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כעמיתים ,כולנו חווים את המגיפה
המושרית על ידי נגיף ה–.COVID-19
בגיליון זה מובאים ארבעה מאמרי עדכון
בנושא .במאמרם של חורש וחב' []1
"מאפיינים קליניים ואפידמיולוגיים של
נגיף הקורונה  ,"SARS-CoV-2מובאים
נתונים קליניים ,והידע בנושא ממשין
להתעדכן מרגע לרגע .במאמרם של זלצר
וחב' [" ,]2עקרונות במדיניות בריאות
להתמודדות עם  - COVID-19לקחים
מרכזיים מדרום–מזרח אסיה" ,מובאות
מסקנות ונפרשים הצעדים המומלצים
לנקיטה כנגד התפשטות המגיפה.
במאמרם של אנג'ל וחב' [" ]3נגיף
הקורונה החדש  SARS-CoV-2הכליה
ויתר לחץ דם" ,מתמקדים הכותבים
בתפקידו האפשרי של  ACE2בפתוגנזה
של מחלת נגיף הקורונה ,בפגיעת הנגיף
בחולי כליות ובאופן ביצוע מומלץ של
טיפול בהמודיאליזה לנוכח התפרצות
המגיפה .במאמר הרביעי בנושא ,של פלד
רז [" ,]4מסגרת אתית לקבלת החלטות,
בהקצאת מאבי הנשמה מצומצמים,
במהלך משבר נגיף הקורונה" ,מועלות
כאמור סוגיות אתיות שבפניהן ניצבת
מערכת הבריאות בהתמודדותה עם
מצב פנדמי בכלל ועם דרישה למשאבים
העולה על זמינותם בפרט.
כרופא וכחוקר אני תמה :מדוע
באיטליה ובספרד שיעור התמותה
כה גבוה? מדוע התמותה מתרכזת
בקשישים? אילו מבדיקות המעבדה
אכן יוצאות דופן בחולים במצב הקשה?
ומביא הצעה נוספת לטיפול.
רבות נכתב על ההתנהלות הבלתי
מוכנה במדינות המצוינות לעיל .אך
משיחותיי עם עמיתים מאיטליה
ומספרד ,ברור שאחת מסיבות התמותה
בקשישים ,שחציון גילם הוא  81שנים,
הייתה העובדה שהמערכת הרפואית
"הופצצה" בחולים ,ומראש הרופאים
התשושים ומשוללי האמצעים העדיפו
את הטיפול בצעירים על פני הקשישים
(ר' דעת ד"ר קרני והוועדה האתית של
הר"י ,שיצאו חוצץ כנגד גישה זו) [.]5
מצב שהעצים את שיעור התמותה

בקשישים .המערכת במישלב עם ד"ר
תמי קרני ,יו"ר הלשכה לאתיקה רפואית,
ממליצים לקרוא את המאמרים שצוינו
לעיל [ ,]5-1כדי לסייע לרופאים בחזית
הקורונה לקבל החלטות במצבים יוצאי
דופן.
ישראל נמצאת כנראה במצב טוב
יותר יחסית למדינות אחרות ,וזאת
הודות לצוותים העומדים בראש
ומנצלים כל תגלית רפואית בזמן אמת
( .)real-timeהראיה לכך היא ,שהחולה
הראשון שהונשם (נהג אגד) כבר שוחרר
לביתו כשהוא שלם ומחוזק .תחזקנה
ידיהם של הצוותים הרפואיים ,ואנו
שולחים להם ברכות ותודות על המאמץ
האדיר שלהם ועל מסירותם ללא גבולות
במצב חירום זה.
ובשולי הדברים ,אנו חובשים מסכות
תדיר בכניסתנו לחדר ניתוח .מטרת
המסכות היא להגן על המנותח בפני
זיהום המגיע מצדו של המנתח .לפיכך,
ייתכן שיש לשקול שלא לנטרל צוותים
רפואיים מרובים ,גם כשהם באו במגע
אפידמיולוגי עם חשודי קורונה ,אך
לחייבם לטפל בחולי קורונה כשהם
עצמם ממוגנים עד יעבור זעם.
עם פרוץ האנדמיה פניתי לחברת
"אומריקס" ,יצרנית התכשיר IVIG
המופק מנסיובים של אנשים בריאים
רבים ,במטרה לייצר  IVIGממחלימי
הנגיף .אני שמח שבדומה לתרומת
החברה במקרי זיהום בנגיף הנילוס
המערבי בניו־יורק בעבר [ ,]8-6אז
נרתמו מדעני החברה לייצר IVIG
סגולי מתורמי הארץ  -שבה הנגיף הוא
אנדמי ,כך הרעיון עשוי לקרום עור
וגידים לגבי  IVIGכנגד נגיף הקורונה.

למרבה ההפתעה ,לפני שנים דיווחנו
[ ]9על מגוון נוגדנים כנגד נגיפים שונים
בתכשירים של .IVIG
לבסוף ,בלטה לנגד עינינו בדיקת
דם אחת יוצאת דופן בין נפגעי קורונה
במצב קשה  -עלייה בולטת ברמת
החומר פריטין .עם חומר זה עסקנו
רבות והוא בולט ברמתו הגבוהה במצבי
דלקת קיצוניים ,שבהם קיימת "סערה
ציטוקינית"  -הפרשה מוגברת של
ציטוקינים דלקתיים .מצבים אלו כוללים:
,)MAS( Macrophage Activating Syndrome
אלח דם (ספסיס) ותסמונת הנוגדנים
הפוספוליפידיים הקטסטרופלית (.)cAPS
כינינו את התסמונתHyper-Ferritinemic :
" :Syndromeתסמונת היפר־פריטינמיה"
[.]11,10
נציין מדד נוסףSoluble CD 163 :
( - )sCD163מדד בדם הניתן לבדיקה
בערכה מסחרית ויכול להעיד על
שפעול של מאקרופאגים [ .]11,10נמצא
כי פריטין ,ובעיקר שרשרת  Hשלו,
משרים ציטוקינים דלקתיים והופכים
מאקרופאגים  M2ל־ M1מלא דלקתיים
לדלקתיים .ייתכן שמדד זה אחראי
למעגל הקסמים המביא לשיעור תמותה
גבוה [ .]12הצעתי לטיפול ,IVIG :כפי
שעשינו ב־  ,cAPSשבה הופחת שיעור
התמותה מ־IVIG .]15-13[ 50%-15%
יעיל כטיפול באלח־דם בכלל []16
והעיקר  -לטיפול זה מעט השפעות
לוואי [ .]17ייתכן שיש מקום לייצר
 IVIGסגולי (ספציפי) לנגיף [.]21-18
נקווה שחיסון יעיל [ ]22יסייע במיגור
המגיפה.
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מערכת "הרפואה" מחזקת את ידי הצוותים הרפואיים הנמצאים
בחוד החנית בלוחמה כנגד נגיף הקורונה ,וכפי שידענו להילחם
במחלות מגוונות אחרות ,כך יש לסמוך על צוותים אלה
המיישמים מיד כל תגלית רפואית מדעית היכולה להביא לשינוי.
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