לינק לקובץ:
תוכנית:
תאריך:
שעה:
רשת:

http://www.ifat.com/VT/Trans.aspx?ID=5234404&CID=31228352

עושים שינוי
02/10/2013
15:39:54
ערוץ 10

כותרת :ראיון עם ד"ר טלי לוי מהמחלקה
הגניקולוגית במרכז הרפואי וולפסון,
סמדר פלד

; חזרנו .וירוס הפפילומה הוא

נגיף מאד שכיח

שפוגע כמעט בכל מי שקיים יחסי מין .לא אחת הוא גורם
ליבלות טורדניות .הבעיה מתעוררת סביב זנים מסוכנים של הוירוס
שגורמים לגידולים סרטנים .בשנים אחרונות החלו לתת לנערות
חיסון חדש שאמור למנוע התפתחות של תאים סרטנים .אבל
לאחרונה התעורר ויכוח סביב היעילות של החיסון הזה .איתי
באולפן ד"ר טלי לוי מנהלת היחידה לגניקולוגיה אונקולוגית במרכז
הרפואי וולפסון ,פרופ' עוזי בלר -מנהל אגף נשים ויולדות בבית
החולים 'שערי צדק' שלום לכם.
; שלום שלום.

ד"ר טלי לוי
פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;שלום רב.

; ד"ר לוי ,אני מבינה שאת דווקא בעד החיסון .אין

לך לבטים.
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; ממש לא .אני חושבת שהחיסון הזה יש לו

ד"ר טלי לוי

חשיבות רבה מאד .החיסון הזה כבר ניתן בערך בשנת 2006
בקרוב ל 120-מדינות בעולם .באמת בהרבה מאד מדינות .הוא
נכנס שם לתוכנית החיסונים של בתי הספר .בשנים אחרונות הוא
הוכיח יעילות מירבית,ב זה שם יש לנו הפחתה של השינויים
הטרום סרטנים בצוואר הרחם .גם ביבלות ויראליות שנגרמות גם
כן על ידי

וירוס הפפילומה האנושי.

סמדר פלד

; פרופ' בלר ,מה עמדתך ,משום שאני מבינה שאתה

טיפונת מסוייג?
פרופ' עוזי בלר

; א' אני מסוייג תמיד בדברים כאלה .ספקן

הרבה יותר גדול מטלי .החיסון הזה הוא הבטחה שכולנו ציפינו
לה .גם אני .אני לא נגד חיסונים .אני בעד חיסונים שהם יעילים.
הכנסת

חיסון לפני שש שבע שנים זה תקופה מאד קצרה דרך

אגב .הוא מוכנס בעולם בערך ב 50-מדינות .קמפיין שיווקי מאד
אגרסיבי של היצרניות .אני חושב שאינפורמציה .אני מאד מאמין
שאינפורמציה שקיימת כרגע לא מעידה על יעילות כל כך גבוהה,
כפי שצויין .אי אפשר להגיד באופן חד משמעי שהוא מנע גידול
סרטני אחד אפילו בעולם כולו.
סמדר פלד

;נשאלת השאלה אם זה מזיק .כלומר..

פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;שניה,ר גע.

; אוקיי.
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פרופ' עוזי בלר

; נתחיל עם היעילות .בנושא היעילות אנחנו

בספק גדול מאד לגבי היעילות .החיסונים האלה הם מיועדים נגד
שני זנים של וירוסים בלבד .יש עוד בערך  15-20זנים בעלי
פוטנציאל סרטני שלא כלולים בחיסון הזה .גם אני וחברים שלי
זהינו לא מעט נשים שחוסנו .פיתחו אחרי זה גידול סרטני ,למרות
הכל.
סמדר פלד

;אוקיי.

פרופ' עוזי בלר

;השאלה השניה שנשאלת ,אז נתחיל מהיעילות

שלדעתי היא בספק.
סמדר פלד

;את זה הבנו .אבל אני שואלת מה הנזק ,כלומר ,גם

אם היעילות היא לא יעילות מלאה  ,עדיין למה לא לעשות?
פרופ' עוזי בלר
המוני ,אני רוצה

; השלב הבה בהגדרה ,בהכנה של חיסון לשימוש
להסביר שוב שמדברים על חיסון,

זה מתן תרופה לאנשים בריאים .זה לא אנשים חולים.
זה מאסות גדולות מאד ,שכבות גיל של אנשים בריאים עם כל
מה שכרוך בזה .לכן תופעות הלוואי צריכות להיות מינימאליות ,עד
אפסיות ,מאובטחות לחלוטין .לנו צריכה להיות תחושה בטוחה מאד
שאנחנו נותנים לבנות צעירות חיסון ,שאנחנו לא חושפים אותם
לשום סיכון.
סמדר פלד

; יש פה סיכון? ד"ר לוי ,שניה ,בוא ניתן הזדמנות,

פרופ' בלר ,לד"ר לוי להגיב.
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;אני רוצה רגע להדגיש רגע כמה נקודות .סרטן

ד"ר טלי לוי

צוואר הרחם זו מחלה שלוקח לה בין  10-20שנה להתפתח .לפני
הופעה של סרטן צוואר הרחם מתחילים לראות את השינויים
הטרום סרטנים .זאת אומרת אם אנחנו רוצים לראות את היעילות
של החיסון ,בשנים הראשונות לחיסון הזה ,אנחנו לא נראה את זה
מבחינת הפחתה של סרטן .אנחנו כן נראה את זה מבחינת הפחתה
של השינויים הטרום סרטנים .זה כבר מה שמתחילים לראות
עכשיו .עכשיו..
פרופ' עוזי בלר

;צריך לתקן משהו ,רגע ,טלי .צריך לספר את כל

העובדות.
; אני נתתי לך לדבר.

ד"ר טלי לוי
פרופ' עוזי בלר

; כן ,אבל החיסון מונע תופעות טרום סרטניות

רק בזנים שיש בחיסון.
; אוקיי .רגע ,אתה לא נתת לי לסיים.

ד"ר טלי לוי
פרופ' עוזי בלר
ד"ר טלי לוי

;כשבדקו את זה באופן כללי.
; פרופ' בלר דקה .בערך שבעים אחוז מסרטני

צוואר הרחם נגרמים מהזנים  16ו 18-שזה זנים שנמצאים בחיסון.
עוד  30אחוז נוספים זה זנים אחרים שהם הרבה פחות שכיחים.
לכן גם החיסון יוצר כנגד ה 16-וה 18-כי הם חשובים יותר.
סמדר פלד

; אז פרופ' בלר ,אמנם חיסון חלקי לטענתך ,אבל

למה לא לחסן .האם יש? מה תופעות הלוואי המסוכנות?
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פרופ' עוזי בלר

;אני רוצה לחזור אחורה .אנחנו נורא אוצים

לקבל תוצאות מיידיות וטובות ,אבל זה לא עובד ככה .בטח לא
בביולוגיה .נכון לעכשיו ,שני זנים עיקרים גורמים לסרטן ,ברגע
שאתה נלחם בשניים אלה ,האחרים מתרבים ותופסים את מקומם.
סמדר פלד

; זה אנחנו עדיין לא יודעים.

פרופ' עוזי בלר

; זה תופעה ידועה .זה תופעה ידועה בווירולוגיה

והיא מוכרת ,למי שמכיר את החומר.
סמדר פלד

;השערה .אפשר להגיד שזו השערה?

פרופ' עוזי בלר
ד"ר טלי לוי

;זה עדיין השערה.

פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;שניה.

; לא ,ממש לא .הדברים האלה..

; לא נסכים כאן על כלום אני מבינה.

פרופ' עוזי בלר

; לא  ,לא נסכים כי אני ממש חושב שאנחנו

מחוייבים לציבור שלנו באילו שהן אמות זהירות  .כשאני שומע
אנשים במשרד הבריאות אומרים חד משמעית וללא ספק ,אני
מתחלחל .עכשיו לגבי תופעות הלוואי ,תופעות הלוואי הן כמובן לא
בכמות מאסיבית .זה תמיד בכמויות קטנטנות .מאד קשה לחבר
את תופעות הלוואי במדוייק לחיסון עצמו .זה לא שאנשים כולם
נחשפים וסופגים ממנו .אבל מדובר על חיסון שיוצר תגובה
חיסונית אימונולוגיות כנגד הנוגדן שמכניסים אותו ,סליחה ,האנטיגן
שמחדירים אותו לגוף .הנוגדים האלה יש להם פוטנציאל לעושת
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הרבה דברים נוספים .אחת הסיבות שהנושא עלה שוב לכורות
בשבועיים אחרונים ,למרות שכבר אושר בסל הבריאות ,היתה
חשיפה של מספר אנשים על ידי חוקר ישראל בכיר ,של יהודה
שנפלד ,שפירסם שני מאמרים רצינים על תופעות לוואי קשות
בנשים צעירות.
סמדר פלד

;מה הן?
;אחת היתה תופעת מחלת הלופוס ,הזאבת אצל

פרופ' עוזי בלר

מספר נשים .השניה היתה אי ספיקת השחלות על רקע של תקיפה
אימונית של הגוף כנגד עצמו .עכשיו גם אני עצמי לא משוכנע
שהתופעות האלה הם לחלוטין קשורות לחיסון ,אבל אני מעדיף
במחלה שבארץ היא כל כך נדירה ,ילדה בת  14שתקבל חיסון,
הסיכון שלה לחלות בסרטן צוואר הרחם הוא אפסי .הוא הרבה
יותר קטן מאשר להיפגע בתאונות דרכים ,או להיחשף לתופעות
לוואי של החיסון.
אז אנחנו צריכים לשים דברים בפרופורציה.
סמדר פלד
ד"ר טלי לוי
סמדר פלד
ד"ר טלי לוי

; ד"ר לוי ,אני רוצה לשאול אותך רגע.
; אני גם כן רוצה להתייחס רגע לענין.
; בבקשה.
; של תופעות הלוואי .נעשו המון מחקרים בענין

הזה של החיסון על מאות אלפי נשים ,ואחרי שהשלב של
המחקרים הסתיים יש מה שנקרא 'מחקרים לאחר שיווק'.
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שעוקבים בעולם  -אף די איי ,סי די סי ,גורמים אירופאים אחרי
תופעות הלוואי של החיסון ,שהוא כבר ניתן תכלס בשטח .מה
שרואים זה שמבחינת שיעורי התופעות לוואי ,אין איזה שיעור
מיוחד מעבר מה שקורה באוכלוסיה הרגילה של כל המחלות
האוטו אימוניות האלה.
פרופ' עוזי בלר
ד"ר טלי לוי
סמדר פלד

;אני חייב להתייחס לזה.
; עוד דבר אחד..

;חברים אני רוצה להזכיר לכם שיש עכשיו או נערות

ששומעות אתכן ,או הורים לנערות.
פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;נכון.

;אני רגע רוצה לשאול ,לקבל שורה תחתונה ,פרופ'

בלר נתחיל בך ,האם אתה ממליץ להם עכשיו בנקודת הזמן
הנוכחית של לחסן?
פרופ' עוזי בלר

; טוב .ד"ר לוי ואני השתתפנו הבוקר בפגישת

חירום כמעט של מנכל משרד הבריאות עם כל הצוותים שעוסקים
בתחום הזה במשד הבריאות ויועצים לו ,שבהם אני הייתי המיעוט
הגדול ,המיעוט הקטן.
סמדר פלד

; המיעוט הבולט.

פרופ' עוזי בלר

;המיעוט הזעיר הזעיר .אבל היתה גם נציגה של

משרד הבריאות שעוקבת אחרי תופעות הלוואי.
סמדר פלד

; פרופ' בלר ,תשובה .ממליץ לאנשים לחסן או לא
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לחסן?
פרופ' עוזי בלר

; התשובה שלי לדחות את תחילת החיסון עד

שהתנאים יהיו הרבה יות רמדוייקים ובטוחים.
סמדר פלד

;אוקיי.

פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;אני כרגע לא שקט.

; ד"ר לוי בבקשה ,סיכום ממך ,רק תחדדי אם

מחסנים למה לפני קיום יחסי מין.
; מבחינתי צריך לחסן את כל הבנות בגילאי בית

ד"ר טלי לוי

הספר כי חייבים לתפוס את הבנות האלה שהם בבית ספר .ברגע
שנותנים את תוכנית החיסונים לא במסגרת מסודרת,מתחסנים פחות
מ 50-אחוז.
סמדר פלד

;אוקיי .לפני קיום יחסי מין בגלל סכנת הידבקות

גבוהה?
פרופ' עוזי בלר
סמדר פלד

;בגלל סכנת ההידבקות.

;אוקיי.

פרופ' עוזי בלר

; נדבקים בוירוס בשנים הראשונות לקיום יחסי

מין.
סמדר פלד

;תודה רבה לשניכם.

ד"ר טלי לוי
פרופ' עוזי בלר

; תודה רבה.
; תודה רבה.
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