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הקדמה

CRP

 מחיר השבי: מצבם הגופני והנפשי של 
 פדויי שבי ארבעים ושתיים שנים 

לאחר מלחמת יום הכיפורים
הקדמה: טראומה מוכרת כגורם פתוגני למצוקה ולתחלואת גוף ונפש. אך 
הדעות חלוקות באשר להשפעותיה ארוכות הטווח ובעיקר באשר למצבם של 

שורדי טראומה בזקנתם.
מטרות: נבחנו במחקר ההשלכות על בריאות הגוף והנפשת כתוצאה מנפילה 

ומשהות בשבי בעת מלחמת יום הכיפורים.
שיטות מחקר: 42 שנים לאחר מלחמת יום הכיפורים, 157 פדויי שבי ו�100 
לוחמים דומים שהשתתפו במלחמה נבדקו על ידי רופאים, השיבו על שאלונים 
שנבחנו בהם מדדי בריאות ותפקוד. כמו כן נלקחו מתת מדגם דגימות דם כדי 
לבדוק מדדי דלקת, תסמונת מטבולית וטלומרים. נתונים לגבי תמותה נאספו 

לגבי כל המשתתפים מרשומות משרד הפנים.
תוצאות: פדויי השבי סובלים משיעורים גבוהים יותר של תסמונת דחק בתר 
חבלתית (PTSD) מקבוצת נבדקי הבקרה (31% לעומת 5% בפדויי השבי, 
בהתאמה). ממצאים דומים עולים גם בשורה ארוכה של תסמינים פסיכיאטריים, 
בעיות בריאות ומחלות. לפדויי השבי יותר, CRP תסמונת מטבולית וטלומרים 
קצרים יותר. לבסוף, שיעורי התמותה של פדויי השבי גבוהים משמעותית מאלה 

של נבדקי הבקרה.
מסקנות: 42 שנים לאחר המלחמה, פדויי שבי הם פגועים יותר גופנית ונפשית 

מלוחמים דומים שלא נפלו בשבי וסובלים מהזדקנות מוקדמת.
דיון וסיכום: הנזקים של טראומת השבי עבור מי שנפגעו הם עמוקים ומפושטים, 
ומוצע לנטר אוכלוסייה זו באופן שיטתי כדי לאתר תחלואה ומצוקה, ולהנגיש 

טיפול שיקטין מצוקה ויאריך חיים.

שבי; טראומה נפשית; הפרעת דחק בתר חבלתית. 
.War captivity; Psychological Trauma; PTSD
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תוצאות

DSM V

OCD

t

טבלה 1:
שיעורי מצוקה ותחלואה בפדויי שבי לעומת קבוצת הבקרה

P p נ P

סטטיסטיבקרהפדויי שבי
(%) n(%) n(1)²×

תסמונת דחק בתר חבלתית 
ללא קריטריון תפקוד

(42.7%) 67(25%) 25***35.5

19.4***5 (5%)49 (31.2%)התסמונת הבתר חבלתית
(GSI) 44.1***21 (21%)99 (63.5%)מצוקה
35.7***17 (17%)85 (54.5%)סומטיזציה

44.9***25 (25%)106 (67.9%)אובססיה
48.3***25 (25%)109 (69.9%)רגישות בינאישית

42.03***22 (22%)99 (63.5%)דיכאון
51.7***20 (20%)103 (66%)חרדה
41.2***23 (23%)100 (64%)עוינות
54.2***19 (19%)103 (66%)פוביה

23.1***27 (27%)90 (57.7%)פרנויה
38.2***18 (18%)89 (57.1%)פסיכוזה

M (SD)M (SD)F(1,226)
8.63**50.3 (10.2)54.8 (11.7)גיל מורגש

6.97**53.4 (7.6)56.3 (8.1)גיל נראה
4.74*49.9 (10.1)53.2 (12.01)התנהגות

4.84*48.3 (11.2)51.8 (12.3)תחומי עניין
6.76**48.7 (10.4)53.02 (13.3)חיוניות

T(251)
3.55***20.97 (5.6)18.3 (5.9)אוריינטציית עתיד

4.29***2.77 (1.2)3.39 (1.08)בריאות נתפסת
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חיסון נגד נגיף פפילומה מפחית את ההסתברות להתעבר

כרוניקה

שיעורי הלידות בארה"ב פחתו בשנים האחרונות, וחוקרים מנסים 
להסביר תופעה זו כתלות בגורמים שונים. אחת ההשערות הייתה 
חשיפה לקוטלי חרקים או לגורמים סביבתיים אחרים. השערה 
אחרת תלתה את האשם באלומיניום שנמצא כפוגע במיטוכונדריות 
של תאי השחלה בניסויים בחולדות. השערה נוספת היא, כי 
החיסונים ההמוניים נגד נגיף פפילומה קשורים בממצאים אלה. 
בין השנים 2014-2006 דווחו באמצעות VAERS 48 מקרים של 
נזקים בשחלות של נשים שחוסנו בתרכיב נגד פפילומה, וכמו כן 
קשיים בהתעברות או לידת חי, בהם 214 הפלות עצמוניות, 130 

מקרי הפסקת וסת ו�123 מקרים של וסת לא סדירה. 
J Toxicol Environm Health doi.org10.1080/152) גייל דה לונג

87394.2018.1477640) נדרשה לסוגיה זו, ומציגה נתונים התומכים 
בקשר בין קבלת חיסון נגד פפילומה בנשים בגילים 29-25 לבין 
ההסתברות להרות. במספר מחקרים קשרו בין החיסון, ואפילו 
מספר הזריקות שקבלו הנשים, לבין כשל שחלות ראשוני או שניוני 
– ממצאים העשויים להסביר את התופעה לעיל, במנגנון של פגיעה 
בשחלות. במחקר המצוטט נבדקו נתונים שייצגו כשמונה מיליון 
נשים בגילים 29-25 שנים, שחיו בארה"ב בין השנים 2017-2014. 
נמצא כי 60% מהנשים שלא קיבלו חיסון נגד פפילומה הרו לפחות 

פעם אחת, בעוד שבקרב הנשים שנחשפו לתרכיב, רק 35% התעברו. 
כאשר נבדקו שיעורי ההריונות בקרב נשים נשואות נמצא, כי 
75% מאלו שלא חוסנו הרו לפחות פעם אחת לעומת 50% בקרב 
הנשים שחוסנו. המחברת מתרגמת ממצאים אלה וטוענת כי 
אילו כל הנשים במחקר זה היו נחשפות לתרכיב, מספר ההריונות 
בקבוצה זו היה פוחת בשני מיליון. בניתוח סטטיסטי נמצא, כי 
לנשים שקיבלו לפחות זריקת חיסון אחת הייתה הסתברות קטנה 
יותר להרות לעומת נשים שלא חוסנו. דגם הניתוח הסטטיסטי 
עבר בקרה לפי גיל, מצב כלכלי, השכלה גבוהה, מוצא אתני וגזע. 

אומנם ניסויי הבטיחות לתרכיב הפפילומה לפני אישורו לא 
איתרו הפחתה משמעותית בפוריות, אך המחקרים האלה עלולים 
היו להחמיץ השפעות לוואי שונות לאורך זמן. מוזכר הנושא של 
ניסויי הבקרה של התרכיב, שכללו ריכוזי אלומיניום זהים לאלה 

שבתרכיב והיעדר של אינבו של תמיסת מלח. 
מסקנת המחברת היא, כי דרושים מחקרים נוספים לבירור 
הקשר בין תרכיב הפפילומה לפוריות האישה. (בהצהרת ניגוד 
עניינים כותבת המחברת כי היא הגישה תביעה במסגרת התוכנית 

לפיצוי נזקי תרכיבים עבור בתה, שנדחתה עקב תזמונה). 
איתן ישראלי


