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הקדמה
חיים,  לסכנת  השבויים  את  חושפת  האויב  בשבי  נפילה 
לעינויים, להתעללות, להשפלה ולתנאי חיים מסכני בריאות 
קיצוניים  אוויר  מזג  לתנאי  וחשיפה  לקויה  תזונה  ובהם 
כגורם  מזוהה  כשבי  טראומטיים  לאירועים  חשיפה   .]1[
ונפשית  גופנית  לתחלואה  הפגיעות  את  המגביר  פתוגני 
ולבעיות תפקוד שאף מאיץ תהליכי הזדקנות ]2,1[. המטרה 
במחקר הנוכחי הייתה לבדוק את השלכות השבי על חיילים 
ישראלים ממלחמת יום הכיפורים 42 שנים לאחר המלחמה. 
בקרה  וקבוצת  שבי  פדויי  והשווינו  בחנו  פירוט  ביתר 
)1( תסמונת דחק  מזווגת בפרמטרים הבאים: שכיחות של 
חרדה  כגון  נלווים  פסיכיאטריים  ותסמינים  חבלתית  בתר 
ודיכאון; )2( תחלואה סומאטית; )3( בריאות נתפסת; )4( גיל 
סובייקטיבי; )5( בעיות קוגניטיביות; )6( תסמונת מטבולית; 

)7( CRP; )8( טלומרים; )9( שיעורי תמותה.

 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

מילות מפתח:
:KEY WORDS

זהבה סולומון

מרכז מצוינות )I-Core( לחקר טראומה, 
 אוניברסיטת תל אביב 

בית הספר לעבודה סוציאלית על שם בוב 
שאפל, אוניברסיטת תל אביב 

תקציר:

שיטות
שנערך  זה  פרוספקטיבי  מחקר  של  היעד  אוכלוסיית  מדגם: 
לאורך ארבע מדידות בין 2015-1991 כללה את כל פדויי השבי 
מכוחות היבשה וקבוצת בקרה מזווגת. במאמר זה הדיווח הוא 
של  בהקשר  קודם  גל  נתוני  על  ובחלקו  רביעי  גל  על  בעיקר 
בדיקות כאב ותחלואה סומאטית ]3[. בגל הרביעי בשנת 2015 
השתתפו 257 לוחמים לשעבר: 157 פדויי שבי ממלחמת יום 
הכיפורים ו–100 חיילים דומים שלא נפלו בשבי. כל הנבדקים 
 101( אקראי  מדגם  תת  עצמי.  לדיווח  שאלונים  על  השיבו 
שבויים ו–15 נבדקי הבקרה( עבר בדיקה רפואית ונלקחו בדיקות 
דם לבדיקת סמנים ביולוגיים ובדיקה של תפקוד קוגניטיבי ]4[. 
בנקודת המדידה השלישית, 214 פדויי שבי ו–162 נבדקי קבוצת 
הבקרה נדגמו והשיבו לשאלונים של תחלואה סומאטית. תת 
בקבוצת  נבדקים  ו–40  שבי  פדויי   60 שמנה  מתוכם,  מדגם 

הבקרה, עבר בדיקות כאב במעבדת כאב ]3[.

ר' מאמר מערכת "השהייה בשבי האויב: 
הסיפור האמיתי" של אבי עורי בעמוד 520
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בתר חבלתית: איתור תסמונת הדחק  דחק  תסמונת 
 ,]5[ PTSD Inventory הבתר חבלתית נעשה באמצעות שאלון
המאפשר לאתר את ההפרעה על פי הקריטריונים של המגדיר 

 .]6[ DSM-V הפסיכיאטרי
 Brief Symptom תסמינים פסיכיאטריים: נבדקו באמצעות
BSI( Inventory( ]7[. שאלון המזהה תשעה תחומי הפרעה: 
בין־ רגישות  סומטיזציה, אובססיביות-קומפולסיביות, 
אישית, דיכאון, חרדה, עוינות, בעת )פוביה(, פרנויה ופסיכוזה. 

המהימנות הפנימית של תתי הסולמות נעה בין 0.92-0.87. 
גיל סובייקטיבי: גיל סובייקטיבי או תפיסתו נמדדו על 
]8[ שעבר   Schiffman–ו  Barak פי שאלון מתוקף שפיתחו 

לוקליזציה ]9[. 
 Montreal מצב קוגניטיבי הוערך באמצעות  קוגניציה: 
Cognitive Assessmentנ)MOCA( ]10[, המאפשר הערכה מקיפה 
ורב ממדית של תפקוד קוגניטיבי. לכלי תכונות פסיכומטריות 

מוכחות.
בדיקות כאב: תת מדגם שכלל 60 פדויי שבי ו-40 נבדקים 

בקבוצת הבקרה עבר בדיקות כאב במעבדה ]3[. 
בריאות נתפסת: הבריאות הנתפסת הוערכה על ידי שאלה 
אחת להערכת מצב בריאות: "כיצד אתה מעריך את מצב 
בריאותך באופן כללי". שאלה זו נמצאה כמנבא פרוספקטיבי 
עוצמתי לבעיות בריאות, כולל תמותה ומחלות כרוניות ]11[. 
בעיות סומאטיות: הנכללים במחקר התבקשו לדווח על 
מחלות ובעיות בריאות נפוצות שנצפו בקרב פדויי שבי על 
פי שאלון רפואי ]12[. השאלון כולל בעיות אלרגיה, לחץ דם, 
מחלות לב, סרטן, סוכרת, אירוע מוח, מחלות נירולוגיות, 
מחלות מיפרקים, בעיות נשימה. בנוסף רואיינו הנבדקים על 

ידי רופאים לגבי בריאותם.
בדיקות רפואיות: נבדקי תת קבוצה אקראית של המדגם 
עברו בדיקת סקר רפואית במרכז רפואי גדול במרכז הארץ 
ובמסגרת זו גם נלקחו דמים. על סמך בדיקות אלה אותרו )1( 

התסמונת המטבולית; )2( CRP )3( טלומרים ]4[. 
תמותה: מידע נאסף ממאגרי משרד הפנים. 

תוצאות
תסמונת דחק בתר חבלתית: בקרב פדויי השבי, כ–43% לקו 
בתסמינים בתר חבלתיים בהשוואה ל–25% מנבדקי הבקרה. 
31% מפדויי השבי לעומת 5% מנבדקי קבוצת הבקרה ענו על 
DSM-V להפרעת דחק בתר  קריטריוני המיגדר הפסיכיאטרי 

חבלתית 42 שנים לאחר המלחמה ]6[.
תסמינים פסיכיאטריים: פדויי השבי הושוו לנבדקי הבקרה 
בשורה של מדדי תחלואה ומצוקה. שיעורי המדדים השונים 
מעבר לרמה קלינית שמחייבת טיפול מוצגים בטבלה 1. נתונים 
של תבחיני חי בריבוע העלו, כי פדויי השבי לוקים בשיעורים 
ובמספר  חבלתית  בתר  דחק  בהפרעת  במובהק  גבוהים 
תסמינים פסיכיאטריים ובהם דיכאון, חרדה, OCD ואחרים 

בהשוואה לקבוצת הבקרה ]13[. 
גיל סובייקטיבי, בריאות נתפסת ואוריינטציה לעתיד: 
כדי לבחון הבדלים בין קבוצות בגיל סובייקטיבי, נערך ניתוח 
שונות רב משתנים וחד כיווני שנבחן בו הזיקה בין סוג 
הקבוצה )פדויי שבי לעומת קבוצת הבקרה( וחמישה מדדים 
של גיל סובייקטיבי )גיל מורגש, נראה, התנהגות, תחומי עניין 

וחיוניות(. מניתוח התוצאות עולה, כי ההבדלים בכל המדדים 
הם מובהקים. פדויי השבי מדווחים על גיל סובייקטיבי גבוה 
יותר בהשוואה לקבוצת הבקרה, וזאת באשר לגיל המורגש 
הנראה, תחומי העניין שלהם, תחושת החיוניות וההתנהגות. 
בדומה, תבחיני t לבחינת ההבדלים בין הקבוצות בבריאות 
נתפסת ואוריינטציית עתיד העלו, כי פדויי שבי מדווחים על 
בריאות סובייקטיבית פחות טובה ועל תחושת של עתיד קצר 

יותר בהשוואה לקבוצת הבקרה )טבלה 1(. 
תפקוד קוגניטיבי: נמצאו הבדלים בין פדויי השבי לקבוצת 
הבקרה רק בתת הסולם קשב, אך לא במדדים האחרים. אך 
נמצאו מיתאמים שליליים בין תסמונת דחק בתר חבלתית 
לבין תפקוד קוגניטיבי.תסמונת דחק בתר חבלתית כרונית 

לוותה בליקויים קוגניטיביים ]14[. 
בדיקות במעבדת כאב העלו כי פדויי שבי  כאב כרוני: 
מדווחים על מספר רב יותר של מוקדי כאב בגוף )ממוצע 2.4 
עם סטיית תקן 1.2( מאשר נבדקי קבוצת הבקרה )ממוצע 1.3 
עם סטיית תקן 1.6(. כמו כן, עוצמת הכאב הכרוני הייתה גבוהה 
יותר בקרב פדויי השבי )86%( לעומת קבוצת הבקרה )65.9%( 
]3[. עם זאת, כאב כרוני היה שכיח יותר בקרב פדויי שבי שסבלו 
מהפרעת דחק בתר חבלתית כרונית ומושהית מפדויי שבי ללא 

הפרעת דחק בתר חבלתית ונבדקי הבקרה ]15[.
תחלואה סומאטית: פדויי השבי )ממוצע 10.78 וסטיית 
יותר של בעיות בריאות  4.94( דיווחו על מספר רב  תקן 

טבלה 1:
שיעורי מצוקה ותחלואה בפדויי שבי לעומת קבוצת הבקרה

 P < .01*** ,p < .0001**נ,P < .05*

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( מצוקה)44.1***21 )21%(99 )63.5%
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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בממוצע לעומת קבוצת הבקרה ])ממוצע 4.76 וסטיית תקן 
T)374( = 10.59 p < .001 ,4.38[. בין השאר הסתמנו הבדלים 
בולטים בשיעורי סוכרת, מחלות לב, גנחת הסימפונות ובעיות 

נשימה, בעיות שיניים ותחלואה נוספת ]1[.
ותמותה:  דלקת, טלומרים  תסמונת מטבולית, מדד 
על בסיס הבדיקות הרפואיות, נערכו השוואות גם באשר 
לתסמונת המטבולית ולמדד הדלקת CRP. בפדויי השבי הודגם 
סיכוי הגבוה פי CI 95% .54, 11.9( 2.85( ללקות בתסמונת 
המטבולית )38% מתוך פדויי השבי לעומת 13% מתוך קבוצת 
 CI 95%( וכן נמצאו כבעלי סיכוי הגבוה פי שניים )הבקרה
9.5 ,50.( ל–CRP שאינו תקין )28% מתוך פדויי השבי לעומת 
13% מתוך קבוצת הבקרה(. התוצאות הראו שלחצים בשבי, 
בעיקר אובדן המשקל, סבל נפשי, סבל פיזי ומידת ההשפלה 
שחוו הלוחמים, היו קשורים הן לתסמונת המטבולית והן 
לרמות גבוהות של CRP. יתר על כן בדיקת הזיקה בין מסלולי 
PTSD שנבדקו פרוספקטיבית לאורך 23 שנים ל–CRP הצביעו 
PTSD הן ל–CRP והן לתסמונת  על קשר בין משך ועוצמת 

המטבולית ]4[. 
על סמך נתוני משרד הפנים השווינו גם את שיעורי התמותה 
בשתי הקבוצות. נמצא כי שיעורי התמותה היו גבוהים יותר 
בקבוצת פדויי השבי לעומת קבוצת הבקרה. 35 שנים לאחר 
מלחמה, הסיכון לתמותה בקבוצת השבויים היה גבוה פי 
ארבעה ו-42 שנים לאחר המלחמה, עם ההזדקנות, עלה שיעור 
התמותה גם בקבוצת הבקרה, כך שהסיכון היחסי לתמותה 

בקבוצת השבויים היה גבוה פי 1.6 מקבוצת הבקרה ]5,1[.
באשר לטלומרים, נתוני 99 מפדויי השבי הושוו לנתוני 
קבוצת בקרה שמנתה 79 נבדקים ]16[. התוצאות הצביעו על 
כך שלקבוצת פדויי השבי יש טלומרים קצרים מנבדקי קבוצת 
הבקרה. ממוצע אורך הטלומרים שלהם הוא 5.32 עם סטיית 
תקן של 1.56, שהוא ציון ממוצע נמוך ביחס לממוצע אורך 
הטלומרים באוכלוסייה הכללית בגיל ומין דומים )ממוצע 
8 עם ס"ת 2(. כמו כן נמצא, כי פדויי שבי שפיתחו דיכאון 
כרוני אך לא הפרעת דחק בתר חבלתית, היו בסיכון מוגבר 
לטלומרים קצרים מפדויי שבי ללא דיכאון או דיכאון מושהה.
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שנגרם  הבריאותי  הנזק  הכיפורים,  יום  מלחמת  לאחר 
הן  לוקים  שבי  פדויי  ועמוק.  פנים  רב  מפושט,  הוא  בשבי 
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בתחלואה פסיכיאטרית והן בתחלואה סומאטית מוגברת, 
של  מזה  פחות  כטוב  הבריאותי  מצבם  את  מעריכים  והם 
לוחמים עם נתונים דומים שלא נפלו בשבי. פדויי השבי הם 
קבוצת סיכון גבוה לא רק לתחלואה פסיכיאטרית, אלא גם 
סוכרת,  סרטן,  לב,  מחלות  הכוללת  סומאטית  לתחלואה 
יתר לחץ דם, ותסמונת מטבולית, וחשופה לשיעורי תמותה 
גבוהים מאלו של עמיתיהם. הפגיעות שלהם מסתמנת גם 

במדדים הביולוגיים ובהם CRP וטלומרים. 
נראה כי האירועים הטראומטיים הפיזיים והנפשיים שחוו 
בשבי גובים מחיר בריאותי כבד. הדחק שחוו בשבי ולאחריו 
הציב סיכון בריאותי גבוה. Danese ו־MacEwen ]17[ הצביעו 
על כך שעומס אלוסטטי גורם להפרת שיווי המשקל שבו מצוי 
האדם. לחצים פנימיים וחיצוניים שעוצמתם מעיקה ומכבידה 
מפרים את האיזון הגופני )כמו האיזון האימונולוגי, המטבולי( 
והנפשי, גורמים לבלאי מוקדם, להזדקנות מוקדמת, לתחלואה 

מוגברת ואף לתמותה ]18[.
לא רק השבי על לחציו, אלא גם תוצאותיו, ובהן ההפרעה 
הבתר חבלתית והתחלואה הנלווית שאחריה, יוצרים לחץ 
מוגבר על הגוף והנפש. כך שככל שהתגובות הבתר חבלתיות 
קשות יותר, כך המחיר הגופני שהן גובות גבוה יותר. יתר 
על כן, כדי לשכך את הלחץ הנפשי, נוטים לעיתים שורדי 
הטראומה לאמץ התנהגויות מסכנות בריאות כגון שתיית 
אלכוהול, צריכת סמים, אכילה רגשית, הימנעות מפעילות 
גופנית וכדומה, שאף הן מגבירות את הסיכון לתחלואה 

.]20,19[
ממצאי המחקר הנוכחי מאששים תצפיות ומחקרים בפדויי 
שבי בצבאות אחרים ]20,2[. כדי להקטין את התחלואה ואולי 
אף להאריך את תוחלת החיים של שורדי טראומת השבי, 
מוצע שהגורמים המטפלים והמשקמים יעקבו מקרוב אחר 
בריאות השורדים. בדיקות תקופתיות שגרתיות ותוכניות 
הדרכה וחינוך לבריאות ולבריאות נפשית יכולות למזער 
נזקים בריאותיים, להאריך תוחלת חיים ולהקטין את הנטל 

על מערכת הבריאות. •
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  גליצרין פורטה-פתילת גליצרין אחת במקום שתיים
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� שימוש בפתילה אחת, במקום בשתיים.

� מקל על העצירות בתוך כ-15 דקות עד
כשעה.

� מאפשר הרגשת שיחרור מהירה ושליטה
על זמני יציאה.

� מסייע במתן פתרון למצבים של נפיחות
בבטן, חוסר נוחות, גזים וכאבי בטן 
הנובעים ממצבים של עצירות קשה.

� פתילה לטיפול מקומי, שאינה גורמת
לכאבי בטן המאפיינים משלשלים.

� מקל על כל סוגי העצירות, זו הנובעת
מתנועה פריסטלטית איטית במעי 

)עצירות תפקודית( או בקושי במעבר 
היציאה בחלחולת )כגון: אנזימוס(.

� משלשל היפראוסמוטי ולובריקנט, המיועד
להקלה בעצירות.

Glycerin 3.2 gr מכיל �

לעצירות קשה 
יש פתרון

גליצרין פורטה
משחרר במהירות 

מהעצירות

בסקר שנערך בקרב גסטרואנטרולוגים נמצא כי יותר מ-40% מהמטופלים משתמשים 
ביותר מפתילת גליצרין אחת להקלה חד פעמית.

ניתן 
להשיג 
בקופ”ח 
כללית 
ומכבי!
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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
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