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הקדמה
הטריה ברירנית המאפשרת לשמר את כל הרקמות החיוניות בפצע 
בכוויות,  לטיפול  פולשנית  הזעיר  הגישה  של  ליבה  היא  הכוויה, 
לכירורגיה  המחלקה  עשורים  שלושה  במשך  נושאת  דגלה  שאת 
פלסטית במרכז הרפואי סורוקה. שימור הדרמיס החיוני שבו שוכן 
הפוטנציאל לאפיתליזציה עצמונית, עשוי לאפשר: תפקוד משופר 
של איברים שבהם המבנים הקריטיים לתפקוד הם עדינים וסמוכים 
את  להפחית  ובאצבעות,  הידיים  בכפות   - לדוגמה  לעור,  מאוד 
הצורך בהשתלת עור, ולצמצם את שטחן של צלקות אזורי התורם 

והתחלואה הכרוכה בהשראתם בזמן הטיפול החד ]3-1[. 
 ,Debrase, Debridase או בשמותיו הקודמים( NexoBrid ,נקסובריד
DGD, חברת מדיוונד, יבנה, ישראל( להלן - NXB, הוא תכשיר 
המבוסס על תערובת של אנזימים פרוטאוליטיים המועשרת ב–
Bromelain אשר מופק מגזע האננס. תכשיר זה מאפשר הטריה 
אנזימית מהירה וברירנית של רקמת נמק בכוויה. נקסובריד מיוצר 
בישראל ומהווה פרי פיתוח ארוך שנים, שבו למרכז הרפואי 
סורוקה ולרופאיו תפקיד מרכזי. נקסובריד זכה להגדרת תרופת 
יתום )Orphan drug( באירופה ובארה"ב ולאחרונה אושר בהליך 

מרכזי )Centralized procedure( על ידי רשות התרופות האירופאית 
)European Medicines Agency( לשימוש במדינות האיחוד האירופאי, 
והוא אחד התכשירים הבודדים שפותחו בישראל וקיבלו אישור 

זה ]11-4[.
תהליך ההטריה הברירנית מתבצע תחת מאלחשים )אנלגטיקה(, 
אלחוש אזורי או ארגעה )סדציה( וכולל: הטריית שלפוחיות וקרטין 
באמצעות קרצוף מכאני, הרטבה של פצע הכוויה בתמיסת מלח או 
בתמיסה נוגדת חיידקים למשך שעתיים, כיסוי פצעי הכוויה בג'ל 
נקסובריד בריכוז של 2 גרם המומסים ב–20 גרם ג'ל עבור כל אחוז 
משטח הגוף למשך ארבע שעות תחת חבישה אוטמת, הסרת הג'ל 
רחצה נשנית והערכה מחודשת של פצע הכוויה והמשך טיפול על 

פי המימצאים.

מטרות
הקליניים  המחקרים  תוצאות  את  לסקור  הן  במאמרנו  המטרות 
לבדיקת  בנקסובריד במרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע,  שבוצעו 
יעילות, ברירניות ובטיחות, התכשיר והערכת השפעתו האפשרית 
על שינוי תפיסת הטיפול המודרני בכוויות. כל הנכללים במחקרים 

 הגישה הזעיר פולשנית בכוויות: סקירת שלושים 
שנות מחקר ופיתוח תכשיר אנזימי להטריית כוויות

הקדמה: השיטה הרווחת כיום לכריתה של רקמת נמק בכוויות עמוקות היא הטריה 
בניתוח. שיטה זו טראומתית, מחייבת חדר ניתוח וצוות מיומן, מלווה באיבוד דם 
ובירידה בחום גוף המטופל, ומביאה לכריתת שכבה משמעותית של רקמה חיונית 
שאילו לא נכרתה הייתה עשויה להביא לריפוי באמצעות אפיתליזציה עצמונית, עם 

צורך מופחת בהשתלת עור משתל עצמי.
מטרות: לסקור תוצאות שישה מחקרים קליניים שבוצעו בנקסובריד, תכשיר אנזימי 
להטריית כוויות, תוך התמקדות ביעילות, ברירניות )סלקטיביות( ובטיחות התכשיר, 

והשפעתו האפשרית על שינוי תפיסת הטיפול המודרני בכוויות.
שיטות מחקר: מחקרים קליניים שנערכו במרכז הרפואי סורוקה החל משנת 1985 ועד 
ימינו, במטרה לבחון את ההשפעות של הטריה בתכשיר אנזימי באמצעות נקסובריד 

בכוויות חום עמוקות. 
תוצאות: במסגרת המחקרים הקליניים הוכללו עד כה מעל 550 נפגעי כוויות עמוקות. 
ההטריה נמצאה כיעילה במידה דומה ליעילות ההטריה המקובלת כיום אך הזמן 
להשלמתה היה קצר באופן מובהק בקרב נפגעים שטופלו באמצעות נקסובריד, היה 
מלווה בירידה מובהקת במעמסה הניתוחית, ירידה בצורך בביצוע אסקרוטומיה בכוויות 
בידיים, ירידה מובהקת בנוכחות צלקות אזור תורם, ותוצאות ארוכות טווח טובות 

לפחות כמו בקרב המטופלים שטופלו על פי שיטות ההטריה המקובלות כיום. 
מסקנות: הטיפול בנקסובריד הוכח כיעיל, מהיר, ברירני ובטוח.

דיון: הגישה הזעיר פולשנית בכוויות מבוססת על הטריה מוקדמת ומהירה באנזימים 
בעזרת נקסובריד והמשך טיפול בהתאם למצב מיטת הפצע שנותר לאחר ההטריה, תוך 
ניסיון להביא לריפוי באמצעות אפיתליזציה עצמונית של הדרמיס. התוצאות הנסקרות 
במאמר זה היוו לאחרונה את הבסיס לאישור הטיפול בנקסובריד להטריית כוויות חום 

עמוקות במדינות האיחוד האירופאי, על ידי רשות התרופות האירופאית.
סיכום: גישה זעיר פולשנית היא חלופה לאופן הטיפול הרווח בכוויות.

הטריה אנזימית; כוויות עמוקות; גלד הכוויה.
.Enzymatic debridement, Deep burns
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המפורטים מטה נתנו את הסכמתם מדעת. כל המחקרים אושרו 
על ידי ועדות ההלסינקי המוסדיות.

שיטות המחקרים
מחקר 1 

נערך מחקר רטרוספקטיבי בין השנים 2000-1985. הוכללו נפגעי 
כוויות בגילים חצי שנה עד 80 שנים, עם כוויה ששטחה לא עלה 
על 67% משטח גוף, אשר נפגעו מכוויות חום בדרגה שנייה עמוקה 
ובדרגה שלישית שהוערכו ככוויות המחייבות ניתוח )להלן כוויות 
עמוקות(, ואשר נתנו את הסכמתם לטיפול ב–NXB כחלק משגרת 
סורוקה  אוניברסיטאי  הרפואי  במרכז  הכוויות  ביחידת  הטיפול 
סך  שנים.   15 במהלך  טופלו  כוויה  נפגעי   300 מעל  אלה.  בשנים 
הכול הוכללו 154 מטופלים עם תיעוד קליני מלא, כולל צילומים 

לפני ואחרי הטיפול, שהיו אוכלוסיית המחקר לניתוח הנתונים. 

מחקר 2
נערך מחקר מבוקר, כפול סמיות, שנועד לבדוק את יעילות ובטיחות 
NXB מעורבבת בתוך  גרם אבקת  )1, 2, או 4  טווח מינון הטיפול 
20 גרם ג'ל לטיפול בשטח של 1% משטח גופו של מבוגר(. הוכללו 
וכוויות  שנייה  בדרגה  כוויות  עמוקות,  כוויות  נפגעי   20 במחקר 
מעורבות, שבהן אזורים של כוויה בדרגה שנייה עמוקה ואזורים של 
כוויה בדרגה שלישית, בגילים 70-18 שנים, שנפגעו מכוויות חום 
בשטח שלא עלה על 15% משטח גופם ואושפזו ביחידת הכוויות 
במרכז הרפואי אוניברסיטאי סורוקה במהלך השנים 2005-2002. 

מחקר 3
מחקר רב מרכזי )18 מרכזי כוויות בשמונה מדינות ברחבי העולם, 
וביניהם המרכז הרפואי סורוקה בבאר שבע( מבוקר על ידי מינהל 
 FDA controlled Investigational New( האמריקאי  והתרופות  המזון 
Drug study( שהתקיים בשנים 2005-2003. למחקר גויסו 140 נפגעי 
כוויות חום בגילים 70-18 שנים שנפגעו מכוויות עמוקות, כוויות 
בדרגה שנייה וכוויות מעורבות שבהן אזורים של כוויה בדרגה שנייה 
עמוקה ואזורים של כוויה בדרגה שלישית, על פני שטח של עד 15% 
משטח גופם, כל עוד סך שטח הכוויות הכולל שמהן נפגעו החולים 
זרועות  לשלוש  סווגו  הנכללים  גופם.  משטח   30% על  עלה  לא 
 Gel ,NXB–טיפול באופן אקראי ביחס של 2:1:1 לקבוצות הטיפול ב
Vehicle או הטיפול הסטנדרטי בכוויות כפי שנהוג במרכז שבו בוצע 
הניסוי, להלן Standard Of Care - SOC. מטופלי קבוצת ה–SOC טופלו 
ניתוחיות או שמרניות, על פי שיקולו של החוקר  בשיטות שונות, 
אנזימית  בהטריה  הטיפול  את  להשוות  מטרה  מתוך  מרכז,  בכל 

למציאות הטיפול היומיומית במגוון האזורים שהוכללו במחקר. 

מחקר 4
זרוע טיפול בודדת ב– נערך מחקר רב מרכזי, מבוקר, פתוח, בעל 
NXB. הוא נועד לבדוק את יעילות ובטיחות הטיפול, ולהעריך את 
הספיגה המערכתית )Pharmacokinetics( בנפגעי כוויות חום עמוקות 
בגילים 70-4 שנים שנכוו על פני 30%-4% משטח גופם. למחקר זה 

גויסו משנת 2009 ועד כה 32 נכללים, והוא עדיין מתקיים.

מחקר 5
נערך מחקר רב מרכזי )26 מרכזי כוויות ב–13 מדינות ברחבי העולם 
וביניהם המרכז הרפואי סורוקה(, שלב III, אקראי, מבוקר, פתוח, 
נכללים   182 למחקר  גויסו   .2010-2006 השנים  בין  שהתקיים 
שנפגעו מכוויות חום עמוקות, כוויות בדרגה שנייה עמוקה וכוויות 

ואזורים  עמוקה  שנייה  בדרגה  כוויה  של  אזורים  שבהן  מעורבות, 
של כוויה בדרגה שלישית, על פני 30%-5% משטח גופם. הנכללים 
במחקר סווגו באופן אקראי לשתי זרועות טיפול: NXB )75 נכללים( 
הנכללים,  כלל  לגבי  בוצע  ניתוח התוצאות  נכללים(.   81(  SOC או 
בדרגה  מכוויה  סבלו  שלא  הנפגעים  לאוכלוסיית  בנפרד  ובנוסף 
 Deep Partial( שלישית, אלא מכוויות בדרגה חלקית עמוקה בלבד

.DPT להלן - )Thickness

מחקר 6
טווח  ארוך  מעקב  הייתה  ומטרתו   5 למחקר  המשכי  מחקר  זהו 
המחקר   .5 במחקר  הנכללים  אחר  הפציעה(  מיום  שנים   4-2(
התקיים בשנת 2011 ובמהלכו גויסו 89 נכללים )54 מזרוע הטיפול 
ב–NXB ו–35 מזרוע הטיפול ב–SOC( מתוך 182 הנכללים במחקר 5.

מדדי תוצאה עיקריים
מדדי תוצאה עיקריים שנמדדו במסגרת המחקרים בהתאם למבנה 
שטח  להשלמתה,  הזמן  ההטריה,  יעילות  היו:  המסוים  המחקר 
להשתלת  שנזקק  האזור  שטח  בניתוח,  להטריה  שנזקק  האזור 
עור עצמונית, הצורך בביצוע אסקרוטומיה בכוויות בידיים, הזמן 
שנדרש עד לריפוי הפצע, השפעות לוואי ותוצאות ארוכות טווח.

סטטיסטיקה
 Intention to treat( בחישובי היעילות, יושם עיקרון הכוונה לטיפול
principle(. מידע רציף הוצג כממוצעים עם סטיות תקן, ההשוואה 

תמונה 1:
כוויה עמוקה מאש בירך. )א( לפני הטריה. )ב( לאחר הטריה עם נקסובריד והרטבות 
תמיסה פיזיולוגית )סליין(, ניתן להתרשם מאזורי העומק השונים בהתאם למופיע 

בגוף המאמר

א

ב
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בין הקבוצות נעשתה באמצעות ANOVA או T-test. מידע בינארי 
הוצג כשיעור )אחוז( היארעות, ההשוואה בין הקבוצות נעשתה 
באמצעות X2 או Fischer's exact test. החישובים בוצעו באמצעות 

.)SPSS Inc., Chicago, IL, USA( SPSS for Windows תוכנת

מימון
המחקרים מומנו על ידי חברת מדיוונד )יבנה, ישראל( - החברה 

.NXB שפיתחה ומייצרת את

תוצאות
יעילות ההטריה

הטריה מלאה נצפתה ב–91.8±17.5% משטח פצעי הכוויה שטופלו ב–
XNB במחקר הראשון. במחקר השני, 100% הטריה נמדדו במינון של 
2 גרם אבקה מהולה ב–20 גרם ג'ל, בשני המינונים האחרים נמדדה 
מלאה  הטריה  הודגמה   4-3 ממחקרים  במידע   .99% של  יעילות 
מהפצעים   94.7% לעומת  באנזימים  שטופלו  מהפצעים  ב–92.5% 
הודגמה   Vehicle Gel–ב שטופלו  בכוויות   .SOC באמצעות  שטופלו 
נדרשה  נוספת  אנזימית  הטריה  אחד(.  בנכלל   2.8%( זניחה  הטריה 
ב–14.3% מהפצעים במחקר 3. במחקר 5 הודגמה היארעות של 96.3% 
להטריה שלמה בקבוצת הטיפול ב–NXB לעומת 93.5% בקבוצת ה–

SOC )טבלאות 1 ו–2(.

זמן להשלמת ההטריה
במידע ממחקר 3 הודגם הבדל מובהק בין קבוצת ה–NXB לקבוצת 
ה– בקבוצת  ההטריה.  להשלמת  שנדרש  הזמן  מבחינת   SOC–ה
NXB נדרשו 1.6 ימים בממוצע ממועד הפציעה לעומת 14.3 ימים 
הודגם   5 ממחקר  במידע   .)p<0.001(  SOC–ה בקבוצת  בממוצע 
 2.2 נדרשו   NXB–ה בקבוצת  הקבוצות.  בין  מובהק  הבדל  בדומה 
ימים בממוצע להשלמת ההטריה ממועד הפציעה לעומת 8.7 ימים 

 .)p<0.001( SOC–בממוצע בקבוצת ה

צורך בהטריה בניתוח
 NXB–ב בניתוח  להטריה  נזקקו  מהנכללים   8.8% הראשון,  במחקר 
לאחר הטיפול. במחקר 2, לאחר ההטריה האנזימית לא היה צורך 

קבוצות  בין  מובהק  הבדל  היה   3 במחקר  בניתוח.  בהטריה  כלל 
המחקר מבחינת שטח הפצע שנזקק להטריה בניתוח: בקבוצת ה–

להטריה  נזקק  בממוצע  המטופלים  הפצעים  משטח   22.9%  NXB
בניתוח, לעומת 50.5% בקבוצת ה–p=0.006( SOC( ו־73.2% בקבוצת 
ה־p<0.001( Gel Vehicle(. במחקר 5 היה הבדל מובהק בין הקבוצות: 
בקבוצת ה–NXB, 24.5% מהפצעים שטופלו )40/163( נזקקו להטריה 
 SOC–ה בקבוצת   )119/170( מהפצעים   70.0% לעומת  בניתוח 
)p<0.001(. שטח הפצעים שעבר הטריה ניתוחית היה נמוך באופן 
לעומת   13.1%(  SOC–ה קבוצת  לעומת   NXB–ה בקבוצת  מובהק 

.)p<0.001 ,56.7%

צורך בהשתלת עור עצמונית
נזקקו   NXB–ב הטריה  הראשון, 43.1% מהפצעים שעברו  במחקר 
להשתלת עור. שטח הכוויות היה 2.7±1.9% משטח הגוף והשטח 
שנזקק להשתלת עור היה 0.8±1.5%. 30% משטח הכוויות שהוערך 
עור  להשתלת  נזקק  אכן  ניתוח  כמצריך   NXB–ב טיפול  בטרם 
בניתוח קבוצת ה–DPT צורך בהשתלת עור  )p<0.001(. במחקר 5 
 34.1% לעומת   )19/106(  NXB–ב מהמטופלים  ב–17.9%  נמצא 
)30/88( בקבוצת ה–SOC )p<0.01(. ההבדל בשטח שנזקק להשתלת 
עור עצמונית היה אף גדול יותר בין הקבוצות, 8.4% משטח הגוף 

.)p=0.005( SOC–לעומת 21.5% בקבוצת ה NXB–בקבוצת ה

זמן לריפוי הפצע
משך ריפוי הפצע )מעל 95% אפיתליזציה( הממוצע במחקר 1 היה 
ימים   21.6±2.4 היה   2 במחקר  הפציעה.  ממועד  ימים   22.2±16.3
ו–19.1±8.1  גרם,  ה–2  בקבוצת  ימים   12.6±5.1 גרם,  ה–1  בקבוצת 
ימים בקבוצת ה 4 גרם. במחקר 3 הושג ריפוי פצע מלא לאחר 34.7 
ימים בקבוצת ה–NXB, 37.0 ימים בקבוצת ה–Gel Vehicle ולאחר 32.4 
ימים בקבוצת ה–SOC. במחקר 5 ארך ריפוי הפצע 32.8±17.0 ימים 
בקבוצת ה–NXB לעומת 29.2±16.1 בקבוצת ה–SOC, ללא מובהקות 

 .)p=0.12( סטטיסטית

איבוד דם
במסגרת מחקר 5 נבדקה הירידה ברמות ההמוגלובין וההמטוקריט 
 NXB–בטווח של 24 שעות לפני מועד ההטריה ואחריו. בקבוצת ה
נצפתה ירידה בהמוגלובין של 0.52±0.96 מילימול לליטר לעומת 
 .)p=0.006( SOCירידה של 1.04±1.03 מילימול לליטר בקבוצת ה־
לעומת   3±6% של  בהמטוקריט  ירידה  נצפתה   NXB–ה בקבוצת 

.)p=0.03( SOC–ירידה של 5±5% בקבוצת ה

תוצאות ארוכות טווח
כוויות  מנתחי  ידי  על  בוצעה   6 במחקר  הצלקות  איכות  הערכת 
 Modified מנוסים )שהיו סומים לשיטת ההטריה במחקר 5( באמצעות
לאחר  שנים   4-2 בוצעה  ההערכה   .)MVSS(  Vancouver Scar Scale
תורמים:  אזורים  צלקות  בהיארעות  מובהק  הבדל  נמצא  הפציעה. 

.)p=0.01( SOC–לעומת 68% בקבוצת ה NXB–40% בקבוצת ה
יתרון קל למטופלי NXB לעומת קבוצת ה–SOC ללא מובהקות 
 MVSS 3.12±2.55 סטטיסטית נמצא בהערכת איכות הצלקת: 
3.38±2.59, בשכיחות הצורך בהמשך טיפול בצלקות  לעומת 
באמצעות חבישות לחץ או יריעות סיליקון: 27.8% מהמטופלים 
בקבוצת NXB לעומת 34.3% מהמטופלים בקבוצת SOC בשכיחות 
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ניתוחים משחזרים: 3.7% בקבוצת ה–NXB לעומת 8.6%, בקבוצת 
ה–SOC, ובשטח צלקות אזורי התורם: 5.8% בקבוצת ה–NXB לעומת 
 8.3% בקבוצתה ה–SOC. לא נמצא הבדל משמעותי בין קבוצת 
ה–NXB וקבוצת ה–SOC, הן מבחינת איכות החיים במבוגרים 
שנבדקה באמצעות מבדק Short Form 36, והן מבחינת איכות החיים 

.Burn Outcomes Questionnaire–בילדים שנבדקה באמצעות ה

השפעות לוואי
בין  משמעותי  הבדל  נצפה  לא  ההשוואתיים  המחקרים  במהלך 
נכללים שטופלו ב–NXB לעומת SOC מבחינת סוג השפעות הלוואי 
ותדירותן. במהלך כל המחקרים נצפו חמישה אירועי תמותה בקרב 
מטופלים   127 בקרב  אחד  ונפטר   NXB–ב שטופלו  נכללים   386
שטופלו ב–SOC )1.3% לעומת p=0.65 ,0.8%(. נמצא, כי כל אירועי 
הרופאים  ידי  על  הן   ,NXB–ב לטיפול  קשורים  היו  לא  התמותה 
 Independent Data Safety( המטפלים, הן על ידי ועדות בקרת בטיחות
Monitoring Boards(, הן על ידי ועדת מומחים בלתי תלויה שכונסה 

על ידי רשות התרופות האירופאית והן על ידי הרשות עצמה.

מסקנות
טיפול ב–NXB מביא להטריה יעילה, בדומה להטריה כירורגית • 

.SOC–המושלמת בזמן קצר באופן מובהק בהשוואה ל
טיפול ב–NXB לעומת SOC מביא לירידה מובהקת בצורך בביצוע • 

הטריה בניתוח, בשטח הנזקק להטריה בניתוח, בצורך בהשתלת 
עור עצמית, בשטח שנזקק להשתלה בכוויות ובהיארעות צלקות 

אזורי תורם.
לירידה מובהקת באיבוד דם סביב שלב •  ב–NXB מביא  טיפול 

ההטריה.
מטופלים •  בקרב  יותר  ארוך  מעט  היה  הפצע  לריפוי  הזמן 

.SOC לעומת אלה שטופלו באמצעות NXB שטופלו ב
ארוכות •  התוצאות  הפצע,  ריפוי  בזמן  הקלה  ההארכה  למרות 

.SOC טובות לפחות כמו בקרב מטופלי NXB הטווח בקרב מטופלי
פרופיל השפעות הלוואי בקרב מטופלי NXB דומה לזה שבקרב • 

.SOC מטופלי

דיון
שלושים  במהלך  שנצבר  הניסיון  את  מביאים  אנו  זה,  במאמר 
שנות מחקר ופיתוח של נקסובריד להטריית כוויות חום עמוקות. 
התוצאות מדגימות, כי טיפול מוקדם בנקסובריד בכוויות עמוקות 
יעילה  טיפול(,  שעות   4 )בתוך  מהירה  מוקדמת,  להטריה  מביא 
מובהקת  והפחתה  החיוני  הדרמיס  שכבת  שימור  תוך  ובטוחה, 

הטריה  כי  התוצאות,  מדגימות  בנוסף  בניתוח.  בהטריה  בצורך 
בשלב  הכרוך  הדם  איבוד  את  מפחיתה  נקסובריד  באמצעות 
הזמן  כוויות.  נפגעי  סובלים  מהם  הצלקות  שטח  ואת  ההטריה 
מכך  נובע   NXB–ב שטופלו  הכוויה  פצעי  לריפוי  הנדרש  הארוך 
שבהתאם לאסטרטגיית הטיפול, אף כוויות עמוקות שאינן בעובי 
מלא מטופלות שמרנית, וריפוין העצמוני של כוויות אלה, הדלות 
בטפולות עור יחסית לכוויות שטחיות, נמשך זמן רב יותר מהזמן 
הנדרש לקליטה של שתלי עור או לכיסוי עצמוני )ספונטני( של 

כוויה שטחית.

סיכום
הטריה  על  המבוססת  בכוויות  לטיפול  פולשנית  הזעיר  הגישה 
אנזימית מוקדמת ומהירה באמצעות נקסובריד, מאפשרת שמירה 
המקובלות  המדור,  לחץ  והפגת  המוקדמת  ההטריה  עקרונות  על 
בטיפול המודרני בכוויות, תוך שימור מרבי של דרמיס חיוני. באופן 
באמצעות  הפצע  לריפוי  ניסיון  תוך  טיפול  המשך  מתאפשר  זה, 
אפיתליזציה עצמונית. גישה זו מהווה חלופה לאופן הטיפול הרווח 

בכוויות ומאפשרת שינוי בתפיסת הטיפול המודרנית. • 

מחבר מכותב: יובל קריגר
המחלקה לכירורגיה פלסטית ויחידת הכוויות
מרכז רפואי אוניברסיטאי סורוקה, באר שבע

טלפון: 08-6400880
פקס: 08-6403033

yuvalkr@bgu.ac.il :דוא"ל
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תוספת חלבון לארוחת בוקר וצהריים במהלך 24 שבועות, 
משפרת מסת גוף רזה בקשישים בריאים

כרוניקה

עם ההזדקנות, חלה ירידה בלתי רצויה במסת הגוף הרזה. על 
כן קיימת חשיבות למחקרים שייקבע בהם מהי כמות החלבון 
המיטבית )אופטימאלית( בקשישים, כזו שתאפשר שימור מסת 
גוף רזה. המטרה במחקר הייתה לבדוק את ההשפעה של תוספת 
חלבון לארוחת בוקר ולארוחת צהריים במשך 24 שבועות על מסת 
גוף רזה במתנדבים בריאים בגילים 70-50 שנים. לשם בדיקת 
שאלת מחקר זו, נערך מחקר מבוקר, אקראי וחד־סמיות, שהוכללו 
 BMIבו 60 מתנדבים )נשים וגברים( בגיל ממוצע 61±5 שנים, ו־

ממוצע של 25.8±3.6. 
הנכללים במחקר סווגו באופן אקראי לקבוצת המחקר, אשר 
קיבלה תוסף חלבון )על בסיס חלבוני חלב( בכמות של 0.165 
ג'/ק"ג משקל גוף, ולקבוצת בקרה, שקבלה תוסף איזו־קלורי של 
מלטודקסטרין בארוחת הבוקר ובארוחת הצהריים. המחקר נמשך 

 absorptiometry 24 שבועות. מדידת מסת גוף רזה נערכה בשיטת
ray-X energy-Dual בתחילת המחקר ובסיומו. בסיום ההתערבות, 
צריכת החלבון בקבוצת המחקר עלתה מ־0.23 ג'/ק"ג בארוחת 
הבוקר ל־0.40, ומ־0.31 ל־0.47 ג'/ק"ג בארוחת הצהריים. מסת הגוף 
הרזה עלתה בקבוצת המחקר ב־0.45 ק"ג בעקבות ההתערבות, בעוד 

שבקבוצת הבקרה נצפתה מגמת ירידה ממוצעת של 0.16 ק"ג. 
החוקרים מסכמים כי תוספת חלבון לארוחת הבוקר והצהריים 
במהלך 24 שבועות במבוגרים בריאים בגילים 70-50 שנים, העלתה 
יתרון של כ־0.6 ק"ג בשימור מסת גוף רזה, בהשוואה לתוספת 
איזו־אנרגטית על בסיס פחמימות. תוצאות אלה מצביעות על כך, 
שתוספת מאוזנת של חלבונים לארוחות, עשויה לתרום לשימור 

.)Norton & al, J Nutr, 2016;146:65( מסת גוף רזה בקשישים
איתן ישראלי

הוכחה מולקולארית לכך שנגיף האבולה מועבר במגע מיני

כרוניקה

ידוע מזה זמן רב, כי אחת מדרכי ההדבקה בנגיף האבולה היא במגע 
מיני. מדיווחים בעבר הועלו עדויות לכך שהנגיף עשוי להימצא בנוזל 
הזרע זמן רב לאחר החלמת המטופל, ועלולה להתקיים הדבקה 

במגע מיני. 
 ,)N Engl J Med 2015; 373:2448( 'עתה מדווחים מייט וחב
כי הדבקה על פי התרחיש שצוין לעיל אכן קרתה במטופל 179 
לאחר החלמתו. החוקרים הוכיחו את ההדבקה חד משמעית ברמה 

מולקולארית לאחר שביצעו אנליזה בדם הנדבקת ובנוזל הזרע של 
הגבר. הגנומים בשני המקרים כללו שלוש החלפות בסיסים, שלא 
נצפו בבידודים מנדבקי אבולה אחרים בליבריה. החוקרים מציגים 
ממצאים אלו כהוכחה חד משמעית לכך, שנגיף האבולה מסוגל 
לשרוד בגוף האדם ובעיקר בנוזל הזרע חודשים רבים לאחר החלמת 

המטופל, ויש לעובדה זאת משמעות אפידמיולוגית מכרעת. 
איתן ישראלי

ביקורים בחדר מיון בקולורדו עקב צריכת מריחואנה

כרוניקה

צריכת מריחואנה בקולורדו הוכרזה חוקית בשנת 2012 ומכירות 
החלו בשנת 2014. קדמה לכך צריכה חוקית של מריחואנה רפואית 
החל משנת 2000. במכתב למערכת, מדווחים קים וחב' כיצד 
השפיעה ההחלטה להפוך את צריכת הסם לחוקית על ביקורים 
 .)NEJM 2016;374:797( בחדר מיון עקב השפעות הלוואי מצריכה זו
החוקרים בדקו את שיעור הביקורים בחדר המיון בבית חולים 

באורורה, בקולוראדו בהשוואה לנתונים של כלל המדינה. 
התברר, כי שיעור הביקורים בקרב תושבים של מדינות אחרות 
שצרכו את הסם בקולוראדו, היה בשנת 2013 סך של 85 ל־10,000 

ביקורים, אך הוא הוכפל ל־168 בשנת 2014. לעומת זאת, בקרב 
תושבי קולוראדו לא חל שינוי משמעותי בשיעור הביקורים )-112

106 ל־10,000( בשנים הללו. 
החוקרים מציעים, כי תושבי קולוראדו עברו תקופת "לימוד" 
וצורכים את הסם בצורה אחראית )יחסית(, בעוד שמבקרים 
המגיעים למדינה במסגרת "תיירות סמים" נפגעים הרבה יותר. 
החוקרים מדגישים את הצורך בהסברה במקום המכירה לגבי 

בטיחות הצריכה של מוצרים המכילים מריחואנה.
איתן ישראלי




