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"כנגד כל הסיכויים" - קידום המחקר עם פיתוח 
 השירותים הקליניים והרפואה של קו העימות 

במרכז הרפואי לגליל
יעקב בורנשטיין

מחלקת נשים ויולדות, המרכז הרפואי לגליל והפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, נהרייה

ההיבט הקליני
)סוציו– חברתיים–כלכליים  לגורמים 
אקונומיים(, תרבותיים ודתיים יש השפעה 
על  מידע  לקבל  מטופלים  של  רצונם  על 
 ]3[ וחב'  שילר  אנדוסקופיות.  פעולות 
כבד  ומחלות  לגסטרואנטרולוגיה  מהמכון 
וקופת חולים לאומית, בדקו את השפעתם 
חוק  חקיקת  מאז  כידוע,  אלו.  גורמים  של 
זכויות החולה הפכו היחסים בין הרופאים 
המטפלים ובין המטופלים להיות מורכבים 
מאוד: למטופל אוטונומיה משלו, והחוקרים 

מייחסים  המטופלים  כל  כמעט  כי  מצאו 
הרופאים  ליחס  מאוד,  ורבה  רבה  חשיבות 

והצוות, ולהסברים לפני ואחרי הפעולה.
להב שר וחב' ]4[ מהשירות לרפואת עור 
ומין ומיחידת הסטטיסטיקה מצאו הבדל 
משמעותי בהפניות מהקהילה של חולים 
קשישים לעומת מבוגרים, לטיפול בבעיות 
עור במסגרת בית החולים. מסקנתם היא, כי 
יש צורך בייעוץ דרמטולוגי מוסדר במחלקות 
הפנימיות והגריאטרית, ובהעלאת המודעות 
לחשיבות הייעוץ העורי בגילאים המבוגרים.
את הסיבות לנפילות חקרו צור וחב' ]5[ 

ממחלקת שיקום, מחלקת עיניים והמכון 
לריפוי בעיסוק. הם מצאו, בין היתר, כי 
נפילות מסיבות חיצוניות התרחשו בקרב 
אנשים שלקו בהפרעות קלות בקשב ובריכוז 
או שלא לקו בהן כלל. נפילות מסיבות 
שאינן חיצוניות התרחשו בחולים שלקו 
בבעיות בינוניות או קשות בקשב ובריכוז. 
קבוצה זו מתמידה בחקר הסיבות לנפילות 
ובעבר בדקה את הסיבות לנפילות בקרב 

חולים שלקו באירוע מוח ]6[. 
סרחאן וחב' ]7[ מהמחלקה לקרדיולוגיה 
 86 וטיפול נמרץ לב בדקו מאפיינים של 
הלב  בכפורת  גדול  תפליט  עם  חולים 
לבעיה  משנית  או  עיקרית  כהסתמנות 
אחרת. כולם עברו דיקור כפורת הלב או 
"חלון" כפורת הלב כהליך טיפולי או אבחוני. 
מאפייני החולים נמצאו דומים לאלו של 

חולים באזורים אחרים.
בתת  וטיפול  לאבחון  מעשית  גישה 
 ]8[ ו–נודלמן  בשקין  תריסיות מביאים 
מהיחידה לאנדוקרינולוגיה וסוכרת. הם 
מפרטים את המשמעות של השינויים ב–

והטיפול בלבותירוקסין   FT3  ,TSH  ,FT4
בצעירים ומבוגרים.

ההיבט של רפואה בקו העימות
מזה  מטופלים  לגליל  הרפואי  במרכז 
האזרחים  ממלחמת  פצועים  שנים  מספר 
ממחלקת   ]9[ וחב'  קאסם  פאעור  בסוריה. 
ילדים,  נמרץ  לטיפול  היחידה  ילדים, 
למחלות  והשירות  ילדים,  כירורגיה  מחלקת 
וכן  לגליל  בילדים, במרכז הרפואי  זיהומיות 
צבאית,  לרפואה  ומהחוג  הרפואה  מחיל 
 47 בדקו  ירושלים,  העברית,  האוניברסיטה 
ילדים סורים שאושפזו במרכז הרפואי לגליל. 
חיידקים  של  נשאים  הם  כי 79%  מצאו  הם 

עמידים לאנטיביוטיקה מכל הקבוצות.
רונן וחב' ]10[ ממחלקת אף־אוזן־גרון - 
ניתוחי ראש וצוואר, מדווחים על ניסיונם 
ב–45 פצועי ראש וצוואר מסוריה, רובם עם 
פציעות מורכבות של עצמות הפנים ודרכי 
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המרכז הרפואי לגליל ייחודי במספר היבטים:
ההיבט הקליני: בשנים האחרונות, בהובלתו של מנהל המרכז הרפואי ד"ר מסעד 
ברהום, ניכרת במרכז תנופת פיתוח שמטרתה להקטין את אי השוויון בבריאות בין 
המרכז לפריפריה ]2,1[. למרות תת המימון למערכת הבריאות בגליל, נפתחו מחלקות 
קליניות חדשות, הוכנסו טכנולוגיות רפואיות מתקדמות וחדשניות וצורפו אנשי צוות 

מובילים. הפעילות הקלינית באה לידי ביטוי בפרסומים המובאים בגיליון הנוכחי.
ההיבט של רפואה בקו העימות: המרכז הרפואי לגליל הוא בית החולים הקרוב 
ביותר לכל גבול עם מדינה שכנה במדינת ישראל. הוא גם מהווה מרכז רפואי שלישוני 
לטראומה, עקב הקמת המחלקה לנירוכירורגיה, המחלקה לניתוחי פה ולסת, מחלקות 
נוספות לאורתופדיה, כירורגיה, רדיולוגיה פולשנית כללית, ורדיולוגיה פולשנית של 
המוח. בשנים האחרונות טופלו במרכז הרפואי מאות פצועים ממלחמת האזרחים 
בסוריה, שליש מהם נשים וילדים. לפצועים אלו בעיות רפואיות ייחודיות אשר מובאות 

בעבודות המחקר המפורסמות כאן.
היבט המחקר: המרכז הרפואי הוא מתקן הוראת הסטודנטים לרפואה העיקרי של 
הפקולטה לרפואה בגליל של אוניברסיטת בר אילן. הפקולטה לרפואה, בראשות הדיקן, 
פרופ' רן טור כספא, פועלת רבות לקידום המחקר וההוראה במרכז הרפואי. אך עוד 
לפני הקמת הפקולטה לרפואה, מנהל בית החולים הקודם, פרופ' שאול שאשא, לא 
רק העלה על נס את חשיבות הרופא החוקר לקידום הרפואה, אלא הקים מעבדת 
מחקר שמזה שנים רבות עסקה וממשיכה לעסוק במחקר תרגומי על ידי רופאי המרכז 
הרפואי, בהובלת ד"ר שפרה סלע ופרופ' בתיה קריסטל, בתמיכת מנהל המרכז הרפואי 
הנוכחי, ד"ר מסעד ברהום. מספר מחקרים שנערכו במעבדת מחקר זו מפורסמים 

בגיליון הנוכחי של 'הרפואה'. 
בהיבטים ייחודיים אלו המרכז הרפואי לא שקט על שמריו תוך הסתמכות על טענת 
הקיפוח הקיים בתקצוב מערכת הבריאות בין המרכז לפריפריה, אלא הקים וקידם 
במהלך השנים מחלקות, טכנולוגיות ומעבדות מחקר. פעילות זו באה כאמור לידי ביטוי 
במחקרים המפורסמים בגיליון 'הרפואה' הנוכחי. מחברי המאמרים משתייכים למרכז 

הרפואי לגליל ולפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר אילן, בנהרייה.
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הנשימה העליונות שנגרמו עקב ירי בהיעדר 
אמצעי מיגון מתאימים.

היבט המחקר
החיות  בבית  חולדה,  במודל  שימוש  תוך 
חקרו  אלישר,  שם  על  המחקר  שבמעבדת 
המכון  עם  בשיתוף   ]11[ וחב'  שחאדה 
השינויים  את  וציטולוגיה,  לפתולוגיה 
הנגרמים  והמיטוכונדריאליים  האפיגנטיים 
מצאו  הם  ראש.  מחבלות  הנגרם  הנזק  עקב 
שינויים בביטוי גורמים )פקטורים( אפיגנטיים 
מתוכנת  תאי  במוות  לעלייה  במקביל 
)אפופטוזיס(. מסקנתם היא שהמיטוכונדריה 
מהווה  המתוכנית  התאי  במוות  המשתתפת 
מטרה לבקרה אפיגנטית מחד גיסא ומשפיעה 

על שינויים אפיגנטיים מאידך גיסא.
מיכליס וחב' ]12[ ממעבדת מחקר על 
שם אלישר והמחלקה לנפרולוגיה, בדקו 
את השלכות הטיפול בברזל לתוך הווריד 
במטופלי דיאליזה. הם מדווחים כי במטופלי 
דיאליזה שמקבלים ברזל, דיאליזה בשיטת 
 Low-flux יעילה יותר מדיאליזת High-flux
ביתא–2– הן בהפחתה של רמת החלבון 
מיקרוגלובולין והן בהפחתה של רמת חמצונו.

פיתחו  לכריתת מעי  שיטה חדשנית 
קבאשה וחב' ]13[ מהמחלקה לכירורגיה 
ב'. הם מדווחים על ניסיונם במודל חיה 
הנהור  תוך  בשיטת  חלחולת  בכריתת 
והוצאת חלק המעי שנכרת דרך פי הטבעת, 
ללא פתיחת הגדם החלחולת )רקטום(. 
השיטה החדשה מאפשרת השלמת הפעולה 

ללא התפתחות זיהומים.
שפיר ו־גרוס ]14[ מהמחלקות לרפואת 
הבדלים  מצאו  ולנירולוגיה  המשפחה 
מובהקים ברמת הדידימר - תוצר הפירוק 
של קריש דם, בהשוואה בין חולים שעברו 
אירועי מוח הנגרמים בשל דימום או אוטם 
לבין נבדקים עם מוח תקין, וכן מובהקות 
בקשר בין חומרת הפגיעה הקלינית לרמת 

הדידימר ולתמותה.
אבני אוקסאלאט בילדים נוצרות עקב 
חוסר באנזים או הפרעה בתפקודו, ואלה 
מובילים לאי ספיקת כליות וכבד. קלפון 
וחב' ]15[ ממרכזנו דיווחו על כך במאמרם 
שפורסם בגיליון מרץ 2017 של 'הרפואה'. 
אנגלשטיין ]16[ מהמחלקה לאורולוגיה 
מתאר את השימוש בסמנים המולקולאריים 
הערמונית.  בסרטן  וטיפול  באבחון 
בדיקה חדשה שהוא מתאר היא בדיקת 

®ConfirmMDx המבוססת על מתילציה של 
דנ"א, שבה מתגלים שינויים סביבתיים 
אפיגנטיים בדנ״א. בדיקה זו צפויה לסייע 
בהחלטה אם לחזור על ביופסיה כשהיא 
שלילית ומספקת מידע על האזור בערמונית 

 .)Tumor( החשוד כנגוע בשאת

לסיכום
המובאות  והסקירות  המחקר  עבודות 
המוקדש  'הרפואה',  של  הנוכחי  בגיליון 
קטן  חלק  הן  לגליל,  הרפואי  למרכז 
מהפעילות בתחום הקליני ותחום המחקר 
מגוון  את  מייצגות  הן  המתפתח.  במרכז 
לביטוי  ומביאות  שבו,  והמחקר  העשייה 
הפועל,  אל  מהכוח  ההוצאה  יכולת  את 
למרות חוסר האמצעים, של השאיפה שלנו 

למצוינות בתחום הקליני ובמחקר. •

מחבר מכותב: יעקב בורנשטיין
מחלקת נשים ויולדות
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המרכז הרפואי לגליל - רפואה מקצועית ואנושית
המרכז הרפואי לגליל בנהרייה הוא המרכז הרפואי הגדול בגליל 
ומהווה גם את הנדבך המרכזי בפעילות הפקולטה לרפואה של 
אוניברסיטת בר אילן בגליל. כשישים אחוזים מהסטודנטים מגיעים 
אל מחלקות המרכז הרפואי המהוות עבורם שדה קליני. רוב 
המינויים האקדמיים בפקולטה מקורם משדרת הניהול של המרכז 

הרפואי לגליל.
המרכז הרפואי מונה כיום 722 מיטות אשפוז ומעניק מענה ייחודי 
במספר תחומים: נירוכירורגיה, צינתורי מוח, כף יד, דיאליזת ילדים 
ופסיכיאטריית ילדים לכלל אזור הגליל ורמת הגולן. המרכז הרפואי 
הוקם בשלהי מלחמת העצמאות על חוף ימה של נהרייה ושימש 
כבית יולדות לנשות הגליל המערבי שהיו נצורות ביישובים. בהמשך 
הועבר למשכנו הנוכחי ונפתחו בהדרגה המערכים לכירורגיה, לרפואה 

פנימית, לפדיאטריה, והורחב פעילות מערך הנשים והיולדות.
המרכז הרפואי לגליל משרת כיום כ־600,000 איש: יהודים 
וערבים, מוסלמים, נוצרים, דרוזים וצ'רקסים. במרכז הרפואי 2,600 
עובדים, 300 מתנדבים וכ־100 בני שירות לאומי. הוא ממוקם כ־10 
ק"מ מגבול לבנון ומהווה את קו הרפואה הקדמי של מדינת ישראל 
בצפון. במלחמת לבנון השנייה ספג המבנה הכירורגי פגיעה ישירה 
של טיל קטיושה. איש לא נפגע הודות למתחם תת קרקעי ראשון 
מסוגו שנבנה בבית חולים במדינת ישראל כבר בשלהי שנות ה־90. 
המרכז הרפואי נחשב למוסד מוביל ברמה הבינלאומית, במוכנות 
למצבי חירום ובטיפול באירועים רבי נפגעים, כפי שבא לידי 
ביטוי במלחמת לבנון השנייה ב־2006. משלחות מארה"ב, מדינות 
אירופה, אסיה ואפריקה מגיעות לסדנאות והכשרות בנושא 

מוכנות לחירום על תקן קבוע.

ד"ר מסעד ברהום -
מנהל המרכז הרפואי לגליל

ברהום מנהל את המרכז  מסעד  ד"ר 
הרפואי מזה עשור. ד"ר ברהום הוא בוגר 
הפקולטה לרפואה של הטכניון בחיפה. 
ד"ר ברהום מומחה ברפואת משפחה, 
ועם סיום ההתמחות, החל לנהל את 
מירפאת יקנעם וכיהן כרופא אזורי של 
כללית.  הרי מנשה בשירותי בריאות 
בהמשך כיהן כמנהל מערך אשפוז בית, 
מחוז חיפה והגליל המערבי, בשירותי 
בריאות כללית. טרם מינויו למנהל המרכז הרפואי לגליל, כיהן 
כמנהל הרפואי של בית החולים "המשפחה הקדושה" – אחד 

משלושת בתי החולים הנוצריים הפרטיים בנצרת.
ד"ר ברהום הוא הערבי הישראלי הראשון מאז קום המדינה 
ידי משרד הבריאות לתפקיד מנהל בית חולים  שנבחר על 
ממשלתי. במהלך השנים שבהן הוא מכהן כמנהל המרכז הרפואי 
נפתחו מספר מחלקות חדשות והוכנסו שירותים חדשניים. בין 
המחלקות שנפתחו: מחלקה לנירוכירורגיה ראשונה בגליל, מכון 
MRI, מחלקת אורתופדיה נוספת, מחלקת כירורגיה נוספת, יחידה 
לכירורגיית פה ולסת, מחלקה פנימית שישית, יחידה להפריה חוץ 
גופית )IVF(, יחידה לרימטולוגיה, יחידת כתף, יחידת כף יד, ניתוחי 
ראש וצוואר במסגרת אא"ג, יחידה לרינולוגיה ועוד. בשניים 
במרס 2014 רשם ד"ר ברהום היסטוריה, כשהיה לנציג הראשון 
של מערכת הבריאות במדינת ישראל לפתוח את ועידת איפא"ק 
בארה"ב. ד"ר ברהום נאם בפני 14,000 איש מבכירי הקהילה 
היהודית בארצות הברית ונציגי הממשל האמריקאי, לאחר 
שהוזמן על ידי המארגנים לספר על הטיפול בפצועים שהגיעו 

ממלחמת האזרחים בסוריה.
מאז מינויו הוא פועל למימוש חזון אשר לפיו המרכז הרפואי 
לגליל יהווה מרכז רפואי אוניברסיטאי כוללני, שיספק שירותים 
רפואיים לתושבי הגליל המערבי ושירותי על לתושבי הגליל כולו, 
במקצוענות, באיכות, באנושיות ובנגישות הגבוהים ביותר, לצד 
היותו מוסד להוראה ולמחקר, המעורב בקהילה שהוא משר, 

ופועל לטובתה ורווחתה.

 תרכיב מהונדס נגד נגיף צ'יקונגוניה 
על בסיס נגיף סגולי לחרקים

כרוניקה

בפיתוח תרכיבים מתלבטים החוקרים בסוגיה מה עדיף – תרכיב 
חי מוחלש או תרכיב לא חי. התרכיבים המוחלשים יעילים יותר 
אך בטיחותם פחותה, בעוד שתרכיבים מומתים או תת חלקיקיים 
בטוחים יותר, אך כדי לקבל תגובה חיסונית טובה יש להזריק 

מספר פעמים וזריקות דחף. 
ארסמוס וחב' )Nature Med 2017;23:192( נקטו גישה של 
שימוש בפלטפורמה של נגיף סגולי לחרקים שאינו מסוגל 
להדביק ולהתרבות בתאי בעלי חוליות, כדי לפתח תרכיב נגד 
נגיף צ'יקונגוניה. הנגיף הסגולי לחרקים נקרא אילת, ואכן הוא 
בודד לראשונה בחרקים בנגב. הנגיף הכימרי CHIKV-EILV זהה 
לנגיף צ'יקונגוניה הטבעי, אך עקב השילוב עם נגיף אילת, הוא 

אינו מסוגל להרבות בתאי בעלי חוליות. הנגיף המהונדס יוצר 
בתאי יתוש בתרבית, ובניסויים בשני דגמים של עכבר, זריקה 
אחת גרמה תגובה חיסונית מהירה, תוך ארבעה ימים, ושמירה 
על רמת נוגדנים מנטרלים לאורך זמן של מעל 290 יום. בדגם 
קוף התרכיב הביא לתגובה חיסונית מהירה שהגנה על החיות 

מהופעת וירמיה וחום. 
החוקרים מדגישים, כי פלטפורמה זו היא הראשונה המייצגת 
נגיף טבעי סגולי לחרקים שנבדקה בניסויים טרום רפואיים, והם 
חוזים לגישה זו יישומים עתידיים נרחבים בפיתוח תרכיבים 

נגיפיים.
איתן ישראלי


