
9

דצמבר 2020 | כרך 18, חוב' מס' 4 )48( | הרפואה הצבאית  | מאמרים ★

תקציר
החזרת היא מחלה נגיפית מידבקת בעלת שיעור הדבקה גבוה מאוד, אשר קיים נגדה חיסון. 
דווחו מספר התפרצויות תחלואה בחזרת, שייחודן היה בעובדה שבין  בשנים האחרונות 
כי שתי מנות  נצפה,  כנגד המחלה. עוד  גם מי שחוסנו בשתי מנות חיסון  נמצאו  החולים 
חיסון לא תמיד מקנות הגנה מלאה נגד התפתחות מחלה, במיוחד בתנאי מחיה צפופים. 
חיסון לאחר חשיפה, הניתן תוך פחות מ-72 שעות מרגע החשיפה לחולה, עשוי למנוע את 

התפתחות המחלה. 
במאמר זה מתוארת התמודדות עם התפרצות תחלואה בחזרת, אשר במסגרתה לפחות 
אחד מן החולים חוסן פעמיים בילדותו נגד המחלה, במתאר צבאי ייחודי של יחידה מיוחדת 
ובתנאי צפיפות. עצם מורכבות האירוע, חשיבות השמירה על כשירות המסגרת הצבאית 
בעד  שיקולים  היוו   – מעבדתי  אימות  קבלת  טרם  אופיינית  קלינית  והימצאות הסתמנות 
ביצוע חיסון לאחר חשיפה למגעים. התערבות מהירה ושקולה לקיים מבצע חיסון מהיר 
למעגל מגעים רחב, ללא קשר לעלילות ולסטטוס החיסוני, בלמו את ההתפרצות ומנעו את 
המשך התחלואה. החולים החלימו ללא סיבוכים וכשירות היחידה נשמרה. בדיעבד, התקבל 

אימות מעבדתי לכל אבחנה. 
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האתגר והייחודיות בניהול התפרצות חזרת 
ביחידה מובחרת בצה"ל

הקדמה
חזרת היא מחלה נגיפית חדה, בעלת שיעור הדבקה גבוה מאוד, 
ידי פאראמיקסווירוס מסוג Rubulavirus. המאגר  על  הנגרמת 
היחיד של מחולל המחלה הוא בני-אדם והיא מועברת מאדם 
לאדם על ידי טיפות רוק, בעקבות שיעול או התעטשות )העברה 
כנגד  חסינות  פיתחו  מי שלא  )כלומר  עלילים  בקרב  טיפתית(. 
הנגיף( מתרחשות הדבקות בכשליש מהנחשפים לטיפות רוק 
החזרת  מחלת  של  הקלינית  הסתמנותה  במחלה.  חולים  של 
בלוטות  של  נפיחות  גרון,  כאבי  ראש,  כאבי  גבוה,  חום  כוללת 
גיל הבשלות  ובלוטות הלימפה. בכרבע מהחולים לאחר  הרוק 
)אורכיטיס(,  באשך  דלקת  מופיעה   )post-pubertal( המינית 
על פי רוב חד-צדית. עקרות היא סיבוך נדיר אך אפשרי. בקרב 
הנשימה  בדרכי  זיהום  של  קלינית  5, הסתמנות  גיל  עד  ילדים 
הוא  במחלה  הטיפול  התחלואה.  מקרי  ברוב  ומופיעה  שכיחה 
יחלימו ללא סיבוכים, אולם במקרים  רוב החולים  תומך בלבד. 
אחדים ייתכנו דלקת קרום המוח, חרשות, דלקת האשך, דלקת 
השחלה, דלקת הלבלב ואף הפלות ]1-3[. תקופת הדגירה של 
הנגיף היא בין 12 ל-25 ימים. יש לציין כי התקופה המשמעותית 
שבה החולה עלול להיות מדבק היא החל מיומיים טרם תחילת 
הנגיף  את  מהופעתם.  ימים  ארבעה  ועד  התסמינים  הופעת 
ניתן לבודד מהרוק של החולה החל משישה ימים לפני תחילת 

מהופעתם.  כשבועיים  ועד  הפרוטיד  בבלוטת  דלקת  תסמיני 
לאחר הופעתה של המחלה, מתפתחת חסינות בין אם המחלה 

היא אי-תסמינית ובין אם יש בה הסתמנות קלינית ]4[. 

והוכנס  נגד מחלת החזרת  בשנת 1967 פותח לראשונה חיסון 
בהדרגה לשגרת החיסונים ברוב הארצות בעולם. התרכיב, אשר 
ניתן בהזרקה לתת-עור, יחד עם חיסון כנגד חצבת ואדמת, הוא 
תרכיב מסוג חי מוחלש. כמו כן, מקובל לחסן לאחר החשיפה 
המחלה.  התפתחות  את  ימנע  בהכרח  לא  והחיסון  למחלה 
משנת  החל  ישראל  במדינת  החיסונים  לשגרת  הוכנס  החיסון 
בשגרה.  בחיסון  הייתה הפסקה   1988-1985 השנים  בין   .1984
פרוטוקול החיסון בשתי מנות הוכנס בשנת 1988 כאשר הותחל 
בחודש   .]7-5[ חזרת-חצבת-אדמת  כנגד  משולש  חיסון  במתן 
דצמבר 1988 החיסון ניתן לבני 15 חודשים )ילידי 1987(. בשנת 
1994 המדיניות התייצבה על מתן מנה ראשונה בגיל 12 חודשים 
]5[. בהמשך הוחלף  ומנה שנייה בכיתה א' )סביב גיל 6 שנים( 
מתן חיסון משולש בתרכיב המכיל גם הגנה כנגד נגיף המחלה 

.)MMRV( הגורם אבעבועות רוח

היארעות המחלה בישראל פחתה מאוד בעקבות הכנסת החיסון 
 .]8[ חשיפה  לאחר  מגעים  חיסון  כן  וכמו  החיסונים,  לשגרת 
ירידה בהיארעות המחלה,  ניכרת מגמת  מתחילת שנות ה-80 
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פרט לשתי התפרצויות בולטות בשנים 1984 ו-1988 )שיעורים 
מרביים של כ-158 מקרים ל-100,000 בכל התפרצות(. בשנים 
ל-100,000.   0.6 של  נמוך  ממוצע  שיעור  נרשם   2008-1994
בחזרת  תחלואה  בהתפרצויות  מתאפיינת  התחלואה  תבנית 
כל 5-2 שנים, וההתפרצות האחרונה שהייתה בישראל נצפתה 
ל-64  עד  נסקו  התחלואה  שיעורי  שבהן   2010-2009 בשנים 
במחוז  נרשמה  גדולה  התפרצות   .]9-8[ ל-100,000  מקרים 
בחזרת  האוכלוסייה שחלתה  פי הספרות  על  כאשר  ירושלים, 
הייתה ברובה מקרב גברים שחוסנו בילדותם בשתי מנות חיסון. 
המתועד  מהידוע  נמוך  היה  המחלה  סיבוכי  על  הדיווח  שיעור 
ולחומרת  לגיל  בהקשר  נמצא  החולה  של  החיסוני  והסטטוס 
המחלה ]10[. בתיאור ההתפרצות במחוז ירושלים, דווח בנוסף 
סייעו  כי תנאי הסביבה הצפופה שבה למדו רבים מן החולים 
ב-2010,  זו  בהתפרצות  התחלואה.  התפרצות  להתפשטות 
בעבר  חוסנו  מהחולים  וכ-70%  מאחר  חדשני  ממצא  היה 
בשתי מנות של התרכיב בילדותם. לאור זאת, הוחלט במשרד 
הבריאות כי במוקדי התפרצות התחלואה תינתן למגעים מנה 
נוספת )שלישית( של החיסון ]11[. ישראל מדורגת במקום נמוך 
מבריטניה )בה 14 מקרים ל-100,000(, ובמקום גבוה מארה"ב, 
האיחוד  וממוצע  ספרד  איטליה,  הולנד,  דנמרק,  נורבגיה,  יוון, 

האירופי )השיעורים נעים בין 0.2 ל-7.7 ל-100,000( )8(.

אפידמיולוגיה של מחלת החזרת בצה"ל

מגמות התחלואה בחזרת בצה"ל זהות לאלו שנרשמות במגזר 
באופן   )MMR( חזרת  נגד  חיסון  ניתן  לא  בצה"ל  האזרחי. 
שגרתי. בשנים 2002-2001 ניתן חיסון MMR לכל מתגייס בשל 
הופסק  החיסון  מתן  בישראל.  אדמת  של  תחלואה  התפרצות 
מעוקבות-לידה  חיילים  להתגייס  והחלו  מאחר   2002 ביולי 

שחוסנו בילדותם במנה אחת ]12[.

בעקבות ההתפרצות הלאומית והחלטת משרד הבריאות, החל 
משנת 2010 הוחלט כי במוקדי התפרצות תחלואה בצה"ל, יינתן 
חיסון MMR, ללא קשר למספר המנות שניתנו בעבר, קרי מנה 
שלישית, לאחר חשיפה לחולה חזרת. ואמנם מדיניות זו יושמה 
היום  ועד  בריאות הצבא משנת 2010  מערך  ידי  על  ומיושמת 
]12[. מאז בצה"ל, כמו במגזר האזרחי, אירעו מספר התפרצויות 
תחלואה בקרב חיילים אשר על פי עוקבת שנתון הלידה חוסנו 
בשתי מנות חיסון בילדותם ]13[. משנת 2012 התחלואה בחזרת 

בצה"ל חזרה להיות ספורדית )מספר מקרים בודד בשנה(.

גבוה  הדבקה  שיעור  בעלת  מידבקת  במחלה  שמדובר  מכיוון 
של  להשבתה  להתפרצויות,  לגרום  בקלות  העלולה  מאוד, 
יחידות שלמות ולפגיעה בכשירות הצבא – צה"ל מייחס למחלה 
למספר  נוגדנים אחת  עורך סקרי  בריאות  ענף  רבה.  משמעות 
סקר  תחלואה.  להופעת  הסיכוי  את  להעריך  מנת  על  שנים 
נוגדנים אחרון לחזרת, אשר בוצע ב-2010, בדק את חסינותם 
של מתגייסי שנת 2007 ומצא רמת חסינות של 83.7% )82.1% 
זה היה דומה לנתונים שנמצאו  ו-85.7% נשים(. ממצא  גברים 

בסקר שנעשה בקרב מתגייסי 1999 ]6,9[.

החזרת  מחלת  של  התפרצותה  את  מתאר  להלן  המאמר 
ביחידה צבאית מיוחדת, את הצעדים שננקטו על מנת להתגבר 
מסקנות  וכן  ההתפרצות  של  השלכותיה  את  ההתפרצות,  על 

והמלצות לעתיד.

תיאור ההתפרצות
במהלך חודש מרץ 2012, חייל מיחידה מובחרת בצה"ל )חולה 
מס' 1( פנה למרפאת "ביקורופא" עקב כאב ונפיחות חד צדדיים 
נמצאה  ובבדיקה  חום  ללא  היה  החייל  כיממה.  מזה  בפנים 
אנטיביוטי  טיפול  קיבל  החייל  בלוטת הפרוטיד.  באזור  רגישות 
באוגמנטין לצד המלצה לשוב לבדיקת רופא במידה והתסמינים 
יימשכו. מספר ימים לאחר מכן, תלונות החייל לא חלפו והחום 
שלו עלה ל-39.0. החייל פנה למחלקה לרפואה דחופה )מלר"ד( 
בבית חולים, שם נבדק על ידי רופא אף אוזן גרון, אובחן כסובל 
את  להמשיך  והונחה  )פרוטיטיס(  הפרוטיס  בבלוטת  מדלקת 
ימים  כשלושה  זו,  זמן  לנקודת  עד  האנטיביוטי.  הטיפול  אותו 

מתחילת המחלה, לא הומלץ על ביצוע בירור לחזרת.
שלושה ימים לאחר פנייתו של החייל הראשון, פנה חייל נוסף 
מאותה היחידה )חולה מס' 2(, לרופא פרטי עקב נפיחות בפנים, 
ובזמן בליעה, ללא חום, מזה כיממה. החייל החל  כאב בלסת 

טיפול אנטיביוטי, וגם כאן לא הומלץ על בדיקות סרולוגיה. 
יומיים לאחר מכן, חייל נוסף מאותה היחידה )חולה מס' 3(, פנה 
לרופא היחידה עקב נפיחות חד צדדית בפנים, ללא כאב וללא 
חיילים  ששני  היחידה  רופא  בפני  ציין  החייל  יממה.  מזה  חום 
נוספים מיחידתו אובחנו עם פרוטיטיס לאחרונה. רופא היחידה 
אפידמיולוגיה  למדור  המקרה  על  מיידי  באופן  טלפונית  דיווח 
בענף בריאות הצבא שבמפקדת קצין הרפואה הראשי של חיל 
הרפואה, כמחוייב על פי הוראת קצין הרפואה הראשי. תרשים 

מס' 1 מתאר את השתלשלות האירועים.   
חקירה  החלה  אפידמיולוגיה,  במדור  הדיווח  קבלת  עם 
שלושת  כי  התגלה  בחקירה  האירוע.  של  אפידמיולוגית 
החיילים משרתים באותה תת מסגרת ביחידה ונמצאים במגע 
החולים  את  לאתר  התבקש  היחידה  רופא  זמן.  ולאורך  הדוק 
ולבדיקת רופא אף אוזן  ולהפנותם למלר"ד להערכה  האחרים 
אבחון  לבדיקות  לשלוח  אליו התבקש  החייל שפנה  ואת  גרון, 
חזרת )סרולוגיה ו-PCR(. בנוסף, התבקש הרופא לבצע תחקיר 
אפידמיולוגי לשלושת החולים ולשאול, בין השאר, בנוגע לחיסונים 
כי שלושת החולים מתגוררים  נמצא  לחולים.  ולחשיפה  בעבר 
ידוע עם  באותה שכונת מגורים, לאף אחד מהם לא היה מגע 
חולה חזרת והם לא שהו בחו"ל בחודש שקדם לתחלואה. עוד 
שלושת  שהו  התחלואה  תחילת  בטרם  ימים  מספר  כי  נמצא 
החולים באירוע גדול, ביחד עם מספר רב של אנשים מהיחידה 

ואזרחים רבים למשך מספר שעות.
באותו היום הופנו החולים 1 ו-2 למלר"ד. מדור אפידמיולוגיה יצר 
קשר עם המלר"ד טרם הגעת החולים, לשם נקיטה של אמצעי 
בידוד והגנה מתאימים וכדי לוודא שהבירור המתאים מתבצע 
)לאור הנסיבות האפידמיולוגיות(. שני החולים אובחנו כסובלים 
)סרולוגיה  חזרת  לאבחון  בדיקות  נלקחו  ומשניהם  מפרוטיטיס 
של  לנגיפים  המרכזית  המעבדה  צוות  עם  קשר  נוצר   .)PCR-ו
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מהר  הבדיקות  ביצוע  את  לוודא  במטרה  הבריאות,  משרד 
הייתה דלקת  לא  כי לשלושת החולים  לציין,  יש  ככל האפשר. 
בביתם  להישאר  הונחו  שלושתם  אחרים.  סיבוכים  או  אשכים 
בימי מחלה עם חשיפה מינימלית ככל האפשר לאנשים נוספים, 
נתונים  מידבקים.  הם  עוד  כל  מניעת המשך ההדבקה  לטובת 

אפידמיולוגים ובדיקות של החולים מרוכזים בטבלה מס' 1.    

בהמשך לחקירה האפידמיולוגית, אותרו עשרות מגעים )חיילים 
היו  בה  בתקופה  החולים  לשלושת  נחשפו  אשר  ואזרחים( 
המחוזית,  הבריאות  ללשכת  דווח  המקרה  במקביל,  מידבקים. 
במגעים  והטיפול  האזרחים  בקרב  האפידמיולוגית  והחקירה 

האזרחים נעשו על ידה כמקובל. 

ששה ימים לאחר הופעת תסמיני המחלה של החולה הראשון, 
לעיל,  שתוארו  החולים  החיילים  שלושת  על  נתונים  נאספו 
בצפיפות  שהו  ואשר  אפידמיולוגי  קשר  ביניהם  שהתקיים 
בבלוטת  דלקת  של  קלינית  הסתמנות  עם  צבאית,  במסגרת 
מחלת  של  מעבדתית  אבחנה  ללא  )פרוטיטיס(,  הפרוטיד 
החזרת. היות וסוף השבוע התקרב והיות והיחידה הייתה מאוד 
ייחודית ועלה חשש לכשירותה המבצעית, התקיים דיון בענף 
המורכבות  לצד  המבצעית  המורכבות  ולאור  הצבא,  בריאות 
האפידמיולוגית, הוחלט באותו היום להתחיל מבצע חיסון נגד 
חזרת במסגרת ממנה הגיעו שלושת החולים. במקרה המתואר 
המסגרת,  של  המבצעית  והחיוניות  התחלואה  לאור  לעיל, 
הוחלט לא להמתין לתשובות הבדיקות ולהתחיל בחיסון מגעים 
)צבאיים( עלילים על בסיס החשד הקליני והאפידמיולוגי. "מגע" 
הוגדר כל אדם שישן עם חולה באותו החדר או שהה במחיצתו 
באופן קרוב, החל מיומיים לפני תחילת התחלואה של החולה 
הראשון. כל מגע כזה קיבל חיסון תרכיב מסוג MMR )חיסון נגד 

חזרת, חצבת ואדמת( לאחר חשיפה, ללא קשר למספר מנות 
חיסון קודמות. כמו כן, הוחלט לחסן את כל תת המסגרת שבה 

שירתו החיילים. 

עם קבלת ההחלטה המידע הועבר למשרד הבריאות. בחקירה 
האפידמיולוגית בצה"ל אותרו עשרות מגעים אנשי צבא, אשר 
קליני  מעקב  ועל  חשיפה  לאחר  חיסון  ביצוע  על  הומלץ  להם 

לגילוי תחלואה במידה ותהיה. 

מבצע החיסון התבצע בפתח סוף השבוע, בו-זמנית בשלושה 
מוקדים ברחבי הארץ, עם סגלי רפואה ממספר יחידות ועם סיוע 
הנגשה  לשם  זאת  כל  הבריאות.  משרד  של  הבריאות  לשכות 

מרבית והעלאת שיעור המתחסנים בקרב המגעים בסיכון. 

סירבו  מהמגעים   5% מהמגעים.   80% חוסנו  היום  באותו 
להתחסן ומספר קטן של חיילים היו בעלי התוויות נגד לחיסון. 
לא נרשמו השפעות לוואי אצל מקבלי החיסון. בערבו של אותו 
מהמעבדה  לחזרת  הבדיקות  תשובות  התקבלו  חמישי,  יום 
בכך  ותמכו   ,)2 מס'  )טבלה  השומר  בתל  לנגיפים  המרכזית 
שהגורם לתחלואה הינו נגיף מחלת החזרת. לחולים 1 ו-2 היה 
 PCR-היה שלילי וה IgM-חיובי, ולחולה 3 ה IgM חיובי וכן PCR

לא בוצע מסיבות טכניות. לא בוצע תת-סיווג של זן הנגיף.

הדגירה  )זמן  השבועות  בשלושת  שבוצע  אקטיבי  במעקב 
המרבי( שלאחר מכן לגבי כלל המגעים, לא דווחו מקרים נוספים 
של תחלואה המתאימה לחזרת. חייל אחד דיווח על סימני דלקת 

בדרכי הנשימה העליונות אבל נשללה חזרת. 

חזרת  התפרצות  נרשמה  לא  האזרחי  במגזר  כי  להזכיר  ראוי 
באותה תקופה, וסך הכל דווחו למשרד הבריאות שלושה מקרי 

חזרת בשבועיים עליהם מדובר, באזורי מגורים שונים ]11[. 

תרשים 1: מהלך ההתפרצות: המספרים 1, 2 ו-3 מציינים את מספר החולה כפי שמתואר במאמר. 

תחילת תסמינים
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)cases( טבלה 2: תוצאות המעבדה של החולים

חולה מספר 3חולה מספר 2חולה מספר 1הבדיקה

PCRלא נבדקחיוביחיובי

)IgM( לחזרת בנסיוב M שליליחיוביחיוביכייל הנוגדנים כנגד אימונו גלובולין

)IgG( לחזרת בנסיוב G לא נבדק בעקבות כייל הנוגדנים כנגד אימונו גלובולין

הבדיקה הנ"ל

לא נבדק בעקבות 

הבדיקה הנ"ל

)borderline( גבולי

אפידמיולוגיה של מחלת החזרת בצה"ל
חיסון נגד חזרת נוסף לשגרת החיסונים בישראל בשנת 1984 
)מנה אחת(, והחל משנת 1988 ניתנות לילידי ישראל שתי מנות 
חיסון בשיעור גבוה. יעילות הפרוטוקול החיסוני של שתי מנות 
פי  על  ב-65%-95%.  מוערכת  תחלואה  למניעת  בילדות  חיסון 
שחוסנו  מאלו   90%  )CDC( מחלות  לבקרת  המרכז  הערכת 
בשתי מנות חיסון מוגנים מפני המחלה. כמו כן, מוערך על-פי 
מחקרים ששיעור הכיסוי החיסוני הנדרש באוכלוסייה על מנת 
שתוקנה חסינות עדר לכלל האוכלוסייה הוא 92%-75% ]14-15[. 

במחקר סרואפידמיולוגי שבוצע בצה"ל נמצא כי אחוזי החסינות 
 ,94.1% על  עמדו   2007  ,1999  ,1987 בשנים:  מתגייסים  בקרב 
זה עתה  פי הנתונים אשר  ]9[. על  ו-83.7% בהתאמה   83.3%
ניתן לצפות כי שיעור המחוסנים אמור להקנות חסינות  צויינו, 
בתת- חיסון  היעדר  של  אירועים  ייתכנו  כי  ידוע  אולם,  עדר. 
בעבר  שתואר  כפי  מסוימים  ובתנאים  מסוימות  אוכלוסיות 
החיסון  ומועילות  ייתכן  כי  בעבר  הוצע   .]16[ מקרים  במספר 
ביחידות  שקורה  )כפי  וצפופות  קרובות  באוכלוסיות  יורדת 
ואפילו קבלת שתי מנות במקרים אלה עלולה שלא  צבאיות(, 

למנוע את היארעות המחלה. 

מדובר במצב ייחודי למחלה זו, מצב שבו סדרת החיסון המומלצת 
על ידי כלל הגופים הבינלאומיים מספקת הגנה ברוב המקרים, 
אך לא במקרים שבהם הצפיפות מאוד גבוהה. סוגייה זו נדונה 
במספר אירועים בעבר, ובעיקר זכתה להתייחסות בהתפרצות 
בארה"ב.  אורתודוקסית  יהודית  אוכלוסייה  בקרב  שחלה 
באוכלוסייה זו נמצא שבקרב אנשים שקיבלו שני חיסונים בעבר 
ירד   )attack rate( חיסון שלישי, שיעור ההתקף  ובחרו לקבל 

מ-4.9% ל-1.3% ]17[. 

בחזרת  תחלואה  אירועי  של  ההכלה  ניהול  מדיניות  לפיכך, 
שונה בין המגזר האזרחי לבין צה"ל, כפי שתואר בהקדמה ]13[. 
במתארים לא צפופים או במקרה של מגעים שהם אי-תסמיניים, 
ניטור תסמינים ובידודם היא הגישה המומלצת לא אחת ]18-17[. 
זו של מתן חיסון לאחר חשיפה לכלל המגעים,  אולם מדיניות 
ללא קשר למספר מנות חיסון בעבר )ועד להשלמה של שלוש 
בצה"ל.  חזרת  תחלואת  בבלימת  עצמה  את  מוכיחה  מנות(, 
בקרב כל המקרים שבהם אובחנה מחלת החזרת וכלל המגעים 
אשר אותרו בחקירה )ושלא קיבלו שלוש מנות מתועדות( קיבלו 
נוספים  תחלואה  מקרי  אובחנו  לא  חשיפה,  לאחר  חיסון  מנת 
והאירועים הוכלו. גם בהתפרצות שתוארה במאמר זה, הוחלט 

)cases( טבלה 1: אוכלוסיית החולים

חולה מספר 3חולה מספר 2חולה מספר 1מאפיין

198819871988שנת לידה

252629גיל בעת האבחנה

זכרזכרזכרמין

ישראלישראלישראלארץ לידה

211מספר מנות חיסון כנגד חזרת על פי ארץ ושנתון הלידה

לאלאלאתיעוד כתוב של חיסון בעבר

לא ידע לומר אם חוסןחוסןחוסןסטטוס חיסוני שגרת הילדות כסדרם על פי דווח החולה

לאלאלא יציאה מגבולות מדינת ישראל חודש לפני התחלת התסמינים

)lymphocytosis( לא נבדקלאלאעלייה בספירת כדוריות הדם הלבנות בדם

)amylase( לא נבדקמוגברתמוגברתרמת עמילה מוגברת בדם
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במספר  להתחשב  בלי  המגעים  לכל  נוספת  חיסון  מנת  לתת 
להתפרצות  נוסף  אפשרי  הסבר  בעבר.  שקיבלו  החיסונים 
המחלה באוכלוסייה שקיבלה שתי מנות חיסון היא שקיים תת-
זן של הנגיף אשר החיסון לא מגן בפניו, אך במקרה המתואר 
כפי  האזרחי,  במגזר  גם  בתחלואה  עלייה  לראות  מצופה  היה 
שתואר בהקדמה, ולא רק במתארים צבאיים מורכבים צפופים 

ומידבקים. 

סוף  לחופשת  החיילים  פיזור  מועד  בשל  הצפוף  הזמנים  לוח 
בקבלת  המשמעותיים  האתגרים  אחד  את  היווה  השבוע, 
נוספה  זאת  לכל  המתוארת.  המחלה  בהתפרצות  ההחלטות 
היותה  למרות  חשיפה,  לאחר  חיסון  מנת  שבמתן  המורכבות 
השלישית וללא אבחנה מעבדתית, אלא לאור הסתמנות קלינית 

משמעותית בשלושה חיילים, עם קשר אפידמיולוגי ביניהם.

לולא החלטה זו, ייתכן ומעגלי התחלואה וההדבקה היו נמשכים. 
עלולה  הייתה  הציבור,  בבריאות  האפשרית  לפגישה  מעבר 
צבאית  יחידה  של  בכשירותה  משמעותית  פגיעה  להתרחש 
מיוחדת. המתאר הצפוף האופייני ליחידה, בנוסף על התחלואה 
הוא  אף  תמך  מאוד,  גבוהים  הדבקה  שיעורי  בעלת  במחלה 
בשיקול למתן החיסון. יש לציין כי לא קיים סיכון בקבלת מנה או 
מנות חיסון עודפות מעבר להשפעות הלוואי השכיחות של חיסון 

זה, אשר הינן קלות ומקומיות. 

עם  משמעותי  שינוי  עברה  החזרת  נגיף  של  האבחון  שיטת 
הכנסת האבחון על-ידי PCR. שיטה זו מאפשרת הן זיהוי מהיר 
של הנגיף והן אבחון מדויק של הזן המחולל. יתרונו הבולט של 
ה-PCR על בדיקת הסרולוגיה, טמון בכך שהוא פחות מושפע 
מחיסונים שבוצעו בעבר. הודגם כי באוכלוסיות שחוסנו בעבר 
ה-PCR שהיה  לעומת  שלילי,  היה   IGM-ה ב-74%  חזרת,  נגד 
לאישוש  המועדפת  הבחירה  זוהי  כיום  לכן,  בכ-75%.  חיובי 
לבצע  מומלץ  בילדותו.  שחוסן  מי  בקרב  בחזרת  תחלואה 
 PCR-בדיקה זו בימים הראשונים למחלה ]17[. דוגמה לשימוש ב
התרחשה ב-2005; בשנה זו אירעה התפרצות חזרת ברשות 
נמצא  שנערכו,   PCR בבדיקות  ישראל.  ובמדינת  הפלסטינית 
כי הזן של הנגיף המחולל שונה בין האוכלוסיות ולפיכך נשלל 

קשר אפידמיולוגי.

מאוד  תחלואה  עם  ייחודית  התמודדות  תוארה  זה  במאמר 
מידבקת במסגרת צבאית מיוחדת, צפופה, אשר קיימת חשיבות 
המתואר  המקרה  ותפקודה.  כשירותה  על  לשמירה  רבה 
לתחלואה  באשר  למודעות  רבה  חשיבות  קיימת  כי  מוכיח 
חשד  להעלאת  צעירה,  אוכלוסייה  בקרב  בחזרת  אפשרית 
לגורמי  מוקדם, לאבחנה מוקדמת של המחלה, לדיווח מוקדם 
כל  ומעמיק.  מהיר  אפידמיולוגי  תחקיר  ולביצוע  אפידמיולוגיה 
לגבי חיסון מונע לאחר  אלו מאפשרים קבלת החלטה מהירה 
במחלה  אבחנה  של  מעבדתי  אימות  קבלת  טרם  חשיפה, 
מידבקת במתארים צפופים. פעולות אלו אינן ננקטות בדרך כלל 
בשגרה כאשר מדובר בתחלואה בודדת, או במסגרות פתוחות 
ופחות צפופות. השילוב של מסגרת מיוחדת עם מתאר צפוף 
מחסור  למרות  החלטות  קבלת  מחייב  מידבקת  מאוד  ומחלה 
בנתונים, תוך שקילת החסרונות של מתן חיסון לאחר חשיפה. 
בכלל  הציבור  לבריאות  אתגר  המהווה  זה,  כגון  אירוע  בכל 

ולבריאות הצבא בפרט, מתקיים דיון מקצועי במסגרתו נבחנת 
הפעולה.  מדרכי  אחת  כל  נקיטת  של  העלות-מועילות  היטב 
הדבר ניכר עוד יותר כאשר מדובר במחלה שבה ניתן להתערב 

בטיפול מונע למגעים עלילים.

צבאית  מקבילה  מהווה  הרפואה  בחיל  הצבא  בריאות  ענף 
של לשכת בריאות מחוזית של משרד הבריאות. הוראות קצין 
הרפואה הראשי והנחיות ענף בריאות הצבא מחייבות את כלל 
סגלי חיל הרפואה לדיווח מהיר ומלא בכל חשד למחלה זיהומית 
מידבקת ומתוות כללים לגבי אופן הדיווח על מחלות מידבקות, 
במיוחד מחלות שקיימת לגביהן האפשרות להתערבות בטיפול 
ולכן מחייבות דיווח טלפוני מיידי לרופאי  מונע לאחר חשיפה 
או  לבלימת התפרצות המחלה  להביא  עשוי  זה  דיווח  הענף. 
למניעתה בשלב מוקדם מאוד. חשיבות הדיווח המיידי במקרה 
ומחלות  המוח  קרום  דלקת  חזרת,  כגון  זיהומיות  של מחלות 
דומות נוספות, מקבלת משנה תוקף כשמדובר ביחידות השדה 
בצה"ל, עקב תנאי צפיפות העלולים לגרום להדבקות מהירות 
ורבות. שיתוף הפעולה בין גורמי צה"ל השונים והממשק עם 
והאזרחים  הצבאיים  שהמגעים  לכך  הביאו  האזרחי,  המגזר 
אותרו במהירות, בוצעה פעולת התערבות שכללה חיסון של 

כלל המגעים וההתפרצות נבלמה.

במקרה אשר תואר לעיל, ערנותו של רופא היחידה, העלאת 
החשד לקשר בין מספר מקרים ודיווח בשלב מוקדם יחסית 
לגורמי בריאות הצבא, הובילו לחקירה אפידמיולוגית מהירה. 
המקרים,  בין  הקשר  הגבוהה,  הקלינית  הסבירות  בעקבות 
ולאור  העלילים,  המגעים  אוכלוסיית  וסוג  המספרית  הכמות 
כלל  חיסון  על  ההחלטה  כאמור,  התקבלה,  היחידה,  מבנה 
המגעים מתוך מטרה להשתלט על ההתפרצות בשלב מוקדם 
עוד בטרם קבלת האימות המעבדתי שאישש את האבחנה. 
מדיניות זו הוכחה כיעילה מאוד בעצירת ההתפרצות במקרה 

שתואר לעיל ובמקרים נוספים בצה"ל ]1,13[.

סיכום
בין  שאירעה  החזרת  התפרצות  בעקבות  ישראל,  במדינת 
הבריאות  במשרד  ההחלטה  התקבלה   ,2010-2009 השנים 
לתת מנת חיסון שלישית באזורים מועדים. בעקבות החלטה 
לבצע  יש  כי  ונקבע  הרפואה  חיל  מדיניות  גם  השתנתה  זו, 
התערבות הכוללת חיסון של כלל המגעים במקרה של אירוע 
חשיפה לחולה במחלת החזרת. מדיניות זו )מדיניות ה"טבעת"( 
אלה  כולל  אירוע,  של  במקרה  המסגרת  כל  של  חיסון  כללה 
שאינם מגעים ישירים, וללא תלות במספר מנות החיסון שניתנו 
בעבר. מדיניות זו סייעה במניעת הפצתה של החזרת במסגרות 
כיעילה  והוכחה  הצבא,  לכשירות  החיוניות  מאוד,  צפופות 
מאוד בעצירת ההתפרצות במקרה אשר תואר לעיל ובמקרים 

נוספים בצה"ל. 
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