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שברי צוואר הירך בתקופת מגפת הקורונה 
בבית חולים שלישוני

עולמית.  כמגיפה  הקורונה  נגיף  הוכרז   2020 שנת  של  בתחילתה  תקציר  הקדמה: 
אוכלוסיית הקשישים נמצאת בקבוצת הסיכון לתמותה ותחלואה גבוה הן לנגיף 
הסגרים  מדיניות  מאוסטאופורוזיס.  הנגרמים  ירך  צוואר  לשברי  והן  הקורונה 
והריחוק החברתי נועדה להפחית את רמת התחלואה בישראל, והשפעת מדיניות 

זו אינה ידוע על האפידמיולוגיה של שברי צוואר הירך. 
הירך  צוואר  שברי  של  אפידמיולוגיה  על  הסגרים  מדיניות  הערכת    מטרות: 

המקורבת בבית חולים שלישוני בדרום הארץ.
  שיטות מחקר: מטופלים עם שברי צוואר הירך אשר התקבלו למוסדנו בין ינואר 
2019 לדצמבר 2020 נאספו רטרוספקטיבית. המטופלים סווגו על פי שבועות, 
בוצעה השוואה בין תקופות הסגרים בשנת 2020 לתאריכים התואמים בשנת 

2019, ונערך מעקב אחר מגמת המקרים לאורך שנת 2020. 
בשנת  ו־218   2019 בשנת  נמצאו   259 במחקר,  נכללו  מטופלים   477   תוצאות: 
של  ראשי  מגורים  ומקום  מין  בגיל,  מובהקים  הבדלים  נמצאו  לא   .2020
המטופלים. נמצאה ירידה של 20.45% בהיקף שברי צוואר הירך בשבוע במהלך 
 2.13  ±  3.89(  2019 בשנת  מותאמים  לתאריכים  בהשוואה  הקורונה  תקופת 
 2020 שנת  כל  במהלך   15.95% של  ירידה  וכן   ,(0.02=p  ,2.00  ±  4.89  לעומת 
)4.11± 2.33 לעומת p ,1.99 4.89±= 0.07). הירידה המשמעותית ביותר נצפתה 

.(0.04=p ,2.40±1.82 במהלך הסגר השני )4.60± 1.67 לעומת
התפרצות  במהלך  הירך  צוואר  שברי  בהיקף  מובהקת  ירידה  נמצאה    מסקנות: 

נגיף הקורונה, בעיקר בתקופות הסגרים.
  דיון: נראה כי הסביבה הגאוגרפית שבה נמצאים הקשישים משפיעה על הסיכון 

לשבר. הימנעות מיציאה מחוץ לבית מפחיתה את הסיכוי לשברי צוואר הירך. 
  סיכום: ניתן לשער כי טראומה, אשר מובילה לשברי צוואר הירך בקרב האוכלוסייה 

המבוגרת מתרחשות בזמן הימצאותם של הקשישים מחוץ לביתם. 

קורונה; נגיף הקורונה; שברי צוואר הירך; שברי עצם הירך הקריבנית/המקורבת; אוכלוסיית הקשישים. מילות מפתח: 
Keywords: Covid-19; Coronavirus; Proximal hip fractures; Hip fractures; Elderly patient
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הקדמה
הקורונה  נגיף  בעקבות  הראשונה  החולה  פרשת 
 2019 בדצמבר  הוכרזה   )SARS-CoV-2  ,Covid-19(
ברחבי  במהירות  התפשט  הקורונה  נגיף  סין.  בווהאן, 
 ,2020 ינואר  בסוף  עולמית  כמגיפה  שהוכרז  עד  העולם 
בעת שהמקרים הראשונים נצפו באירופה ]2,1[. ביום 27 
בפברואר 2020, משרד הבריאות הודיע על אימות המקרה 
שבועות  מספר   .]3[ בישראל  הקורונה  נגיף  של  הראשון 
לאחר מכן משרד הבריאות הכריז על תקופת בידוד־בית 
ל־14 יום לכל הישראלים השבים מחו"ל לישראל. בהמשך, 
החדשים,  המקרים  במספרי  המהיר  הגידול  קצב  עקב 
החליטה הממשלה על תקנות שעת חירום למאבק בנגיף 
הגבלות  המשק,  של  הדרגתית  מסגירה  החל   – הקורונה 
ניידות והגבלות לגבי מספר האנשים במרחבים משותפים, 

והמשך בסגר כללי ביום 25 במרץ, 2020 ]5,4[. 
במהלך 2021-2020 הוטלו שלושה סגרים. כל סגר הוכרז 
לאחר עלייה משמעותית במספר החוים החדשים שנדבקו 
בנגיף הקורונה. תחלואה נלווית וגיל מעל 65 שנים, נמצאו 
עקב  ותמותה  לתחלואה  ביותר  הגבוהים  הסיכון  כגורמי 
נגיף הקורונה ]6[. בתקופות הקורונה, במיוחד בימי הבידוד, 
אוכלוסיית הקשישים חוות בידוד מוגבר במקום מגוריהם, 
אותה  לביתם.  מחוץ  יותר  מצומצם  בהיקף  פעילות  וכן 
אוכלוסייה נמצאת בסיכון מוגבר לשברי הירך. מדי שנה 
נרשמים בישראל 7,000 מקרים חדשים ומעל ל־500,000 
נטל  ]8,7[. מטופלים עם שברי צוואר הירך הם  באירופה 
גדול,  ימי אשפוז  משמעותי על מערכת הבריאות: מספר 
סיבוכים בתר־ניתוחיים ותמותה מוגברת בשנה הראשונה 
הירך,  צוואר  שברי  לאחר  הניידות  היעדר  השבר.  לאחר 
כלל  זיהומים  כגון  הנלווים  הרפואיים  הסיבוכים  גם  כמו 
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מערכתיים, פקקת ורידים עמוקה, תסחיף ריאתי, ואוטם 
יש  אלה.  בחולים  מוגברת  לתמותה  קשורים  הלב,  שריר 
חשיבות מוגברת להערכה אפידמיולוגית של שברי צוואר 
הבריאות  מערכת  משאבי  ניצול  בשל  זו  בתקופה  הירך 

לצורך ניהול מגפת הקורונה ]9,8[.

מטרות
יכולת  הייתה  המבוגרת  לאוכלוסייה  הסגר,  בתקופת 
מוגבלת לעזוב את בית מגוריהם, ואולי בכך להפחית את 
הסיכון לשברי צוואר הירך. יחד עם זאת, מחקרים קודמים 
הראו כי מקום המגורים הוא האתר השכיח ביותר לנפילות 
לפיכך, מטרת מחקר   .]10[ הירך  צוואר  לשברי  שגורמות 
זה היא להעריך את השפעת הסגרים אשר הוטלו על ידי 
המקורבת.  הירך  בעצם  שברים  שכיחות  על  הממשלה 
השערתנו היא כי קיימת השפעה משמעותית על שכיחות 

השברים. 

שיטות מחקר
נערכה סקירה רטרוספקטיבית של חולים אשר אושפזו 
הקריבנית  הירך  בעצם  שברים  של  אבחנה  עם  במוסדנו 
כל   .2020 בדצמבר  ל־31   2019 בינואר   1 התאריכים  בין 
מערכת  על  בהתבסס  לשבועות  ואורגנו  נאספו  הנתונים 

לוח שנה על פי ארגון התקינה הבינלאומי )ISO( המחלק 
את השנה ל־53 שבועות. קריטריוני ההכללה היו מטופלים 
גיל 65 שנים, אשר הגיעו למחלקה לרפואה דחופה  מעל 
הציגו  אלו  חולים  הדרום.  באזור  שלישוני  חולים  בבית 
בינלאומי  סיווג  פי  על  המקורבת  הירך  בעצם  שברים 
למחלות, מהדורה ICD( 9-9(. קריטריוני אי הכללה כללו 
שברים כתוצאה טראומה רב מערכתית, טראומה באנרגיה 
גבוהה, שברים פרי־פרוסטטים, ושברים תת־רטוכאנטרים. 
הנתונים הדמוגרפים אשר נאספו כללו: גיל, מין, מקום 
מגורים עיקרי )בית/ מתקן סיעודי(, תאריך האשפוז וסוג 
הקבלה,  ביום  רנטגנולוגית  הערכה  על  בהתבסס  השבר 
לאחר מכן סווג שברים אלו לשברים תוך וחוץ קופסתיים.
מנגיף  כתוצאה  ותמותה  תחלואה  על  יומיים  נתונים 
הקורונה נאספו ממשרד הבריאות ]11[ ומארגון הבריאות 
העולמי )WHO( ]12[. מידע אודות הסגרים בישראל נאסף 
על  הותאמו  הנתונים   .]15-13[  )1 )תרשים  מהתקשורת 
והתבססו   ,2020-2019 הבאות:  הנתונים  תקופות  סמך 
 )B( )A( שבועות 11-16,  על תקופות הסגר המתאימות: 

שבועות 42-38, ו־)C( שבועות 553-52.
והושוו  ואחוזים  כשכיחות  דווחו  קטגוריים  משתנים 
דווחו  רציפים  משתנים  בריבוע.  כי  מבחן  באמצעות 
והושוו  תקן  סטיית  בין־רבעוני,  טווח  החציון,  כממוצע, 
על ידי מבחן t למשתנים בלתי תלויים, במבחן מן וויטני, 
ידי  על  נותח  המיתאם  בהתאם. מקדם  שונות,  ניתוח  או 

תרשים 1: מקרי קורונה חדשים והתמותה השבועית החל מהמטופל הראשון בשבוע 8 של שנת 2020

טבלה 1: מידע דמוגרפי

Total 2019 2020 p-value

Cases 477 259 218

Age: Mean )SD( 81.94 )8.34( 81.63 )8.41( 82.30 )8.26( 0.38

Gender - Female 330 )69.18%( 183 )70.66%( 147 )67.43%( 0.45

Fracture type: Extracapsular 244 )51.15%( 132 )50.97%( 112 )51.38%( 0.93
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התקבלה  מובהקות סטטיסטית  וספרמן.  פירסון  מיתאם 
בערכי p< 0.05. ניתוח הנתונים התבצע באמצעות תוכנת 
 Armonk, ,25.0 עבור חלונות )גרסה IBM SPSS Statistics
 Microsoft באמצעות  שורטטו  ועקומות  תרשימים   .)NY
 Microsoft Corp., Redmond,  ,2101 )גרסה   Excel 365

.)WA

תוצאות
עם  מטופלים   525 אושפזו  המחקר  תקופת  במהלך 
החלת  ולאחר  הקריבנית,  הירך  בעצם  שבר  של  אבחנה 
הגיל  ממוצע  מטופלים.   477 נכללו  להדרה  הקריטריונים 
של המטופלים עמד על 81.94 ± 8.34. נתונים דמוגרפיים 
אודות הקבוצות והשוואה בין קבוצתית של השנים 2019 

ו־2020 מוצגים בטבלה 1. 
בגיל,  סטטיסטית  מובהקות  עם  שונות  נצפתה  לא 
מין, סוג השבר ובמיקום המגורים הראשי בין שנים 2019 
עצם  בשברי   20.45% של  כוללת  ירידה  נמצאה  ו־2020. 
הירך המקורבת אשר נצפו במהלך תקופת מגפת הקורונה 
)שבוע 8 עד שבוע 53 של 2020( בהשוואה לשנה הקודמת 
)3.89 ± 2.13 לעומת p = 0.02 ;2.00 ± 4.89(, וירידה של 
15.95% במהלך כל שנת 2020 )4.11 ± 2.33 לעומת 4.89 

± p = 0.07 ;1.99( )תרשים 2(.
מקרים  פחות  נצפו   ,Cו־  B סגרים  תקופת  במהלך 
במהלך   .2019 בשנת  המקבילות  לתקופות  בהשוואה 
נצפו 5.83 ± 2.86 מקרים בשבוע לעומת 4.67 ±   A סגר 
1.51 מקרים בשנת p = 0.40( 2019(. במהלך סגר B נצפו 
2.00 ± 1.58 מקרים בשבוע לעומת 4.80 ± 1.92 מקרים 
בשנת  כלל   ,C סגר   .)3 )תרשים   )p = 0.03(  2019 בשנת 
של  ירידה  נצפתה  במהלכו  אשר  בלבד,  שבועיים   2020
השנה,  לאורך   .)p = 0.10( מקרים   10 לעומת  מקרים   5
של  החדשים  המקרים  מספר  בין  חלש  מיתאם  נמצא 
המקורבת  הירך  עצם  שברי  שכיחות  לבין  הקורונה   נגיף 
)R = -0.33; p = 0.02(, ומיתאם חזק בהשוואה בין תקופות 
מספר  שגדל  ככל  לפיכך,   .)R=-0.61; p= 0.03( הסגרים 
שבועית  שכיחות  נצפתה  כך  הקורונה,  בנגיף  הנדבקים 

נמוכה יותר של שברי צוואר הירך. 
בסך הכל, החל משבוע 11 )תחילת הסגר הראשון( ועד 

סוף שנת 2020, תקופה אשר כוללת את שלושת תקופות 
בשבוע  מקרים   2.88  ±  3.84 של  ממוצע  נצפה  הסגר, 
לעומת 4.77 ± 1.48 מקרים שבועיים בתקופה המקבילה 

.)p = 0.31( 2019 בשנת

מסקנות
אתגרים  עימה  הביא  הקורונה  מגפת  של  התקופה 
החולים  ובתי  הבריאות  למערכת  להתמודדות  ייחודיים 
זאת להשפעה על מערכות הבריאות  ובעקבות  בישראל, 
היקף  בהיארעות  ירידה  מדגים  זה  מחקר  העולם.  ברחבי 
בתקופת  הקשישים  אוכלוסיית  בקרב  הירך  צוואר  שברי 
בישראל.  הסגרים  בתקופת  ובעיקר  הקורונה,  מגפת 
מחקרנו הנוכחי מדגים מיתאם בין המספר ההולך והגדל 
צוואר  השברי  בשכיחות  ירידה  לבין  הקורונה  מקרי  של 

הירך המגיעים למוקד לרפואה דחופה. 

דיון
בנוגע  עקביים  לא  ממצאים  הראו  שונים  מחקרים 
צוואר  שברי  שכיחות  של  הקורונה  מגפת  להשפעת 
במספר  מובהקת  עלייה  הדגימו   ]16[ וחב'   Arafa הירך. 
המגיפה  בתקופת  המקורבת  הירך  בעצם  השברים 
 ]17[ וחב'   Maniscalcoש־ בעוד  בבריטניה,   )61.7%(
הירך,  צוואר  שברי  בשכיחות   4%.28 של  ירידה  הדגימו 
בתקופה בין פברואר למרץ 2019, באיטליה. מטא־אנליזה 
על  נעשתה  אשר  אורתופדיים  שברים  התרחשות  של 
הראתה  הקורונה  מגפת  במהלך  הקשישה  האוכלוסייה 
באנרגיה  מתרחשת  האורתופדית  הטראומה  רוב  כי 
המחקר   .]18[ ביתיות  מתאונות  כתוצאה  בבית  נמוכה 
הנוכחי תואם את תוצאות המטא־אנליזה לעיל. הסביבה 
המוכרת והיכולת לנוח לעיתים קרובות עשויות להסביר 
את הסבירות הנמוכה יותר לשבר בעצם הירך המקורבת. 
מחקרם של Koren ]19[ בדק את תופעת שברי צוואר הירך 
בתקופת החגים בישראל. במחקרם נמצא, כי בשבת וביום 
הכיפורים חלה ירידה מובהקת במספר שברי צוואר הירך. 
סגר.  לתקופות  הכיפורים  ביום  ההיארעות  בין  דמיון  יש 
בשני האירועים חלה ירידה בהיקף התנועה והניוד מחוץ 

תרשים 2: התפלגות שבועית של שברי עצם הירך המקורבת במהלך תקופת המגפה בין השנים 2019 ו-2020
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לבית, על כן ניתן לשער כי זהו אחד הגורמים המשפיעים 
על שברים מסוג זה ]19[.

בהיקף  מובהקים  שינויים  נצפו  לא  הנוכחי,  במחקר 
אשר  הירידה  לפיכך,  הסגרים.  בין  בתקופות  השברים 
נצפתה ככל הנראה נובעת מערפלנים אחרים, כגון שינוי 
הסבר  זהו  אחרים.  דמוגרפיים  שינוים  או  רפואי  בניהול 
כי  לזכור  יש  השונות,  המדינות  בין  להבדלים  חלופי 
הממשלות  ידי  על  שונים  צעדים  ננקטו  שונות  במדינות 
למאבק במגפת הקורונה. המחקר שלנו כלל את כל שנת 
2020, כמוכן ניתוחי משנה של תקופות הסגרים. השוואות 
אלו הדגישו יתרה את השפעת מגפת הקורונה על שכיחות 

שברי עצם הירך המקורבת. 
במהלך תקופת המגפה, מערכות התמיכה באוכלוסייה 
הקשישה היו עמוסות יתר על המידה והורגש חוסר בכוח 
אדם. הבדידות המוגברת והריחוק החברתי בשל הסגרים 
היכולת להגיע למקור  הממשלתיים עשויים להשפיע על 
רפואי זמין במהירות. במקביל, מערכות הבריאות ברחבי 
הצוות  בקרב  האדם  כוח  של  ודלות  שחיקה  חוו  העולם 
ונוצרה  הרפואי. נפתחו מחלקות מיועדות לחולי קורונה, 
שמספר  בעוד   .]20[ ונוספים  חדשים  לתקציבים  דרישה 
הבריאות,   בתחום  חמורים  משברים  על  דיווחו  מדינות 
הקורונה  מגפת  של  הראשי  המאפיין  היה  לא  זה  מצב 

בישראל בשנת 2020. 
ראשית,  פוטנציאליות.  מגבלות  מספר  יש  זה  למחקר 
מחקר זה כלל בית חולים שלישוני אחד, שאינו יכול להציג 
ישראל.  במדינת  האחרים  הרפואיים  המרכזים  לגבי  מצג 
המגבלה השנייה היא הסתמכות על קידוד ICD-9 ואופיו 
היא מחסור  הרטרוספקטיבי של המחקר. מגבלה שלישי 

אירוע  של  והפיזי  המדויק  והמיקום  אופי  על  בנתונים 
הפגיעה. לבסוף, למרות שהמחקר משתרע על פני שנתיים, 
המגפה ממשיכה להתפשט וישנה הפצה של זנים חדשים 
של הנגיף ובכך גורמת להמשך תחלואה גם בשנת 2021, 

יתכן כי מחקרים ארוכי טווחי יתאפשרו בעתיד. 

לסיכום
חלה   2020 שנת  במהלך  כי  הראינו,  הנוכחי  במחקרנו 
ירידה מובהקת במספר שברי צוואר הירך בהשוואה לשנת 
המשמעותית  הירידה  הסגרים.  בתקופות  בעיקר   ,2019

ביותר הייתה בתקופת הסגר השני. 
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 תרשים 3: מקרים חדשים של נגיף הקורונה ושברי צוואר ירך במהלך 2020. 
ציר ה־X מייצג שבועות. ציר ה־Y הימיני מתאר שברים בעצם הירך המקורבת, וציר ה־Y השמאלי מתאר מקרים חדשים של נגיף 

הקורונה
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יעילות תרכיב פייזר נגד אומיקרון בילדים  
כהן־סתוי וחב' משירותי בריאות כללית, בשיתוף מוסדות 
פייזר  תרכיב  יעילות  את  להעריך  ניסו  ובחו"ל,  בארץ  נוספים 
נגד וריאנט אומיקרון BA 1.1.529 בקרב ילדים בין הגילים 11-5 
שנים. מתוך 136,127 ילדים שחוסנו אחרי נובמבר 2021, מעל 94 

אלף הושוו לילדים שלא חוסנו. 

בימים  הייתה 17%  נגד הדבקה מאומתת  יעילות התרכיב 
לאחר   21-7 בימים  ו־51%  הראשונה,  המנה  לאחר   27-14
בימים  הקבוצות  שתי  בין  בסיכון  המוחלט  ההבדל  השנייה. 

מאומתת  להדבקה  איש  ל־100,000  מקרים   1,905 היה   21-7
המוערכת  היעילות  תסמינית.  למחלה  איש  ל־100,000  ו־599 
נגד מחלה תסמינית הייתה 18% בימים 27-14 לאחר מנה אחת 

ו־48% לאחר השנייה. 

בקרב  מוגברת  ליעילות  נטייה  מצאו  המחברים 
שנים   11-10 הגיל  קבוצת  לעומת   )6-5 )גיל  יותר   הצעירים 

.)NEJM 2022; DOI: 10.1056/NEJMoa2205011(
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