/ אירוע מוחי איסכמי חולף )ב–6 •

חודשים אחרונים(
• חולה עם תותב ותין + לפחות 1 מגורמי הסיכון*• •CHADS2: 4-3בינוני VTE במהלך 12-3 חודשים אחרונים•

• קרישיות יתר**•
• VTE נשנה•
• מחלת סרטן פעילה•

מסתם ותין מכני דו עלי וכן דגם Medtronic Hall בעמדה אירוע VTE לפני יותר משנה ללא גורמי סיכוןCHADS2: 0-2נמוך
ותינית, ללא פרפור פרוזדורים או גורמי סיכון נוספים*

 ,Severe - deficiency of protein C/S/antithrombin*הערות
APLA, factor V Leiden or factor II homozygote, or 

multiple abnormalities
**Non severe-heterozygosity for factor V Leiden or 

factor II 

גורמי סיכון פרפור פרוזדורים, תסחיף עורקי בעבר, אי 
ספיקת לב, קרישיות יתר, "עשן" עצמוני בפרוזדור שמאלי, 

יתר לחץ דם, סוכרת, גיל <75 שנים*

טבלה 2:
הסיכון לדמם בפעולות אנדוסקופיות

סיכון נמוך לדמם סיכון גבוה לדמם
אנדוסקופיה אבחונית )כולל 

גסטרוסקופיה, קולונסקופיה, 
אנטרוסקופיה( עם/ בלי ביופסיות

כריתת פוליפ 

ERCP ללא ספינקטרקטומיה EMR /ESD

FNA ללא EUS ספינקטרוקטומיה
כריתה "קרה" )Non thermal-cold( של 

)SNARE( פוליפים קטנים בעזרת לולאה
PEG

הכנסת תומכן מתכת לומינלי* FNA עם EUS

APC אבלציה של מימצא 
ממאיר או נגע וסקולרי 
ביופסית כבד בתת עור

קשירת דליות*
הרחבת ושט

 *שנוי במחלוקת
ERCP- Endoscopic retrograde cholangiopancreatography 

EUS- Endoscopic ultrasound 
FNA- fine-needle aspiration 

PEG- Percutaneous endoscopic gastrostomy 
EMR- Endoscopic Mucosal Resection 

ESD-Endoscopic Submucosal Dissection 
APC-Argon Plasma Coagulation
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דם. להלן קווים מנחים בחולה שעבר צנתור עם השתלת תומכן 
לא מצופה BMS שישה שבועות לאחר השתלת התומכן, אין לבצע 
פעולות מתוכננות. מעל שישה שבועות לאחר השתלת התומכן, 
לבצע פעולה מתוכננת תוך כדי המשך טיפול באספירין ולאחר 
.Clopidogrel / Ticagrelor/ Prasugrel הפסקת הנטילה של התרופות

:DES תומכן מצופה
ההמתנה  זמן  על  להחליט  בכדי  התומך  סוג  את  לזהות  רצוי 
לביצוע פעולות ברירניות. כאשר התומכנים מהדור החדש ניתן 
להמתין חצי שנה בלבד, אך יש גם תומכנים חדשים יותר )כמו 
זו  ניתן להמתין שלושה חודשים. בתקופה  ה–XIENCE( שאיתם 
אין לבצע פעולות מתוכננות. לאחר שישה חודשים )או שלושה 
חודשים בהתאם לסוג התומכן(, ניתן לבצע ניתוח מתוכנן תוך 
 Clopidogrel / הפסקת  ולאחר  לבד  באספירין  טיפול  המשך  כדי 

 .Ticagrelor/ Prasugrel

חולים הנמצאים בסיכון לאירוע תסחיף פקקת לווריד:
גורם  עם  או  לווריד  פקקת  תסחיף  של  אירוע  שעברו  מטופלים 
סיכון לתסחיף פקקת כגון קרישיות יתר, ממאירות פעילה ועוד 

)טבלה 1(.

הסיכון לדמם בפעולות אנדוסקופיות
ולפעולות  לגסטרואנטרולוגיה  האמריקאי  האיגוד 
אנדוסקופיות מגדיר סיכון נמוך לדמם בפעולה אנדוסקופית 
סיווג  מפורט   2 בטבלה   .]10,8[ פחות  או   1.5% של  כשיעור 
פעולות  לדמם.  הסיכון  פי  על  האנדוסקופיות  הפעולות 
וקולונסקופיה  גסטרוסקופיה  כולל  אבחוניות  אנדוסקופיות 
עם לקיחת ביופסיות בלבד, מהוות דוגמה לפעולות עם סיכון 
נמוך לדמם, ולרוב אין צורך בהפסקת הטיפול בתרופות טרם 
כריתת  כגון  טיפוליות  אנדוסקופיות  זאת,  לעומת  הפעולה. 
פוליפ, ספינקטרוקטמיה וכדומה, הן בעלות סיכון גבוה לדמם, 
כן מומלץ להפסיק את הטיפול בתרופות טרם הפעולה.  ועל 
יתרה מכך, דימום עלול להתרחש בזמן הפעולה או לאחריה, 

עד 30 יום לאחר מכן. 

הטיפול בתרופות
הפעולה  זמן  במשך  הפעולה,  באופן  מזו  זו  שונות  התרופות 
וחידושה  התרופה  בהפסקת  השוני  כן  ועל  החומרים,  ובחילוף 
טרם הפעולה. מספר מטופלים נוטלים מישלב תרופות המעלות 
את הסיכון לדמם, כגון מטופלים לאחר צנתור הנוטלים טיפול 
דחיפות  מידת  את  במטופלים  להעריך  יש  ואספירין.  בפלביקס 
הפסקת  לאחר  הפעולה  את  לדחות  ובמידת הניתן  הבדיקה 
הטיפול. בטבלאות 3,4 מפורטות ההוריות השונות לטיפול נוגד 
קרישה ונוגד איגור טסיות דם, מועד הפסקת הטיפול בתרופות 

טרם הפעולה ומועד חידוש הטיפול.

טבלה 4:
טיפול בתרופות נוגדות איגור טסיות דם סביב פעולה אנדוסקופית של דרכי העיכול

מתןתרופה
 הוריה 

לטיפול
הפסקת תרופה 

טרם הפעולה
החזרת הטיפול 

בתרופות לאחר הפעולה
Aspirin
Cartia

P.O
100,75mg

מניעה ראשונית 
 ושניונית 

של מחלה 
קריווסקולארית

אין צורך 
בהפסקת 

הטיפול 

Clopidogrel
Plavix

P.O
75mg

Acute coronary syn
תומכנים עם 

וללא ציפוי
אירוע מוח 

)Stroke(

24 שעות, לאחר השגת 7-5 ימים
יציבות המודינמית. 
יש לשקול מתן מנת 

העמסה בחולים 
בסיכון מוגבר לפקקת 

)תרומבוזיס(
Ticagrelor

Brillinta
P.O

90mg
Acute coronary syn24 שעות, לאחר השגת 5 ימים

יציבות המודינמית

Prasugrel
Effient

P.O
5,10mg

Acute coronary syn24 שעות, לאחר השגת 7 ימים
יציבות המודינמית

החזרת הטיפול בתרופות לאחר הפעולההפסקת תרופה טרם הפעולההתוויה לטיפולמתןתרופה
Rivarxaban

Xarelto
 P.O

10,15,20mg
פרפור פרוזדורים )ללא . 1

מחלה מסתמית(
טיפול ומניעה של אירוע . 2

)VTE( תסחיף פקקת ורידי

12 שעות לאחר הפעולה עם המוסטזיס מיידי.

72-48 שעות לפעולה עם סיכון גבוה לדמם
 LMWH במקרים של סיכון גבוה לפקקת, יש לשקול מתן(

במינון מונע עד לחידוש קסרלטו(

Apixaban
Eliquis

 P.O
2.5,5mg 

)X2d(

פרפור פרוזדורים )ללא . 1
מחלה מסתמית( 

טיפול ומניעה של אירוע . 2
)VTE( תסחיף פקקת

12 שעות לאחר הפעולה עם המוסטזיס מיידי

48-72 שעות לפעולה עם סיכון גבוה לדמם
 LMWH במקרים של סיכון לפקקת גבוה יש לשקול מתן(

במינון מונע עד לחידוש אליקוויס(

Dabigatran
Pradaxa

P.O
110,150mg 

)X2d(

פרפור פרוזדורים )ללא . 1
מחלה מסתמית( 

טיפול ומניעה של אירוע . 2
)VTE( תסחיף פקקת

12 שעות לאחר הפעולה עם המוסטזיס מיידי

48-72 שעות לפעולה עם סיכון גבוה לדמם
 LMWH במקרים של סיכון גבוה לפקקת, יש לשקול מתן(

במינון מונע עד לחידוש אליקוויס(

Warfarin 
Coumadin

 P.O
mgנ1,2,5

פרפור פרוזדורים . 1
מסתמי ולא מסתמי

מסתם תותב. 2
טיפול ומניעה של אירוע . 3

)VTE( תסחיף פקקת

5 ימים
גישור עם קלקסן טיפולי במצבי סיכון גבוה 

לפקקת )מינון לפי תפקוד כליות ומספר טסיות 
דם(, זריקה אחרונה לפחות 24 שעות לפני הפעולה

 CHA2DS2-VASC >2 הערה: פרפור פרוזדורים עם
ללא גורם סיכון נוסף, לא מומלץ גישור

קלקסן טיפולי + קומדין 24 שעות לאחר הפעולה עם 
 INR המוסטזיס מיידי. חפיפה עם קלקסן טיפולי עד

מעל 2 בשתי בדיקות עוקבות

טבלה 3:
טיפול בתרופות נוגדות קרישה סביב פעולה אנדוסקופית של דרכי העיכול

 פינוי כליה 
)ml/min(

זמן הפסקה לפני הפעולה
סיכון נמוך 

לדימום )שעות(
 סיכון גבוה 

לדימום )שעות(
<30ml/min2448
>30ml/min4896

 פינוי כליה 
)ml/min(

זמן הפסקה לפני הפעולה
סיכון נמוך 

לדימום )שעות(
 סיכון גבוה 

לדימום )שעות(
<30ml/min2448
>30ml/min4896

 פינוי כליה 
)ml/min(

זמן הפסקה לפני הפעולה
סיכון נמוך 

לדימום )שעות(
 סיכון גבוה 

לדימום )שעות(
<50ml/min2448-96

30-50ml/min4896
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לסיכום
מספר המטופלים הנוטלים טיפול נוגד קרישה ו/או טיפול נוגד 
איגור טסיות דם גדל והולך. מטופלים אלו זקוקים להערכה טרם 
פעולות פולשניות של מידת הסיכון לדמם בבדיקה מול הסיכון 
לתסחיף פקקת בהפסקת הטיפול בתרופות שהם נוטלים. במאמר 
סקירה זה הבאנו קווים מנחים כיצד לנהוג במטופלים אלו לפני 

פעולות אנדוסקופיות ברירניות של מערכת העיכול, תוך שימת 
ו/או  ועיתוי הפסקות  בין התרופות השונות,  דגש על ההבדלים 

חידוש הטיפול סביב הפעולה. • 

מחברת מכותבת: אורלי סנה ארביב
טלפון: 03-5335590, פקס: 03-9377261
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ביבליוגרפיה

אנזימים מצמחים טורפים לטיפול כנגד כרסת

כרוניקה

מחלת הכרסת נגרמת עקב עיכול חלקי של גלוטן שתוצריו גורמים 
דלקת רירית המעי. הלוקים במחלה חסרים אנזים החותך שרשרות 
פפטידים ליד החומצה האמינית פרולין, וגלוטן בנוי מ־15% פרולין. 
לפני עשור בודדו קוניג וחב' מהולנד אנזים מהפטרייה אספרגילוס 
ניגר המסוגל לחתוך גלוטן, אך עקב חוסר סגוליות היעילות 

בטיפול בלוקים בכרסת הייתה נמוכה. 
בשנים האחרונות חקר דוד שריימר מאוניברסיטת קלגרי את 
האנזימים המופרשים בתוך גביעי צמחים טורפים מסוג נפנטס 
וונטראטה )תמונה(. אנזימים אלה פועלים בסביבה חומצית ביותר 
ומסוגלים לחתוך גלוטן ביעילות גבוהה, בעיקר בסמוך לחומצות 
הפרולין. מספיק ליטול גלולה של 5 מ"ג כדי לעזור בעיכול של 50 
גרם גלוטן. החוקרים ביצעו הנדוס אחורה ויצרו מספר אנזימים 
המשתתפים בעיכול הגלוטן, שניים מסוג פרוטאזה של חומצה 
אספרטית נפנתזין I ו־II, והשלישי העיקרי – פרוליל פרוטאזה 

הנקרא נפרוזין. 

שריימר הקים חברה לייצור האנזימים הללו בדרך סינתטית 
בטכניקה של הנדסה גנטית. שרימר וחב' ממשיכים לחקור צמחים 
טורפים, 150 זנים נוספים של נפנטס, במטרה לזהות חומרים בעלי 
 The Scientist 2017;( פעילות ביולוגית, כולל פעילות אנטיביוטית

.)Feb 1: 20

איתן ישראלי

בתמונה: 
טורפים 

מסוג נפנטס 
וונטראטה 



254

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017סקירות

הקדמה
 Chronic( בשנים האחרונות, הטיפול בליקמיה מיאלואידית כרונית
Myeloid Leukemia; CML( )להלן למ"כ1( השתנה באופן משמעותי 
עם הכנסתם לטיפול של מעכבי טירוזין קינאזה )מט"ק2(. בזכות 
 ,Nilotinib/ נילוטיניב  ובהמשך  /אימטיניב,   Imatinib–ב הטיפול 
 ,Ponatinib/ ופונטיניב   Bosutinib/ בוסוטיניב   ,Dasatinib/ דזטיניב 
הפכה למ"כ ממחלה סופנית למחלה עם תוחלת חיים הקרובה לזו 
של האוכלוסייה הכללית ]1[. כיום, אחת הסוגיות המרכזיות בניהול 
הטיפול בחולה למ"כ היא הערכה ושיפור היענות לטיפול במט"ק. 
מניתוח נתונים של מחקרי שלב III באימטיניב, נילוטיניב ודזטיניב 
במהלך  במט"ק  טיפול  הפסיקו  מהחולים   30%-20% כי  עולה, 
המחקר. כמו כן, במחקר עוקבה פרוספקטיבי של 169 חולים, נמצא 
חוסר היענות לנטילה מלאה )100%( של מנות המט"ק בקרב 86% 
פרוספקטיביים  מחקרים  במספר  הודגם  בהמשך,   .]2[ מהחולים 
תגובות  ובין  היענות  חוסר  בין  ברור  קשר  ורטרוספקטיביים 
פחות   ]5[ והישרדות   ]4[ מולקולאריות  תגובות   ,]3[ ציטוגנטיות 
טובות. הנתונים הללו מדגימים באופן חד משמעי, שחוסר היענות 
היא בעיה שכיחה עם משמעות פרוגנוסטית רעה בקרב חולי למ"כ, 
גם ברמות היענות ממוצעות גבוהות ]4[. למרות החשיבות הברורה 
של נושא זה בניהול חולי למ"כ, טרם קיימת גישה מבוססת לשיפור 

היענות בקרב חולים אלה. 
לטיפול  היענות  אחר  במעקב  החשובות  מהנקודות  חלק 
מודגמות במקרה המייצג של מ' א', אישה בת 87 שנים, נשואה ואם 
לשניים, עצמאית וצלולה, ללא מחלות רקע נוספות, אשר מטופלת 
במירפאתנו עקב למ"כ בשלב הכרוני מאז 10.2012. היא החלה טיפול 

באימטיניב במינון 400 מ"ג ליום והשיגה תגובה ציטוגנטית מלאה 
כעבור ארבעה חודשי טיפול. מהלך הטיפול באימטיניב התאפיין 
באי סבילות עקב השפעות לוואי במערכת העיכול. לאחר 11 חודשי 
טיפול, החולה הפסיקה את הטיפול על דעת עצמה, ולאחר כחצי 
שנה פנתה להמטולוג המטפל עם הישנות המטולוגית, והטיפול 
הוחלף לדזטיניב 70 מ"ג ביום. החסמים להיענות שזוהו היו שיכחה, 
אי הבנת ההשלכות של חוסר היענות לטיפול, אי הבנה של השפעות 
לוואי אופייניות לטיפול ואי תמיכה בפועל של בני משפחתה. צרבת 
ועצירות לא חדשים יוחסו לדזטיניב על ידה, למרות שהשפעות 
לוואי אלה אינן אופייניות לטיפול זה. לאחר התערבות בסיסית של 
הדרכה לגבי השפעות לוואי וחשיבות הטיפול, חל שיפור בהבנה 
שהוביל לשיפור בהיענות ותגובה המטולוגית מלאה. אולם האישה 
נותרה עם תגובה תת מיטבית שיוחסה בחלקה לחוסר היענות 
חלקית לטיפול, וזאת בהיעדר הסבר אחר. כאשר אומתה עם עובדה 
זו, הודתה החולה שאינה נוטלת את הטיפול מזה כמה חודשים עקב 
נסיבות משפחתיות, כאבי ראש וכאבי בטן שייחסה לטיפול, ועקב 
חוסר רצון להתמודד עם הנטילה הסדירה של הטיפול. בשלב זה 
נעשתה הערכה מחודשת של הגישה שלנו לחוסר היענות, שכאמור 

מהווה בעיה שכיחה בקרב חולי למ"כ וחולי סרטן בכלל. 

היענות לטיפול בתרופות )"תרופתי"( כחלק בלתי 
נפרד מהטיפול בחולה האונקולוגי וההמטו–אונקולוגי

הנמצאות  לסרטן  מהתרופות   25%-20% כי  נמצא,   2007 בשנת 
צפוי לעלות בשנים  זה  ושיעור  פומית,  לנטילה  מיועדות  בפיתוח 
הקרובות ]7,6[. המעבר מטיפול דרך הווריד לטיפול פומי מסיט את 
מתן הכימותרפיה מסביבה בטוחה, מתהליכים מובנים ומנוטרים 
באופן קבוע על ידי רופאים ואחיות אונקולוגיות במירפאה, אל תוך 
ביתו של המטופל. המטופל ובני משפחתו מקבלים את האחריות 

היענות לטיפול פומי בהמטו–אונקולוגיה
חוסר היענות לטיפול רפואי נפוץ באופן יחסי גם בהקשר של טיפולים עם פוטנציאל מציל חיים 
 במחלות כמו סרטן. ההערכה היא שחוסר היענות לטיפול נוגד סרטן פומי נע בין 27%-63% 
במחקרים על חולי סרטן. נתון זה מהווה אתגר גדל והולך, בשל שינוי הפרדיגמה בטיפול 
נוגד סרטן, מכימותרפיה הניתנת דרך הווריד לתרופות נוגדות סרטן פומיות. החשיבות של 
היענות לטיפול רפואי מודגשת על ידי ארגון הבריאות העולמי, שרואה כי חוסר היענות 
יהפוך להיות בעיה משמעותית לבריאות הציבור. במחקרים על מספר מחלות ממאירות 
הודגמה השפעה שלילית של חוסר היענות לטיפול, להישרדות ולאיכות החיים, המלווה 
בגידול בעלויות הקשורות לטיפול רפואי. פרשת החולה המייצגת הנדונה בסקירה זו 
ממחישה את מורכבות ניהול ההיענות בטיפול נוגד סרטן פומי, באמצעות דוגמה מייצגת 
של מטופלת מבוגרת הלוקה בליקמיה מיאלואידית כרונית, שהציגה חוסר היענות למעכבי 
טירוזין קינאזה )Imatinib, Dasatinib(. חוסר ההיענות שלה הוסבר בגורמים סוציו–דמוגרפיים 
וגורמים הקשורים למטופל ולטיפול, אשר בהסתכלות לאחור, ניתן היה לזהותם בשלב 
האבחון, וכך ניתן היה להביא לפעולה מקדימה של ניהול מחסומים והיענות. ניהול שוטף על 
ידי המטולוג בהדרכה בלבד הביא לשיפור ההיענות בפרק זמן קצר מהצפוי. ההתערבות שלנו 
שהייתה רבת שלבים ורבת תחומים לשיפור ההיענות, אשר כוללת גם משוב המבוסס על 
ניטור אלקטרוני, הביאה לשיפור ההיענות והתגובה לטיפול בחולה זו. פרשת חולה זו מדגימה 

את הגישה המבוססת הראיות העכשווית לחוסר היענות לטיפול נוגד סרטן בדרך פומית.

היענות; תרופות נוגדות סרטן; ליקמיה מיאלואידית כרונית.
.Adherence; Anti-cancer drugs; Chronic myeloid leukemia
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וניהול  זיהוי  תסמינים,  אחר  מעקב  הטיפול,  בקבלת  להיענות 
התרופות  לרכישת  הקשורים  תיאומים  ורעילות,  לוואי  השפעות 

ושינוי או הפסקה במינון התרופות לפי הצורך.
אי היענות להמלצות רפואיות היא תופעה שכיחה המתועדת 
היטב במגוון רחב מאוד של יחידות טיפול. אי היענות יכולה להיות 
בעלת השפעה שלילית על ההישרדות ואיכות החיים, ולהוביל 
לעלייה בהוצאות טיפוליות ורפואיות ]8[. היקף התופעה של 
חוסר היענות לטיפול תרופתי נעה בין 17% בחולי סרטן ועד 93% 
במטופלים עם מחלות אחרות כגון סוכרת ויתר לחץ דם ]9[, ותלויה 

מאוד בצורת המדידה וההגדרה של חוסר היענות. 

הגדרת היענות וחוסר היענות, ומדידתם
מוגדרת  לטיפול  היענות   ,]10[ העולמי  הבריאות  ארגון  פי  על 
כ"מידה שבה התנהגות המטופל חופפת לעצה רפואית". ההיענות 
לטיפול אינה מתייחסת רק לנטילת תרופות, אלא גם להיבטים של 
השתתפות  רפואי,  סיוע  חיפוש  לוואי,  והשפעות  תסמינים  איזון 
לוואי  השפעות  צמצום  זיהומים,  מניעת  מירפאה,  בביקורי 
חוסר  המונח  בתרופות,  טיפול  של  בהיבט  מניעתן.  או  מאוחרות 
לבין  תרופות  של  בפועל  צריכה  בין  היחס  לתיאור  נועד  היענות 
ההמלצה המוסכמת שניתנה על ידי הצוות הרפואי. כיום, נהוג יותר 
להשתמש בביטוי Adherence )היצמדות( ולא Compliance )היענות(, 

אך במאמר זה ניעזר במושג "היענות" המוכר יותר. 
היענות לטיפול היא תהליך הטרוגני המשתנה על ציר הזמן 
Vrijen וחב' ]11[ פרסמו את תורת  של יישום המלצה רפואית. 
המיון המקובלת הכוללת שלשה שלבי היענות: Initiation )ייזום( - 
שנועד לתאר את התהליך עד נטילת המנה הראשונה של התרופה; 
Implementation )יישום( - שכולל את ההקפדה של נטילת כל מנה 
בזמן והצורה הנכונה; Persistence )התמדה( - שנועד לתאר את 
נטילת התרופה, לפחות חלק מהזמן, בשבועות טרם ההערכה ]11[. 
בנוסף, קיים שוני בין השלושת שלבים הללו בהיבטים של גורמים 
לחוסר היענות, רלבנטיות קלינית ופתרונות אפשריים. ככלל, אי 
התמדה שכיחה הרבה יותר במחלות כרוניות לא ממאירות וגם 
בחולות סרטן שד שמקבלות טיפול הורמונאלי ]12[, אולם בלמ"כ 
]13,4[, ולהערכתנו במחלות ממאירות אחרות, המרכיב היותר בולט 
הוא של חוסר יישום, מאחר שחולי סרטן, המרגישים מאוימים על 

ידי מחלתם, נוטים פחות להפסיק לחלוטין את הטיפול. 
טיב האומדן אתו מודדים היענות, בין אם אובייקטיבי )כמו 
ניטור אלקטרוני או היסטוריה מחשבית של ניפוק תרופות( או 
סובייקטיבי, כמו שאלונים למטופל או למטפל ]14[, משפיע מאוד 
על התוצאות המדווחות. כל שיטה נושאת יתרונות ייחודיים 
כמו רמת דיוק גבוהה וקשר לתוצאים קליניים במקרה של מדידה 
אלקטרונית, ועלות נמוכה יחד עם תובנה לסיבת החוסר היענות 
כאשר נעזרים בשאלונים. אין אף שיטה שנחשבת לבדה בתור שיטת 
בחירה, אולם יש עדויות לכך ששילוב אומדן אובייקטיבי יחד עם 
אומדן סובייקטיבי יכול לספק את המידע המהימן ביותר ]15[, וכך 
יש לנהוג כל עוד אין פרסומים בספרות הרפואית שמוכיחים אחרת.

הגורמים להיענות נמוכה
ההיענות,  על  להשפיע  היכולים  חשובים  גורמים  מספר  קיימים 
שנקבע  כפי  הטיפול  במשטר  לדבוק  היכולת  את  הכוללים 
בטיפול,  לדבוק  היכולת  מינון,  תדירות  הטיפול,  )מורכבות 
שירותי  של  ויעילות  נוחות  בהתנהגות(,  שינוי  ואף  טיפול,  משך 
הבריאות, תקשורת עם ספקי שירותי הבריאות, שביעות רצון של 

מטופלים, אמונות המטופל, היסטורית היענות, אנמנזה של מחלת 
הבריאות  ארגון   .]16[ וחברתית  משפחתית  תמיכה  וקיום  נפש, 
העולמי )WHO( מסווג את גורמי הסיכון לחוסר היענות לחמישה 
תחומים: )1( מצב סוציו דמוגרפי; )2( גורמים התלויים במטופל; 
)3( גורמים תלויים במצב המחלה; )4( גורמים הנובעים מהטיפול; 
]10[. בנוסף, יש צורת  )5( גורמים שקשורים במערכת הבריאות 
סיווג נוספת לחוסר היענות בלתי רצוני )לרוב עקב שיכחה( וחוסר 
היענות רצוני )לרוב עקב השפעות לוואי מהטיפול( ]17[. סיווג זה 

מפשט ביתר את המצב, אך הוא יישומי במצבים מסוימים. 
גורמי הסיכון הללו משתנים כתלות במחלה ובטיפול, ואופיינו 
היטב - במיוחד בקרב חולי למ"כ המטופלים במעכבי טירוזין קינאזה 
]18[ ובחולות סרטן שד המקבלות טיפול הורמונאלי, כולל עבודות 
מחקר מישראל בנושא ]19,13[. במחקר שנערך בקרב 55 חולי למ"כ 
הודגם כי חולים שהתגוררו לבד, חולים צעירים וחולים שלא היו 
חברים בקבוצת תמיכה ארצית לחולי למ"כ, נמצאו בסיכון לחוסר 
היענות, בעוד שההיענות עמדה על 99% בקרב חולים ללא אף אחד 

מגורמי הסיכון הללו ]13[. 

גישה לשיפור היענות
הספרות  של  מקיפה  מסקירה 
שקיימת  נמצא  בהיענות  העוסקת 
בתחילת  בעיקר  מכרעת,  חשיבות 
הטיפול, להדרכת מטופלים בשילוב 
הצוות  של  פעולה  שיתוף  יחסי 
הצעד   .]20[ המטופל  עם  המטפל 
התערבות  תוכנית  בבניית  הראשון 
לטיפול בחוסר היענות הוא לזהות 
אצל  הספציפיים  החסמים  את 
שאלונים  באמצעות  המטופל 
גישות  קיימות   .]21[ ייעודיים 
לטיפול,  ההיענות  לשיפור  שונות 
השונים  לחסמים  מכוונות  ואלו 
 2014 בשנת  השונים.  מטופלים 
פורסמה סקירה שיטתית שהוכללו 
מבוקרים  מחקרים   182 בה 
שיטות  בהם  שנבחנו  אקראיים 
בתרופות,  לטיפול  היענות  לשיפור 
רק   .]22[ כרוניות  מחלות  במגוון 
17 מחקרים היו בעלי הטייה נמוכה 

והתאימו לניתוח והסקת מסקנות. ההתערבויות הללו היו לרוב יותר 
מורכבות, רב תחומיות )Multilevel( ושילבו שיטות שונות כגון חינוך 
ושיטות קוגניטיביות )לדוגמה ראיון מוטיבציוני(, ופעלו גם מעבר 

לרמת החולה )לדוגמה, תמיכה מבני משפחה או חולים אחרים(. 
שיעור של כ–50% מההתערבויות נמצאו יעילות ונמצא כי רק 
25% משפרות תוצאים קליניים, בעוד שרק 30% מההתערבויות 
ממחקרים בעלי הטייה נמוכה שיפרו גם היענות וגם תוצאות 
קליניות ]22[. עבודה זו ואחרות מראות שהתערבויות חד פעמיות 
)כמו משוב חד פעמי מאחות או תמיכה כלכלית בלבד( אינן יעילות 
]23[ ושנודעת חשיבות רבה להתערבויות עם מרכיבים מגוונים. 
 ,)Multilevel( לכן, ככלל, התערבות צריכה להיות בכמה מישורים
כלומר לגעת בחלק מהרבדים הבאים: החולה, הצוות המטפל, 
מערך התמיכה של החולה, קופת החולים, נותני השירות ומערכת 
הבריאות. עליה להכיל מרכיב של התערבות קוגניטיבית שמבוסס 
בין השאר על מתן משוב לחולה, כי אלה הוכחו כיעילים ביותר. 

חוסר היענות לטיפול פומי בסרטן  ˆ
קיים ב–30% מהחולים לפחות, 

ומתרבים הדיווחים שהוא משפיע 
לרעה על תוצאות הטיפול.

הגישה לחוסר היענות צריכה  ˆ
לכלול הבנת שכיחות התופעה, 

גורמי הסיכון לתופעה, משמעות 
קלינית ושיטות מעקב אחר 

היענות, בכל תת סוג של 
 ממאירות, מכיוון שמחלות 
שונות וסוגי טיפול שונים 

מציבים אתגרים ייחודיים.

התערבות לשיפור היענות  ˆ
צריכה לגעת בכל הרבדים 

)Multilevel( התורמים לחוסר 
היענות ולהתבסס על שיטות 

קוגניטיביות–התנהגותיות, רצוי 
עם מרכיב של משוב על היענות 
לטיפול, עקב יעילותן המוכחת 

במחלות כרוניות אחרות. 
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מרכיב של הדרכה בלבד )אחד האמצעים השכיחים ביותר(, מהווה 
כלי חשוב כדי להניח בסיס לשאר ההתערבויות אולם ההדרכה בפני 
עצמה )כפי שראינו בדוגמה המייצגת שהובאה כאן(, היא בעלת 
השפעה חולפת לטווח קצר. בנוסף, רצוי לבנות את ההתערבות על 

בסיס הגורמים לחוסר היענות שניתנים לשינוי. 
גם בהתערבויות יעילות, השיפור המוחלט בהיענות טעון 
שיפור ]22, 24[ ולרוב אינו עולה על שיעור של 15%-10% ]25[. 
ואומנם נערכו עבודות שהוכח בהן, כי יעילות ההתערבויות גבוהה 
יותר דווקא בקרב חולים עם היענות ירודה או גורמי סיכון לחוסר 
היענות ]24[. להתערבויות לשיפור היענות יש פוטנציאל להיות 
בעלות עלות–תועלת טובה, אולם הן מחייבות השקעת משאבים 
)בעיקר משאבי אנוש(. אומנם עלות–תועלת של ההתערבויות הללו 
טרם ברורה עקב איכות לא מספקת של המחקרים עד כה ]26[, ויש 
להביא את רובד זה בחשבון כאשר מעריכים התערבות לשיפור 

היענות. להלן חלק מהמרכיבים החשובים של התערבויות:
יישום טכנולוגיות שונות באינטרנט ובטלפון לביצוע תזכורות, . 1

הדרכות והתערבויות התנהגותיות ]21[: כיום יש היצע רחב של 
יישומונים )אפליקציות( למכשירי טלפון ניידים, המאפשרים 
שיתוף בני משפחה ואף חלק מהצוות המטפל, בתהליך המעקב 

המקוון אחר היענות לטיפול. 
תזכורות: קיימים פתרונות שונים לחוסר היענות לא מכוון הנובע . 2

בעיקר משיכחה. פתרונות אלו כוללים עזרים שונים כגון שמירת 
התרופות במקום נראה לעין, יצירת חיבור בין נטילת התרופה 
להרגלים היומיומיים התרעות טלפוניות, שימוש ביומנים ועוד. 

הדרכה קוגנטיבית והתנהגותית כוללת ניהול והפחתה של מצבי . 3
בהיענות:  לפגיעה  המביאים  קוגנטיביים  וחסמים  חרדה  רוח, 
את  המבינים  שמטופלים  ההנחה,  הוא  זו  להתערבות  הבסיס 
יותר  טובה  להיענות  נוטים  נוטלים  שהם  הטיפול  ואת  מצבם 
לטיפול. הדרכת מטופלים הוכחה כאמצעי חשוב ויעיל לשיפור 

ההיענות לטיפול ]25[. מבין התערבויות אלה, מתן משוב )פידבק( 
לטיפול מהווה מרכיב חשוב כפי שמודגם במטה אנליזה עדכנית 
ההדרכה  ועיתוי  מקיפה  שתהיה  ראוי  מטופלים  הדרכת   .]25[
צריך להיות מתאים. יש לשים דגש על זיהוי חסמי למידה אצל 
המטופל )הבנת הנקרא, הבנת הנשמע, בעיות ראיה( ועל דרכי 

ההתקשרות עם הצוות המטפל מחוץ לשעות המירפאה. 
4 . :)Motivational Interviewing( )ראיון להערכת הניעה )מוטיבציה

ההתערבויות  שאר  את  מגישים  אנו  שבאמצעותו  כלי  זהו 
את  לקבל  ומוכן  בשל  החולה  האם  להעריך  ויכולים  לחולה 

ההמלצות שלנו לשינוי ]27[.

שיפור היענות בהמטו–אונקולוגיה
ומבוגרים צעירים  נערכה בקרב מתבגרים  עבודה מבוקרת חשובה 
עם סרטן )רובם עם ממאירויות המטולוגיות(, ונבחנה בה התערבות 
קוגניטיבית שהתבססה על משחק וידיאו; מטרתה הייתה להשפיע 
כגון  היענות  על  שמשפיעים  שונים  התנהגותיים  תהליכים  על 
מסוגלות עצמית וידע, בעוד שגורמים אחרים לחוסר היענות )כגון 
לשפר  הצליחה  ההתערבות  ייעודי.  מענה  קיבלו  לא  נפשי(  מתח 
היענות יחסית לקבוצת הבקרה ומהווה הוכחה ליעילות ולפוטנציאל 

של התערבויות קוגניטיביות, גם בהמטו–אונקולוגיה ]28[. 
ואכן, בעבודות ספורות שנערכו נבדקו התערבויות לשיפור 
בעבודה  המטואונקולוגיות.  מחלות  עם  במבוגרים  היענות 
רטרוספקטיבית הודגם, כי חברות בקבוצת תמיכה הביאה לשיפור 
היענות למט"ק בקרב קבוצת חולי למ"כ ]29[. אחת העבודות 
הפרוספקטיבית הבודדות במבוגרים שנערכה בישראל לאחרונה, 
נבדקה ההשפעה של התערבות רב תחומית )Multilevel( על ההיענות 
של 55 חולי למ"כ למט"ק, אשר מטופלים בארבעה מרכזים רפואיים 
בישראל ]24[. ההתערבות מורכבת מהרכיבים שהוכחה יעילותם 
בשיפור ההיענות בתחומי רפואה אחרים )כמפורט לעיל(; היא 
נבנתה כדי לתת מענה לסיבות השכיחות לחוסר היענות כפי 
שתוארו בפרסומים בספרות הרפואית הייחודיים למחלה זו ]18[, 
 )Pilot( והובלה על ידי רופא, אחות ורוקחת קלינית. זהו מחקר ניסיוני
שמטרתו הייתה לשפר היענות, אשר נמדדה באופן אובייקטיבי על 
ידי ניטור אלקטרוני בפקק הבקבוק במהלך שלושת החודשים לאחר 
ההתערבות, בהשוואה לשלושה חודשים טרם ההתערבות, בכל חולה 
נתון. ההתערבות הובילה לשיפור בהיענות בקרב כלל אוכלוסית 
המחקר, בעלת משמעות סטטיסטית )P = 0.04(, אך עם שיפור קטן 
בשיעור )1.45%(. אחת הסיבות האפשריות לכך היא היענות גבוהה 
מאוד בקבוצת המחקר שעמדה על חציון של 97.5%, אך עם טווח 
רחב )48% עד 100%(. מביניהם, כ–20% )10 חולים( היו עם היענות 
של 90% או פחות, שהוכחה כבעלת משמעות קלינית ]4[. בתת ניתוח 
מתוכנן מראש של חולים לפי היענות בעלת משמעות קלינית, הודגם 
שיפור מוחלט של 7.3% בקרב חולים עם היענות פחותה מ–90% 
]23[. שיפור זה נושא משמעותי סטטיסטית וייתכן שגם משמעות 
קלינית. ממחקר זה אנחנו למדים, כי בלמ"כ )וייתכן גם במחלות 
המטו–אונקולוגיות אחרות( יש תת קבוצה של חולים בעלי היענות 
כמעט מושלמת, בעוד שיש קבוצה לא מבוטלת עם היענות נמוכה 

שאותה חשוב לאתר ולהפעיל עליה את ההתערבות.

לסיכום, מחד גיסא, הנתונים הללו טעונים שיפור ומדגישים את 
שפורסמו  הנתונים  גיסא,  ומאידך  בתחום,  נוסף  במחקר  הצורך 
בחולים  דווקא  היענות  לשפר  שניתן  מראים  כה  עד  בספרות 
הזקוקים לכך, ולכן העתיד טמון בהתאמת ההתערבויות לחולים 

שנמצאים בסיכון לחוסר היענות. 

 MEMS 1היענות לטיפול נמדדה מתחילת 11.2014 עד סוף 1.2015 באמצעות פפק אלקטרוני בשם

 שמתעד כל פתיחה של קופסת התרופות ומקובל כאמצעי למעקב אובייקטיבי אחרי נטילת תרופות.
 .Y בציר ,abl מתוך סה"כ עותקי PCR bcr-abl 2תגובה מולקולארית לטיפול מוצגת לפי אחוז 

3ציר X מבטא את תקופת המעקב, בין בדצמבר 2012 וינואר 2015. הוחל טיפול באימטיניב בדצמבר 

2012 והטיפול הוחלף לדזטיניב בנובמבר 2013 למשך מספר חודשים עד שהופסק. הטיפול בדזטיניב 
חודש באוקטובר 2014. 

תרשים 1:
שיעור היענות1 ותגובה מולקולארית2 של מ"א לטיפול במעכבי טירוזין קינאזה3  

לאורך תקופת המעקב
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 הערכה וטיפול בחוסר היענות - 
המשך דוגמה מייצגת

על מנת לרתום את המטופלת שצוינה לטיפול, היא נכנסה לליווי 
וניהול  לטיפול  היצמדות  על  דגש  צמוד של אחות המירפאה עם 
ונעזרנו  המירפאה  ביקורי  תדירות  את  העלינו  לוואי.  השפעות 
במספר שיטות כדי לשפר היענות, ביניהם הדרכה להשפעות לוואי, 
לטפל  כדי  משפחה  בני  מעורבות  איתם,  והתמודדות  שכיחות 
במרכיב השיכחה, ושיטה קוגניטיבית של משוב המבוסס על ניטור 
אלקטרוני. התוכנית במלואה נקבעה בשיתוף עם המטופלת, כדי 
להתאים לצרכיה. כבר לאחר כחודש תועד שיפור בהיענות לטיפול 
 BCR-ABL–ל  PCR–ה בבדיקת  לטיפול  בתגובה  שיפור  ובהמשך 
היה  רק תקופה של מספר חודשים במהלכן  )תרשים 1 - מתעד 
ניטור אלקטרוני של ההיענות(. הפעם הייתה הבנה של חשיבות 
הטיפול והבנה שהשפעות הלוואי אינן קשורות לדזטיניב, והכרה 
זו הפחיתה חוסר היענות רצונית לטיפול. במקביל, שיתוף בנה של 
המטופלת בתזכור יומי, איפשר הפחתת חוסר היענות בלתי רצונית 
שנבעה משיכחה. בהמשך תקופת המעקב, עקב בעיות משפחתיות, 
הופיע מרכיב של דיכאון שהשפיע בבירור על ההיענות לטיפול עם 
"הישנות" של חוסר היענות. הוחל טיפול תרופות למצב האפקטיבי 

שהוביל בהמשך לשיפור בהיענות לטיפול. 

דיון
עתיד  שהיקפה  בעיה  מהווה  בתרופות  לטיפול  היענות  חוסר 
כימותרפיה  מטיפולי  הטיפול  פרדיגמת  של  מעבר  נוכח  לגדול 
לתוך הווריד, לטיפולים שנלקחים פומית בבית, ללא מעקב צמוד 
מחייב  הטיפול  בדפוס  השינוי  מנה.  כל  לפני  הרפואי  הצוות  של 
היערכות של הצוות המטפל, ובעיקר בנוגע לרובד החדש והייחודי 
הזה של הטיפול הכוללני בחולה. אנו בדעה שצריך אחות ייעודית 
שתנהל סוגייה מורכבת וחשובה זו בכל מרכז סרטן. האחות יכולה 
לנטר  שוטף,  באופן  חולים  ולמיין  בטיפול  החולה  את  להנחות 
היענות ורעילויות. במרכז הסרטן שלנו צברנו ניסיון קליני ומחקרי 
בזיהוי וטיפול בחלק מבעיות ההיענות שעולות בזמן מתן טיפול 
פומי לחולי סרטן אמבולטוריים. השלב הבא הוא למסד את מאגר 
הידע שצברנו, ולמטרה זו בנינו מודל טיפול מובנה בחולי סרטן 

שצריך  סבורים  שאנו   )2 )תרשים  חדש  פומי  טיפול  שמתחילים 
להיות מנוהל על ידי הצוות הסיעודי. מודלים דומים של "מרפאת 
היענות" קיימים במרכזים אחדים ברחבי העולם, לדוגמה בתחום 
 .]30[ )Retro viral( שמקבלים טיפול רטרו–נגיפי HIV הטיפול בחולי
המטרה היא זיהוי החולים בסיכון לחוסר היענות, ניטור צמוד של 
החולים אלו בהקשר של היענות לטיפול )עם שאלון או אמצעים 
אובייקטיביים( וחסמים להיענות )כגון השפעות לוואי מהטיפול(. 
מטרה זו תושג על ידי חקר דפוסי ההיענות של המטופלים, ובעיקר 

בטיפולים חדשים עליהם אין מידע בנושא בארץ ובעולם. • 

מחבר מכותב: אבי לידר
מכון להמטולוגיה, מרכז רפואי רבין
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קשת התסמינים בחולי זיקה

כרוניקה

קשת התסמינים בחולים שנדבקו בנגיף זיקה רחבה, תוארה בסדרות 
מלצר וחב' מהמרכזים  שונות של חולים ואינה מבוססת דיה. 
הרפואיים שיבא ומאיר, עקבו אחר 49 טיילים ישראלים שחזרו 
מאזורים אנדמיים ולקו במחלה זו, וריכזו את תסמיני המחלה 
 Am J Med( לעומת סדרות חולים ממיקרונזיה ופוארטו ריקו 
129:1126;2016(. שיעור של 65% אובחנו באמצעות RT PCR והשאר 

בשיטות סרולוגיות. 
ביותר היה תיפרחת, שהופיעה ב־95%  התסמין השכיח 
מהחולים, ואחריה חום ב־81%, כאבי מיפרקים ב־63%, דלקת 

הלחמית ב־53%, וכן עייפות, כאבי שרירים וכאבי ראש - 40% 
מהחולים. עם זאת רק ב־40% מהחולים התבטאה השלישייה 
)טריאדה( דלקת לחמית, חום ותיפרחת. תסמינים פחות שכיחים 
היו אובדן חוש הטעם, סיוטי לילה וכאבי מיפרקים שנמשכו מספר 

שבועות בחלק מהטיילים. 
החוקרים מסכמים, כי קשת התסמינים של הדבקה בנגיף זיקה 
רחבה וחופפת תסמינים של מחלות זיהומיות ולא זיהומיות אחרות, 

והערכת השפעתה על איכות החיים של טיילים אינה פשוטה. 
איתן ישראלי
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'חלוק לבן 
בגטו - מבט על 
קורות הרפואה 
 היהודית 
בפולין בתקופת 
השואה'

 חלוק לבן בגטו - 
מבט על קורות 

הרפואה היהודית 
בפולין בתקופת 

השואה
מרים עופר

יד ושם, ירושלים, המכון הבינלאומי לחקר השואה, 
המרכז לחקר השואה בפולין, ישראל 2015

595 עמודים, מחיר 115 ₪

ייחודי זה, מובא סיפורה של < בספר 
הרפואה היהודית בגטו ורשה בימים 
הקודרים של מלחמת העולם השנייה. אומנם 
חלקים מסיפור זה הועלו במשך השנים 
בפרסומים רבים, גם מעל דפי 'הרפואה', 
'הרפואה  המאמרים  באסופת  ובמיוחד 
והשואה' שערך עמיתנו הד"ר טומי ספנסר 
זו הפעם הראשונה שיש  ]1[. אך  המנוח 
בידינו חיבור מקיף ויסודי המביא בכלי אחד 
תמונה מקיפה ושיטתית, תוך תיעוד מלא 
וממצה של אחד מפרקי הגבורה שרשמו 
עמיתנו אנשי הרפואה באותם ימים קודרים.
הספר הוא המשך לעבודת הדוקטורט 
של המחברת ]2[, שבוצעה באוניברסיטת 
בר אילן בהדרכת פרופ' דן מכמן מהמחלקה 
לתולדות ישראל באוניברסיטה. מחקרה 
של ד"ר עופר מתבסס על עשרות מסמכים, 
דו"חות  יומנים,  עדויות,  פרוטוקולים, 
וזיכרונות אנשי הרפואה של  ותזכירים, 
ימים, שנאספו מארכיונים רבים  אותם 
בארץ ובעולם. נעשה ניסיון כן לתת תמונה 
הרפואה  קורות  על  ואמיתית  נאמנה 
היהודית בפולין באותה תקופה על היבטיה 
המופלאים. יחד עם זאת, המחברת שמרה 
על ראייה אובייקטיבית ככל הניתן ומבלי 
להתעלם מכך שהמציאות המורכבת הולידה 
גם תופעות אחרות, כמו מריבות בין נושאי 
התפקידים השונים, סכסוכי עבודה ואפילו 
כמו שביתת האחיות, מחאות  שביתות 
וכדומה, ואפילו התנהגות לא אתית כמו 
בספרי  תוארו  שאף  ושלמונים,  שוחד 
זיכרונות לא מעטים של רופאים כמו ספרו 

של מרדכי לנסקי ]3[. 
אך בעיני כותב שורות אלה, תופעות 
להיקפן, מתגמדות  בלי קשר  שליליות, 
לעומת הישגיה של הרפואה היהודית בגטו 
באותם ימים, על מאבקיה למען שימור 
הבריאות של התושבים, המלחמה במגפות, 
הטיפול בחולים ובנזקקים, המאמץ ההרואי 
של "שמירת צלם אנוש" בתנאים הבלתי 
אנושיים ביותר שניתן לתאר, ובהמשך 
-דבקותה בשלושת התפקידים שהרפואה 
שמירת  ומעולם:  מאז  עצמה  על  נטלה 

והפרט, הוראת הרפואה  בריאות הכלל 
והמחקר הרפואי. זוהי ייחודיות שאין לה 

אח ודוגמה בעולם.
תופעה אחרת, ייחודית וחסרת תקדים, 
אשר מציינת המחברת בדברי פתיחתה, היא 
העובדה שבדרך כלל בעימותים עקובי דם 
ובאסונות כאלה בעולם, מתמוטטים שירותי 
והסיוע  הנפגעת,  הבריאות של החברה 
גורמים חיצוניים.  ידי  ניתן על  הרפואי 
ברוב הגטאות  )וגם  ורשה  בגטו  כך  לא 
האחרים(: "בתוך התנאים הקשים בגטו 
הקימו היהודים, כלומר החברה הנרדפת, 
ורפואה  בריאות  בכוחות עצמם, מערך 
מקצועי מודרני... זוהי תופעה שאין לה אח 

ורע בהיסטוריה".
הספר פותח בתיאור הרפואה היהודית 
בפולין ערב השואה ובשינוי העצום שהביא 
האנטי  ומדיניותו  הנאצי  הכיבוש  עמו 
יהודית. מתוארת מערכת הבריאות הגרמנית 
וגזרותיה על בריאות היהודים כמו גירושם 
מבתי החולים, איסור הטיפול בהם במוסדות 
הבריאות, איסור אספקת תרופות וכיבוד 
מרשמים של רופאים יהודים ועוד. הקמת 
הגטו וסגירת היהודים בתוכו הייתה עצמה 

מהלך שפגע בבריאות היהודים.
החלק השני דן במערך הרפואי שהוקם 
בגטו: הרפואה המונעת, מירפאות, בית 
ציסטה  ברחוב  שפעל  היהודי  החולים 
בוורשה והיה לבית החולים האוניברסיטאי, 
שהועבר לגטו וחולק במספר מבנים, בית 
החולים על שם ברסון באומן, הפעילות 
למען הילדים, הרופאים בפלוגות העבודה 
וכדומה. בהמשך דנה המחברת בעבודתם 
ואנשי הרפואה האחרים  של הרופאים 
ותנאי העבודה  וכדומה(,  )שכר, מעמד 
שנעשתה לא אחת תוך סיכון עצמי וקשיים 

שאין דומה להם.
מתואר המאמץ ההרואי של הקמת בית 
יוזמיו  הספר המחתרתי לרפואה בגטו: 
ובראשם הד"ר ישראל מילייקובסקי -ראש 
מחלקת הבריאות ביודנראט, בניית תוכנית 
הלימודים על פי המתכונת של אוניברסיטת 
ורשה, התלמידים וגורלם. לצד זה מתואר 
המחקר הרפואי הענף בגטו כמו המחקרים 
על טיפוס הבהרות, ומעל לכול: מחקר הרעב 
הייחודי שדומה שאין כמותו בעולם כולו, 
שהוגדר על ידי ישראל מילייקובסקי עצמו 
כ "סימפוניה הבלתי גמורה" של הרופאים 

היהודים בגטו ]4[.
נדונים  הספר  של  השלישי  בחלקו 
עצמם  הרפואיים־מקצועיים  ההיבטים 
כמו תנאי החיים בגטאות והשפעתם על 
הבריאות והתחלואה, סוגי המחלות השונות 
ודרכי הטיפול  שפקדו את תושבי הגטו 
שננקטו כדי להתגבר עליהן, מחלות הילדים 

והלידות, והתמותה הרבה. מוזכר גם חלקה 
של הרפואה בהגנה על היהודים מפני גזרות 
הגרמנים, כמו הניתוחים לטשטוש סימני 
המילה. פרק אחד מוקדש למלחמה במגפות 
שהיו לה שני היבטים: מניעת התחלואה 
והתמותה בקרב תושבי הגטו, ומניעת חיסול 
הגטו על ידי הגרמנים, בתואנה של הפצת 

מחלות מדבקות. 
בפרק אחרון נדונות הדילמות האתיות 
הרפואי.  הצוות  בעבודת  והמקצועיות 
של  סוגים  שני  בין  מבדילה  המחברת 
דילמות: בסוג האחד נדונה השאלה כמה 
צריכים רופאים לסכן את עצמם כדי בזולתם 
או להצילם. הסוג השני כולל התנגשות של 
ערכים כמו את מי להציל, האם ראוי ליטול 
חיים כדי למנוע סבל וכדומה. שאלות אלה 
עולות היום בכל דיון אתי-פילוסופי ולא 
תמיד מוכרעות, אפילו בתנאים הרגילים 
שאנו פועלים בהם, ועל אחת כמה וכמה 
היה קשה להכריע בהן בתנאים הבלתי 
נמנע  אפשריים ששררו אז. לעצמי אני 
מדיון בדילמות שבפניהן עמדו עמיתיי מאז, 
מחשש לקורטוב של שיפוטיות. אין לנו 
רשות לשפוט החלטות שהתקבלו בתנאים 
שאנחנו לא התנסינו בהם, בבחינת "אין 
לדון אדם עד שתגיע למקומו". לזכותה של 
המחברת יש לומר, כי לצד תיאור הדילמות 

אין כל ניסיון מודע של שיפוט.
ועוד שתי הערות:

עבר •  בשואה  הרפואה  על  המחקר 
על  המלחמה.  תום  מאז  גלגולים  כמה 
הספר.  בתחילת  המחברת  עומדת  כך 
בגטאות  עצמה  השואה  בימי  תחילתו 
של  בפעילותם  והמשכו  ובמחנות, 
מרק  ד"ר  כמו  השואה  ניצולי  רופאים 
הרופאים  ו"אגודת  המנוח  דבורז'צקי 
שנות  בסוף  שהקים  השואה"  ניצולי 
ופעלה  הקודמת  המאה  של  הארבעים 
עד לאמצע שנות השישים. לאחר מכן 
חלה דעיכה אף שפרסומים הופיעו פה 
ושם. התחדשות והתעוררות ענפה חלה 
בשנות התשעים והאלפיים וגאתה מאז. 
נערכים,  מחקרים  נכתבים,  מאמרים 
מוסדות  בכל  מתקיימים  רבים  וכנסים 
ביוזמת  ואף  והאקדמיה  הרפואה 
ד"ר  של  ספרה  הרפואית.  ההסתדרות 
משמעותית  תרומה  עוד  הוא  עופר 

למאמץ זה, שנקווה כי יימשך ויגבר. 
דורנו חי את השואה ונוראותיה גם בשל • 

ובשל  בצלם,  והחיים  לאירועים  קרבתו 
רבים.  ניצולים  של  בתוכנו  הימצאותם 
הדורות הבאים שיחיו במרחק זמן ומקום, 
להתרחק  עלולים  חיים,  ניצולים  וללא 
מזיכרון זה. הרפואה בשואה וההשלכות 
של השואה על בריאות צאצאי הניצולים 
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בלימוד  במחקר,  בתיעוד,  יישארו 
ד"ר  של  לספרה  יש  בכך  גם  ובהוראה, 

עופר תרומה משמעותית.
אינני אובייקטיבי, לא לגבי הנושא, לא 
לגבי הספר ולא לגבי המחברת, שעמה יש 
לי היכרות ושיתוף פעולה מדעי אקדמי, כמו 
מאמץ לשמר את זיכרון הרפואה בשואה 
בדעה  אני  זאת,  כל  למרות  שנים.  מזה 
שהספר הזה חייב להיות בארון הספרים 
של כל רופא עברי בישראל, ועם הופעת 
המהדורה האנגלית בקרוב, גם בחדרו של 

כל רופא - יהודי ולא יהודי כאחד.
שאול מ' שאשא
המרכז הרפואי לגליל
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ספר דק גזרה זה נפתח בקובץ של 22 <
שירים ובהמשכם 22 סיפורים קצרים 
ואף קצרצרים. על הספר כולו נח חותם אישי 
ואינטימי, שנוטע בקורא תחושה של היכרות 
וקירבה אל נושאי הכתיבה ומושאיה. המחבר 
הוא רופא משפחה, שנעוריו, התבגרותו 
ופעילותו המקצועית עוברים עליו בנופי 
ומתהדהדים  גן, המשתקפים  עירו רמת 
ברבות מהיצירות. עצם בחירת כותרת הספר 
הולמת את מושג התיאטרון הקלאסי של 
"אחדות המקום הזמן והעלילה", שכן 'הר 
נפוליאון' הוא אותו תל כנעני נמוך )38 מטר 
מעל פני הים( בעיבורי רמת גן שזכה בכינוי 
הילדים החביב: "הר", ואף בתוספת ביקורו 
האימפריאלי של מחנה צבא הקיסר בשנת 
1799, וכך נחרט עם הזמן המקום בזיכרון 
כולנו ואפילו במפות הרשמיות. אבל זו בדיוק 
קסמה של הילדות, וקסם זה ממשיך ומפכה 
לאורך הספר, ללמדך שהילדות והבגרות 

אינן מופרדות, ואינן רוצות להיפרד ואולי 
אף אינן חייבות להיפרד. וזהו אכן המוטו 
של הספר, שמתחבר אל קולטנים של חיבה 

אצל הקורא.
הרפואה ניכרת מאוד בכתיבה מבחינת 
נושאיה, זירות ההתרחשות, רובדי השפה, 
ואוצר הדימויים והאסוציאציות. נראה על 
כן כי קוראים עמיתים יפיקו בקריאתם ערך 
מוסף. די להדגים זאת למשל בשיר כמו 
"שיטיון רב אוטמי" כבר מעצם כותרתו 

המכוונת ומזמינה.
השירים בספר מקובצים בשני שערים: 
ראשון בהם נקרא "שירה", ובו 14 שירים. 
השירים אינם אחידים בסגנונם. אך רבים 
מהם אם לא כולם מּונָעים, אם בגלוי ואם 
ברובד חבוי, על ידי האהבה: אהבת בן לאביו, 
גבר לאישה, אב לבנו המיוחד, ושל האדם 
הכותב אל פנימו הקדום. גם מבחינת סגנונם 
השירים שונים. חלקם מחורזים ולעתים אף 
בנויים במבנה פליטוני ומשועשע למראית 
עין, שמתוכו מתבהרת המשמעות הפנימית, 
משל היה זה קנקן שחוצו מעוטר ומקושט 
נושם אתה  ...אני  את תוכו רוגש ורגיש: 
מונשם / אני עוד פה אתה כבר שם / אני 
עוד חם / אתה כבר קר )...( ]מתוך: "אבי", 
שבין  למתח  מובהקת  דוגמא   .]10 עמ' 
התימאטי לבין משמעותו יש בשיר המרגש 
"דודה רנה" . על הבמה בתפאורה הקומית 
לכאורה מתרחש מחזה טראגי ואילם של 
חיים שנסתיימו ללא מימוש. סוגר את השער 
הראשון השיר "ִאשפוז ִּבְכִפייה" בו גיבורת 
השיר היא נפש הכותב הכלואה בגופו: "יש 
לך אוכל / יש לך מים / מה תעשי נפשי 
בינתיים / חבולה ֲאזוקה מחושמלת / כלואה 
צעקתֵך בנפש אחרת )...( יש לך אוכל יש לך 

מים / נוחי לך נפשי בינתיים.".
למרות ההפרדה, השער השני של אסופת 
השירים הנקרא "צל השואה" מטיל לא מעט 
מצילו גם על השער הראשון. מול עובדות 
השואה כל ניסיון אמנותי, בכל מדיה, נדון 
מראש לקשיי התמודדות ולתהליך אוטומטי 
של מעין מזעור יחסי. אף על פי כן נמצאו 
כאן שירים שיש בהם עוצמה שחוצה את 
המכשול המובנה הזה. השיר "הפסיפס" 
מצמרר דווקא בזכות הּפשטּות של השאלות 
ומעצם ההצבה של הדמות  בו,  העולות 
השואלת והדוברת בעמדת תצפית ראשונית 
ובלתי צפויה. השיר, שאין בו סימני פיסוק, 
לעצמי  וארשה  אותי,  לפת  שכך,  וטוב 

להביאו בשלמותו: 
דרך זכוכית האינקובטור / אני מביט ָּבְך 
/ פרי ִּבטנְֵך הִראשון / ֵמֶרֶחם בת ֹכהן ָׁשסוַע 
יִסּורים // מול אוֵרְך המסנוור אְשַאל שאלות 
עתיקֹות / למי את צועקת בלילות / מי 
ִקשקש לְדֹוד ֶמנְֶקה על היד / למה לחם אין 

לזרוק / כמה ממה שעברת יצוק בי / מתי 
נפרד היכן ומי לפני מי // בצללית החדר את 
שותקת אין לך תשובות / כמו לִרּבוא עקורות 
אחרות / שפסיפס של אושר מנסות לְִטוֹות / 

ואותו תובעות ולבסוף טובעות.
קובץ הסיפורים בהמשך הספר כולל 
סיפורים קצרים, חלקם קצרצרים וחלקם 
אף למעשה בסוגה של פרגמנט. הראשונים 
ואף  מקומית,  בקרקע  מעוגנים  שבהם 
רפואית ממש, ומחוברים אליה. השורשים 
האלה, כמו גם הכתיבה האישית בגוף ראשון 
והיותו של הכותב גם עד וגם פרוטגוניסט, 
בחיבורו של  לסיפורים אמינות  מקנים 
הקורא לנופי עיר ואדם מוכרים. אך שורשים 
צפופים גובים מחיר ספרותי, מקרקעים חלק 
מסיפורים אלה ומקשים עליהם מעט לפרוש 
כנף ולהמריא מעבר לסיפור, למרות, ואולי 
בגלל, שימוש באמצעים נוסטלגיים שקל 
להזדהות אתם. עם זאת, ככל שהקורא 
מתקדם בספר ניכרת בו התפתחות. הסיפור 
"סיגריה אחרונה שלי" למשל, אף שהוא 
כתוב בקול ראשון, מצליח להרחיק את 
ולפרוש בכך תמונה שנותרת  המצלמה, 
אומנם אישית, אך מעניקה רקע ונוף חי 
ונושם. הסיפור "אני נשאר איתָך", בו בעצם 
מתקיימת שיחה, שאיננה אלא מונולוג של 
בן המאכיל את אביו חסר הישע, ותוך כך 
מדבר אל אוזניים שאינן שומעות ומוח 
שאינו קולט, הוא סיפור שהופך למכמיר לב 
דווקא משום שאינו נוקט באמצעים לקירוב 

לבבות, והלבבות על כן מתקרבים אליו. 
מילת ביקורת בלתי נמנעת על העריכה. 
צר היה לי לגלות רישול מסוים בעריכה 
הלשונית או בהגהה, פה פסיק שלא במקומו, 
כאן טעות דפוס ושם שגיאת גופן, שאינם 
אלא זוטות לכאורה, אך דווקא בגלל חירות 

המשוררים מתבקשת קפדנות העורכים.
שבעת הסיפורים החותמים את הספר, 
החל ב"אחותי פאטמה", עבור ל"אחותי 
מיכל" וסיים ב"המסגד", הם חטיבה בפני 
עצמה, המתרחקת מהזירה האישית ומעיזה 
ומפליגה למחוזות אחרים גם גיאוגראפית 
וגם ביוגראפית. הסיפורים נפרדים, אך 
מדברים ומתחברים זה עם זה בשלשלת 
של התקשרות עלילתית, ובמוסר הפנימי 
מתגלה  שבכותב  הרופא  שבתשתיתם. 
גם ביכולת לראות את האנושי והדומה 
בין אנשים גם במצבי קיצון, שהיו יכולים 
להראות לכאורה קוטביים זה לזה מבחינה 
פוליטית ובראיה סטריאוטיפית. הם גם 
מגלים התפתחות של אורך נשימה ספרותי, 
המבשיל, מבטיח ומקיים, ונותנים תקווה 

ואף ציפייה להמשך כתיבתו של ד"ר זלוף.
דן כספי
מרכז רפואי סוראסקי, תל אביב
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MANAGEMENT OF ANTICOAGULANT  
AND ANTIPLATELET THERAPY IN  
PATIENTS UNDERGOING PLANNED  
ENDOSCOPIC PROCEDURES

Orly Sneh Arbib¹, Yaron Niv¹, Dorit Blickstein²
1Gastroenterology Department, Beilinson Hospital, Rabin Medical Center, 
²Institute of Hematology, Beilinson Hospital

Antithrombotic and antiplatelet therapy is widely used for 
primary and secondary prevention of venous and arterial 
diseases. Hemorrhage is a frequent complication in patients 
taking these drugs, especially during and post invasive 
procedures. There are several oral anticoagulants and 
antiplatelet drugs that differ from each other in the mechanism 
of action and metabolism, the need for drug monitoring, 
antidote, and the peri-procedural management of the drug. 
The risk of bleeding in gastrointestinal endoscopic procedures 
can be high (≥ 1.5%), depending on the procedure. Patients 
taking antithrombotic and antiplatelet therapy should 
undergo evaluation before endoscopic procedure in order to 
stratify their risk for bleeding during the procedure on the 
one hand, and the risk of thromboembolism- if the drug is 
interrupted, on the other hand. This review provides general 
recommendations and approaches for patients undergoing 
elective gastrointestinal endoscopic procedures while 
receiving antithrombotic or antiplatelet drugs. •

ADHERENCE TO ORAL ANTI-CANCER  
DRUGS IN HEMATO-ONCOLOGY

Sarit Ashkenazi1, Juliet Dreyer2, Pia Raanani1,3, Avi Leader1,3

1Hematology Institute, 2Nursing, Davidoff Cancer Center, Beilinson 
Hospital, Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel
3Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Non-adherence to medical treatment is prevalent in the context 
of potentially life-saving treatment for diseases such as cancer. 
Estimates of non-adherence to oral anti-cancer therapy range 
between 27% and 63% in studies of cancer patients. This 
represents a growing challenge, due to the paradigm shift in 
anti-cancer treatment from parenteral chemotherapy to oral 
anti-cancer drugs. 
The importance of adherence to medical treatment is 
highlighted by the World Health Organization which considers 
non-adherence to be a major public health concern. Studies 
in several malignancies have shown an adverse effect of non-
adherence on treatment response, survival and quality of life, 
accompanied by an increase in health-care related costs. 
The clinical vignette accompanying this review demonstrates 
the complexity of management of adherence to oral anti-
cancer therapy, through an example of an elderly chronic 
myeloid leukemia patient, non-adherent to serial tyrosine 
kinase inhibitors (imatinib, dasatinib). Her non-adherence 
was explained by subtle socio-demographic, patient-related 
and treatment-related factors, which in hindsight could have 
already been identified at diagnosis, resulting in preemptive 
management of these barriers and adherence. Routine 
management by the hematologist, using education alone 
resulted in improvement of adherence, which was predictably 
short-lived. Our use of a multilevel and multidisciplinary 
adherence-enhancing intervention, incorporating feedback 
based on electronic monitoring of adherence, resulted in 
improved adherence and treatment response in this patient. 
This exemplifies the contemporary evidence-based approach 
to non-adherence to oral-anticancer therapy. •

ריקוד משפר מצבם של חולי פרקינסון

כרוניקה

מחלת פרקינסון פוגעת קשות בכושר התנועה של החולים, 
מאיטה את תגובותיהם ופוגמת באיכות החיים. בשנת 2001 החלה 
בברוקלין, ארה"ב, תוכנית לטיפול בחולים אלה באמצעות שיעורי 

ריקוד, בשיתוף עם להקת מארק מוריס. 
לתוכנית הייתה הצלחה רבה והיא שיפרה את יכולות התנועה, 
מצב הרוח ואיכות החיים של המטופלים. מטופלים הצהירו 
 JAMA( זו  יומיום בפעילות  שהיו רוצים לבלות שעות רבות 

 .)2017;317:342
בשנתיים האחרונות מיזם חדש בהשתתפות גוגל, מנסה להפיץ 

תוכנית זו לקהל יותר רחב, ולהוציא את ריקודים אלה מאולמות 
הריקוד אף לבית המטופל. אלו משקפיים המספקים "מציאות 
מתוגברת", שבאמצעותם המטופל רואה את מדריך הריקוד בפינת 
שדה הראייה, וכך לא נחסם שדה הראייה האמיתי. השימושון נבחן 
עתה בניסוי ומקווים שיופץ לקהל בשנת 2018. אומנם רצוי ללוקים 
בפרקינסון לצאת מהבית ולהתרועע בחברה, אך השימושון יספק 
 JAMA( פתרון לאנשים המוגבלים יותר בתנועה או פחות עצמאיים

.)2017;317:346
איתן ישראלי



262

SUMMARIES2017 הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל

ABO INCOMPATIBLE KIDNEY TRANSPLANTATION 

Sigal Eisner1, Jacob Orlin2, Eviatar Nesher1, Vadym Mazhybovsky1, Michael 
Gurevich1, Rachel Michowiz1, Ruth Rahamimov3, Eytan Mor1

1Department of Transplantation, 2The Blood Bank and 3Institute of 
Nephrology
Rabin Medical Center, Beilinson Hospital, Petach-Tikva, affiliated to Sackler 
Faculty of Medicine, Tel-Aviv University, Israel

With the introduction of new therapies, the ABO barrier for 
kidney transplantation has been breached. In the recent 
decade the reported results with ABO incompatible (ABOi) 
kidney transplantation are similar to ABO compatible 
transplantation. We report on our initial experience with ABOi 
kidney transplantation performed at the Rabin Medical Center. 
Methods: During the period 3/2010 to 4/2015, 22 patients with 
PRA 0% underwent ABOi living-donor kidney transplantation. 
This group was compared to 325 non-sensitized live-donor 
transplant recipients of ABO-match transplants performed 
at the same period. The desensitization protocol included 
rituximab (375mg/kg/m2) and three sets of plasmapheresis 
every other day with IVIG (0.5g/kg) after each plasmapheresis. 
We compared graft and patient survivals, antibody mediated 
rejection (AMR) and graft function between the two groups. 
Results: Graft survival rates at 1, 3 and 5 years in the ABOi 
group were 95.5% at all intervals and 99.4% for the 1st year 
and 97.9% at 3 and 5 years after transplant (p=ns). Patient 
survival rates were 100% at all intervals and 100%, 98.3% and 
97.5% at 1,3, and 5 years (p=ns). Two patients (9.1%) in the 
ABOi group experienced antibody mediated rejection (AMR), 
one lost his graft. In the ABO-matched group only two patients 
(0.85%) experienced AMR (p<0.05). Creatinine levels at follow-
up were not statistically different between the groups. 
Conclusions: ABO incompatible kidney transplantation 
provides an additional option for transplant with excellent 
results. Strict monitoring of antibody levels should be 
conducted after ABOi transplantation to timely intervene and 
prevent AMR. •

EARLY IN-HOSPITAL MORTALITY IN INTERNAL 
MEDICINE WARDS )WITHIN 24 HOURS(: 
A POTENTIAL QUALITY INDICATOR OR A 
VARIABLE AFFECTED BY MULTIPLE FACTORS?

Yaron Niv1,2,3, Evgeny Berkov1,3,4, Pazit Kanter1,3, Evgeny Abrahmson5, Uri 
Gabbay1,6

1Risk Management, Quality and Accreditation Department, Rabin Medical 
Center
2Institute of Gastroenterology, Rabin Medical Center
3Department of Internal Medicine, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv 
University
4Department of Internal Medicine A, Beilinson Hospital, Rabin Medical Center
5Computer and Information Services, Rabin Medical Center
6Department of Epidemiology and Preventive Medicine, School of Public 
Health, Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University

Background: In-hospital mortality rate is an outcome measure 
which apparently reflects quality of care. There are debates 

on whether it may be considered a quality indicator since it is 
difficult to compare different case-mixes between hospitals. 
Research on mortality within 24 hours had not been published.
Targets: To evaluate in-hospital mortality rate within 24 hours 
in internal medicine wards and to evaluate if it may be used as 
quality indicator.
Methods: An historical prospective study was conducted 
including the entire internal wards admissions to the Rabin 
Medical Center between 1/7/14 and 30/6/15. We evaluated in-
hospital deaths and 7 days post discharge deaths. We focused 
on deaths within 24 hours, patients’ characteristics, the 
primary diagnosis (which we assumed is the cause of death) 
and co-morbidity. The analysis includes descriptive statistics 
and mortality rates performed with SPSS version 22. 
Results: Overall, 25,414 patients were admitted to internal 
wards during the study period. There were 1,620 in-hospitals 
deaths (6.37%) among which 164 deaths occurred within 24 
hours (0.65%), which is 10.1% of in-hospital deaths. These 
patients were very old (median 82), many were residents of 
nursing homes and nearly all were brought to the hospital by 
ambulance. The most frequent primary diagnoses were sepsis 
(24%), pneumonia (22%), metastatic cancer (10%) and acute 
neurologic event (5%).
Discussion and conclusions: The results exclude excessive in-
hospital mortality within 24 hours. The patients’ characteristics 
enable researchers to assume that these deaths were expected 
and not preventable.
Summary: There is no excessive mortality within 24 hours, the 
deaths were expected and a seasonal modifying effect was 
evident. All this and the different case mix in between hospitals 
suggest that early in-hospital mortality seems inadequate as 
a quality measure. • 

WOMEN’S CARDIAC HEALTH - FROM  
THEORY TO ACTIVISM 

Avital Porter
Cardiology Unit (intermediate) and the Women’s Heart Clinic, Rabin Medical 
Center - Beilinson and Tel Aviv University 

Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in 
the western world, in both genders. Although awareness of the 
importance of prevention, diagnosis and optimal treatment of 
CVD has risen in general, most women are not fully aware of 
their CVD risk. Moreover, women are not alert to the burden 
of risk in their reproductive years (e.g. complicated pregnancy 
and/or peri-menopausal period) and their impact on future 
CVD. Unique Female issues such as: fertile age, menopause, 
oral contraceptives, hormonal and metabolic disorders during 
pregnancy, labor, as well as psychological matters, and healthy 
life-style are major contributors to primary and secondary 
prevention of CVD. Moreover, aspects such as clinical course 
features, symptoms, main pathogenetic mechanisms and the 
effects of pharmaceutical substances have been proven to be 
gender-specific. •
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knowledge of effective therapeutic options. 
Aim: Our study aimed to characterize men with osteoporosis 
in a referral metabolic clinic in Rabin Medical Center at the 
Beilinson Campus. 
Patients and methods: In this study we retrospectively analyzed 
the medical records of 270 consecutive male patients with 
osteoporosis diagnosed and treated in our clinic during 2013. 
Results: A total of 270 of 1940 (14%) patients with osteoporosis 
in our clinic were males. The mean age of men with 
osteoporosis was 67.9 ± 13.6; 113 (40%) men suffered from 
osteoporotic fractures, 57 of them (51%) had vertebral fractures, 
28 (25%) had more than one fracture. Osteoporotic fracture 
was the first presentation of osteoporosis in 82% of men with 
fractures (age of presentation 62.2 ± 14.5). Furthermore, 141 
patients (52%) had vitamin D insufficiency (25OHD levels < 
60 nmol/l, normal 75-250 nmol/l), and the mean level was 
39.9±12.6 nmol/l. 
Secondary osteoporosis was identified in 166 (61%) men. 
The most common etiologies were chronic glucocorticoid 
treatment (45%), hypogonadism (36%), hypercalciuria (23.4%) 
and hyperparathyroidism (19%). Most men (223) received 
bisphosphonates as primary therapy and alendronate was the 
mostly commonly prescribed agent.
Conclusions: Osteoporosis in men usually remains an 
underdiagnosed disorder until an osteoporotic fracture 
occurs. Secondary causes for osteoporosis are commonly 
encountered, of which glucocorticoid treatment and 
hypogonadism are the most prevalent etiologies. Increasing 
awareness of osteoporosis in men may prevent the deleterious 
consequences of this disabling, yet treatable disease. •

THE FAILURE MODES AND EFFECTS ANALYSIS 
FACILITATES A SAFE, TIME AND MONEY SAVING 
OPEN ACCESS COLONOSCOPY SERVICE

Rachel Gingold-Belfer1*, Yaron Niv1,2*, Nehama Horev1, Shuli Gross1,2, 
Nadav Sahar1, Ram Dickman1,2

1Department of Gastroenterology, Rabin Medical Center, Beilinson Campus, 
Petach Tikva, Israel
2Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
*authors contributed equally to this study

Background and Aims: Failure modes and effects analysis 
(FMEA) is used for the identification of potential risks in health 
care processes. We used a specific FMEA – based form for 
direct referral for colonoscopy and assessed it for procedure- 
related perforations.
Methods: Ten experts in endoscopy evaluated and computed 
the entire referral process, modes of preparation for the 
endoscopic procedure, the endoscopic procedure itself and 
the discharge process. We used FMEA assessing for likelihood 
of occurrence, detection and severity and calculated the risk 
profile number (RPN) for each of the above points. According 
to the highest RPN results we designed a specific open access 
referral form and then compared the occurrence of colonic 
perforations (between 2010 and 2013) in patients who were 

referred through the open access arm (Group 1) to those who 
had a prior clinical consultation (non-open access, Group 2). 
Results: Our experts in endoscopy (5 physicians and 5 nurses) 
identified 3 categories of failure modes that, on average, 
reached the highest RPNs. We identified 9,558 colonoscopies 
in group 1, and 12,567 in group 2. Perforations were identified in 
three patients from the open access group (1:3186, 0.03%) and 
in 10 from group 2 (1:1256, 0.07%) (p = 0.024). Direct referral 
for colonoscopy saved 9,558 pre-procedure consultations and 
the sum of $850,000. 
Conclusion: The FMEA tool-based specific referral form facilitates 
a safe, time and money saving open access colonoscopy service. 
Discussion: Our form may be adopted by other gastroenterological 
clinics in Israel. •

PERCUTANEOUS CORRECTION OF  
FOREFOOT DEFORMITIES IN DIABETIC  
PATIENTS IN ORDER TO PREVENT PRESSURE 
SORES - TECHNIQUE AND RESULTS  
IN 20 CONSECUTIVE PATIENTS

Mustafa Yassin, Avraham Garti, Eyal Heller, Moshe Weissbrot,  
Dror Robinson
The Orthopedic Department, Hasharon Hospital, Rabin Medical Center, 
Petach Tikva, Israel affiliated with the Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv 
University

Introduction: Diabetes mellitus is a 21st century pandemic. 
Due to life-span prolongation combined with the increased 
rate of diabetes, a growing population of patients is afflicted 
with neuropathic foot deformities. Traditional operative repair 
of these deformities is associated with a high complication rate 
and relatively common infection incidence. In recent years, in 
order to prevent these complications, percutaneous deformity 
correction methods were developed.
Objectives: Description of experience accumulated in treating 
20 consecutive patients with diabetic neuropathic foot 
deformities treated in a percutaneous fashion.
Methods: A consecutive series of patients treated at our 
institute for neuropathic foot deformity was assessed 
according to a standard protocol using the AOFAS forefoot 
score and the LUMT score performed at baseline as well as 
at 6 months and 12 months. Treatment related complications 
were monitored. 
Results: All procedures were performed in an ambulatory 
setting using local anesthesia. A total of 12 patients had soft 
tissue corrections, and 8 had a combined soft tissue and bone 
correction. Baseline AOFAS score was 48±7 and improved to 
73±9 at six months and 75±7 at one year. LUMT score in 11 
patients with a chronic wound decreased from 22±4 to 2±1 at 
one year post-op. One patient required hospitalization due to 
post-op bleeding.
Conclusions: Percutaneous techniques allow deformity 
correction of diabetic feet, including those with open wounds 
in an ambulatory setting with a low complication rate. •
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THE TREATMENT OF HYPERTENSION BY FIXED 
DRUG COMBINATIONS IN PATIENTS HOSPITALIZED 
AT THE DEPARTMENT OF MEDICINE

Avishay Elis, Amit Akirov
Department of Medicine, Beilinson Hospital, Rabin Medical Center, Petach Tikva
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Background: Despite the high prevalence of hypertension and 
rates of awareness, The number of patients treated and well 
controlled are low. The main reasons for not achieving blood 
pressure target levels are compliance and persistence with 
drug therapy. 
Aim: To determine the rate of hypertensive patients hospitalized 
at the department of medicine who are treated or are 
candidates for fixed dose drug combinations.
Methods: A multicenter, retrospective records review was 
conducted of hypertensive patients hospitalized at departments 
of medicine during 2014. 
Results: The study group consisted of 803 patients’ records 
from 6 medical centers. Half of the study group were males, 
mean age 75±12 years. The most frequent comorbidities were 
hyperlipidemia (60%) and diabetes (49%). The mean systolic 
and diastolic blood pressure at admission were 143±27mmHg 
and 75+16 mmHg, respectively. Only 48% of the patients had 
well-controlled blood pressure levels. Beta blockers were 
the most common drug treatment (54%) and only 7% were 
treated by fixed drug combinations, mainly including diuretics. 
A quarter of the subjects were treated with one medication, 
36%, 21%, 12% by 2, 3 >4 medications, respectively. 
The candidates for fixed drug combination therapy are 
unbalanced patients and those who are treated by/with several 
medications; under these two conditions, half of the patients 
in our research were found suitable for the fixed drug 
combination therapy.
Conclusion: There is a need to increase the use of fixed dose 
drug combination medications to achieve better blood pressure 
control. 
Summary & Discussion: Hospitalization is an opportunity for 
increasing the use of fixed-dose drug combinations to improve 
blood pressure control. •

EXTRACORPOREAL MEMBRANE OXYGENATION 
IN ISRAEL: 6.5 YEARS OF EXPERIENCE AT THE 
LARGEST ECMO TREATMENT CENTER IN ISRAEL

Philip Biderman, Uri Carmi, Michael Fainblut, Oren Bachar,  
Benny Medallion, Dan Aravot 
Department of Cardiothoracic Surgery, Beilinson, Rabin Medical Center
Department of Anesthesiology, Beilinson, Rabin Medical Center

Background: In recent years, there has been a significant 
increase in extracorporeal life support as a substitute for 
cardiac function (VA-ECMO) and lung function (VV-ECMO) 
in light of technological improvements and the experience 

of the medical teams. The most significant increase in the 
use of ECMO as a replacement lung function began after the 
publication of the CESAR study in 2009, which demonstrated 
a decrease in mortality of patients with acute respiratory 
distress syndrome treated with ECMO, compared with 
conservative treatment. Furthermore, during the H1N1 
epidemic in 2009-10, a number of observational studies 
reported good results with the use of ECMO in patients with 
severe respiratory insufficiency.
Aims: The primary purpose of the study is to evaluate the 
characteristics of the population treated with ECMO at 
Beilinson Hospital, the treatment results and a comparison 
of results with ECMO centers in the world. The treatment 
outcomes relative to the experience of the team during the 
years 2008-2014 were also examined. The secondary purpose 
of this article is to increase the awareness of the medical staff 
to ECMO as a treatment option for patients with appropriate 
indications, where indications have increased in recent years.
Method: A retrospective gathering of information, during the 
period August 2008 to December 2014.
Results: During this time, a total of 171 patients were 
connected to ECMO, 128 patients were connected to AV-ECMO 
and 43 patients were connected to VV-ECMO. The main causes 
of respiratory failure were pneumonia (mostly viral) and ARDS; 
60% of patients with respiratory failure were successfully 
weaned from ECMO, and 51% in total were released from 
intensive care; 71% of patients treated with VA-ECMO were 
successfully weaned, and 58% in total were released from 
intensive care. During the six years in which the survey was 
conducted there was an improvement in patient survival. In 
2009 only a third of the patients were released from intensive 
care, while in 2014 over 71% were discharged.
Discussion: This study reports for the first time on the 
morbidity characteristics, type of ECMO used and the results 
of all patients receiving treatment with ECMO in an intensive 
care unit at a tertiary hospital in Israel. The number of cases 
treated with ECMO is on the rise in recent years, both globally 
and in Israel, with good results. Therefore, this treatment 
option for patients with severe respiratory and/or cardiac 
insufficiency should be considered as a therapeutic option in 
appropriate situations. •

CLINICAL CHARACTERISTICS OF MALE PATIENTS 
WITH OSTEOPOROSIS REFERRED TO THE 
ENDOCRINE CLINIC OF A TERTIARY HOSPITAL 

Gloria Tsvetov1,2, Ilana Shraga-Slutzky1,2, Dania Hirsch1,2, Hiba Masri1,2 , 
Tzippy Shohat 1, Alexander Gorshtein1,2 , Ilan Shimon1,2

1Institute of Endocrinology, Rabin Medical Center, Beilinson Hospital, 
Petach Tikva, Israel 
2Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel

Osteoporosis in men is underdiagnosed and undertreated. 
The prevalence of male osteoporosis increases with age and 
it becomes a significant public health burden. Currently, there 
are a few clinical studies on male osteoporosis with limited 



265

SUMMARIES הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 4  •  אפריל 2017

HOLOCAUST DOCTORS SURVIVORS IN ISRAEL 
1945-1952: FROM EARLY POSITIONS TO 
PROFESSIONAL INTEGRATION

Rachel Herzog 
Ben-Gurion University, Kreitman School of Advanced Graduated Studies

Introductions and Goals: The encounter between Holocaust doctor 
survivors and the Israeli society was part of the whole encounter 
between Holocaust survivors and the Israeli society. The present 
thesis aimed at evaluating the integration process of Holocaust 
doctor survivors in the Israeli health care system from 1945 until 
the end of 1952. Between these years about 1350 doctors arrived 
in Israel, the vast majority of them Holocaust survivors. 
Consequences and discussion: There are similarities between 
the absorption of all Holocaust survivals in Israel with regard 
to the motives of immigration and the feelings towards the 
absorption places and organizations. But Holocaust doctor 
survivors didn’t stay too long and moved out rather quickly. 
The beginning was difficult. They were absorbed in each of 
the healthcare fronts, but especially in new clinics established 
in immigrant-concentrated areas, in hospitals dedicated to 
lung diseases and in psychiatric hospitals. They started at 
low professional levels, but as soon as 1952, they could be 
found in management positions. This was indicative of their 
professional advancement and the willingness of the medical 
establishment to absorb and promote.
Summary: Their rapid entrance to work provided the healthcare 
system with professional manpower, contributing their share 
during a tough period of the nation’s history. The doctors 
themselves gained the opportunity for rapid professional 
recovery and social integration, all at the same time. 
The individual contributions of each of these doctors constitute 
a significant collective contribution. It is an inspiring story of 
personal and universal human victory. •

RABIN MEDICAL CENTER – A TERTIARY  
CENTER OF EXCELLENCE IN SERVICE, 
TEACHING AND RESEARCH

Yaron Niv, Eyran Halpern
Rabin Medical Center 
Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Israel

Rabin Medical Center (RMC) belongs to Clalit Health Services 
and is a tertiary, academic medical center with all the facilities 
of modern and advanced medicine. 
Annually in the RMC, 650,000 patients are treated in the 
outpatient clinics, and 100,000 patients are hospitalized in the 
hospital departments. All these patients are treated by 4500 
devoted staff members, including 1000 physicians and 2000 
nurses. RMC is one of the largest, centrally located medical 
centers for medical and nursing students’ education in Israel, 
taking place in clinical departments, as well as in basic sciences 
courses. We also have a nursing school attached to the hospital. 

Our vision supports excellence in research. We have a special 
Research Department that supports RMC researchers, 
with research coordinators, and all the relevant facilities to 
assist in clinical and basic science studies. We also promote 
collaboration efforts with many academic centers in Israel 
and abroad. The scope of RMC research is broad, including 
700 new studies every year and 1500 active studies currently. 
This issue of Harefuah is dedicated to the clinical and basic 
science research conducted at RMC with original papers 
presenting research performed by our departments and 
laboratories. •

UTILIZATION OF WHOLE EXOME SEQUENCING  
IN DIAGNOSTICS OF GENETIC DISEASE:  
RABIN MEDICAL CENTER’S EXPERIENCE

Lior Cohen1,2,3, Naama Orenstein1,3, Monica Weisz-Hubshman1,2,3,  
Lily Bazak1, Bella Davidov1, Eyal Reinstein8, Shay Tzur6, Doron Behar7,  
Pola Smirin-Yosef4,5, Mali Salmon-Divon5, Amit Gross1,  
Mordechai Shohat1,2, Lina Basel-Vanagaite1,2,3,4

1Raphael Recanati Genetics Institute, Rabin Medical Center, Beilinson 
Campus, Petach Tikva, Israel 
2Sackler Faculty of Medicine, Tel Aviv University, Tel Aviv, Israel
3Pediatric Genetics Unit, Schneider Children’s Medical Center of Israel, 
Petach Tikva, Israel
4Felsenstein Medical Research Center, Rabin Medical Center, Petach Tikva, Israel
5Genomic Bioinformatics Laboratory, Department of Molecular Biology, Ariel 
University, Ariel, Israel
6Molecular Medicine Laboratory, Rambam Health Care Campus, Haifa, Israel
7Medical Genetics Institute, Shaare-Zedek Medical Center, Jerusalem, Israel 
8Meir Medical Center, Kfar Saba, Israel

Introduction and Aim: Whole exome sequencing is a diagnostic 
approach for the identification of molecular etiology in patients 
with suspected monogenic diseases. In this article we report 
on our experience with whole-exome sequencing (WES) of DNA 
samples taken from patients referred for genetic evaluation 
due to suspected undiagnosed genetic conditions.
Methods: Exome enrichment was achieved by Nextera Rapid 
Capture Expanded Exome Kit. Whole-exome sequencing was 
performed on Illumina HiSeq 2500. Potentially damaging rare 
variants were selected for familial cosegregation analysis.
Results: A total of 39 patients presenting a wide range of 
phenotypes suspected to have a genetic cause were sent to WES. 
Approximately 80% were children with neurological phenotypes. 
Variations having a high probability of being causative were 
identified in 20 families, achieving a 51.3% molecular diagnostic 
rate. Among these, 7 exhibited autosomal dominant disease, 12 
autosomal recessive diseases and one X-linked disease; 28% of 
the patients (11/39) were found to carry a novel mutation located 
in previously reported genes. Novel mutations located in genes 
not known to be associated with genetic disease were identified 
in 23% of the patients (9/39).
Conclusions: Whole exome sequencing identified the underlying 
genetic cause in more than half of the patients referred for 
evaluation in the genetics clinic at the tertiary hospital. These 
data demonstrate the utility of WES as a powerful tool for 
effective diagnostics of monogenic genetic diseases. •
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