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רפואה שלמה > כל מה שאתם צריכים לדעת על מחלת הצהבת

'הפטיטיס  'Bהשכיחה בקרב בני העדה הבוכרית על מנת לנצח אותה
לקבלת הפרס הוזב
טקס הענקת
מן המדען היהודי ד"ר
ברוך שמואל בלומברג
פרסי נובל
(ארה"ב) ,שזכה בפרס
לשנת .1976
נובל לרפואה על "תגב
ליות ביחס למנגנונים חדשים למקור ולהפצת מחב
לות מדבקות" .בלומברג היה זה שזיהה כמה שנים
קודם לכן את הנגיף של הדלקת כבד נגיפית מסוג
( Bראשי תיבות )HBV :ובשמה הרפואי 'הפטיטיס
 ,'Bוברבות השנים הוא פיתח למחלה בדיקה א�ב
חונית וחיסון.
"התגליות הראשונות של ההפטיטיס  Bנמצאו
במומיה מלפני  500שנה במזרח הרחוק" ,אומר
ד"ר יואב לוריה ,מנהל יחידת הכבד ומכון הגסטב
רו במרכז הרפואי 'שערי צדק' בירושלים בראיון
מיוחד ל'מנורה'" ,השכיחות של המחלה בקרב
אוכלוסיית :סין ,קזחסטן ,אוזבקיסטאן ,מונגוליה,
טאיוואן וכו' ,נמצאת בשכיחות גבוהה ,ומתוך כך
גם בקרב היהודים בני הקהילה הבוכרית שהתגוררו
באוזבקיסטן וארצות מרכז אסיה.
"הבשורה הטובה היא ,שכיום ניתן להתמודד עם
המחלה ,הן בשלב שבו הנגיף רק מקונן בכבד והן
בשלב שהמחלה מתפרצת .ובכלל ,עוד לפני הופעת
הנגיף ,מדינת ישראל היא מהמדינות הראשונות
בעולם שהכניסו את החיסון נגד ההפטיטיס  Bלתוך
פנקס החיסונים כבר בשנת  ,1992ומתוך כך כמעט
ואין תינוקות וילדים הנדבקים במחלה .וכך בתוך
שנים מעטות מאז החלו קופות החולים בהוראת
משרד הבריאות לחסן מפני המחלה והשכיחות למב
חלה ירדה בצורה דרמטית ביותר".

רבים מבני העדה הבוכרית שמעו על קרובי משפחה חולים או נשאים
של מחלת ה'הפטיטיס  >> 'Bמי שאחד מקרובי משפחתו אובחן
כחולה נדרש גם הוא לעשות בדיקות ולעיתים גם להימצא במעקב
או בטיפול רפואי קבוע >> בשונה מהמיתוס זו איננה מחלה גנטית
בוכרית ,ובכל זאת היא נמצאת בשכיחות בקרב היהודים עולי
בוכרה ,מה שמביא להמלצה לא לזלזל בנגיף  -המלצה שהינה
נכונה לכל אדם >> מהי 'הפטיטיס  ?'Bמהם הגורמים למחלה?
מהם התסמינים שלה? וכיצד מטפלים או מונעים? >> ד"ר יואב
לוריה מנהל יחידת הכבד ומכון הגסטרו במרכז הרפואי שערי
צדק ירושלים בראיון מיוחד ל'מנורה' על המחלה ועל הדרכים
להתמודד איתה >> "ידיעת המחלה  -חצי רפואה"
מאת :שמואל סעידוף
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מי שלא קיבל
חיסון כי הוא
נולד לפני שנת  1992או
שעלה לישראל לאחר
שנה זו ואפילו בגיל
כמה חודשים ,מומלץ
שיבדוק אם השלימו לו
את תכנית החיסונים
הכוללת חיסון מפני
הפטיטיס B
מהי מטרת החיסון?
"מערכת הבריאות בישראל מחסנת כל תינוק
הנולד בישראל בשלושה שלבים (ראה מסגרת),
חיסון זה נקרא – חיסון פעיל ,במקרה שבו ידוע
שהאם סובלת מההפטיטיס התינוק יקבל גם חיסון
סביל ,שהם נוגדנים נגד הווירוס .שני החיסונים
יחד נותנים גם לתינוק של אם חולה הגנה מושלב
מת .שני החיסונים האלו גורמים כמעט להיעלמות
מוחלטת של המחלה" ,כי  100%רק אלוקים יכול
להבטיח" ,אומר ד"ר לוריה.
"במקרים של בעלי סיכון גבוה כמו רופא ,אחות,
טכנאי רנטגן ,מתרימי דם ועובדי מערכת הבב
ריאות ,צריכים לבדוק שהחיסון פעל וייצר נוגדב
נים .אצל רוב האוכלוסייה לא נהוג לבדוק לאחר
החיסון אם הגוף פיתח נוגדנים .אם בכל יבוא אדם
שחושש וירצה לבצע בדיקת דם על-מנת לוודא
שהנוגדנים למחלה התפתחו ,יעשו לו בדיקה .גם
למי שעובד בסין או באפריקה מומלץ לעשות שוב
בדיקה.
"ישנן קבוצות אוכלוסייה שמסיבות שונות נמנב
עות מלהתחסן מכל סוגי החיסונים או מחלקן ,ובזה
הם למעשה מוותרים על אחד ההישגים הגדולים
של הרפואה המודרנית ,להימנע ולעצור מחלות
שהם קטלניות בפוטנציאל.

"אלו שנולדו לפני שנ ת  ,1992או שעלו ל�י
שראל ממדינות בהן לא התבצע החיסון ,יכולים
להתחסן בקופות החולים בהן הם מבוטחים .ישנם
כאלו המחויבים להתחסן ,כגון עובדי מערכת הבב
ריאות .החיסון יעיל לשנים רבות ואפשר בבדיקת
דם פשוטה לבדוק האם החיסון עדיין פעיל בגוף
ובאיזו רמה".

מה האזרח הפשוט צריך לדעת על
המחלה ומה עם אלו שבסיכון
גבוה יותר?
"אחלק את הנושא לשלושה שלבים .שלב החיב
סון המקדים ,השלב שבו ניתן לטפל בנגיף שכבר
מקונן בגוף אבל עדיין לא גרם לדלקת ,והשלב
השלישי  -הטיפול במחלה.
"כפי שציינתי ,כיום כמעט כל הילדים והמבוגב
רים בישראל מחוסנים מפני המחלה ,כל מי שנוב
לד לאחר שנת  1992וקיבל את החיסונים מטיפות
החלב יכול להיות רגוע.
"מי שלא קיבל חיסון ,כי הוא נולד לפני שנת
 1992או שעלה לישראל לאחר שנה זו ואפילו בגיל
כמה חודשים ,מומלץ שיבדוק אם השלימו לו את
תכנית החיסונים הכוללת חיסון מפני הפטיטיס .B
תמיד ניתן להשלים".

מה הסיכונים להידבקות במחלה
למי שאינו מחוסן?
"רוב החולים נדבקים באחת משתי הדרכים :או
מהאם – צורת הידבקות שבשפה הרפואית נקראת
'העברה אנכית' .זו איננה תורשה ,אלא הנגיף עובר
במגע עם כלי הדם או עם רוק של האם וזה יכול
לקרות כבר משעת הלידה.
"צורת ההידבקות השנייה נקראת 'העברה רוחב
בית'  -הידבקות הנגרמת ממגע במשפחה ,חברים,
ילדים שבגן הילדים ננשכו וכדו' .לפעמים נדבב
קים גם דרך פעולות רפואיות – מחט לא סטרילית
וכדו' .ישנן גם דרכים אחרות אבל הן נדירות בקרב
אוכלוסיות שמרניות ,כמו הקהילה הבוכרית שחיי
האישיות שלהם לא פרוצים".

מי צריך ללכת ולהיבדק?
"כאשר אבחנו אצל אחד מפני המשפחה את הנב
גיף ,ישנו סיכוי טוב שגם אחרים מהמשפחה נדבקו
בנגיף .אם אחד מבני המשפחה תרם דם בעבר,
בצבא או באזרחי וגילו אצלו את הנגיף הוא אמור
לדעת על כך ,משום שבמכתב חוזר מבנק הדם
יכתבו לו משהו כמו" :תודה רבה לך על הנכוב
נות לתרום ,אבל בעתיד אל תתרום דם" .כל מי
שקיבל כזה מכתב כדאי לו לגשת לרופא וכך גם
הקרובים אליו בקרבה ראשונה.
"גם הגינקולוגים מאוד מודעים למחלה וכאשר
נשים מגיעות לבדיקות גינקולוגיות לפני הריון
עושים להן את הבדיקה .אם נמצא בגופן נגיף
ההפטיטיס  Bמודיעים להן ואז מקדמים בטיחות
ונותנים לתינוק חיסון נוסף (ראה מסגרת).
במקרים כאלו ,כשנמצא מקרה של אחד בבני
המשפחה הנושא נגיף ,אני ממליץ לבני המשפחה,
בשקט ובלי פאניקה :לכו לרופא ובקשו בדיקה.
היא זולה ,אמינה וקלה .זה אחד הדברים הכי חכב
מים שאפשר לעשות ומספיק פעם אחת בחיים .אם
התוצאה היא שלא מצאו נגיף ,והילד לא נדבק
בגלל "שטויות" ו"טעויות"  -מי שלא נדבק בילב
דותו אז כנראה שלא יידבק גם בעתיד".

ומי שנמצא כי הוא נושא את הנגיף?
"זהו השלב השני שציינתי .שלב הטיפול .לאחר
בדיקת הדם אם נמצא נגיף בכבד ,החולה נקרא
לערוך עוד כמה בדיקות .אני ממליץ שבדיקות
אלו יעשו תחת פיקוחו של מומחה לבעיות כבד.
בשלב זה נותנים טיפול תרופתי שמלווה את החוב
לה במשך שנים שבעזרת ה' יהיו טובות ובריאות".

מהן התופעות או התסמינים
של המחלה?
"כאשר המחלה לא מאובחנת ולא מטופלת היא

כאשר המחלה לא מאובחנת
ולא מטופלת היא יכולה
לגרום לדלקת בכבד ,שלפעמים לא
מרגישים אותה ,כמו רוב מחלות הכבד

לקסיקון
צהבת >> מחלת הצהבת היא שם כולל למצב בו עור האדם נראה בצבע צהוב .הצהבת
כשלעצמה איננה מחלה אלא סימן שיכול להתלוות למחלות רבות כגון :מחלות כבד,
מחלות בדרכי המרה ,או מחלות הדם.
דלקת >> דלקת הכבד היא מחלה שבה יש תהליך דלקתי בכבד .ניתן לדמות זאת
לפצע חיצוני שלא עבר חיטוי ובשלב מסוים הגוף מגיב בדלקת .בגוף האדם מאופיינים
תסמיני הדלקת – באדמימות ,חום ,נפיחות וכאב .תגובה עם דמיון חלקי ישנה גם בכבד
כשהוא נתקף בדלקת.
וירוס >> בעברית הווירוס נקרא נגיף ,מלשון מגיפה .הנגיף[ =הווירוס] הוא יותר קטן
מחיידק ואחד מסוגי הנגיפים הוא 'דלקת נגיפית .'B
דלקת נגיפית >> ישנן כמה סוגי דלקת נגיפית בכבד והן מסווגות A,B,C,D :וכו' .לכל
אחת מדלקות הכבד יש "אופי" משלה ו"תכונות" משלה ,כמעט אפשר להגדיר "אישיות
משלו" ,אין ביניהן קשר מלבד השם ושהן פוגעות בכבד.
הפטיטיס  >> Bבשנת  1965חוקר יהודי בשם ד"ר ברוך בלומברג גילה את הנגיף,
ובהמשך הוא פיתח את החיסון נגד ההפטיטיס  ,Bוגם את התרופות למי שכבר חלה
מהנגיף ,התרופות כלולות בסל הבריאות וגם בזה מדינת ישראל מאוד מתקדמת ברפואה.
שחמת הכבד >> נגיף ההפטיטיס יכול לקונן בגוף האדם ולא לגרום לשום תופעה
שלילית ,האדם הנושא הנגיף גם לא ירגיש שום דבר ,אך יש מקרים שהדלקת מובילה
לצלקת בכבד וזו יכולה להחמיר ועד שנוצרת 'שחמת הכבד' הנקראת גם 'צמקת' ,שמות
המתארים במדויק את מה שקורה לכבד ,הוא הופך להיות קטן וצבעו נהיה שחום ,לפעמים
מופיע סיבוך של שחמת  -מחלת סרטן הכבד.
חיסון >> החיסון נגד נגיף ההפטיטיס  Bניתן ב 3-שלבים 30 .יום לאחר החיסון הראשון
ו 180-יום לאחר החיסון הראשון ,כיום חיסון זה ניתן לכל תינוק בישראל ובמדינות רבות
בעולם על פי תכנית זו .ישנה גם תכנית מקוצרת יותר והיא ניתנת לכוחות הביטחון
שעדיין
היוצאים לחו"ל ,ליוצאים לבקר במדינות אפריקה או המזרח הרחוק
לא חוסנו וכדו'.
המנה הרביעית >> החיסון הניתן בינקות ובשלושה שלבים
מועיל באחוזים גבוהים מאוד .הרוב המכריע לא צריך בדיקה
ולא יחלה .יש את "המהדרין" שבגיל  18רוצים לבדוק אפשרות
למנה רביעית אבל זה לא הסטנדרט ומי שירצה לא יסרבו לתת
לו.
תרופה >> במקרה וכבר התפרצה מחלה ,התרופה
להפטיטיס  Bמועילה גם בשלבים מתקדמים של המחלה.
בעקבות הטיפול התרופתי בשלב הראשון המחלה נעצרת
ולאחר כמה שנים ישנו תהליך הדרגתי של שיפור במצב
הכבד ,הטיפול התרופתי הוא של כדור ליום לתקופה
רבת שנים.
ד"ר יואב לוריה  //צילום :פוטו ניסים

יכולה לגרום לדלקת בכבד שלפעמים לא מרגישים
אותה ,כמו רוב מחלות הכבד שלא מרגישים אותן:
סכרת ,לחץ דם ,כולסטרול גבוה ועוד .גם בהפטיב
טיס לפעמים לא מרגישים כלום ,זה לא כמו כאבי
גב ...כשכבר מרגישים את ההפטיטיס ,וזה השלב
השלישי שהזכרתי ,המחלה גורמת לדלקת בכבד
ולפעמים זה מאוחר".

מדוע בכל זאת בני הקהילה הבוכרית
חוששים מהנגיף?
"לפעמים זו סתם פאניקה .מי שידוע לו שבמב
שפחתו נתגלו אנשים נשאי נגיף ,כנראה שגם לו
ערכו בדיקה ,ואם לא הזהירו אותו כנראה שהוא
בריא .מי שתרם דם ולא שלחו לו מכתב כנ"ל
אין לו צורך לחשוש ,ואם הוא רוצה להיות בטוח
שישלח מכתב לבנק הדם וישאל .אם בכל זאת
הוא רוצה שיפנה לרופא המשפחה .אבל בפירוש

אי אפשר לצאת בהצהרה שכל בוכרי צריך לעב
שות בדיקה ,זה לא מקובל ,לא אחראי ולא רציני.
אין לזה בסיס .בכלל הפטיטיס  Bהיא מחלה שיש
אליה מודעות ולכן יש לה פתרונות והתמודדויות
בכל שלב שלה.
"אם התגלה נגיף צריך לבקש הפניה לרופא מוב
מחה לכבד .זו תרופה שהיא כמעט ללא תופעות
לוואי  -עוד הישג אדיר של הרפואה  -יש אצלי
מטופלים שלוקחים את התרופה כבר  15שנה .זו
היעילות של החיים המודרניים.
"צריך גם לוודא שהילדים יחוסנו ולא להקשיב
ליועצים למיניהם .מי שחלה בילדותו בחו"ל או ביב
שראל והחלים הוא די מחוסן ,אבל אמליץ לו בכל
זאת להתחסן כי הווירוס הוא מאוד "חכם" ,חלקיק
מאוד קטן מהנגיף שנשאר בכבד יכול להתפרץ
בסיכוי מאוד נמוך ,אז כדאי להתחסן".
תודה ורק בריאות לכולנו.

