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תקציר
בישראל.  הנפוצות  הגנטיות  המחלות  אחת  הינה   )FMF( משפחתית  תיכונית  ים  קדחת  רקע: 
שושנה,  דמוית  ופריחה  פלאוריטיס  בפריטוניטיס,  המלווים  חום  בהתקפי  מתאפיינת  המחלה 
שנוטים להתפרץ במצבי עקה )סטרס( דוגמת השירות הצבאי. בבדיקה גנטית של רוב החולים 
למוטציה  ההומוזיגוטים  החולים  בלבד.  אחת  מתגלה  חלקם  אצל  אולם  מוטציות,   2 מתגלות 
M694V סובלים מהצורה הקשה ביותר של המחלה מטרת מחקר זה הייתה לבדוק את מהלך 
.M694V במשך השירות הצבאי, בדגש על קבוצת החולים ההומוזיגוטים למוטציה FMF-מחלת ה
שיטות: המחקר נערך על 100 חולי FMF שסיימו שירות צבאי עם אבחנה קלינית וגנטית של 

FMF. החולים מילאו שאלונים אודות השירות הצבאי והמחלה.
תוצאות: מספר ההתקפים הממוצע עלה מ-7.1 התקפים לחודש לפני הגיוס ל-16.9, וירד לאחר 
תום השירות ל-7.5. העלייה אצל חולים הומוזיגוטים למוטציה M694V הייתה דומה מאד לעלייה 
אצל שאר החולים. מינון הקולכיצין הממוצע שנטלו החולים עלה מ-1.2 ל-1.7 מ"ג ליום ולא ירד 
בחזרה עם תום השירות, ללא הבדל מהותי בין החולים ההומוזיגוטים למוטציה M694V לבין 
היתר. אצל 26% מהמשתתפים אובחנה מחלת ה-FMF סביב השירות הצבאי, שיעור גבוה יחסית 
לקבוצות גיל אחרות. 87% מהמשתתפים סיימו שירות מלא. המשתתפים דרגו את שביעות הרצון 
מהשירות בצה"ל 6.8 בממוצע בסולם של 1 עד 10, אולם הידע של הרופא הצבאי בכל הקשור 

ל-FMF דורג 3.6 באותו סולם.
מחלת ה-FMF נוטה להחמיר במידה ניכרת במשך השירות הצבאי, עם הכפלה של  מסקנות: 
מספר ההתקפים ועלייה במינון הקולכיצין הנצרך. אחוז החולים בהם מתגלה המחלה לראשונה 
במהלך השירות הצבאי גבוה יחסית לקבוצות גיל אחרות, אולם חולים אלו סובלים בדרך כלל 
ממחלה קלה יותר, על רקע מוטציה אחת. החולים מדרגים את ההבנה של רופא היחידה במחלה 

בציון נמוך.

*  תודות: עבודה זו בוצעה במסגרת פרויקט ח"ץ )חוקר צעיר( של המרכז הרפואי שיבא. 

מילות מפתח: קדחת ים תיכונית משפחתית, שירות בצה"ל, FMF, MEFV, M694V, קולכיצין.
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קדחת ים תיכונית משפחתית והשירות בצה"ל 

רקע
קדחת ים תיכונית משפחתית )Familial Mediterranean Fever – FMF( מתאפיינת בהתקפים 
של חום המלווים בפריטוניטיס, פלאוריטיס, ארטריטיס ותפרחת עורית אופיינית דמוית שושנה, 
)Erysipelas-like erythema )ELE. הסיבוך הקשה של המחלה הינו התפתחות של עמילואידוזיס 
כלייתי, אשר היווה את גורם התמותה העיקרי בקרב החולים לפני שהטיפול בקולכיצין נכנס 
טורקים  ערבים,  ועירק,  אפריקה  צפון  יוצאי  יהודים  בקרב  מאוד  נפוצה  המחלה  לשימוש. 
 MEFV נגרמת על ידי מוטציות בגן FMF-וארמנים, אבל נדירה באוכלוסיות אחרות ]1[. מחלת ה
המורכב מ-10 אקסונים ומקודד חלבון של 781 חומצות אמינו ]3,2[. הבסיס הפאתופיסיולוגי של 
 FMF והיווצרות דלקת דרך האינפלמזום של ß1 המחלה מאופיין בייצור יתר של אינטרלאוקין
]5,4[. למעלה מ-80 מוטציות שיכולות לגרום למחלה זוהו בגן MEFV, רובן נדירות ביותר ]6[. 
האוכלוסייה בארץ מתאפיינת ב-3 מוטציות שכיחות יחסית, M694V, V726A ו-E148Q, כאשר 
M694V/( היא המוטציה הקשה ביותר מביניהן ]9,8,7[. חולים הומוזיגוטים למוטציה זאת M694V
ומאופיינת  הראשונות  החיים  בשנות  כבר  ביטוי  לידי  שבאה  קשה  ממחלה  סובלים   )M694V
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בהתקפים מרובים וקשים, שכיחות יתר של תופעות מפרקיות, 
צורך במינון גבוה יחסית של קולכיצין ואף חוסר תגובה לטיפול 
למחלה   FMF נחשבה  הדרך  שבתחילת  הגם  בקולכיצין. 
אוטוזומלית רצסיבית, מחקרים מהשנים  המועברת בתורשה 
האחרונות הראו שב-20% עד 25% מהחולים ניתן למצוא רק 
בחולים  המחלה  הסתמנות   .]11,10[  MEFV בגן  אחת  מוטציה 
כאלה בדרך כלל קלה יותר, אבל פעמים רבות היא אינה ניתנת 
המוטציה  היא   M694V מוטציות.  שתי  של  ממחלה  להבדלה 
הנפוצה ביותר בקרב החולים עם מוטציה אחת והגנוטיפ של 
 FMF-ה מחלת   .M694V/Wild-Type  )WT( מכונה  החולים 
פיסי  לחץ  לדוגמה,   ,]1[ )סטרס(  עקה  במצבי  להחמיר  נוטה 
מהווה  הצבאי  השירות  ואכן,  הצבאי.  לשירות  הנלווה  ונפשי 
מדווחים  מהם  רבים  בארץ:   FMF-ה לחולי  פשוט  לא  אתגר 
הראשונים.  השירות  בחודשי  במיוחד  במחלתם,  החמרה  על 
לבין  בינם  שנוצר  אמון  חוסר  על  מדווחים  אחרים   FMF חולי 
המפקדים בגין המחלה וכן על חוסר ידע וחוסר מודעות בקרב 
חולי  כ-15,000  בישראל  יש  עליהם.  האחראי  הרפואי  הצוות 
FMF מאובחנים ולהערכתנו בכל שנה כ-100 מהם מתגייסים 
פורסמו  לא  היום  כדי השירות. עד  תוך  או מאובחנים  לצה"ל 
עבודות שבדקו את המהלך של מחלת ה-FMF בזמן השירות 

ואת השתלבות החולים בצבא.

מחקר זה נועד לבדוק את מהלך המחלה במשך שירות החובה 
ואת השתלבות החולים בצבא, כאשר ההנחה הבסיסית שלנו 
הייתה שחולים הומוזיגוטים ל-M694V יחוו מחלה קשה יותר 

.FMF-וקשיים רבים יותר ביחס לשאר חולי ה

שיטות
במרכז   FMF ובמרפאת הגנטי  במכון  בוצעה  עבודת המחקר 
של  הלסינקי  מועדת  אישור  קבלת  לאחר  שיבא,  הרפואי 
ונשים  גברים  היו:  במחקר  להכללה  הקריטריונים  המוסד. 
מוכח   FMF-מ שסובלים  צבאי,  שירות  לאחר   32-21 בגילים 
]12[ ועברו בדיקה גנטית  על פי הקריטריונים של תל השומר 
רשימת החולים  באופן אקראי מתוך  נבחרו  למחלה. החולים 
שכלל  שאלון  למלא  נדרשו  המשתתפים   .FMF-ה במרפאת 
מין,  ההורים,  של  מוצא  ארצות  גיל,  הבאים:  הפרטים  את 
היסטוריה משפחתית של FMF, גיל ההופעה של המחלה, גיל 
המחלה  חומרת  של  הערכה  ההתקפים,  סוג  האבחנה,  בעת 
ומינון  ולאחריו,  הצבאי  השירות  במשך  הצבאי,  השירות  לפני 
הקולכיצין שנטלו לפני השירות הצבאי, במהלכו ולאחריו. נוסף 
 FMF בנושא  הידע  את  להעריך  המשתתפים  נדרשו  כך,  על 
חוויית השירות הצבאי  ואת  של הרופא הצבאי שטיפל בהם 
בכללותו. במידת הצורך בוצעה השלמה של הנתונים מתיקי 

החולים של המשתתפים.

באמצעות  נורמלית  להתפלגות  נבחנו  הרציפים  המשתנים 
היסטוגרם, ומכיוון שלא התפלגו נורמלית תוארו כחציון וטווח 
משתנים  השוואת  לצורך  שימש  ויטני  מאן  מבחן  בין-רבעוני. 
רציפים ומשתני סדר בין שני סוגי המוטציות. מבחן חי בריבוע 
משתנים  להשוואת  שימשו  פישר  ע"ש  המדויק  והמבחן 
כל המבחנים הסטטיסטיים  בין שתי הקבוצות.  קטגוריאליים 

סוכמו  כ-p<0.05. הנתונים  הוגדרה  ומובהקות  דו-צדדיים  היו 
בטבלת אקסל ונותחו בתוכנת SPPS מבית IBM גרסה 24.

תוצאות
27.75-(  25.3 של  חציוני  גיל  עם  חולים   100 נכללו  במחקר 
IQR 23(, 43% מהם גברים ו-57% נשים. חציון מספר השנים 
תוצאות   .)IQR 7-3(  4 הוא  השחרור  לאחר  המטופלים  של 
1. 40 מהחולים היו  הבדיקה הגנטית מובאות בטבלה מספר 
נמצאה  מהחולים   27 ובקרב   M694V למוטציה  הומוזיגוטים 
נתוני  על  בהסתכלות   .M694V מסוג  בלבד  אחת  מוטציה 
החולים   ,]13[ בספרות  למתואר  ובדומה  הגיוס  טרם  החולים 
יותר  בגיל הופעה מוקדם  ההומוזיגוטים ל-M694V התאפיינו 
 8.9 חציון  לעומת   )IQR 4-1.8( שנים   3.9 )חציון  המחלה  של 
יותר  גבוהה  שכיחות   ,)p<0.01 החולים,  בשאר   )IQR 17-2.5(
 )p<0.01  ,3.6 לעומת  בשנה  התקפים   12.4( התקפים  של 
המחלה  איזון  לצורך  שנדרש  קולכיצין  של  יותר  גבוה  ומינון 
בספרות  למתואר  בניגוד   .)p<0.01,  0.9 לעומת  ביום  מ"ג   1.6(
]13[, לא מצאנו הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות בשכיחות 
תופעות במפרקים )81% לעומת p=0.34 ,73%(. בטבלה 2 ניתן 
אבחון המחלה. 74%  בעת  החולים  גיל  את התפלגות  לראות 
מהנבדקים אובחנו לפני השירות הצבאי ו-26% אובחנו בטווח 
הגילים של השירות הצבאי. 47% מהנבדקים שאובחנו בטווח 
הגילים של הצבא היו גברים, היתר נשים. בקרב 13 מתוך ה-26 
אחת  מוטציה  רק  נמצאה   ,)50%( זה  גילים  בטווח  שאובחנו 
בבדיקה הגנטית, כאשר רק 19% מהנבדקים היו הומוזיגוטים 

.)p<0.01( 5-0 ,לעומת 61% בטווח הגילים הצעיר ,M694V-ל

79% מהמשיבים דיווחו על הרעה במחלה במשך השירות הצבאי, 
הטירונות  לתקופת  מוגבלת  שהייתה  הרעה  על  מתוכם   27%
בלבד. מספר ההתקפים הממוצע עלה בתקופת השירות הצבאי 

טבלה 1:  התפלגות תוצאות הבדיקה הגנטית של משתתפי 
המחקר.

40M694V/M694V
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1V726A/V726A-E148Q
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 )IQR 25-3(  16.9 )IQR 10-1( בשנה לחציון של   7.1 מחציון של 
לחציון  ההתקפים  מספר  ירד  השירות  תום  לאחר   .)p<0.001(
ההתקפים  במספר  העלייה   .)p<0.001(  )IQR  7.25-1(  7.5 של 
עם תחילת השירות הייתה כמעט זהה בשתי הקבוצות, כפי 
שניתן לראות משיפוע הגרף בחלק השמאלי של תרשים 1א. 
 IQR( מינון הקולכיצין שהחולים צרכו עלה מחציון של 1.2 מ"ג
)IQR 2.375-1( ליום  מ"ג   1.7 של  לחציון  השירות  לפני   )2-0.5 
)p <0.001(, אך לא ירד בחזרה לערכי הבסיס לאחר תום השירות, 
למרות השיפור היחסי המדווח במספר התקפי המחלה )מחציון 
של IQR 25-3( 16.2( ל-7.5 )p=0.0630 )IQR 7.25-1(. נתונים אלו 
אפיינו את שתי קבוצות החולים )תרשים 1ב(. 59% מהנבדקים 
דיווחו על שיפור ניכר בתסמיני המחלה לאחר השחרור מהצבא, 
מהם  )כשליש  כזה  שיפור  חל  לא  מהחולים   41% אצל  אולם 
אצל  השירות  בתחילת  הפרופיל   .)M694V-ל הומוזיגוטים 
יותר )חציון של 58.7(  חולים הומוזיגוטים ל-M694V היה נמוך 
,)IQR 72-64( 65.58 ( לעומת הקבוצה השנייה )חציוןIQR 64-45( 
במשך  שנצפתה  בפרופיל  הממוצעת  והירידה   )p=0.033

השירות הצבאי הייתה זהה בין שתי הקבוצות )תרשים 1ג(.

בתקופת   FMF התגלתה  שאצלם  המשתתפים   26 מתוך 
השירות הצבאי, שישה החלו את השירות כקרביים: שלושה 

עברו  שניים  האבחנה,  לאחר  גם  קרביים  נשארו  מהם 
לחימה.  תומך  של  לתפקיד  עבר  ואחד  עורפיים  לתפקידים 
עברו  שלושה  לחימה,  כתומכי  שהחלו  נוספים  שישה  מבין 
לאחר  לחימה  כתומכי  המשיכו  והשאר  עורפיים  לתפקידים 
השירות  את  החלו  מהמשתתפים  עשר  שלושה  האבחנה. 
בתפקידים עורפיים ונשארו בתפקידים כאלה לאחר האבחנה. 

לגבי משתתף אחד נוסף לא הייתה אינפורמציה זמינה. 

87% מהנבדקים בכל קבוצה סיימו את השירות הצבאי, רובם 
רקע השירות. חמישה  על  נכות מהצבא  אחוזי  ללא  המכריע 
מהחולים שלא השלימו את השירות הצבאי השתייכו לקבוצת 
חולי  שני  השנייה.  לקבוצה  ושבעה   M694V-ל ההומוזיגוטים 
FMF בלבד מבין כל משתתפי המחקר דיווחו על קבלת אחוזי 
"המוטציות  מקבוצת  שניהם  הצבאי,  השירות  בעקבות  נכות 
הרצון  שביעות  את  בממוצע  דרגו  המשתתפים  האחרות". 
מהשירות הצבאי 6.8 בסולם 1 עד IQR 9-5( 10(, ללא הבדל 
זאת,  עם  2א(.  תרשים   ,p=0.38( הקבוצות  שתי  בין  מובהק 
דירוג  רופא היחידה בכל הקשור ל-FMF קיבל  הידע שהפגין 
נמוך, 3.6 בסולם 1 עד IQR 5-1( 10(, ללא הבדל מובהק בין שתי 

הקבוצות )p=0.95, תרשים 2ב(.

.M694V-והחולים ההומוזיגוטים ל FMF-טבלה 2: התפלגות גיל החולים בעת אבחון מחלת ה

M694V/M694V )% בכל טווח גילים(סה"כ חולים )% מכלל המשתתפים(טווח גילים

5-039)61( 24

9-614)21( 3

13-1012)33( 4

17-149)44( 4

21-1826)19( 5

תרשים 1:  השוואת מצב ה-FMF לפני השירות הצבאי ואחריו. א. מספר התקפים טרם/בזמן/לאחר השירות הצבאי ממוצע ± סטיית 
תקן. ב. מינון קולכיצין )מ"ג( לפני/בזמן/לאחר השירות הצבאי. ג. פרופיל רפואי בגיוס ובשחרור. 

א

p<0.001p<0.001

לאחר השירות הצבאי             בזמן השירות הצבאי                בטרם השירות הצבאי 
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תרשים 2: הדירוג שנתנו חולי FMF: א. לחוויית השירות הצבאי. ב. לידע של הרופא הצבאי על FMF. )על סולם 10-1(

ב

ג

בא

אי
צב

אי 
פו

 ר
יל

ופ
פר
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דיון
 .FMF לחולי תקופת השירות הצבאי מהווה אתגר לא פשוט 
 FMF חולי  נפסלו  בקולכיצין,  הטיפול  התחלת  שלפני  בשנים 
זמן רב לקח לשכנע  ולקח  מלשרת בצה"ל מסיבות רפואיות, 
לצבא. בתחילת  אלו  חולים  לגייס  ומשרד הביטחון  צה"ל  את 
 FMF-רוב חולי ה ומאז  זו,  שנות השבעים השתנתה מדיניות 
ומצליחים להשלים שירות צבאי משמעותי  לצה"ל  מתגייסים 
ומביא  העתיד  לקראת  אישיותם  את  לעצב  שעוזר  ומועיל, 
סיפוק וגאווה רבה לחולים ולבני משפחותיהם. שירות זה איננו 
חולה  של  האישית  המוטיבציה  חשובות  וכאן  קשיים,  נטול 
משפחתו.  של  התומכת  והמסגרת  לצבא  המתגייס   FMF-ה
חוויית השירות הצבאי מנקודת ראותם  זו בחנו את  בעבודה 
את  שסיימו  חולים  רק  במחקר  לכלול  בחרנו   .FMF חולי  של 
שירותם הצבאי, על מנת לקבל תמונה כוללת ובלתי מוטה. כמו 
כן, בחרנו בטווח גילים קרוב יחסית לתקופת השירות הצבאי, 
מתוך הנחה שחוויית השירות הצבאי עדיין טרייה בנפשם של 

המשתתפים וטרם נשכחה.

גופנית:  והן  נפשית  הן  סטרסוגני,  מצב  הינו  לצה"ל  הגיוס 
ולביצוע  בזמנים  לעמידה  דרישות  ונוקשה,  חדשה  מסגרת 
ופעילות  שינה  חוסר  ומהמשפחה,  מהבית  ריחוק  מטלות, 
ועמידה  מסעות  ריצות,  אימונים,  הכוללת  מוגברת  גופנית 
ואכן,  שמירות.  בזמן  כבד  ציוד  עם  הרגליים  על  ממושכת 
כ-80% מהמשתתפים דיווחו על החמרה במחלתם עם הגיוס 
לצה"ל. בקרב שליש מהם הייתה ההחמרה מוגבלת לטירונות 
ולתחילת השירות בלבד. אצל רוב החולים, מספר ההתקפים 
אחרי השחרור מהצבא חזר לרמה שלפני השירות, אולם צריכת 
ירדה כלל. הסיבה לממצאים לא ברורה: האם  הקולכיצין לא 
הוא  בכך,  הכרוכה  העקה  על  האמיתיים,  החיים  עם  המפגש 
הגורם? האם ההחמרה בתסמיני המחלה עם הגיל היא תכונה 
מובנית של FMF? בספרות הרפואית, מכל מקום, לא מדווח על 
עלייה במינון הקולכיצין הנצרך עם הגיל. בהתייחס למוטציות 
ביותר  הגדולה  הקבוצה  המחקר,  משתתפי  אצל  שנמצאו 
חולים   .M694V למוטציה  ההומוזיגוטים  היא  החולים  בקרב 
יותר, אולם להפתעתנו, ההחמרה  אלו סובלים ממחלה קשה 
במחלה בתקופת השירות הצבאי הייתה דומה לזו שנצפתה 
אצל החולים עם מוטציות אחרות. למרות הקשיים שחוו, אחוז 
החולים מקרב ההומוזיגוטים ל-M694V שהשתחררו מהצבא 
לפני השלמת מלוא השירות הצבאי היה זהה לאחוז המקביל 
סיימו  "המוטציות האחרות": בקבוצת ההומוזיגוטים  בקבוצת 
"המוטציות  ובקבוצת  מלא  שירות   )87%( משתתפים   35
האחרות" – 52 )87%(. שני חולים בלבד דיווחו על קבלת אחוזי 
מקבוצת  מהם  אחד  לא  )אף  הצבאי  השירות  רקע  על  נכות 
ההומוזיגוטים ל-M694V(, ומכאן ניתן להסיק שהשירות הצבאי 

אינו גורם לחולי FMF נזק כרוני בלתי הפיך.

סביב  או  שירותם  אובחנה המחלה במהלך  ב-26% מהחולים 
בוצעה  שבה  מזו  בהרבה  גדולה  קבוצה  הגיוס,  תקופת 
זו  מקבוצה  כ-53%   .)9%(  17-14 בגילים  הראשונית  האבחנה 
היו נשים, יחס נשים/גברים דומה לכלל המדגם. אצל מחצית 

אצל  ורק  אחת,  מוטציה  רק  נמצאה  ה-26(  מתוך   13( מהם 
מיעוטם )19%( נמצאו הומוזיגוטים למוטציה M694V. כל זאת 
ל-M694V בקבוצת  )61%( הומוזיגוטים   31 ל-24 מתוך  בניגוד 
עולה שרוב המאובחנים  מנתונים אלה   .)p<0.001(  5-0 הגיל 
לראשונה בתקופת הצבא לא סובלים מהצורה הקשה ביותר 
של המחלה. כמו כן, נתונים אלה מדגישים את הקשר שבין מצב 
עקה לבין התפרצות והחמרה של המחלה. כלומר, רמת העקה 
בשירות הצבאי כה גבוהה שהיא מביאה להתפרצות המחלה 
או אפילו בחולים עם  יותר  מוטציות קלות  גם בשילובים של 
מוטציה אחת. הופעתה של המחלה או החמרתה במצבי עקה 
איננה ייחודית ל-FMF ותוארה במגוון מחלות אחרות, במיוחד 

במחלות על רקע אוטואימוני ]14[.

רמת שביעות הרצון מהשירות הצבאי הייתה כמעט זהה בשתי 
הקבוצות, קרוב ל-7.0 בסולם 1 עד 10. קשה להשוות נתון זה 
לכלל הצבא בהעדר קבוצות ביקורת מתאימות, יחד עם זאת 
הנתון מצביע על כך שלמרות הקושי הגדול יותר של החולים 
ההומוזיגוטים ל-M694V, חוויית השירות שלהם הייתה כמעט 

זהה לזו של החולים האחרים.

דירגו את הידע של הרופאים הצבאיים בנושא  שתי הקבוצות 
FMF בציון נמוך מאוד. בהתחשב במספר הגבוה יחסית של חולי 
FMF שמתגייסים לצה"ל ובהתחשב בכך שבקרב 23% מהחולים 
את  להרחיב  מקום  יש  הצבאי,  השירות  בזמן  מתגלה המחלה 

הידע של הרופאים הצבאיים בכל הקשור למחלה זו.

על  ברובו  מתבסס  הוא  ראשית,  מגבלות:  מספר  זה  למחקר 
תיתכן  ולכן  זיכרונם,  על  שאלונים שמילאו החולים בהתבסס 
ומכיוון  חולים  ב-100  מדובר  זאת,  עם  התוצאות.  של  הטיה 
הכיוונים,  לשני  להיות  עשויה  משתתף  כל  אצל  שההטיה 
מגבלה  לאשורו.  המצב  את  משקפות  התוצאות  להערכתנו 
הרצון  לשביעות  בנוגע  הסקר  בכך שתוצאות  קשורה  נוספת 
מהשירות הצבאי ומהידע שהפגינו הרופאים בנושא FMF, לא 
הושוו לקבוצות ביקורת, ולכן ההתייחסות לנתונים אלו צריכה 

להיות בהתאם.

מסקנות
מצאנו בעבודה זו כי חלה החמרה במחלת ה-FMF במהלך 
במספר  בעלייה  מתבטאת  ההחמרה  הצבאי.  השירות 
ובמינון הקולכיצין אותו נטלו החולים. עם סיום  ההתקפים 
השירות, חוזרת המחלה לרמת חומרתה טרם הגיוס בקרב 
ירידה מקבילה  הרוב הגדול של החולים, אולם לא נמצאה 
במינון הקולכיצין הניטל. העלייה במספר ההתקפים ובמינון 
ההומוזיגוטים  החולים  בין  זהה  כמעט  הייתה  הקולכיצין 
ל-M694V לבין שאר החולים. תקופת הצבא מתאפיינת גם 
בעלייה ניכרת באבחון של חולים חדשים יחסית לטווחי הגיל 
של לפני השירות. למרות הקשיים הרבים, משתלבים חולי 
FMF בצבא באופן משביע רצון ורובם הגדול מצליח להשלים 
שירות צבאי מלא. הגברת המודעות למחלה והרחבת הידע 
יותר  עוד  לשפר  עשויות  הצבאיים  הרופאים  בקרב  בנושא 

נתונים אלו.
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