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תקציר
רקע :כאב גב תחתון (כג"ת) הינו אחת מתופעות השלד-שריר
הנפוצות ביותר ועלולה להיות מושפעת מגורמים רבים ,כגון
עומסים פיזיים ,השמנה ועישון .אף על פי ששכיחות התופעה
הזו עולה עם הגיל ,שכיחותה אצל סטודנטים ממקצועות
הבריאות יכולה להגיע עד כ .80%-כמו כן ,קיימת עדות
מחקרית שלימודי הפיזיותרפיה מהווים גורם סיכון להופעת
כג"ת.
מטרות :להעריך את שכיחות כג"ת אצל סטודנטים לפיזיותרפיה
במכללה האקדמית צפת ,ולבדוק אם קיים קשר בין כג"ת ובין
המשתנים שנת הלימוד ומין באוכלוסייה זו.
שיטות :נערך סקר-חתך באמצעות שאלון למילוי עצמי,
מקוון ואנונימי לגבי שכיחות כג"ת ,בחודש אוגוסט של שנת
הלימודים  .2020-2019בשאלון התבקשו הסטודנטים למסור
גם פרטים דמוגרפיים ונתונים לגבי פעילותם הגופנית והלחץ
הנפשי שהם חווים .כדי לבחון את ההבדלים בין שנת הלימוד
או בין גברים לנשים נבדקו המשתנים הכמותיים באמצעות
 One-way ANOVAו ,T-test-בהתאמה ,והמשתנים הדיכוטומיים
נבדקו באמצעות מבחן כ ִי בריבוע .גורמי הסיכון להופעת כג"ת
נבדקו באמצעות רגרסיה לוגיסטית (.)logistic regression
תוצאות :במחקר השתתפו  137סטודנטים (58 ,)84%
גברים ( )42%ו 79-נשים ( .)58%המחקר הראה כי  71%מן
הסטודנטים סבלו מכג"ת בתדירות של פעם ביום עד פעם
בחודש במהלך השנה האחרונה .לא נמצא הבדל משמעותי
בהימצאות כג"ת לפי שנת הלימוד של הסטודנט (;)p= 0.121
בנוסף לכך מין (נשים) מהווה גורם סיכון להופעת כג"ת אצל
סטודנטים לפיזיותרפיה ()OR= 3.055, P= 0.011
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מסקנות :מן המחקר עולה כי שכיחות כג"ת אצל המשתתפים
הינה  .71%כמו כן קיים קשר בין כג"ת למין ,אך לא קיים קשר
בין כג"ת לשנת הלימוד.
מילות מפתח :כאב גב תחתון ,סטודנטים לפיזיותרפיה ,לחץ
נפשי ופעילות גופנית

מאמר מחקר
הקדמה

שיטות וכלים

כאב גב תחתון (כג"ת) הינו אחת מתופעות השלד-שריר
הנפוצות ביותר ,והיא מלווה במתח נפשי ובסבל רב וגורמת
הן לגידול בעלויות של שירותי הבריאות והן לגידול בהוצאות
הכלכליות של המדינות 1.תופעה זו מושפעת מגורמים רבים,
כגון עומסים פיזיים ,משתנים אנתרופומטריים (כגון גיל
ומין) ועישון 6-2.נוסף על כך ,נמצא קשר בין גורמים חברתיים
ופסיכו-סוציאליים להתפתחות כג"ת 7.אף על פי ששכיחות
התופעה הזו עולה באוכלוסייה המבוגרת 8,נמצא כי שכיחותה
11-9
אצל צעירים (גילאי  )24-18מגיעה ל.40%-14% -

מחקר זה התבסס על סקר-חתך שנערך בחוג לפיזיותרפיה
במכללה האקדמית צפת בשנת הלימודים האקדמית 2020-2019
(בין הסגר הראשון לסגר השני ללא שינוי במתווה ההכשרה
המעשית ובאופן יישומה) .כל הסטודנטים חתמו על טופס
הסכמה להשתתף במחקר לפני מילוי השאלון המקוון .המחקר
קיבל מוועדת האתיקה של המכללה האקדמית צפת אישור
מס' .26-2020

במאמר סקירה ( 7)Smith et al, 2007נמצא כי שכיחות
כג"ת אצל סטודנטים ממקצועות הבריאות בעולם נעה בין
 ,81%-23%והיא גבוהה יותר בקרב נשים .מחקרים אחרים
גם הראו כי שכיחות כג"ת הינה גבוהה יותר בקרב סטודנטים
במקצועות הבריאות ( )82%-40.1%בהשוואה לעמיתיהם
ממחלקות אחרות 13,12.ממצא זה מוסבר בכך שסטודנטים אלה
חשופים יותר ללחצים נפשיים ומבלים שעות ארוכות בלימודים
ובהכשרה המעשית 14,13.מחקרים אחרים הראו כי שכיחות
כג"ת בקרב פיזיותרפיסטים הייתה גבוהה 19-15,ורובם דיווחו כי
הכאבים הופיעו עוד בהיותם סטודנטים 15.מחקר מקיף בשוויץ
הראה כי שכיחות כג"ת אצל סטודנטים במקצועות הבריאות,
בשנה הרביעית ללימודיהם ,הייתה גבוהה יותר בהשוואה
לאוכלוסייה הכללית 20.נוסף על כך ,מחקרים הצביעו כי
לימודי פיזיותרפיה ועבודה פיזית עם מטופלים (הרמה ,שינוי
תנוחה וכיפוף הגו תוך כדי סיבוב) משפיעים לרעה על היציבה
של סטודנטים אלה 21ויכולים להוות גורם סיכון להתפתחות
כג"ת 23,22.לאור הנתונים האלה שיערנו כי שכיחות כאבי גב
תחתון אצל סטודנטים לפיזיותרפיה בשנים מתקדמות (ג'
ו-ד') הינה גבוהה יותר בהשוואה לשכיחותם אצל סטודנטים
הלומדים בשנים הראשונות (א'-ב').
מטרות עבודה זו היו )1( :להעריך את שכיחות כג"ת בקרב
סטודנטים לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת )2( ,לבדוק
אם קיים הבדל בשכיחות התופעה הזו בין גברים לנשים)3( ,
להשוות את שכיחות כג"ת בין הסטודנטים לפי שנת הלימוד
(א'-ד') ו )4(-לאתר את גורמי הסיכון להתפתחות כג"ת.

כל הסטודנטים ( )n=164שהיו רשומים בחוג לפיזיותרפיה
באחת מארבע שנות הלימודים לקבלת תואר ראשון ()BPT
בשנת הלימודים האקדמית  2020-2019היו זכאים להשתתף
במחקר הזה ,ולא היו קריטריונים לאי-הכללה במחקר .בדרך
כלל שאלון למילוי עצמי הינו אמצעי מקובל וטוב להגדרת
24
השכיחות של כאבי גב תחתון.
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השאלון היה מובנה ואנונימי והתבסס על עבודה קודמת.
השאלון הכיל נתונים בסיסיים על משתנים שונים ,כגון גיל ,מין,
גובה ,משקל ,שנת הלימודים (א'-ד') ,עישון ומצב משפחתי.
נוסף על כך ,נאספו נתונים לגבי תדירות הפעילות הספורטיבית
שדורגה בסולם  1עד ( 5פחות משעה בשבוע עד מעל  4שעות
בשבוע) 26וחולקו בסופו של דבר לשלוש קטגוריות :נמוכה,
בינונית וגבוהה .השאלון עסק בתחושת הלחץ בחודש האחרון
ובסיבותיה (לימודים ,חיי משפחה ,החיים האישיים וחיי
החברה) ודורגה בסולם מ( 1-הרבה מאוד) עד ( 4בכלל לא).
מדד מסת הגוף ( )BMIחושב (על-ידי החוקרים) כמשקל (ק"ג)
חלקי הגובה בריבוע (מטר).
כג"ת הינו כאב או חוסר נוחות שמתחיל מתחת לצלעות
27
התחתונות ומגיע עד הירכיים עם/או ללא הקרנה לרגליים.
המשתתפים התבקשו להעריך את תדירות כג"ת במשך השנה
האחרונה בדירוג - 1 :כמעט כל יום - 2 ,בערך פעם בשבוע,
 - 3בערך פעם בחודש ו 4-לעיתים רחוקות או אף פעם.
השאלון נשלח באופן מקוון לכל הסטודנטים לפיזיותרפיה
במכללה האקדמית צפת במחצית אוגוסט  ,2020ומילויו נמשך
עד לתחילת ספטמבר של אותה השנה .בעת מילוי השאלון,
הסטודנטים של שנה ד' סיימו כבר את חובותיהם האקדמיים,
כולל ארבע ההכשרות המעשיות השונות (שיקום ,מכון,
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בית חולים וילדים) .הסטודנטים של שנה ג' סיימו כבר שתי
הכשרות מעשיות (בית חולים וילדים) ,והסטודנטים של שנה ב'
ו-א' היו ללא שום ניסיון בהכשרה מעשית.
ניתוח סטטיסטי .כל המבחנים הסטטיסטיים נעשו בתוכנת
 SPSSגרסה  .20מאפייני המשתתפים תוארו על-ידי מדדי
הסטטיסטיקה התיאורית (.)descriptive statistic analysis
בדיקת ההבדלים בין נשים לגברים או בין שנות הלימוד נעשתה
באמצעות  T-testו One-way ANOVA-למשתנים הכמותיים
(גיל ו ,)BMI-בהתאמה .כמו כן נעשה שימוש במבחן כ ִי בריבוע
עבור המשתנים הנומינליים (עישון ,מצב משפחתי ,השתתפות
בפעילות גופנית ,הימצאות כאב גב תחתון) .כדי לבדוק את
הקשר בין המשתנים האלה לכג"ת השתמשנו ברגרסיה
לוגיסטית בשיטת ( Forward-LRהמשתנה התלוי :כג"ת,
המשתנים הבלתי תלויים :גיל ,מין ,עישון ,פעילות גופנית ,לחץ
נפשי מן הלימודים וכו') .המובהקות הסטטיסטית נקבעה לפי
.P≤0.05

תוצאות
במחקר השתתפו  137סטודנטים ( 58 ,)84%גברים ()42%
ו 79-נשים ( .)58%הגיל הממוצע של המשתתפים היה 3 ± 27
שנים ,וממוצע מדד ה BMI-היה ( 3 ± 23לוח  .)1נמצא כי רוב
הסטודנטים היו רווקים ( )80%ומיעוטם מעשנים ( .)15%עוד
נמצא כי כשליש ( )35%מן המשתתפים עסקו בפעילות גופנית
ברמה בינונית עד גבוהה .אחוז גבוה מהסטודנטים ( )86%דיווח
על תחושת לחץ נפשי רב (די הרבה עד הרבה מאוד) בגלל
הלימודים ,לחץ נפשי מחיי המשפחה ( ,)51%מסיבות אישיות
( ,)29%או חיי החברה ( )18%במהלך החודש האחרון .המחקר
הראה כי  71%מן הסטודנטים סבלו מכג"ת בתדירות שנעה
מפעם ביום ועד פעם בחודש במהלך השנה האחרונה ,וכ40%-
מהם חוו כג"ת בתדירות גבוהה למדי (כמעט מידי יום ועד פעם
בשבוע).
ממוצע הגיל ,ה ,BMI-ושאר המשתנים האישיים היו דומים בין
הסטודנטים לפי שנת הלימוד ( .)P>0.05אף שהגיל הממוצע
היה שונה באופן משמעותי בין סטודנטים משנה א' ובין
סטודנטים משנה ד' ( 3±26לעומת  ,)p=0.012 ,2 ±28לא נמצא
הבדל משמעותי בהימצאות כג"ת אצל הסטודנטים לפי שנת
הלימוד (( )p=0.121לוח .)1
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נמצא כי הסטודנטיות היו צעירות יותר וממוצע הBMI-

שלהן קטן יותר באופן מובהק בהשוואה לסטודנטים (לוח .)2
לעומת זאת ,לא היה הבדל משמעותי בשיעור המעשנים (17%
לעומת  )13%ובשיעור העוסקים בפעילות גופנית בין שני
המינים (גברים  86% -לעומת נשים  .)P=0.098 ,75% -אף על
פי ששיעור גבוה יותר של נשים דיווחו על תחושת לחץ (בגלל
חיי החברה) בהשוואה לגברים ,הבדל זה לא היה בעל משמעות
סטטיסטית ( 67%לעומת  .)P=0.053 ,50%לאחר נטרול הגיל
ו ,BMI-עולה מן המחקר כי השכיחות של כג"ת גבוהה באופן
משמעותי אצל נשים בהשוואה לגברים ,וכי מין (נשים) מהווה
גורם סיכון להופעת כג"תOR-3.055 Confidence intervals: :
(1.292-7.22, P=0.011לפי מבחן הרגרסיה הלוגיסטית).

דיון
סקר-החתך נמצא כבעל היענות טובה מאוד ( .)84%נמצא
כי שכיחות כג"ת במהלך השנה האחרונה מאז מילוי השאלון
( )2020-2019אצל כלל המשתתפים הייתה  ,71%מהם
 40%שסבלו מכג"ת בתדירות גבוהה למדי (כל יום עד פעם
בשבוע) .חשוב להדגיש כי שכיחות זו נמצאת בטווח התוצאות
המדווחות במחקר בעולם (לוח  .)3תוצאת מחקר זה דומה
לתוצאות שהתקבלו במחקרים בקרב סטודנטים לפיזיותרפיה
באוסטרליה 23,בברזיל 28ובאנגליה 29אך גבוהה מן התוצאות
שהתקבלו בניגריה 30ובסעודיה 31.אנו סבורים שהשוני בין
ישראל ובין חלק מן המדינות (סעודיה וניגריה) מחזק את
הסברה כי תרבות ,אמונה ודת /ותפיסת הכאב יכולים להשפיע
35-32
על הימצאות כג"ת.
מהשוואת תוצאה זו עם תוצאות של מחקרים קודמים לגבי
הסטודנטים ממקצועות בריאות אחרים עולה כי נתון זה דומה
לנתונים לגבי הסטודנטים לסיעוד 36אך גבוה מן הנתון לגבי
38,37,13
הסטודנטים לרפואה.
למיטב ידיעתנו ,זהו המחקר הראשון בישראל אשר התייחס
לשכיחות כג"ת בקרב הסטודנטים לפיזיותרפיה במהלך השנה
האחרונה .ממצאי מחקר זה נתמכים על-ידי המחקר שנערך
על-ידי אוניברסיטת אריאל אשר בדק את הימצאות כג"ת אצל
25
סטודנטים לפיזיותרפיה ( )n=123במחצית השנה האחרונה.
במחקר הזה נמצא כי  58.2%מהסטודנטים לפיזיותרפיה סבלו
מכג"ת ,מהם  34.4%חוו כאב בתדירות יום-יומית עד פעם
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בשבוע .עוד נמצא בו כי  82%מהסטודנטים חוו לחץ נפשי
רב בגלל הדרישות האקדמיות .תוצאות מחקרנו והמחקר
ההוא מצביעות ששכיחות כג"ת אצל סטודנטים לפיזיותרפיה
הינה גבוהה בהשוואה לכלל האוכלוסייה במדינה 39.במחקר
אחר ( 39)Jacob, 2006אשר התייחס לשכיחות התקפי כג"ת
אצל כלל האוכלוסייה בישראל ( )n=212בני  ,70-22נמצא
כי שכיחות התופעה באוכלוסייה הכללית הייתה  .18.4%אנו
טוענים כי ההסבר האפשרי לשכיחות הגבוהה של כג"ת אצל
סטודנטים לפיזיותרפיה נעוץ בשתי סיבות עיקריות )1( :אף
על פי שבמחקר זה לא נמצא קשר בין לחץ נפשי ובין הופעת
כג"ת ,אנו חושבים שהלחץ הנפשי הרב עקב הלימודים שדווח
על-ידי שיעור גדול מן הסטודנטים ( ,)86%יכול להשפיע
במידה כלשהי על שכיחות כג"ת )2( 42,40.במחקר זה לא נבדק
משך זמן הישיבה ,אבל השכיחות הגבוהה של כג"ת אצל
סטודנטים לפיזיותרפיה מוצאת תימוכין במחקרים קודמים
שהראו כי לימודי פיזיותרפיה ,אשר כרוכים במנח ישיבה
ממושכת בשיעורים/בלימוד ובעבודה פיזית במשך ההכשרה
המעשית ,מהווים גורם סיכון להתפתחות כג"ת 42,36,22.נוסף על
כך ,כמה מחקרים קשרו בין עבודה בפיזיותרפיה ובין פגיעות
שריר-שלד ,מה שמסביר אולי את שיעורם הגדול של כג"ת
באוכלוסייה זו 19-15.חשוב לציין עוד כי מילוי השאלון במחקר
הזה נעשה בעת משבר הקורונה (בין הסגר הראשון לשני)
וייתכן שהחרדה והמתח הנפשי שנבעו בשל כך השפיעו על
תשובות הסטודנטים בסקר.
בניגוד להשערתנו ,לא נמצא הבדל משמעותי בין הסטודנטים
בשכיחות כג"ת לפי שנת הלימוד .ממצא זה דומה לממצא
שהתקבל באוניברסיטת אריאל 25,אך סותר את מחקרם של
) 23,Nyland and Grimmer (2003אשר מצא קשר חיובי בין
שנת הלימוד להופעת כג"ת .במחקר פרוספקטיבי של Campo
ועמיתיו ( 17,)2008אשר עקב אחרי בוגרי הפיזיותרפיה בארה"ב
למשך שנה ,מצא כי העברת מטופלים ,שינויי תנוחה למטופל
או עבודה פיזית במנח כיפוף ורוטציה מהווים גורם סיכון
גבוה להופעת כג"ת אצל פיזיותרפיסטים .מחקר פרוספקטיבי
אחר שנעשה על סטודנטים לסיעוד בקנדה מצא כי שכיחות
כג"ת אצל סטודנטים אלה בסיום לימודיהם עלתה בצורה
43
משמעותית בהשוואה לשכיחות התופעה בתחילת הלימודים.
אנו משערים כי גודל המדגם במחקרנו ( ) n=30-39בכל שנת
לימוד יכול להיות סיבה לכך שלא הצלחנו להוכיח קשר בין
התפתחות כג"ת לשנת הלימודים.

תוצאות מחקרנו מצביעות על כך שנשים מהוות גורם סיכון
להופעת כג"ת ( .)OR-3.055, P=0.011תוצאה זו דומה לתוצאה
שהתקבלה לגבי סטודנטים לרפואה 40.ההסבר האפשרי
לתוצאה הזו קשור בעובדה שגברים עוסקים בפעילות גופנית
יותר מאשר נשים ( 86%לעומת  )P=0.098 ,75%וכן שנשים
סובלות מלחץ נפשי בגלל חיי חברה יותר מאשר גברים (50%
לעומת  )P=0.053 ,67%אף על פי שההבדלים לא היו מובהקים
מבחינה סטטיסטית .נוסף על כך ,מחקרים אחרים מצאו קשר
מובהק בין נשים להופעת כג"ת 46-44אשר יכול להיות מוסבר
50-47,45
בשינויים פיזיים ,הורמונליים ומנהגים.
לאור הנתונים האלה ,אנו טוענים כי יש חשיבות רבה בשילוב
יותר דרכי/אמצעי הדרכה והסברה כחלק מתכני הלימודים
בפיזיותרפיה בכל מה שקשור להדגשים בסביבת העבודה
והלימודים ,מבנה ועמדת גוף של הסטודנטים בזמן ההוראה
האקדמית וההכשרה המעשית .נוסף על כך ,יש צורך בתכנון
אמצעי התערבות שונים כדי להפחית את הלחץ הנפשי של
הסטודנטים במהלך הלימודים שיכול להיות גורם סיכון
משמעותי בהתפתחות כג"ת אצל אוכלוסייה זו.

מגבלות המחקר
זהו מחקר חתך שהתבסס על שאלון ועלול לגרום להטיית
המשתתפים (מסיבות של זיכרון ,לחץ נפשי ,מצב סוציו-
אקונומי וכו') .נוסף על כך ,היעדר מידע לגבי מספר שעות
הישיבה ,עוצמת הכאב ,משך הכאב ושימוש בכדורים/
או טיפולים אחרים לכג"ת יכול להשפיע על האפשרות
להסיק מסקנות מן השאלון .אנו ממליצים על עריכת מחקר
פרוספקטיבי בעתיד אשר יעקוב אחר כג"ת אצל סטודנטים
לפיזיותרפיה מתחילת הלימודים האקדמיים ועד לסיומם כדי
לבדוק אם לימודי פיזיותרפיה מהווים גורם סיכון להופעת
כג"ת.

מסקנות
מחקר זה מצביע על השכיחות הגבוהה ( )71%של כג"ת בקרב
סטודנטים לפיזיותרפיה במכללה האקדמית צפת ,כפי שנמצא
במחקרים אחרים בעולם .עוד נמצא כי נשים היה גורם סיכון
להתפתחות כג"ת ,ולא נצפה קשר בין כג"ת ובין שנת הלימוד
של הסטודנט.
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מאמר מחקר
לוח  :1נתונים דמוגרפיים ואישיים של משתתפי המחקר ,לפי שנת הלימוד
P value

ראשונה
)84.7( 39
)51( 20
)49( 19
3 ± 26
3 ± 24

שנייה
)80( 32
)44( 14
)56( 18
3 ± 27
3 ± 23

שלישית
)80( 30
)30( 9
)70( 21
3 ± 27
4 ± 23

רביעית
)90( 36
)42( 15
)58( 21
2 ± 28
3 ± 22

כללי
)84( 137
)42( 58
)58( 79
±3 27
3 ± 23

85
15
15
82

81
19
19
75

80
20
13
77

75
25
11
83

80
20
15
80

0.506
0.873

רמה נמוכה
רמה בינונית
רמה גבוהה
שיעור הסטודנטים שסובלים מכג"ת (:)%

39
15
28
74

41
12
22
78

47
20
10
73

53
19
11
58

45
17
18
71

0.121

כמעט כל יום
בערך פעם בשבוע
בערך פעם בחודש
*שיעור הסטודנטים שסובלים מלחץ
נפשי בגלל הלימודים (:)%

15
31
28
97

6
28
44
100

17
26
30
100

8
25
25
97

12
28
31
98

0.961

הרבה מאוד
די הרבה
רק קצת

43
39
15

56
38
6

67
33
0

44
28
25

52
34
12

מספר המשתתפים (:)%
מספר הגברים ()%
מספר הנשים ()%
ממוצע גיל  ±סטיית תקן
ממוצע  ± BMIסטיית תקן
מצב משפחתי:
רווק ()%
אחר ()%
שיעור המעשנים ()%
שיעור הסטודנטים שעוסקים בפעילות
גופנית (:)%

*בלוח זה הוצג רק שיעור הסובלים מלחץ נפשי בגלל הלימודים שנמצא הגבוה ביותר
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0.254

0.388
0.493
0.472

מאמר מחקר
לוח  :2נתונים דמוגרפיים ואישיים של המשתתפים ,לפי מין

ממוצע גיל  ±סטיית תקן
ממוצע  ± BMIסטיית תקן
שיעור המעשנים ()%
רמת העיסוק בפעילות גופנית ()%
*שיעור הסובלים מלחץ נפשי בגלל חיי חברה ()%
שיעור הסובלים מכג"ת ()%

נשים
2 ± 26.2
3 ± 22.3
13
75
67
80

גברים
2 ± 27.9
3 ± 24.1
17
86
50
59

P value

> 0.001
001.0
0.473
0.098
0.053
0.039

* בלוח זה הוצג רק שיעור הסובלים מלחץ נפשי בגלל חיי חברה בשל הפער הגדול למדי בין המינים

לוח  :3שכיחות כג"ת בשנה האחרונה אצל סטודנטים לפיזיותרפיה -השוואה בין מחקרים בעולם
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AlShayhan & Saadeddin, 201831
Vincent-Onabajo et al, 201630
Nyland & Grimmer, 200323
Falavigna et al, 201128
Horrell et al, 201029

מדינה
ישראל
סעודיה
ניגריה
אוסטרליה
ברזיל
אנגליה

שכיחות כג"ת ()%
71
47.2
32.5
63
73.7
81.3

מספר המשתתפים ()n
137
123
207
250
209
130
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