
מחקר כירופרקטי ראשון בחיל האוויר

סקלטאליים בצוותי אוויר  -הגישה הכירופרקטית לטיפול בסנדרומים מאסקו
.תוצאות קליניות  וארגונומיות ראשוניות–וקרקע בזמן מלחמה 

   2006אוגוסט -יולי, כירופרקט מומחה, ר עופר ברוך"ד

-ש סוראסקי"המרכז הרפואי ע, היחידה  לשיכוך כאב/ המרפאות לכירופרקטיקה מודרנית 
איכילוב



הקדמה

  מרבית המחקרים הקיימים לגבי נזקי גוף ושלד באוכלוסיות טייסי
,  פריצות דיסק, הקרב עוסקים בפציעות טראומטיות כגון שבר חוליות

.מתיחת יתר של שרירים ורקמות

קיים מגוון מחקרים העוסקים בעומסי היתר כגון השפעת כוחות ה-G  
.התנודתיות ורעידות כלי הטייס על כריות הדיסק והשרירים, כבידה

אורטופדי-קיים גם דווח מדעי יחיד של מקרה טיפול כירופרקטי-
.עם פריצת דיסק צווארי 18Fשיקומי משולב בטייס קרב של 

השפעה  , עומסי יתר, לא בוצע עד כה מחקר המקשר בין ארגונומיה
השפעה על השלד הגרמי והיציבה ובין פגיעות  , על הרקמות הרכות

,  תפקודיות של יחידות התנועה החולייתיות וקימורי עמוד השדרה
,  אימונים, ל על תפקוד הטייסים בעת שיגרה"והשפעתם של הנ

.הפצצות וקרבות במלחמה



ר לכירופרקטיקה בבסיס  "בעקבות מבצע התנדבות אקראי ולא מתוכנן של ד

נוצרו תנאים מיוחדים  , 2-חיל אוויר הנמצא בלחימה בזמן מלחמת לבנון ה

:ספקטית נאיבית-לבדיקה מחקרית רטרו

עזר אוויר  , התבצעה פניה אקראית של אנשי צוות אוויר
.וכוחות קרקע לטיפול כירופרקטי עקב כאבים וקשיחות

  ניתנה האפשרות הנדירה להשוואה ולניתוח של
קבע ומילואים  , תוצאות בדיקה וטיפול בחיילי חובה

,  סכנת ספיגה, גיחות-אשר עובדים בתנאי לחץ חריג
.  פציעות עבר וציפייה פיקודית

 נבדקה השפעת ארגונומיית כליי הטיס על דפוסי יציבה
.שונים

 נבדקה יעילות הטיפול המשולב הכירופרקטי על בעלי
.  תפקידים שונים



שיטת ההתערבות ואיסוף הנתונים

הכירופרקטור היה מקציב מספר שעות לכל טייסת בכל ביקור  .

עברו הרפואי, מקצועו האווירי או הקרקעי: כל נבדק נשאל לגבי  ,
.תלונות עכשוויות, פציעות עבר

 טווחי תנועה ותפקוד יחידות  , בדיקת יציבה: בדיקת הקבלה כללה
.   כולל הערכה אורטופדית ונוירולוגית, התנועה בשלד כולו

הטיפול כלל מגוון  . הטיפול התבצע על מיטת טיפול ניידת וכריות
,  טכניקות כירופרקטיות הכוללות איזון מיפרקים וחוליות קשיחות

,  שחרור טריגר פויינטים, איזון אגן ומתיחות עמוד שדרה מיוחדות
.  הרפיה וחיזוק לפני ואחרי טיסות, הכוונה אישית לתרגילי מתיחה

  כמו כן ניתנו המלצות לשיפור היציבה והארגונומיה ככל שמאפשרים
.  תא הטייס והדרישות המבצעיות

 כל בדיקה וטיפול נרשמו ותועדו ביומן טיפולים כירופרקטי מיוחד
.השייך למרפאת הבסיס

  מקרים מיוחדים אשר דרשו התערבות הדמייתית או תרופתית הופנו
  .לרופא הבסיס



תוצאות

 טיפולים ובדיקות ראשונות112ניתנו

 מטופלים עם תלונות 81פנו לטיפול

 מטופלים ללא תלונות 8פנו לטיפול

 נמצאו עם אגן ישר 3בבדיקות רק

טייסות 3-טייסי קרב מ 41כ טופלו "סה

נווטי קרב מטייסת אחת 6כ טופלו "סה

טייסי מסוק קרב משתי טייסות 8כ "סה

טייסי מסוק ימי מטייסת אחת 3כ "סה

5 קרקעיים/מכונאים מוטסים

8 אנשי מבצעים ומודיעין

12 אנשי משרד ורפואה

5 אנשי תחזוקה ושירותים



המשך -תוצאות 

סיכום הטיפולים:

 צוותי אוויר 58מטופלים מתוכם  89טופלו.

58 מטופלים נמצאו עם שיפור מלא ללא כאב.

29 מטופלים נמצאו עם שיפור חלקי.

אחד בלבד נמצא ללא שינוי.

לא נרשמה או דווחה אף החמרה לאחר טיפול.



התפלגות הטיפולים וממצאי הבדיקות
תחזוקה

(5)

משרד

(12)

מבצעים

(8)

מכונאי מטוסים

ומסוקים

(5)

טייסי מסוק ימי

(3)

טייסי מסוק קרב

(8)

נווטי קרב

(6)

טייסי קרב

(41)

Initial

Presentation

4 (80%)11(92%)7(88%)5 (100%)3(100%)8 (100%)6(100%)36(88%)Symptomatic

Presentation

1(20%)1 (8%)1 (12%)00005 (12%)A-symptomatic

2.8cm2.46cm2.13cm3.1cm3cm2.5cm2.67cm2.18cmAveraged

Presumptive

short leg (cm)

001 (12%)00003(7.4%)Persons with

leveled Pelvic

51710849851Amount of

treatments 

00000000Post Treatment

worsening

000001 (13%)00Un-changed

condition

2(40%)5(42%)2(25%)3(60%)2(66%)2(25%)3(50%)10(24%)Post treatment

Partial

improvement

3(60%)7(58%)6(75%)2(40%)1(33%)5(62%)3(50%)31(76%)Post

Treatment major

Improvement

included leveled

pelvic 



תוצאות הטיפול הכירופרקטי

  עקב גודל הקבוצות הקטן למעט טייסי הקרב לא ניתן

היה לבצע השוואה סטטיסטית ביחס לטיפול בעמוד  

.השדרה

 למרות זאת ניתן להבחין במגמת יעילות בכל

.הקבוצות

  השיפור באיזון האגן מובהק סטטיסטית בהשוואה בין
(P<0.001)הקבוצות 



התפלגות ממצאי הבדיקות לפי אזורי עמוד השדרה

תחזוקה

(7)

משרד

(11)

מבצעים

(8)

מכונאי מטוסים

ומסוקים

(5)

טייסי מסוק ימי

(3)

טייסי  מסוק קרב

(8)

נווטי קרב

(6)

טייסי קרב

(41)

Disfunction

Spinal

region

2 (40%)9 (82%)8 (100%)2 (40%)2 (66%)6 (75%)6(100%)25 (61%)Cervico-

Occipital

3 (60%)9 (82%)6 (75%)4 (80%)3 (100%)7 (88%)6(100%)25 (61%)Cervical

Spine

4 (80%)10 (91%)8 (100%)5 (100%)3 (100%)8 (100%)6(100%)30 (73%)Cervico-

Thoracic

2 (40%)7 (64%)6 (75%)2 (40%)1 (33%)7 (88%)6(100%)25 (61%)Thoracic

Spine

1 (20%)3 (27%)2 (25%)01 (33%)2 (25%)2(33%)8 (20 %)Thoraco

Lumbar

5 (100%)9 (82%)7 (87%)5 (100%)3 (100%)8 (100%)5(84%)34 (83%)Lumbar

Spine

5 (100%)11(100%)7 (78%)5 (100%)3 (100%)8 (100%)6(100%)36 (88%)Lumbar

Sacral



התפלגות ממצאי ליקויי היציבה בין צוותי האוויר

טייסי מסוק ימי טייסי מסוק קרב(4) נווטי קרב(8)

(6)

טייסי קרב (41)Spinal Region

2(50%)6(75%)4(66%)37(90%)Reversed or reduced

C – spine lordosis

2(50%)2(25%)2(33%)35(85%)Reversed or reduced 

T – spine kyphosis

3(75%)8(100%)5(84%)31(76%)Reversed or reduced 

L – spine lordosis



קושרות בין  P<0.05תוצאות מובהקות סטטיסטית 

המקצוע התעופתי ונזקי היציבה בצוואר ובגב העליון

קיעור קיעור צווארי הפוך

צווארי תקין                              

  היפוך או פחיסת הקיעור
הלורדוטי בצוואר בטייסי  

.קרב

  היפוך או פחיסת הקימור
הקייפוטי בגב העליון בטייסי  

.קרב



נזקי יציבה ארוכי טווח בישיבה בכסא הטייס עקב  
ארגונומיה לא בריאה

מסוק קרב           מסוק ימי מטוס קרב                

צילום אילוסטרציה



מבנה יציבה מייצג של טייס קרב 
שנות טיסה 7-8לאחר 

Lateral view                          Postero-lateral view



סיכום
עומסי הכבידה , לחצי הטיסה(G’s) ,במטוסי   -ארגונומיית תא הטייס ב

ומסוקי קרב וזוויות ההפעלה המחייבות נטיית הגוף לפנים ולימין  
  והצווארי( P<0.001)משפיעה בעיקר על קימורי עמוד השדרה העליון 

(P<0.053.)

עמוד השדרה התחתון נתמך ומיוצב חלקית על ידי חליפת ה- Gולכן ,
(.P>0.046)כנראה נמצא כניזוק פחות 

  יש לחשוב על שיפור מסכי הירי והניווט ולהגביה אותם לקסדת הטייס
.  הצוואר ועמוד השדרה, או לחופת המטוס לשיפור יציבת הראש

 יש לתכנן מחקרים נוספים בתחום הארגונומיה ותרומת
.הכירופרקטיקה לתפקוד צוותי האוויר והקרקע

ר לכירופרקטיקה והטיפול הכירופרקטי המשולב בכל בסיסי  "שילוב הד
יתכן גם מבצעית ומוכח מחקרית , (P<0.05)חיל האוויר נחוץ תפקודית 

.כבטוח ויעיל


