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מבוא

המיועדים  ומתגייסים  מתגייסות  בקרב  שכיח  ממצא  היא  אנמיה 
מ־71   24% כי  נמצא  חתך  במחקר   .]2  ,1[ בצה"ל  לחימה  לתפקידי 
מתגייסות ליחידות שדה לקו באנמיה ]1[. חוסר ברזל, על סמך רמה 
נמוכה של פריטין, נמצא ב־77% מהנבדקות. מחקר חתך אחר נערך 
בקרב 292 מתגייסים ליחידות שדה ]2[. נמצאה אנמיה )המוגלובין 
מתחת ל־14 גר%( בקרב 18.5% מהנבדקים. המוגלובין מתחת ל־13 
גר% נמצא בקרב 3.4% מהנבדקים. חוסר ברזל שאובחן על סמך רמה 

נמוכה של פריטין נמצא בקרב 18% מהנבדקים. 
השכיחות של חסר ברזל באוכלוסיה הכללית במדינות המערביות 
גבוהה יחסית ומוערכת ב־10% ]3[. בסקר שנערך בקרב נערות בישראל 
נמצאה רמה נמוכה של פריטין ב־24% מהנבדקות ואנמיה ב־3.8% ]4[. 
השיעורים של חסר ברזל הגיעו לשליש בסקר שבוצע בקרב ספורטאיות 
בישראל ]5[. גם בקרב ספורטאים צעירים בישראל האנמיה שכיחה 

יותר מאשר באוכלוסיה הכללית באותה קבוצת גיל ]6[.
אם כך, אנמיה אינה ממצא נדיר בקרב האוכלוסיה הצעירה 
והבריאה במדינת ישראל, והגורם השכיח ביותר לה הוא חסר ברזל. 
לאור שכיחות הממצא, נכתבה ופורסמה לפני כעשור הנחיית ענף 

רפואה, המסדירה את הגישה לבירור ולטיפול באנמיה בחיילות ]7[. 
בהנחיית ענף רפואה מדובר על לקיחת אנמנזה מפורטת, וכאשר אין 
סימנים מחשידים לבעיה אחרת - מומלץ להתחיל טיפול בברזל על 
סמך ספירת הדם, אף ללא צורך בהשלמת בירור מצב משק הברזל. 
הודגשה החשיבות של מעקב אחר התגובה לטיפול בספירת דם 
חוזרת, ובהיעדר תגובה לטיפול בזמן המעקב מומלץ להרחיב ולהעמיק 
את הבירור. ההנחיה אינה עוסקת באנמיה בחיילים, ובכל מקרה של 

אנמיה בחייל מומלץ להשלים בירור אטיולוגי לפני התחלת טיפול.
במסגרת התוכנית לשיפור איכות הטיפול הרפואי, בחר ענף 
רפואה להתמקד במצבים שכיחים ברפואה ראשונית צבאית; אחד 

מהם הוא אנמיה בחיילים ובחיילות. 
מטרת העבודה הנוכחית לבדוק את הגישה לבירור אנמיה בקרב 
הרופאים הראשוניים של חיל הרפואה. מאחר שהמטרה הייתה בחינה 
של הגישה לבירור אנמיה, ולא בדיקת השכיחות של אנמיה, נבחרו 
ערכי סף נמוכים מההגדרה של אנמיה. זאת, מתוך ההנחה שכאשר 
מדובר בהפרעה קלה מאוד ייתכן כי הרופא יחליט להתעלם מהממצא. 
תוצאות העבודה יסייעו ליצור בסיס נתונים לפני הפעלת תוכנית 
התערבות ולבחון האם יש מקום לעדכון הנחיית ענף רפואה בנושא 

אנמיה בחיילות. 

 בירור אנמיה בחיילים ־ הגישה המעשית 
של הרופא הראשוני בחיל הרפואה 

רקע: אנמיה נמצאה בשכיחות גבוהה בקרב מתגייסות )24% נמצאו עם ערך המוגלובין > 
12 גרם%( וכן בקרב מתגייסים ליחידות קרביות )18.5% נמצאו עם ערך המוגלובין > 14 
גרם% ו־3.4% עם ערך המוגלובין > 13 גרם%(. במרבית המקרים נמצא חסר ברזל. מדובר 

אם כן במצב שכיח מאוד, ומצופה מהרופא לנקוט את הבירור המתאים. 
מטרה: לבחון איזו גישה נוקטים רופאים צבאיים על מנת לאבחן את הסיבה לאנמיה.

שיטות: נסקרו כל ספירות הדם שבוצעו לחיילים בשירות סדיר במשך שנה אחת. נקבע 
סף של ערך המוגלובין, שמתחתיו היה מצופה להתייחסות לאנמיה מצד הרופא המטפל 
)ערך של %10.5gr בחיילות וערך של %12.5gr בחיילים(. נבדק ערך ה־MCV והבדיקות 

לבירור אנמיה שבוצעו.
תוצאות: נמצאו 516 חיילות ו־302 חיילים עם אנמיה. ב־45.9% מהחיילות וב־53.1% 
מהחיילים לא נלקחה אף בדיקה נוספת לבירור. הבדיקות הבאות נלקחו בשיעור דומה 
 B12בחיילים ובחיילות: פריטין )35%(, ברזל )30.5%(, טרנספרין )23.5%(. הבדיקה ל־

.)p<0.05( נלקחה ל־40.5% מהחיילות, לעומת 37.1% מהחיילים
האנמיה הייתה מיקרוציטית ב־63.9% ונורמוציטית ב־35.7%. ל־69.2% מהחיילות, לעומת 
55.1% מהחיילים, הייתה אנמיה מיקרוציטית )p<0.01(. רמת הפריטין והברזל היו נמוכות 
 p<0.001( ב־77.6% וב־76.9% מהחיילות לעומת 49.5% ו־62.6% מהחיילים, בהתאמה
להבדל בין החיילות לחיילים(, רמת הטרנספרין הייתה גבוהה ב־32.0% מהחיילות ורק 

ב־3% מהחיילים )p<0.01(. רמת B12 הייתה נמוכה רק ב־9.5% מהמקרים.
מסקנות: במקרים רבים, הן בגברים והן בנשים, לא נעשה בירור לאנמיה, על אף שמדובר 
היה באנמיה משמעותית. אנמיה מיקרוציטית או נורמוציטית הייתה השכיחה ביותר, 
ולכן אין מקום לבדיקה של רמת ויטמין B12 כחלק מבירור האנמיה. נתונים אלו שימשו 
כבסיס לתוכנית התערבות, הכוללת הטמעת ההנחיה הקלינית הקיימת, הרצאות בנושא 
לרופאים ראשוניים ומערך שיעור אינטראקטיבי בנושא כחלק מתוכנית ההשתלמות 

השנתית לרופאים.

אנמיה, חוסר ברזל, צעירים, גישה לבירור אנמיה.
 .Anemia, Anemia work-up, young, iron deficiency
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שיטות

שנה  במשך  הצבאית  במעבדה  שבוצעו  הדם  ספירות  כל  נסקרו 
הנמצאים  ובחיילות  בחיילים   )2007 אוגוסט  עד   2006 )ספטמבר 

בשירות סדיר בכל יחידות הצבא ובכל התפקידים. 
ערכי הנורמה במעבדה הצבאית הראשית:

Hemoglobin בגברים - 17-14 גרם%, בנשים - 16-12 גרם%
80-97fl - MCV

Ferritin - 365-27 ננוגרם/מיליליטר )גברים(, 15-365 ננוגרם/
מיליליטר )נשים(

Iron - 50-185 מיקרוגרם%
Transferin - 400-200 מיליגרם%

ויטמין B12נ670-189 נוגרם/מיליליטר
ריווי ברזל - 20%-50%. 

האנמיה סווגה לפי ערך ה־MCV. ערך מתחת ל־80 הוגדר כאנמיה 
מיקרוציטית, הערכים 80־97 הוגדרו כאנמיה נורמוציטית, וערכים 

מעל 97 הוגדרו כממצא של אנמיה מאקרוציטית.
לגבי כל אחד מהנבדקים נמצאה הבדיקה הראשונה במהלך תקופה 
זו שהראתה ערך המוגלובין הנמוך מ־12.5 גר% בגברים ונמוך מ־10.5 

גר% בנשים.
לגבי כל אחד מהחיילים/ חיילות עם ממצא של המוגלובין 
נמוך מערך הסף שקבענו נבדקו הפרמטרים הבאים: סוג האנמיה 
)מיקרוציטית, נורמוציטית, מאקרוציטית(, בדיקות שנלקחו במסגרת 

הבירור, והאם נמצאה עדות לחוסר ברזל על סמך רמת הפריטין.

שיטות סטטיסטיות

תוך  והוצגו  אלקטרוני  נתונים  לגיליון  הוקלדו  העבודה  תוצאות 
שימוש בסטטיסטיקה תיאורית. התבחין הסטטיסטי שבו השתמשנו 

 .2χ להשוואת האחוזים בין הקבוצות הוא תבחין

תוצאות

נמצאו 516 חיילות עם ערך המוגלובין אחד לפחות מתחת ל־10.5 
ו־302 חיילים עם ערך המוגלובין אחד לפחות מתחת ל־12.5  גר% 
מופיעים  והחיילות  החיילים  ערכי ההמוגלובין של  גר%. התפלגות 

בתרשים 1. ניתן לראות שמדובר במרבית המקרים באנמיה קלה.
ב־45.9% מהחיילות וב־53.1% מהחיילים לא בוצעה אף בדיקה 
נוספת לבירור. הבדיקות הבאות בוצעו בשיעור דומה בחיילים 
 .)23.5%( )30.5%(, טרנספרין  ברזל   ,)35%( ובחיילות: פריטין 
הבדיקה ל־B12 בוצעה ב־40.5% מהחיילות לעומת 37.1% מהחיילים 

.)p<0.05(
האנמיה הייתה מיקרוציטית ב־63.9% מהנבדקים, נורמוציטית 
ב־35.7% ורק ב־0.4% מאקרוציטית )טבלה 1(. ל־69.2% מהחיילות 
לעומת 55.1% מהחיילים הייתה אנמיה מיקרוציטית )p<0.01(. רמת 
הפריטין והברזל היו נמוכות ב־77.6% וב־76.9% מהחיילות, בהתאמה, 
לעומת 49.5% ו־62.6% מהחיילים, בהתאמה )p<0.001 להבדל בין 
חיילות לחיילים(, רמת הטרנספרין הייתה גבוהה ב־32.0% מהחיילות 
ורק ב־3% מהחיילים )p<0.01(. ערך ריווי הטרנספרין היה מתחת ל־ 
20% ב־96.7% מהחיילות וב־89.7% מהחיילים )NS(. רמת B12 הייתה 
נמוכה רק ב־9.5% מהמקרים, ולא היה הבדל מובהק בין חיילות 
לחיילים. מתוך שלושה מקרים של מאקרוציטוזיס - רק במקרה אחד 
נלקחה בדיקה לרמת ויטמין B12. במקרה זה נמצאה רמה הרחוקה רק 
במעט מהסף התחתון במעבדה )ערך של 187 ננוגרם/מ"ל, נורמה עד 

189 ננוגרם/מ"ל(.

דיון

אנמיה משמעותית שכיחה יותר בקרב חיילות בהשוואה לחיילים, וזאת 
מרבית  את  המהווה  הצעירה  הגיל  באוכלוסיית  לשכיחותה  בהתאם 
המשרתים בצה"ל. האטיולוגיה הצפויה לאנמיה ברוב המקרים בקבוצת 

גיל זו היא אנמיה מחסר ברזל, כפי שמראים גם הממצאים שלנו.
בסקר שנערך בקרב נערות בישראל ]4[ נמצאה רמת פריטין נמוכה 
ב־24% וריווי טרנספרין נמוך ב־27% מהנבדקות. מכאן, שבקרב כרבע 
מהמתגייסות לצה"ל צפוי חסר ברזל. אי לכך, כאשר כבר מתגלה 
אנמיה - רוב הסיכויים שמדובר באנמיה מחוסר בברזל. בין הסיבות 
לחוסר ברזל בנשים צעירות: תכולה נמוכה של ברזל בברות, דרישה 
מוגברת לברזל בשלב הגדילה ואיבוד הברזל במחזור הווסת ]6[. על 
רקע זה, נכתבה הנחיית ענף רפואה, המאפשרת טיפול ללא בירור 

במקרים של אנמיה מיקרוציטית קלה בחיילות ]7[. 
אנמיה היא ממצא נדיר באוכלוסיה של גברים צעירים בעולם 
המערבי ]8, 9[, אולם לא כך המצב בקרב אתלטים, לגביהם תוארו 
אנמיה וחוסר ברזל באחוזים גבוהים ]6[. גם בקרב החיילים מצאנו 
שחסר בברזל הוא הסיבה השכיחה ביותר לאנמיה. אנמיה עשויה 
להיות שלב מקדים של מחלה משמעותית, כאשר המחלה א־תסמינית, 
ולכן אולי יש מקום לחשוב על בירור מקיף. פרום וחב' עקבו אחר 
תוצאות ספירות הדם של כ־1,000 אנשי צוות אוויר בישראל במשך 
15 שנים, ומצאו אנמיה בנקודת זמן כלשהי ב־12.5% מהנבדקים ]10[. 
אנמיה נמצאה קשורה למחלות מעי דלקתיות ולממאירות, אולם 
הייתה נדירה מאוד כסימן מקדים למחלות אלה בנבדק א־תסמיני. 
מרבית המחלות הכרוניות הקשות, שביטוין כולל בין היתר אנמיה, 

אינן מופיעות באוכלוסיה הצעירה בשירות סדיר.
מרקל וחב' מצאו ב־18% מהחיילים המתגייסים ליחידות שדה חסר 
בברזל. ממצא זה משקף את המצב טרום הגיוס ]2[. ניתן להסביר את 
השיעור הגבוה בכך שהנבדקים היו מועמדים ליחידות מובחרות והתאמנו 
מראש )אנמיה של ספורטאים( או בכך שהברות בארץ אינה מועשרת 
מספיק בברזל. הקשר בין פעילות גופנית מאומצת לאנמיה עובר דרך 
מנגנונים רבים, בהם איבוד דם עקב איסכמיה של מערכת העיכול ודרכי 

השתן בזמן המאמץ, איבוד דרך ההזעה ומיקרוהמטוריה ]6[. 
הנחיית ענף רפואה סויגה לבירור ולטיפול בחיילות בלבד, מתוך 
ההנחה שבגברים לא ניתן להסביר את החסר בברזל ללא מחלת 
רקע משמעותית, ולכן יש להתעמק ולחקור את האטיולוגיה. קהת 
וחב' הראו שבקרב חניכים בקומנדו הימי ישנה במשך שנתיים ירידה 
ממוצעת של ההמטוקריט ב־2% +/־4.14%. זאת, בהשוואה לקבוצת 
ביקורת של חיילים ששירתו בצוללות, בהם לא חל שינוי בערך 
ההמטוקריט בתקופת מעקב דומה ]11[. גורם אפשרי נוסף לאנמיה 
בקרב קבוצות חיילים עם מוטיבציה גבוהה כמו קבוצה זו הן תרומות 
דם מרובות ]12[. לכן, לפחות בקרב חיילים החשופים למאמצים 
משמעותיים, נראה שאנמיה של ספורטאים נפוצה. אם נוסיף לכך 
את הממצאים של פרום וחב', הרי שבעתיד יש לשקול הנחיה אחידה 

לגישה לאנמיה בחיילים ובחיילות.
קשה למצוא בדיקת מעבדה אחת שתהיה בסגוליות ורגישות 
גבוהות מספיק על מנת לאבחן אנמיה מחוסר ברזל. לכן, כאשר נבוא 
ונמליץ על בירור מעבר לספירת הדם וה־MCV, קרוב לוודאי שנמשיך 
לבדוק באוכלוסיה הצעירה והבריאה של חיילי צה"ל ברזל, טרנספרין 
ופריטין, והאבחנה תתבסס על שילוב התוצאות בשלוש הבדיקות. חיילי 
צה"ל אמנם נמנים עם אוכלוסיה צעירה ובריאה יחסית, אולם חלקם 
עוסקים בפעילות גופנית מאומצת, ואחרים עוסקים בפעילות משרדית 
או בפעילות גופנית שאינה מאומצת. ייתכן שבעתיד נכניס לאלגוריתם 
של הבירור גם אנמנזה לגבי פעילות גופנית, ונמליץ לא להעמיק בבירור 

הסיבה לחסר ברזל בחיילים החשופים לפעילות עצימה. 
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מתוך הממצאים ברור שהנחיית ענף רפואה הנוכחית בנושא 
הבירור אינה מוטמעת דיה. מאחר שבהנחיית הענף יש הפרדה ברורה 
בין הגישה לחיילים לבין הגישה לחיילות, הרי עצם העובדה שהבירור 
שבוצע דומה כמעט לחלוטין בשני המינים מצביעה על כך שהרופאים 
אינם נוהגים על־פי ההנחיה הקלינית. כמו כן, במקרים רבים מאוד 
נשלחה בדיקת ויטמין B12. כאשר מדובר במטופל או במטופלת 
צעירים עם אנמיה נורמוציטית או מיקרוציטית, ללא חסרים בולטים 
בדיאטה או ללא אנמנזה של בעיות ספיגה, קטן מאוד הסיכוי שחסר 
בוויטמין B12 יהיה קשור לאנמיה או בעל משמעות קלינית. ואכן 
החסר בוויטמין באוכלוסיה הנבדקת היה בשיעור דומה לחסר 

באוכלוסיה דומה של חיילים, ללא קשר לממצא של אנמיה ]13[. 
נקודה חשובה נוספת העולה מהממצאים שלנו ומעבודות קודמות 
שבוצעו בישראל בקרב מתגייסים היא החסר בברזל במתבגרים 
ובמתבגרות. מצד אחד, ייתכן שיש מקום לסקירה לאנמיה בקרב 
לגבי ספירת דם  כמו ההמלצה של משרד הבריאות  מתבגרים, 
אוניברסלית בגיל שנה. ייתכן גם שיש מקום להמלצות של משרד 
הבריאות לשינוי בברות בצעירים וצעירות או להעשרה של המזון 
בברזל, משום שהברות הנפוצה הנוכחית אינה מפצה ואינה משלימה 

חסרים בברזל ]14[. 
מגבלות המחקר: 

בטא טלסמיה מינור שכיחה יחסית בישראל, וייתכן שמקרים 
רבים שבהם נמצא MCV נמוך מאוד ללא חסר בברזל נובעים מכך 
שהנבדקים הם נשאים של המחלה. בעבודה הנוכחית לא בדקנו האם 
בוצעה אלקטרופורזה של המוגלובין, ומה היו תוצאותיה. כמו כן, 
לא בדקנו האם לנבדקים היה מלכתחילה סעיף ליקוי עקב טלסמיה. 
בכל סקר עתידי על אנמיה בקרב צעירים בישראל יש לכלול גם את 

האפשרות שחלקם לוקים בטלסמיה מינור.
במחקר זה בדקנו את התגובה של הרופא המטפל לממצא של אנמיה. 
ייתכן שתגובתו של הרופא הייתה תלויה גם בממצאים אחרים שהיו 
לפניו, כגון סעיפי ליקוי בפרופיל הרפואי, בירור שנערך מחוץ למסגרת 

הרפואה הצבאית )טרם הגיוס או במרפאות חוץ של בתי חולים(.
לסיכום, האנמיה השכיחה ביותר בקרב החיילים והחיילות בצה"ל 
היא אנמיה מיקרוציטית, והסיבה השכיחה ביותר לאנמיה בקבוצה 
הנבדקת הייתה חוסר בברזל. משום כך, אין מקום לבדוק את הרמה 
של ויטמין B12 בבירור שגרתי של אנמיה. נתונים אלו שימשו כבסיס 
לתוכנית התערבות הכוללת הטמעת הנחיה קלינית קיימת בנושא, 
הרצאות בנושא לרופאים ראשוניים ומערך שיעור אינטראקטיבי 

בנושא כחלק מתוכנית ההשתלמות השנתית לרופאים. •

מחברת מכותבת: ד"ר ורד עזרא 
 נחל קדרון 3 מודיעין 71700

 טלפון: 08-9704977 
 yacovered@yahoo.com :דוא"ל
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בעשור האחרון נצפתה עלייה בשכיחות מקרי הזיבה והעגבת 
בישראל. עלייה חדה במיוחד נצפתה באזור תל־אביב, שמשוער כי 
פועלות בו כ־300 ספקיות שירותי מין. מחקר אפידמיולוגי הראה כי 
מרבית מקרי הזיבה המדווחים )68%( אירעו בעקבות קיומי יחסי 
מין אוראליים לא מוגנים עם ספקיות שירותי מין באזור תל־אביב. 
לאחרונה הונח, כי לספקיות שירותי המין תפקיד מרכזי בהפצת 
 הזיבה באזור תל־אביב, וזו היתה נקודת ההנחה במחקר הנדון 

.).International Journal of STD & AIDS 2008; 19: 656–69(
מטרת המחקר היתה לבדוק את שיעור ההימצאות של זיבה 
)בלוע ובנרתיק(, chlamydia, syphilis, HIV ,HSV-2, וכן לברר את 
גורמי הסיכון להדבקה במחלות הללו בקרב אוכלוסיה של 300 

ספקיות שירותי מין בתל־אביב. 
300 ספקיות שירותי מין באזור תל־אביב עברו סדרה של 
בדיקות, שכללו משטח לוע ל־Neisseria gonorrhoeae, דגימות 
 Neisseriaול־ Chlamydia trachomatisל־ PCR שתן שנבדקו בשיטת
gonorrhoeae, ודגימות דם אשר נבדקה בהן הימצאות של נוגדנים 

 .II כנגד עגבת, איידס והרפס סוג
N. gonorrhoeae צמח ב־9% מתרביות הלוע של  נמצא כי 
 chlamydiaשל השתן היה חיובי ל־ PCR , משתתפות המחקר 
ב־6.3% מהמקרים ול־N. gonorrhoeae ב־5% מהמקרים. סרולוגיה 
 II לעגבת היתה חיובית ב־1.3% מן הנשים, נוגדנים להרפס סוג
בודד ב־60% מהמשתתפות, וסרולוגיה לאיידס היתה חיובית 

במקרה אחד בלבד )0.3%(. 
כאשר נבדקו גורמי הסיכון להדבקה במחלות הללו בניתוח 

STD מקושר לגיל, למספר השנים  חד־משתני, נמצא כי קיום 
בישראל, למספר הלקוחות בשבוע ולשימוש בקונדומים במין 
 STD וגינאלי. לעומת זאת, בניתוח רב־משתני נמצא, כי קיום 
קשור למספר הלקוחות בשבוע ולשימוש בקונדומים למין 

וגינאלי בלבד. 
אחוזים כה גבוהים של נשאות של N. gonorrhoeae בלוע בקרב 
ספקיות שירותי מין בתל־אביב ניתן לשייך, ככל הנראה, לעלייה 
בדרישת הלקוחות למין אוראלי ושימוש לא מספק בקונדומים 

בסוג קיום יחסי המין הללו.
יש לציין גם כי מרבית המשתתפות במחקר )89.6%( היו 
מהגרות ממדינות חבר העמים, וההימצאות של מחלות מין 
בקרבן, בעיקר המחלות הכרוניות )הרפס וסיפיליס(, משקפת 

את האפידמיולוגיה של המחלות הללו בארצות המוצא שלהן.
כאשר החוקרים השוו את התוצאות הללו לתוצאותיו של 
מחקר שבדק את שיעורי ההימצאות של מחלות מין פעילות 
בקרב ספקיות שירותי מין בסן־פרנסיסקו, נמצא כי במחקר 
יותר. הבדלים אלו  הנוכחי שיעורי ההימצאות היו גבוהים 
מתמיהים, במיוחד לנוכח העובדה שאוכלוסיית ספקיות שירותי 
המין בארה"ב היתה מבוגרת יותר )אם כי לא נבדק משך העיסוק 
בזנות(, וחלקן הגדול היו מזריקות סמים וחיוביות ל־HIV. יש לציין 
כי במחקר האמריקאי לא נבדקו נתונים לגבי שימוש בקונדומים, 
וייתכן כי זהו נתון עקרוני אשר משקף את מיעוט השימוש 

בקונדומים בקרב אוכלוסיית ספקיות המין בישראל. 
ד"ר דניאל בולסלבסקי 

מחלות מין בקרב ספקיות שירותי מין באזור תל־אביב, 
ישראל: הימצאות גבוהה של זיבה בלוע

כרוניקה




