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הקדמה
הרפואה היא מדע העוסק בחקר, אבחון וטיפול במחלות, ובמקביל 
הפעילות  את  לסווג  ניתן  הבריאות.  ובשיפור  מחלות  במניעת 
ומונעת.  תעסוקתית  שיקומית,  פליאטיבית,  לטיפולית,  הרפואית 
מחלות,  מניעת  שמטרתו  ברפואה  ענף  היא  המונעת  הרפואה 
ובכלל זה זיהוי מוקדם שלהן. בדיקות סקר הן הדרך לזיהוי מוקדם 
ומכאן  או של מצבים שמובילים להתפתחות מחלות,  של מחלות 
שמטרתן איתור מצבים רפואיים סמויים ומניעת בעיות רפואיות. 

בדיקת סקר היא בדיקה המבוצעת לכלל האוכלוסייה, ומטרתה 
היא לאתר פרטים החשודים כנושאי מחלה או מצב מסוים מקרב 
אוכלוסיה בריאה ואי תסמינית. קיימות הגדרות ברורות להגדרה של 
בדיקה מסוימת בין בדיקות הסקר. הקריטריונים אומצו על ידי ארגון 
הבריאות העולמי כבר בשנת 1968 ]1[ וכוללים 10 נקודות: )1( המצב 
הרפואי המיועד לסקר צריך להיות בעל חשיבות רפואית משמעותית; 
)2( המהלך הטבעי של המחלה המיועדת לסקר צריך להיות ברור 
מאוד; )3( למחלה צריך להיות שלב מוקדם בעל גילוי אפשרי; )4( 
הטיפול בשלב המוקדם של המחלה צריך להיות בעל תועלת רבה יותר 
מאשר טיפול בשלב מאוחר; )5( דרוש תבחין סגולי המיועד לגילוי 
של השלב המוקדם; )6( התבחין צריך להיות מקובל; )7( מרווחי הזמן 
לבדיקה צריכים להיות ברורים; )8( יש לדאוג להקצאת משאבים עקב 
העומס הצפוי על מערכת הבריאות; )9( התועלת הצפויה צריכה להיות 

רבה יותר מההוצאה; )10( צריכה להיות רציפות באבחון. 
לאחרונה פורסמו הבהרות לקריטריונים הללו בהתייחס למאפייני 
המחלה, התבחין ואוכלוסיית הסקר ]2[. רצוי שגילוי המחלה יתרחש 
לפני נקודת המפנה הקריטית )נקודת האל–חזור( ]2[. משמעות תנאי 
זה היא שהסקר ייעשה בזמן שהחולה עדיין אי תסמיני, שאם לא כן 
תוצאת בדיקת הסקר והאבחנה הנקבעת בעקבותיה לא יעידו על 
שלב מוקדם מאוד במהלך הטבעי של המחלה, שבו ניתן לרפא את 
החולה. לדוגמה, בסרטן רירית הרחם מתרחשת נקודת מפנה קריטית 
בשלב מאוחר בציר המהלך הטבעי של המחלה, זאת לעומת סרטן 
הריאות, שבו מתרחשת נקודת מפנה קריטית בשלב מוקדם מאוד. 
מתבחין סקר נדרשת רגישות )Sensitivity( גבוהה, על מנת לגלות 

מצב תחלואה אי תסמיני, וסגוליות )Specificity( גבוהה, על מנת 
 .)False positive( להקטין את השיעור של תוצאות חיוביות כזובות
בהתייחס למאפייני אוכלוסיית הסקר, שיעור המחלה באוכלוסיית 

הסקר צריך להיות גבוה דיו על מנת לאפשר סקירה.
חשיבותן של הנחיות אחידות וברורות מתחזקת לנוכח נתונים 
על ההתנהגות הבריאותית של הנשים בישראל, כפי שהיא משתקפת 
מתוצאות סקר בריאות לאומי בישראל שפורסמו בשנת 2004 ]3[: רק 
57.2% מהנשים ביקרו אצל רופא נשים ב–12 החודשים שקדמו לזמן 
הסקר; רק 80.1% מהנשים בנות 50 שנים ומעלה עברו בדיקת סינון 
לסרטן השד )ממוגרפיה(; ו–50.0% מהנשים עברו אי פעם בדיקת 
סינון לסרטן צוואר הרחם )משטח PAP(. 34.0% מהנשים שומרות 
על ברות )דיאטה( מסוג כלשהו; 18.2% מהנשים מעשנות בהווה; 
17.2% מהנשים דיווחו כי אובחנו בעבר בידי רופא כלוקות ביתר לחץ 
דם; 18.4% מהנשים דיווחו כי אובחנו בעבר בידי רופא כבעלות רמה 
גבוהה של תלת–גליצרידים או כולסטרול בדם; ו–15.5% מהנשים על 

פי דיווח עצמי לוקות בהשמנה )BMI שווה ל–30 או גדול ממנו(. 

בדיקות כלליות
משרד הבריאות הישראלי, העוסק בקידום הבריאות ובניסיון לאפשר 
גילוי מוקדם של בעיות בריאות שכיחות, ממליץ לבצע את בדיקות 
סקר הבאות: משקל גוף, לחץ דם, כולסטרול, ראייה, שמיעה, ובדיקת 
שיניים וחניכיים ]4[. משקל גוף עודף ויתר לחץ דם קשורים במגוון 
על  שמירה  ידי  על  למניעה  הניתנים  ומחלות,  בריאותיים  סיכונים 
אורח חיים בריא בכלל ועל משקל גוף ולחץ דם תקינים בפרט. משקל 
סיכונים  של  רחבה  לקשת  קשור  הבטן,  באזור  במיוחד  עודף,  גוף 
בריאותיים ומחלות כגון: יתר לחץ דם, אוטם שריר הלב, אירוע מוח 
או סוכרת. עודף משקל או השמנה מוגדרים על פי מדד מסת הגוף 
)BMI(, המחושב כמשקל הגוף בק"ג מחולק בריבוע הגובה במטרים. 
עודף משקל מוגדר כ–BMI השווה ל–25 או גדול ממנו, אך קטן מ–30. 
לבצע  מומלץ  ממנו.  גדול  או  ל–30  השווה   BMI–כ מוגדרת  השמנה 

שקילה ומדידת לחץ אחת לשנה. 
בהנחיותיו, משרד הבריאות אינו מציין החל מאיזה גיל מומלץ 
לבצע בדיקות אלו, אך יש הגיון להתחיל בבדיקות אלה מגיל 18 שנים. 
רמת כולסטרול מוגברת בדם עלולה לגרום לאוטם שריר הלב, לאירוע 
מוח ולמחלות כלי דם באזורים נוספים בגוף. מומלץ לבצע בדיקת 

 בריאות האישה: מהן הבדיקות שכל אישה 
חייבת לעבור כדי לשמור על בריאותה?

המידע לגבי סוג הבדיקות ותדירותן שכל אישה חייבת לעבור על מנת לשמור 
על בריאותה מועט, לא זמין ואינו מובנה בהנחיות מערכת הבריאות הציבורית. 
המטרה במאמר הנוכחי היא לארגן את המידע הקיים באופן יישומי ולהקל על 
רופאי הקהילה בבחירת בדיקות הסקר המתאימות לאישה בתקופות שונות 
בחייה. במאמר זה איננו עוסקים בסוגיה הנפרדת והייחודית של בדיקות סקר 

במהלך הריון. 

בדיקות סקר; רפואת נשים; רפואה מונעת; בדיקות גינקולוגיות; סרטן. 
.Screening Tests; Gynecology; Preventive Medicine; Gynecological examinations; Cancer
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כולסטרול כללי ומרכיב ה–HDL אחת לחמש שנים החל מגיל 35 שנים 
בגברים ומגיל 45 שנים בנשים, עד גיל 65 שנים ]4[. בקרב בני 65 שנים 

ומעלה, אם הכולסטרול תקין, אין צורך בבדיקה חוזרת ]4[. 
במניעה ראשונית של אירועים קרדיווסקולריים בנשים, רצוי 
לשאוף ליחס של תלת–גליצירידים/כולסטרול–HDL של פחות 
מ–4.0, וליחס כולסטרול–LDL /כולסטרול–HDL של פחות מ–2.5 ]5[. 
בנשים, ערכי סוכר בצום 109-100 מ"ג/ד"ל קשורים אף הם בעלייה 

בשכיחות של אירועים קרדיווסקולריים ]6[. 
משרד הבריאות ממליץ על בדיקת חדות ראייה אחת לשנה החל 
מגיל 75 שנים ]4[. בנוסף הוא ממליץ על בדיקת שמיעה אחת לשנה, 
שבמהלכה מבוצעת בדיקה פשוטה, כמו לחישה ממרחק קצר על ידי 
אחות או רופא, והפנייה לבדיקה אבחונית לפי הצורך ]4[. מומלץ 
לפנות בתדירות קבועה לבדיקת שיניים וחניכיים על ידי רופא 
מומחה ]4[. בהיעדר תלונות, אין צורך לבצע בדיקות שתן שגרתיות 

או נוסחת תאי דם ]4[. 

בדיקה גינקולוגית
בדיקה גינקולוגית כוללת בדיקת הסתכלות )Inspection( של העריה, 
 )Bimanual( בדיקת ספקולום של הלדן וצוואר הרחם, ובדיקה ידנית
השגרתית  הגינקולוגית  הבדיקה  חשיבות  והטפולות.  הרחם  של 
צוואר  הלדן,  העריה,  של  המבנית  התקינות  את  להעריך  ביכולתה 
גינקולוגית  בדיקה   .]8,7[ האגן  ורצפת  הטפולות  הרחם,  הרחם, 
שגרתית אינה כוללת סקירת על שמע )אולטרה סאונד(; זו מתבצעת 
הגינקולוגית  הבדיקה  בנוסף,  פרטנית.  רפואית  להוריה  בכפוף 
על  והן  המטופלת  על  הן   )Reassurance( ביטחון משרה  השגרתית 
בזמן  רפואית–משפטית  הגנה  מאפשרת  מסוימת  ובמידה  הרופא, 
שהתפרסמה  בעבודה  לדוגמה,   .]7,4[ עתידית  משפטית  התדיינות 
בשנת 1996 ]9[, נבדק מהם הממצאים המאותרים בבדיקה גינקולוגית 
שגרתית בנשים בריאות ואי תסמיניות. בשמונה אחוזים מהנבדקות 
זיהומי  היו: הריון,  והעיקריים שבהם  כזו,  אותרו ממצאים בבדיקה 

לדן, מחלות המועברות במגע מיני ודיספלזיה של צוואר רחם. 
החיסרון של בדיקה גינקולוגית שגרתית בנשים בריאות ואי 
תסמיניות נובע מאי הנוחות שבעצם ביצוע הבדיקה; מחשיפתם 
 False( של אזורים אינטימיים; מאפשרות של בדיקה שלילית כזובה
negative( או לחלופין, מבדיקה חיובית כזובה )False positive(, אשר 

גורמת לחרדה מיותרת ]8[. 
חיסרון נוסף, הגורם להטיית תוצאות הבדיקה הגינקולוגית, הוא 
הסתמכות היתר של הרופאים על ממצאי דימות כסקירת על שמע 
של האגן ]10[. נתונים מהספרות העדכנית מעידים על כך שבדיקה 
גינקולוגית שגרתית בנשים בריאות ואי תסמיניות, אינה יכולה 
להוות בדיקת סקר לזיהוי מוקדם של סרטן שחלות. תדירות הבדיקה 
הגינקולוגית השגרתית בנשים בריאות ואי תסמיניות לא הוגדרה 
באופן ברור דיו על ידי איגודים גינקולוגיים בעולם ובישראל. האיגוד 
האמריקאי לגינקולוגיה )ACOG( ממליץ על ביצוע בדיקה גינקולוגית 
שגרתית בנשים בריאות ואי תסמיניות אחת לשנה החל מגיל 21 שנים 
]11[. נראה הגיוני וסביר לאמץ המלצות אלו גם בישראל. הבדיקה 
הגינקולוגית בקרב נשים צעירות מגיל 21 שנים ומתבגרות יכולה 
להתבצע בהתאם לנסיבות ולצרכים קליניים. אין המלצה לביצוע סקר 
למחלות המועברות במגע מיני בזמן הבדיקה הגינקולוגית השגרתית. 

)PAP–משטח מתאי צוואר הרחם )בדיקת ה
משטח תאי מצוואר הרחם )Pap test( מהווה אמצעי סקירה לזיהוי 
 ,1995 משנת  הרחם.  בצוואר  סרטניים  טרום  מצבים  של  מוקדם 

בגילים -54 צוואר הרחם בסל הבריאות לנשים  נכללים משטחי 
זאת,  עם  יחד   .]12[ שנים  לשלוש  אחת  של  בתדירות  שנים,   35
מממצאי הסקר שנערך על ידי החברה הישראלית לקולפוסקופיה 
ופתולוגיה של צוואר הרחם עולה, כי מחצית מהנשים בישראל עם 
נגעים טרום ממאירים בדרגה חמורה אובחנו מתחת לגיל 35 שנים 
]13,12[. ההמלצה של האיגוד הישראלי לגינקולוגיה היא להתחיל 
שתי  מפורשות   60 בגיל  ואם  שנים,   25 בגיל  הסקר  תוכנית  את 
הבדיקות כתקינות, ניתן להפסיק את בדיקות הסקר ]12[. בהקשר 
יש   HPV–ה נגיף  נגד  שחוסנו  בנשים  שגם  להדגיש,  הראוי  מן  זה 

 .)Pap test( להמשיך בתוכנית הסקר על ידי משטח מצוואר הרחם

צפיפות העצם
ירידה בצפיפות העצם חלה עם הגיל ושכיחה יותר בנשים ]14[, 
בעיקר לאחר גיל חדילת אורח )'גיל המעבר'(. החל מינואר 2000 
 60 גיל  מעל  ונשים  הבריאות,  בסל  העצם  צפיפות  בדיקת  נכללת 
]4[. נשים  שנים זכאיות לבדיקת צפיפות עצם אחת לחמש שנים 
מעל גיל 50 שנים שלהן או לקרובי משפחתן מדרגה ראשונה היה 
  )BMI<19(שבר עקב דלדול עצם, או שמשקל גופן נמוך ביחס לגובה
 Selective , או שהן מטופלות בביפוספנטים או בתרופה מקבוצת 
SERM( Estrogen Receptor Modulators(, זכאיות לבדיקת צפיפות 

עצם פעם בשנתיים. 

גילוי מוקדם של מחלת הסרטן
זיהוי מוקדם של סרטן מכל סוג מהווה מפתח חשוב ביותר בדרך 
חיים. לרוב, אבחון המחלה בשלבים המוקדמים  ולהצלת  לריפוי 
מעלה את שיעורי הריפוי לכ–90%. בחלק מהחולים קיימות בדיקות 

)כמו  מוקדם  לזיהוי  יעילות  סקר 
הכרכשת(,  סרטן  או  השד  סרטן 
פותחו  לא  אחרות  במחלות  ואילו 
)כמו  יעילות  סקר  בדיקות  עדיין 
סרטן השחלות או סרטן הריאות(. 
סרטן הכרכשת: סרטן הכרכשת 
והחלחולת )Colorectal cancer( הוא 
הסרטן השני בשכיחותו בישראל, 
במידה  ובגברים  בנשים  ופוגע 
שווה ]15[. בדיקת דם סמוי בצואה 
מפחיתה את שיעור התמותה מסרטן 
בתנאי  לפחות,  ב–30%  הכרכשת 
שהיא מבוצעת מדי שנה החל מגיל 
50 שנה ]16[. זוהי בדיקה פשוטה 

לביצוע, הנערכת בבית ואינה פולשנית. אולם למרות שקולונוסקופיה 
נחשבת בדיקה יעילה לגילוי מוקדם של סרטן הכרכשת, לא נמצאו 
עד עתה הוכחות לכך שהבדיקה כבדיקת סקר מפחיתה בצורה 
משמעותית את הסיכון לתמותה של הנבדקים, כפי שסברו בעבר ]17[. 
בהתאם להמלצת משרד הבריאות הישראלי והאגודה למלחמה בסרטן 
בישראל, על כל מבוגר לעבור בדיקת דם סמוי בצואה אחת לשנתיים 
החל מגיל 50 שנה ]15,4[. אין המלצה לביצוע קולונוסקופיה כבדיקת 

סקר באנשים בסיכון נמוך. 
סרטן הריאות: המחלה מאובחנת לרוב מעבר לנקודת מפנה 
קריטית המצוייה מוקדם מאוד בציר המהלך הטבעי של המחלה 
]18[, ולכן בדיקת סקר אינה יעילה למטרה זו. בהתאם לכך, אין 
הצדקה לבצע בדיקת סריקה לזיהוי מוקדם של סרטן הריאה )על 
ידי צילום בית החזה, בדיקה ציטולוגית של הליחה או טומוגרפיה 

 � בדיקות סקר מאפשרות 
זיהוי מוקדם של מחלות או 

מצבים המובילים להתפתחות 
מחלות בקרב נשים.

בדיקות הסקר שכל אישה  � 
 חייבת לבצע כדי לשמור 

 על בריאותה, נחלקות 
לבדיקות כלליות ולבדיקות 

הקשורות ברפואת נשים.

 � תדירות בדיקות הסקר 
נקבעת בהתאם לסוג הבדיקה. 
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מחשבית( באוכלוסיה הכללית, לרבות במעשנים ]14[.
סרטן השד: סרטן השד הוא המחלה הממארת השכיחה ביותר 
בישראל. יחד עם זאת, זיהוי מוקדם של סרטן השד מעלה את סיכוי 
הריפוי לכ–90% ]15[. ניתן לבצע בדיקת סקר לזיהוי מוקדם של סרטן 
שד על ידי בדיקה ידנית או ממוגרפיה ]19[. הבדיקה ידנית היא בעלת 
רגישות נמוכה )כ–54%(, אך בעלת סגוליות גבוהה מאוד )כ–97%(, 
ולכן מומלצת מאוד בגילים הצעירים יותר שאינם במסגרת בדיקת 
הסקר הממוגרפית ]19[. האגודה למלחמה בסרטן בישראל ממליצה 
על ביצוע הבדיקה אחת לשנה, אך אינה מציינת החל מאיזה גיל ]15[. 
על פי המלצת משרד הבריאות הישראלי והאגודה למלחמה בסרטן 
בישראל, בנשים בדרגת סיכון רגילה מומלצת בדיקת ממוגרפיה 

אחת לשנתיים החל מהגילים 74-50 שנים ]15,4[. 
לנשים הנמצאות בקבוצת סיכון עם אח או אחות שחלו בסרטן, 
הבדיקה מומלצת פעם בשנה החל מגיל 40 ]15,4[. מוטציות גנטיות 
ל–BRCA נמצאו ב–10.1% מחולות סרטן השד יהודיות ממוצא 
אשכנזי וב–2.2% מחולות סרטן השד יהודיות ממוצא ספרדי ]15[. 

שכיחות זו אינה מצדיקה ביצוע סקר גנטי )BRCA( באוכלוסיה עם 
סיכון רגיל לסרטן שד. 

סרטן השחלות: לפי הפרסומים בספרות העדכנית, אין בדיקת 
סקר יעילה לזיהוי מוקדם של סרטן השחלות. כאמור, בדיקה 
גינקולוגית שגרתית בנשים בריאות ואי תסמיניות לא נמצאה יעילה 
כבדיקת סקר לזיהוי מוקדם של סרטן שחלות ]5[. היעילות של 
בדיקת על שמע כבדיקת סקר לזיהוי מוקדם אף היא אינה משביעת 
רצון ]20[. רמות הסמן הביוכימי CA-125 אינן מועילות בזיהוי 
מוקדם של סרטן שחלות, מאחר שקיימים מצבים רפואיים נוספים 
טבים )Benign( ואחרים, פרט לסרטן השחלות, שבהם נצפית עלייה 
ב–CA, ומאחר שהסמן נמדד ברמות מוגברות מהטווח התקין ב–50% 
בלבד מהחולות בשלב הראשון של המחלה ]19[. כאשר קיים גוש 
בטפולה, היכולת להסתייע ברמות  CA 125 לשם אבחנה מבדלת בין 
גוש טב לממאיר היא בדרגת רגישות של 61%-90%, בדרגת סגוליות 
של 71%-93%, בדרגת יכולת ניבוי חיובית של 35%-91%, ובדרגת 

יכולת ניבוי שלילית של 67%-90% ]21[. 

לסיכום
כלליות  בדיקות  הן:  אישה  חיי  במהלך  המומלצות  הסקר  בדיקות 
גינקולוגית;  בדיקה  ראייה(;  ובדיקת  כולסטרול  דם,  לחץ  )משקל, 
או מצבים  מוקדם של סרטן  לגילוי  ובדיקות  צפיפות עצם;  בדיקת 
טרום סרטניים )משטח מצוואר הרחם - Pap test, דם סמוי לצואה 
וממוגרפיה(. תדירות ביצוע הבדיקות הללו והגיל המומלץ להתחיל 
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ביבליוגרפיה

טבלה 1:
הבדיקות שכל אישה חייבת לבצע כדי לשמור על בריאותה

תדירות בדיקה גיל מומלץ

אחת לשנה משקל, לחץ דם 18 שנים ואילך

אחת לשנה בדיקה גינקולוגית 21 שנים ואילך

אחת ל–3 שנים PAP 60-25 שנים

אחת ל–5 שנים כולסטרול 65-45 שנים

אחת לשנתיים דם סמוי בצואה 50 שנים ואילך

אחת לשנתיים ממוגרפיה 74-50 שנים

אחת ל–5 שנים צפיפות העצם 60 שנים ואילך

אחת לשנה ראייה 75 שנים ואילך
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האם ועדות הלסינקי מגנות על הנכללים בניסויי אדם

כרוניקה

 Institutional review( מטרתן של ועדות הבדיקה המוסדיות
boards(, המכונות בישראל "ועדות הלסינקי", היא להגן על 
הנכללים בניסויי אדם. הוועדות נוצרו כדי לספק בקרה עצמאית 
על המחקר הרפואה, להעריך את ההיבטים האתיים של המחקר, 
ולבדוק האם קיים ניגוד עניינים בקרב החוקרים. קריסטין גריידי 
 .)JAMA 2010;304:1122( התייחסה לסוגיית הוועדות ותפקודן
רוב המחקרים הרפואיים עובדים דרך ועדות אלה, ולעיתים 
יותר מפעם אחת. בנוסף לבדיקת הציות להנחיות בניסויי אדם, 
הוועדות אחראיות לעיתים לבקר את הערך המדעי של המחקר, 

ניגוד עניינים וציות להנחיות הגנת הפרטיות.
 למרות ההשקעה הרבה בתקציב ובזמן בוועדות אלה, עולה 

־ביקורת על תפקודן. הוועדות מתוארות לעיתים כבלתי מתפק
דות, וככאלה המתרכזות יותר בהגנת המוסדות מאשר בהגנה על 
הנכללים בניסויים. חוקרים, מוסדות ולעיתים אף חברי הוועדות 
מתלוננים על עומס רב, ביורוקרטיה, פירוש בלתי גמיש של 
הנחיות, התרכזות בפרטים לא חשובים והטלת אחריות להיבטים 

שאין בהם קשר להגנה על הנכללים בניסויים.
 בלדסו, אחד המבקרים את הוועדות, טוען כי הן פגעו בקריירה 
של סטודנטים, עיכבו התקדמות של רופאים וחוקרים לקבלת 
קביעות, והקהו את המהות של מסורות אינטלקטואליות. כיום, 
אין למעשה מידע האם עבודת הוועדות אכן מגנה על הנכללים 

בניסויי אדם. היימן טוען, כי המידע הזמין מצביע על כך שקיימת 
הוצאה כספית ניכרת בעבודת הוועדות, שהן בלתי יעילות ובלתי 
עקביות, וכי הן מתרכזות במילוי טפסים ובציות בירוקראטי. הוא 
מוסיף, כי אין כל הוכחה לכך שעבודת הוועדות מספקת שיפור 

כלשהו, ובוודאי לא שיפור המצדיק את ההוצאות. 
מדד חשוב ליעילות הוועדות הוא הגנה על הנכללים מסיכון 
ומנזקים. אך אין כל אגירה מסודרת של הערכת הסיכונים, ואפילו 

־אם הייתה אגירה כזו, קשה לייחס את התרומה של עבודת הווע
דות להורדת רמת הסיכון, מאחר שההגנה על הנכללים בניסויי 
אדם אינה נחלתן של הוועדות הללו בלבד. הועלו הצעות לאמץ 
עקרונות של אבטחת איכות מתחומים אחרים לעבודת הוועדות, 
להעריך את הדיונים, לבחון את הצדקת ההחלטות, לקבוע יחס 

סיכון לעומת התועלת, ולבדוק תהליכי קבלת הסכמה מדעת. 
 הבנת ציפיותיהם של הנכללים בניסויים יכולה לעזור בקביעת 
אמות מידה מתאימות להערכת יעילות הוועדות. קבוצה במכוני 
הבריאות הלאומיים בארה"ב המטפלת בהיבטים אתיים, החלה 
במחקר שנושאו: באיזו מידה מגנות הוועדות על זכויות הנכללים 

בניסויי אדם ותומכות באותו זמן במחקר אתי.
 

איתן ישראלי

 שונות גנטית תורמת לכשל החיסון כנגד החיידק 
המופילוס אינפלואנזה

כרוניקה

הדבקה פולשנית בחיידק המופילוס אינפלואנזה נדירה יחסית 
לאחר קבלת חיסון מתאים. עם זאת, בילדים שלקו בזיהום זה לא 

נמצאו עד עתה מאפיינים סגוליים. 
לאדהני וחב' מלונדון ניסו למצוא מכנה משותף בילדים שלקו 
 Clin Infect Dis( בזיהום מהמופילוס אינפלואנזה למרות שחוסנו
51:761;2010(. החוקרים מצאו, שגנוטיפ רצסיבי הומוזיגוטי בגן 

במערכת ה־TIRAP קשור עם כשל החיסון לחיידק. TIRAP קשור 
־להתחלת שרשרת תגובות המייצרות ציטוקינים דלקתיים, והחו

קרים משערים שבילדים עם הגנוטיפ המצוין לעיל, מתרחשת 
תגובה חיסונית מוגברת העלולה להוביל להלם זיהומי ואף 

לתמותה.
איתן ישראלי




