
)Capsule Summaries( קפסולות

23

דצמבר 2021 | כרך 18, חוב' מס' 4 )52( | הרפואה הצבאית | קפסולות ★

מחקר רפואי צבאי בנושא מחלות פנימיות 
בלוחמה מודרנית: מושגים חדשים, 

דרישות, אתגרים והזדמנויות
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בחיילים  לטיפול  מכוונת  הקרב  בשדה  פנימית  רפואה 
לוחמים ולא-לוחמים עם מחלות פנימיות שונות. המחקר 
הרפואי-צבאי על מחלות פנימיות בשדה הקרב מתמקד 

בפתוגנזה, ניהול קליני ומניעה של מחלות פנימיות.
חיילים  סובלים  כאחד,  ושלום  מלחמה  בזמני  כללי,  באופן 
עם  כירורגיים.  מפצעים  מאשר  יותר  פנימיות  ממחלות 
כימיים,  חומרים  שכוללים  לחימה  חומרי  של  הופעתם 
פיזיקליים וביולוגיים מהדורות הבאים, צפויה גם שכיחות 
שונות  פגיעות  ושל  פנימיים  חולים  של  של  יותר  גבוהה 
של  הנוכחיות  התיאוריות  עתידיות.  במלחמות  וייחודיות 
ממלחמות  בעיקר  נגזרות  הקרב  בשדה  פנימית  רפואה 
שהתקיימו לפני עשרות שנים ואין באפשרותן לתת מענה 
לצורכי התמיכה הרפואית הצבאית בתנאי לוחמה מודרניים.
שדה  מסביבת  שנגזרות  למחקר  חדשות  דרישות 

הקרב המודרני

רבות  מושפעת  הפנימית  הרפואה  הקרב,  בשדה 
לדוגמה,  בסין,  הקרב.  שדה  של  הגיאוגרפית  מהסביבה 
מטרים,   3,000 מעל  הוא  טיבט  בגבול  הממוצע  הגובה 
לכן לחץ האוויר נמוך באופן קיצוני. רמות החמצן, מערכת 
הנשימה, נשיאת החמצן בדם, מערכת העצבים ומערכת 
העיכול – מושפעים כולם, וזו הסיבה העיקרית לצמצום 
בתנאים  קרב  בשדה  אלו.  במתארים  הלא-לוחם  הכוח 
למניעה  פנימית  רפואה  נדרשת  זאת,  לעומת  טרופיים, 
הרעלות  עקיצות,  מחרקים,  הנגרמות  במחלות  וטיפול 
כימיות והלם חום. תנאי שטח קיצוניים, למשל במדבריות 
ובחלל החיצון, הם סיבה חשובה נוספת למאמצינו לפתח 

מחקר רפואי צבאי פנימי בשדה הקרב.
דרישות חדשות למחקר שנגזרות מדור מתקדם של 

אמל"ח

וביולוגי  פיזיקלי  כימי,  נשק  יכלול  העתידי  הקרב  שדה 
מחלות  של  גבוה  מספר  תופענה  מכך,  כתוצאה  חדש. 
בלתי  קרובות  לעיתים  היא  המניעה  חדשות.  פנימיות 
אפשרית, ושיעור התמותה של חיילים מנשק כימי, למשל, 

גבוה בדרך כלל.

פגיעה בעזרת קרינה היא סוג נפוץ של פגיעה בלוחמה 
מוחית  לפגיעה  מוביל  קרובות  שלעיתים  מה  המודרנית, 
תמותה  שיעורי  עם  בסרטן  לחלות  בסיכון  ולעלייה 
 ,RR=0.87( יחסי  וסיכון   )MR=0.81, 95% CI: 0.83-0.78(
ביולוגית  לוחמה  גבוהים.   )0.99-0.75  :95% סמך  רווח 
שהופיעו  נשק  כלי  של  חדשים  לסוגים  כולל  שם  הינה 
מיקרואורגניזמים  על  מבוססים  אשר  מודרנית,  בלוחמה 
באמצעות  חדשים  סוגים  של  סינתזה  על  או  פתוגניים 
שיטות גנטיות. אמצעי לחימה אלה גורמים לזיהום מהיר, 
מחלה קשה, מהלך ארוך של מחלה ושיעור תמותה גבוה.

אתגרים והזדמנויות של מחקר בסיסי חדשני

מחקר רפואי צבאי צריך להתמקד בשיפור הבנת הפתוגנזה 
אסטרטגיות  ולפתח  הקרב,  בשדה  פנימיות  מחלות  של 
לניהול קליני שלהן. למשל, מחקר מולקולרי אודות הסיבות 
לתפקוד לקוי של הלב וכלי הדם בתנאי כובד מוגבר או 
מיקרו-כובד, עשוי להביא לפיתוח אסטרטגיות מניעה של 
חידוש לב וכלי דם בקרב אסטרונאוטים לאחר הטיסות. 
לעשות  לאחרונה,  שעלתה  ההצעה,  היא  נוספת  דוגמא 
שימוש בתאי גזע במהלך טיפול בפציעות בשדה הקרב 
השכיחים  בנזקים  הטיפול  את  הן  לשפר  שעשוי  מה   –
הנגרמים במערכות הגוף שונות והן את הטיפול בפציעות 

ומחלות הנגרמות עקב נזק קרינתי או גרעיני.
לבסוף, מחקר צבאי בנושא רפואה פנימית בשדה הקרב 
לניהול  הנוגע  בכל  מבוססות-ראיות  הנחיות  לקדם  צריך 

פציעות בשדה הקרב.

סיכום
הרף  ללא  מתרחבת  המודרנית  הלוחמה  בצל  הרפואה 
הרבה  גדל  בה  המשתתפים  בחיילים  הנדרש  והטיפול 
מנת  על  בטראומה.  המסורתי  הטיפול  להיקף  מעבר 
המודרניים  הקרב  בשדות  הניצחון  סיכויי  את  להעלות 
מדעי  באופן  הכוחות  של  הלחימה  יעילות  את  ולהגביר 
ברפואה  הצבאי  המחקר  את  ולהרחיב  לחזק  יש  יותר, 

פנימית בשדה הקרב.
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