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  מומחים לבחינת הקשר הסביבתי האפשרי  ועדת
  מחלות סרטןמספר בין חשיפת צוללים למי הקישון ובין 

  

  2013ינואר 
  
  

  הקדמה
מומחים לבקשת האגף לשיקום נכים של משרד הביטחון כדי ועדת ה תמונ 2012בחודש מרץ 

לדון באפשרות לקשר סיבתי בין חשיפה למי הקישון ובין מחלות סרטן הערמונית, סרטני 
העור,  סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה, סרטן כליות. חברי הועדה (מומחה 

ומחה לרפואה תעסוקתית) הכינו לאונקולוגיה, מומחה לאורולוגיה, מומחה למחלות עור, מ
סקירות בתחום העיסוק הספציפי שלהם וסקירות אלו נדונו בהרכב המלא לצורך הכנת מסמך 

  מסכם בנוגע לשאלה הנ"ל. 
  

  סביבתית למחלה-כללים לקביעת קשר סיבתי בין חשיפה תעסוקתית

  

בספרות הרפואית ככלל ובקרב המומחים לרפואה תעסוקתית בפרט לא מקובל לקבוע קשר 
סיבתי בין חומר מסוים והיארעות מחלה רק ע"י הצגת  נוכחותו  של חומר כימי מסוים והצגת 
תיעוד  מהספרות כי החומר הנדון בעל פוטנציאל לגרום למחלה. אין להתעלם בדיון על קשר 

כמו: עוצמת החשיפה, משך החשיפה, דרכי החדירה לגוף. למשל,  סיבתי מנתונים חשובים
כאשר רמת החשיפה לחומר בעל פוטנציאל מזיק נמוכה במידה רבה מאוד מן הרמה 
המרבית הידועה כבעלת השפעה בריאותית כלשהי על בני האדם לפי הספרות המדעית 

גורמי סיכון אחרים (ומזו המותרת בחוק), אין מקום לבסס קשר סיבתי. יש להתחשב גם  ב
תעסוקתיים") למחלה הנדונה ולבחון את משקלם יחסית לחשיפה התעסוקתית. לפיכך, - ("לא

רפואיים לקביעת קשר סיבתי בין חומר ומחלה אשר נוסחו -נקבעו קריטריונים מדעיים
  על ידי האפידמיולוג הבריטי ברדפורד היל ומקובלים עד היום:  1965לראשונה בשנת 

  

פי כמה יותר שכיחה המחלה הנחקרת בקרב אנשים  - ) Strength( חוזק הקשר •
סרטן ריאה שכיח פי  - . (למשל:החשופים בהשוואה לשיעורה בקרב בלתי חשופים

ויותר בקרב מעשנים בהשוואה לשיעורו בקרב אלו שאינם מעשנים). נקודת  10
המוצא בקביעת חוזק הקשר היא זיהוי נכון של אוכלוסיית החשופים והבדלתה 
מאוכלוסיית הבלתי חשופים ולאחר מכן קביעת אבחנה מדויקת של המחלה שאותה 

 חוקרים בקרב שתי הקבוצות. 
  

כאשר הקשר בין חשיפה למחלה מדווח ממדינות  -) Consistency( עקביות הקשר •
הקשר בין עישון סיגריות לסרטן  - (למשל: שונות בזמנים שונים ובנסיבות שונות

 ים שונים בכל רחבי העולם בעקביות וללא דיווחים סותרים). ריאה, נמצא על ידי חוקר
 

קיומו של קשר ספציפי בין חשיפה מסוימת לבין מחלה  -) Specificity( סגוליות •
חשיפה לאסבסט גורמת  -(למשל: מסוימת, מחזק את סבירות הקשר הסיבתי

שידועים לסרטן קרום הריאה מסוג מזותליומה ואין כיום גורמי סיכון בולטים אחרים 
 כגורמים לסרטן זה). 

    

קיומו של מנגנון פעולה או השערה יש להראות  -) Plausibility( היגיון ביולוגי •
 חוקרים הצליחו להראות -. למשל:הגיונית שיסבירו את הקשר בין חשיפה למחלה

  מדוע קרינה רדיואקטיבית במנה מתאימה גורמת סרטן, ע"י כך שהוכיחו שהקרינה      
  שבגרעיני התאים וכתוצאה מכך לתהליך שיוביל DNA -עלולה לגרום לשינויים ב       
  לשגשוג בלתי מבוקר שלהם.      

  

 . החשיפה קדמה להופעת המחלהצריך להראות כי  -) Temporality( תזמון •
  

ככל שהחשיפה גבוהה יותר הסבירות  -) Biological gradient( יחס מנה תגובה •
  תר.לתחלואה עולה יו
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 . ביצוע ניסוי תומך בקיום קשר סיבתיישנם מקרים בהם  -) Experiment( ניסוי •
  

התאמה של הקשר בין חשיפה לבין מחלה לעובדות  -) Coherence( לכידות •
. יצירת מעין תמונת פסיפס שכל חלקיה הידועות אודות המהלך הטבעי של המחלה

לאחר שנצפה קשר חזק בין עישון סיגריות  -מסתדרים ביחד ללא סתירות. למשל:
לסרטן ריאה, נמצא כי הדרכה מתאימה, שהפחיתה את שיעור העישון באוכלוסיות 

 מסוימות, הפחיתה את התחלואה בסרטן ריאה באותן אוכלוסיות. 
  

יתכן היקש מקשר סיבתי ידוע לגורם מסוימות בנסיבות  -) Analogy( הקבלה •
אחרי שנתגלה קשר בין חשיפה לקרינת רנטגן וסרטן הסיקו  - . למשל:תחלואה דומה

כי גם קרינה רדיואקטיבית עלולה לגרום לתחלואה דומה, מכיוון ששתיהן הן קרינות 
 מייננות).

  ? האם ניתן לישם הכללים הנ"ל ביחס לפרשת הקישון

שת הקישון אין נתונים על צוללים שצללו בריכוזי חשיפה נמוכים בהשוואה יש לציין כי בפר
תגובה). הנתון היחיד שהבדיל בין "צוללים -לאחרים שצללו במים מזוהמים יותר (יחס מנה

כבדים" לאחרים עפ"י ועדת החקירה בעניין נחל הקישון היה כמות שעות הצלילה ולא ריכוז 
החשיפה אכן אירעה לפני היארעות המחלה, אם כי המזהמים שבו צללו. באשר לתזמון, 

בנושא מחלות סרטן מדובר בעיקרון במחלות של הגיל המבוגר ומרבית הצוללים היו צעירים. 
כמו כן, כדי להדגים לכידות צריך להוכיח כי בעקבות הפסקת הצלילות בקישון ירדה באופן 

ים בשייטת. כיום אין משמעותי שכיחות התחלואה במחלות הסרטן הנטענות בקרב צולל
נתונים כאלו. בנוגע לעקביות הקשר, אין בעולם דיווחים על מחקרים הנוגעים להשפעה 
בריאותית של צלילה במים מזוהמים במתאר דומה לקישון. לא ידוע על קשר ספציפי בין 
חשיפה מסוימת לבין מחלת סרטן מסוימת (סגוליות) למעט מחלות סרטן מסוימות כמצוין 

  לעיל. 
  

  תעסוקתית ותחלואה אונקולוגית-חשיפה סביבתית
בני אדם בעולם המתועש  2-3מחלת הסרטן היא מחלה שכיחה ביותר כיום. אדם אחד מכל 

ככלל, סרטן נגרם ע"י שינויים גנטיים בגרעין התא, תהליך יפתח סרטן כלשהו במהלך חייו. 
טבעי שעובר הגוף במהלך הזדקנותו. מסיבה זו גיל נחשב כיום לגורם סיכון חשוב 
בהתפתחות מרבית סוגי הסרטן. כיום מקובלת ההנחה שישנם גורמים מסוימים אשר מאיצים 

פיסיקליים, גורמים ויראליים, גורמים שינויים גנטיים בגרעין התא כגון: גורמים כימיים, גורמים 
  בקטריאליים, גורמים הורמונאליים,  גורמים תורשתיים ותפקוד לקוי של מערכת החיסון. 
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חולי סרטן  23,500-אלף חולי סרטן ומידי שנה מאובחנים כ 120 - בישראל חיים כיום כ
תח של תפסה מחלת הסרטן נ 2008חדשים. בהתפלגות סיבות המוות בישראל בשנת 

  מכלל הפטירות.  25.8%
  

כאשר חשיפה תעסוקתית גורמת להיווצרות סרטן, נדרש פרק זמן משמעותי בין תחילת 
החשיפה לחומר המסרטן ועד להתפתחות הממאירות. פרק זמן זה מכונה תקופת חביון 

)latency שנים במקרים של לויקמיה כתוצאה מחשיפה  3-5). משך תקופת החביון נע בין
שנים ויותר לסוגים מסוימים של מזותליומה שנגרמה מאסבסט.  40לקרינה או לרעלן  ועד 

  שנים.     12-25מאידך, לגבי מרבית הגידולים תקופת החביון נמשכת בסביבות 
  

 בהקשר לצלילה במי נחל חומרים כימיים שהוזכרו בדו"ח ועדת הקישון
  הקישון והשפעתם על בריאות האדם מבחינה אונקולוגית במינונים רעילים

  
בסעיף סיכום מצב המזהמים בקישון קבעה ועדת החקירה בעניין ההשלכות של פעילות 
צבאית בנחל הקישון ומימי הסביבה על בריאותם של חיילי צה"ל שהופעלו במקום ("ועדת 

' הכילו מימי נחל הקישון חומרים שהם מזהמים המוכרים 50 -ה שמגר") כי החל משנות
מבחינה מדעית כמזיקים וכמסכני בריאות. מידת התכולה של החומרים האמורים במים 
השתנתה, מבחינת הכמות והעוצמה, עם התעצמות ההזרמה של השפכים התעשייתיים ושל 

' החלה מגמה 90 -נות ה השפכים מהרשויות המקומיות שהזרימו ביוב אל הנחל ומאמצע ש
  של ירידה בכמות ההזרמה.

  
הוועדה קבעה כי מתקבלת תמונה המצביעה על הימצאות שני סוגי חומרים במים: חומרים 
אנאורגניים (בעיקר מתכות) וחומרים אורגניים. הוועדה קבעה כי המתכות הבאות נמצאו במי 

ניקל, קובלט, קדמיום, כספית, הקישון, לרבות במשקע הקרקעי: כרום, אבץ, נחושת, עופרת, 
ארסן. הוועדה הוסיפה כי יש להניח שיש גם מתכות נוספות בנחל, אולם אלו לא נבדקו. בנוגע 
לחומרים האורגניים, ציינה הוועדה כי זוהו חומרים אליפטיים בעלי אורך שרשראות שונה, 

צאו חומרים טבעתיים). כן נמ-חומרים ארומאטיים פשוטים, מותמרים ופוליציקליים (רב
המכילים כלור, ברום, ניטרו וקבוצות פונקציונליות אחרות. גם כאן הניחה הוועדה כי מספר  
החומרים האורגניים שהיו ואולי עדיין ישנם בקישון היא כנראה רבה יותר אבל בתנאים שהיו 

  מכשור הקיים כיום אין זו משימה קלה להגדירם ולזהותם. הקיימים בעבר ואפילו עפ"י 
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ועדה ציינה כי במהלך השנים לא בוצעו בדיקות שיטתיות כוללניות שיספקו נתונים לגבי כל הו
-סוגי החומרים וכמויותיהם במי הנחל והנמל ומסיבה זו קיים קושי לקבוע את הקשר "מנה

תגובה", כלומר את הקשר בין רמת החומר הבודד לבין תופעת בריאות מסוימת. הוועדה 
מקצועית בנושא חשיפה לחומרים מסרטנים מתייחסת לנשימתם ציינה כי עיקר הספרות ה

  של אותם חומרים ואילו מיעוטה מתייחסת לחשיפה עורית לאותם חומרים. 
  

  )Chromiumכרום (
  

מדובר במתכת, אשר רעילותה משתנה בהתאם למצבה החימצוני. שאיפה כרונית של כרום 
ברמות שהן מעל לרמה המרבית המותרת בתעשייה מסוגלת  (chromium VI)שש ערכי 

לגרום לסרטן ריאה. חשיפה תעסוקתית או סביבתית לחומר אינה מוכרת כגורם לסרטן 
  הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או סרטן כליות.  

  
  )Zincאבץ (

  

אינה מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית,  חשיפה תעסוקתית או סביבתית לאבץ ותרכובותיו
  סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או סרטן כליות.  

  
  )Copperנחושת (

  

חשיפה תעסוקתית או סביבתית לנחושת ותרכובותיה אינה מוכרת כגורמת לסרטן 
  סרטן כליות.  הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או 

  
  )Leadעופרת (

  

עופרת היא מתכת רעילה אולם חשיפה תעסוקתית או סביבתית למתכת ותרכובותיה אינה 
מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן 

  קיבה או סרטן כליות.  
   

  )Nickelניקל (
  

שאיפה כרונית של תחמוצות ניקל או סולפידים של ניקל ברמות שהן מעל לרמה המרבית 
המותרת בתעשייה מסוגלת לגרום לסרטן בדרכי הנשימה. חשיפה תעסוקתית או סביבתית 
לניקל ותרכובותיו אינה מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, 

  סרטן כליות.  סרטן מעי גס, סרטן קיבה או 
  

  )Cobaltקובלט (
  

חשיפה תעסוקתית או סביבתית לקובלט או לתרכובותיו אינה מוכרת כגורמת לסרטן 
  הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או סרטן כליות.  

  
  )Cadmiumקדמיום (

  

קדמיום היא מתכת רעילה. נמצאה עליה בסיכון לסרטן ריאה בקרב עובדי בתי יציקות 
ומפעלים לייצור סוללות אולם הקשר הסיבתי לא התבסס באופן מוצק. חשיפה תעסוקתית או 
סביבתית למתכת זו ולתרכובותיה אינה מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטני העור, 

  , סרטן קיבה או סרטן כליות.  סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס
  

  )Mercuryכספית (
  

כספית היא מתכת רעילה אולם חשיפה תעסוקתית או סביבתית למתכת ותרכובותיה אינה 
מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן 

  קיבה או סרטן כליות.  
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  )Arsenicארסן ותרכובותיו (
  

גני אינו גורם לסרטן. החשיפה לארסן אנאורגני בתעשייה היא בדרך הנשימה או ארסן אור
דרך העור. חשיפה בלתי מבוקרת למתכת זו עלולה לגרום לסרטן ריאה ולסרטן עור. חשיפה 
תעסוקתית או סביבתית למתכת ותרכובותיה אינה מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטן 

  יבה או סרטן כליות.  בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן ק
  

  פחמימנים ארומטיים ופחמימנים הלוגניים
  

) בנויים מאטומי מימן ופחמן. תרכובות אלה מהוות מרכיב Hydrocarbonsפחמימנים (
רוב הפחמימנים המצויים בשימוש תעשייתי ורפואי מופקים בשמן, צבע, ממסים, ודלקים. 

מנפט גולמי. חשיפה תעסוקתית או סביבתית לפחמימנים אינה מוכרת כגורמת לסרטן 
  הערמונית, סרטני העור, סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או סרטן כליות.  

  
  )(Manganeseמנגן 

  

חשיפה תעסוקתית או סביבתית למנגן אינה מוכרת כגורמת לסרטן הערמונית, סרטני העור, 
  סרטן בלוטת התריס, סרטן מעי גס, סרטן קיבה או סרטן כליות.  

  
  

  :האטיולוגיה הידועה כיום של מחלות הסרטן שבהם נתבקשה הוועדה לדון

  
  :סרטן המעי הגס  א.
  

גורמים המגבירים את שכיחות סרטן המעי הגס הם: נטייה משפחתית/גנטית, עודף משקל, 
  עודף בשר ושומנים מן החי בדיאטה, עישון ושתיית אלכוהול. 

  
הימנעות מן הגורמים הבאים גם הם, כנראה, מגבירים את הסיכון לסרטן המעי הגס: אכילת 

ילות גופנית. יש הסוברים שנטילת פירות וירקות, צריכת מאכלים המכילים קלציום ופע
  אספירין מורידה את הסיכון לסרטן המעי הגס. 

  
  :סרטן הקיבה  ב.

  

גורמים הקשורים לעלייה בשכיחות של סרטן הקיבה: עישון סיגריות, חשיפה לקרינה, הרגלי 
 Aתזונה (צריכה מוגברת של מלח, צריכה מוגברת של ניטרטים, צריכה מופחתת של ויטמין 

, צריכת מזון מעושן ומזון כבוש במלח), זיהומים שונים (הליקובקטר פילורי, נגיף Cוויטמין 
EBV נטייה גנטית ועודף משקל. כמו כן, נמצאה שכיחות מוגברת בעובדים בתעשיית הגומי ,(

  והפחם.
  
  סרטן בלוטת התריס  ג.

  

עפ"י  הגורמים העיקריים לעלייה בשכיחות סרטן זה הם חשיפה לקרינה וגורמים גנטיים.
) עם תזונה או חשיפה No clear associationהספרות האונקולוגית אין קשר ברור (

   לגורמים סביבתיים.
  

  : מקור
  

Cancer Principle and Practice of Oncology. De Vita et al: 9th   Edition, 2011.  

  

  Renal Cell Carcinoma (RCC)סרטן כליה ד.    

Campbell-Walsh Urology 10מתוך  הקדמה
th

 Edition, 2012; Vol. 2 Pages 1421-22 :

 Relative Riskהוא חשיפה לטבק עם  RCCהגורם הסביבתי המבוסס ביותר כגורם סיכון ל 
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(RR)  בהשוואה לאנשים ללא חשיפה. כל צורות השימוש בטבק מגדילות את  2.5 – 1.4של

הסיכון לחלות בסרטן הכליה, עם עליה בסיכון בהתאם לעליה בחשיפה. לאחר הפסקת 

 RCCממקרי ה  20% - 30%העישון הסיכון יורד בצורה משמעותית. שימוש בטבק אחראי ל 

השמנת יתר מקובלת כיום כגורם סיכון נוסף ל  .בנשים RCCממקרי ה  10% -  20%בגברים ו 

RCC  ב  1.07עם עליה שלRR  לכל יחידה של עליה בbody mass index (BMI) 40%. יותר מ 

גורם סיכון מבוסס נוסף הינו  בארה"ב קשורים בצורה מסוימת להשמנת יתר. RCCממקרי ה 

הכליה לרגישה יותר יתר לחץ דם, אשר גורם ככל הנראה לפגיעה כלייתית שהופכת את 

זוהו במחקר בבעלי  RCCל אף שמספר גורמים פוטנציאלים ל ע .carcinogensלהשפעות 

 aromaticsכימיקלים ביניהם  100חיים, כולל וירוסים, תרכובות עופרת, ויותר מ 

hydrocarbons לא נמצאו גורמים נוספים המעלים סיכון ל ,RCC   בבני אדם בצורה מבוססת

   וחד משמעית.

 קשר מבוסס כוללים : RCCגורמים סביבתיים שנחקרו בצורה נרחבת אך לא נמצא בינם לבין 

1 .Trichloroethylene -  בעוד מספר מחקרים הראוRR  מחקרים אחרים הראו 2 - 6של פי ,

מצא שכיחות  Brauch et alשבבסיס הבדלים אלה עומדים גורמים אחרים. מחקרם של 

באוכלוסיית חולים זו, ממצא המרמז על קשר אפשרי  VHLגן ה מוגברת של מוטציה מסוימת ב

  עם חשיפה לתרכובת.

נמצא באנשים שעבדו בתחום המתכות, כימיקלים, גומי ודפוס, וכן  RR. עליה קלה יחסית ב 2

  באלה שנחשפו לאסבסט וקדמיום, אך מידע זה אינו חד משמעי.

 RCCוהקרנות, נמצאו קשורים ל   ר ניגוד)(חומ Thorotrast. גורמים יאטרוגניים כגון טיפול ב 3

  נמוך יחסית. RRאך עם 

  
  : וסרטן כליה ספרות רלוונטית בנוגע לחשיפה לגורמים ספציפיים שנמצאו בקישון

Hydrocarbons - Trichloroethylene (TCE)  הינה תרכובת שלchlorinated hydrocarbon .

, משמשת בעיקר Group 2A “probable” human carcinogen by IARCתרכובת זו נחשבת כ 

לניקוי מתכות משמנים, וכתוסף כימי. בנוסף היא מזהם סביבתי נפוץ יחסית. העדות 

הולכת ונבנית, כאשר הדיווחים האחרונים מדגימים  RCCו  TCEהאפידמיולוגית לקשר בין 

ר . תוצאות אלה חוזרות על עצמן במספTCEעם העלייה בחשיפה ל  RCCעליה בסיכון ל 

מחקרים עם מתודולוגיות שונות וקבוצות מגוונות של חולים. כמות הדיווחים בהקשר לחומר 

. עם זאת, הקושי RCCוהסיכון ל  TCEזה מצביעים כי כנראה קיים קשר אמיתי בין החשיפה ל 

בקביעת מנגנון הפעולה, פרמקוקינטיקה מורכבת של חומר זה, חשיפה מקבילה לממסים 

 ]TCE.]1ריות מונעת קביעת קשר חד משמעי בין המחלה לחשיפה ל נוספים, ומגבלות מחק

 TCEנאמר כי מחקרים אפידמיולוגיים שבחנו את  European Urologyבמאמר סקירה מה 

הראו תוצאות לא חד משמעיות, אך סה"כ מצביעות על קשר חלש  RCCכגורם סיכון ל 

 1.6של  RRמזרח אירופה, מצא - כזיחסית עדכני ממר case-controlמחקר  ]RCC.]2להופעת 

בקבוצת החולים  2.3אף עלה ל  RRלעומת קבוצת הביקורת, ה  TCEבעובדים שנחשפו ל 

חשוב לציין כי ישנם מחקרים אשר לא הצליחו להראות  ]median.]3שנחשפה לרמות מעל ה 

 polycyclic aromatic hydrocarbonsבמחקר שבדק חשיפה ל  ]TCE.]4ל  RCCקשר בין 

(PAH)  (תרכובות המשמשות בתעשיות הפלסטיק, צבעים, תרופות, ומדבירים) ומונומרים של

נמצא קשר אפשרי לחשיפה ל ו PAHל  RCC, לא נמצא קשר בין RCCפלסטיק כגורם סיכון ל 

styrene  וacrylonitrile.מחקר נוסף  ]5[. קשר זה אינו חד משמעי ודורש בדיקה נוספת

בקנדה בעקבות חשיפה למכלול גורמים לא מצא קשר בחשיפה ל  RCCשסקר את הסיכון ל 

PAH ומצא קשר אפשרי עם ,styrene.]6[  

Cadmium –  במחקרcontrol-case צא ממזרח אירופה נמOR  95%) 1.4– (2.85של CI 0.69  .

. RCCאינו גורם סיכון ל  cadmium, ניתן להניח כי dose-responseעם זאת, בשל העדר קשר 

לבין  RCCשהראו קשר אפשרי בין  case-control studiesמחקרים נוספים שבוצעו כ  4ישנם 

Cadmium  אך מחקרים אלה נגועים בbias 7[טטיסטית.משמעותי, וחלשים מבחינה ס[ 

 Cadmium.[4]מצא קשר עם  RCCמחקר נוסף שבחן גורמי סיכון באוכלוסייה הגרמנית ל 

  ]RCC.]1ל  Cadmium מחקרים אחרים לא הראו קשר בין
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Arsenic –  לא נמצא קשר עםRCC.]1 ,7[  

Chromium –  6[במחקר אחד נמצא קשר אפשרי אך לא חד משמעי עם שבעוד[RCC ,

  ]RCC.]7במחקר אחר לא נמצא קשר עם 

Lead –  במחקרcontrol-case  ממזרח אירופה נמצאOR  95%) 1.55– (2.21של CI 1.09  .

בהעדר מידע  IARCע"י ה  "probable human carcinogen"הוגדר כ  leadחשוב לציין ש 

 2000מספק לגבי יכולתו ליצור התמרה סרטנית בבני אדם. בנוסף בסקירת ספרות עד שנת 

ל אף הקשר האפשרי לא עהמחברים מציינים כי  .1.01היה  RCCשל עופרת  במקרי  RRה 

 RCC, עם זאת הסיכון לחלות ב RCCבין עופרת ל  dose-responseנמצא קשר חד משמעי של 

וזון עם החשיפה המצטברת הגבוהה ביותר. לסיכום מציינים המחברים כי גבוה ביותר באח

לא ניתן להגדיר את העופרת כגורם סיכון,  RCCבהעדר קשר מובהק בין המינון לסיכון הופעת 

מחקר נוסף שבוצע בגרמניה הראה קשר בין  ]7[אך יש מקום למחקרים עתידיים בנושא.

לעומת זאת, מחקר נוסף עם קבוצת חשיפה קטנה יותר לא הראה  ]RCC.]4חשיפה לעופרת ו 

טוענים כי ממצא זה עשוי לנבוע מגודל קשר לחשיפה עם עופרת, אך מחבריו של המחקר 
  ]6[המדגם הקטן שנחשף לעופרת.

Nickel –  בין מתכת זו לביןלא נמצא קשר RCC.]7[  

  

הינם חשיפה לטבק,  RCCגורמי הסיכון המבוססים במקרה של : בנוגע לסרטן כליה סיכום

אינה מוכרת כמחלה הנגרמת כתוצאה מחשיפה  RCCהשמנת יתר, ויתר לחץ דם. ככלל, 

סביבתית כלשהי, ואין גורם סביבתי שקושר בצורה חד משמעית כולל הדגמת קשר של 

dose-response  עם עליה בסיכון לRCC על פי סקירת הספרות, הגורמים אליהם הייתה .

 hydrocarbons (TCE) ,Cadmiumהינם  RCCחשיפה בקישון ועשויים היו להוביל להתפתחות 

חשוב להדגיש כי קשר זה אינו חד משמעי ולא מבוסס דיו ולא קושר בין , אולם Lead-ו

  . RCCארעות של יהחשיפה בקישון וה

  מקורות ספרות בנוגע לסרטן כליה:

1.  Chow, W.H., L.M. Dong, and S.S. Devesa, Epidemiology and risk factors for 
kidney cancer. Nat Rev Urol, 2010. 7(5): p. 245-57. 

2.  Ljungberg, B., et al., The epidemiology of renal cell carcinoma. Eur Urol, 
2011. 60(4): p. 615-21. 

3.  Moore, L.E., et al ,.Occupational trichloroethylene exposure and renal 
carcinoma risk: evidence of genetic susceptibility by reductive metabolism 
gene variants. Cancer Res, 2010. 70(16): p. 6527-36. 

4.  Pesch, B., et al., Occupational risk factors for renal cell carcinoma: agent-
specific results from a case-control study in Germany. MURC Study Group. 
Multicenter urothelial and renal cancer study. Int J Epidemiol, 2000. 29(6): p. 
1014-24. 

5.  Karami, S., et al., Renal cancer risk and occupational exposure to polycyclic 
aromatic hydrocarbons and plastics. J Occup Environ Med, 2011. 53(2): p. 
218-23. 

6.  Parent, M.E., Y. Hua, and J. Siemiatycki, Occupational risk factors for renal 
cell carcinoma in Montreal. Am J Ind Med, 2000. 38(6): p. 609-18. 

7.  Boffetta, P., et al., Occupational exposure to arsenic, cadmium, chromium, 
lead and nickel, and renal cell carcinoma: a case-control study from Central 
and Eastern Europe. Occup Environ Med, 2011. 68(10): p. 723-8. 

  

 Prostate Cancer - חשיפה סביבתית והסיכון לה.  

Campbell-Walsh Urology 10(הקדמה 
th

 Edition, 2012; Vol. 2 Pages 2708-2715:( 

הגורם הספציפי ליצירה והתקדמות של סרטן הערמונית אינו ידוע. עם זאת, מרכיבים גנטיים 
וסביבתיים הינם בעלי תפקיד חשוב בהתפתחות המחלה. ישנן עדויות המצביעות על כך 
שלסרטן הערמונית אתיולוגיה זיהומית, שני מחקרים הראו קשר משמעותי בין סרטן 

). על אף שנמצא קשר ראשוני בין OR – 1.57( prostatitis) ול STD )RR – 1.4הערמונית ל 
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vasectomy  לבין סרטן הערמונית, קשר זה לא הודגם במחקרים עדכניים יותר וכנראה אינו

משמעותי סטטיסטית. עישון עשוי להיות גורם סיכון לסרטן הערמונית מאחר ומביא לחשיפה 

עומס חמצוני ברמה התאית. מחקרים  , מעלה רמות אנדרוגן בסירקולציה, ויוצרcadmiumל 

מוקדמים לא הראו קשר מבוסס בין עישון לסרטן הערמונית, אך מחקרים עדכניים יותר 

מתקדם יותר בעת האבחנה, ואחוז תמותה תלוית סרטן מוגבר  stageמצביעים על קשר בין 

ערמונית במקרים של עישון. מרכיבים תזונתיים עשויים להיות בעלי השפעה על הפיכת סרטן 
לטנטי לפעיל קלינית. היארעות ותמותה מסרטן הערמונית נקשרו לצריכת שומנים בעיקר 

אנליזה שבוצעה הראתה שקיים קשר חלש בין צריכת שומן - בלתי רוויים. עם זאת, מטה

בלבד, והטרוגניות רבה בין תוצאות המחקרים.  1.2של  RRלשכיחות סרטן הערמונית עם 

 BMIמשמעי, אך ככל הנראה קיים קשר בין -ערמונית אינו חדהקשר בין השמנה לסרטן ה

גבוה ושכיחות יתר של סרטן הערמונית בדרגה גבוהה. במחקרים עדכניים לא נמצא קשר בין 
  צריכת אלכוהול וסרטן הערמונית.

  
  :סקירת ספרות בנוגע לחשיפה לגורמים ספציפיים שנמצאו בקישון וסרטן ערמונית

) הדן בחשיפות סביבתיות וסרטן הערמונית מציינים המחברים 2012במאמר סקירה עדכני (
כי קיימים מספר רב של מחקרים הבוחנים את הקשר בין גורמים סביבתיים וחשיפות 
תעסוקתיות שונות והסיכון לסרטן הערמונית. מספר מחקרים הראו קשר בין חומרי הדברה 

 trace mineralsבי חשיפה ל ועבודה בחקלאות לעליה בשכיחות סרטן הערמונית. המידע לג

ותעשיות  cadmiumוסרטן הערמונית מוגבל ולא חד משמעי. קיים חשד לקשר בין חשיפה ל 

  1לשכיחות המחלה. zincהגומי לסרטן הערמונית, ומאידך לא נמצא קשר בין עופרת ו 

Chromium –  לא נמצא קשר בין חשיפה לכרום וסרטן הערמונית במאמר שסיכם מספר

מחקר עדכני שבדק את הקשר בין שתיית מים מזוהמים ב  2. 2005אנליזות עד שנת - מטה

hexavalent chromium  לסרטן, מצא עליה בשכיחות המחלה, אבל עליה זו לא הייתה בעלת

וסרטן  chromiumלסיכום, לא נראה כי קיים קשר מוכח בין חשיפה ל  3משמעות סטטיסטית.

  הערמונית.

Zinc –  במחקר בודד לא נמצא קשר בין עליה ברמת הZinc  בדם לבין עליה ברמת הPSA 

בדם הייתה נמוכה יחסית בחולים עם סרטן  Zincמחקר אחר אף הראה כי רמת ה  4בדם. 

יש אפקט מגן בפני פגיעה הנגרמת  zincיתרה מכך, מחקר נוסף הראה של  5ערמונית.ה

לסיכום, לא נראה כי קיים קשר בין חשיפה ל  Cadmium.6לערמונית עקב חשיפה מוגברת ל 

zinc .וסרטן הערמונית  

Copper –  במחקר בודד נמצא כי רמת הcopper  בדם היה נמוך יחסית בחולים עם סרטן

  המרמז נגד קשר אפשרי בין השניים., דבר 5הערמונית

Manganese –  במחקר בודד לא נמצא קשר בין רמותmanganese   באוויר או באדמה לבין

  7הסיכון לתמותה מסרטן הערמונית.

Arsenic –  מחקר מדנמרק אשר בחן את הקשר בין רמות הarsenic  במי השתייה והסיכון

גבוהות וסיכון מוגבר לסרטן  arsenicלהופעת ממאירויות שונות, לא מצא קשר בין רמות 

את  לעומת זאת, מאמר סקירה אשר בחן את הספרות הרלוונטית שבדקה 8הערמונית.

וסרטן הערמונית מצא כי קיים מידע במספר מחקרים  inorganic arsenicהקשר בין חשיפה ל 

לבין שכיחות ותמותה מסרטן הערמונית,  inorganic arsenicבבני אדם לקשר בין חשיפה ל 

 inorganic arsenic). בנוסף, ל dose-responseכאשר קשר זה הוא אף תלוי ברמת החשיפה (

מחקר מטיוואן הראה שבקבוצת  9מרה סרטנית לתאי ערמונית במעבדה.יכולת לבצע הת

, חלה ירידה משמעותית בתמותה arsenicאוכלוסיה ששתתה מי תהום עם רמה גבוה של 

מסרטן הערמונית לאחר שהתושבים המקומיים עברו לשתות מי ברז עם רמות נמוכות של 

לסיכום,  10לסרטן הערמונית. arsenicחומר זה. ממצא זה מצביע על קשר אפשרי בין רמות ה 

ועליה בשכיחות  inorganic arsenicלאור הממצאים קיימת אפשרות לקשר בין חשיפה ל 

סרטן הערמונית, עם זאת צריך לזכור כי קיימים מחקרים שלא הצביעו על קשר בין גורמים 
  אלה.
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Lead –  מחקר בודד הראה עליה ברמת העופרת בדם של חולים עם סרטן הערמונית או

BPH.5, מה שעשוי לרמז על קשר מסוים בין חשיפה לעופרת ושכיחות סרטן הערמונית 

בנוסף, מחקר אחר הראה כי קיים קשר בין רמות גבוהות יחסית של עופרת בדם ועליה 

ה לעומת זאת, מחקרים אפידמיולוגים שבדקו את הקשר בין חשיפ PSA.11ברמות ה 

לא לסיכום,  13, 12סביבתית לעופרת וסיכון למחלת הסרטן לא מצאו קשר אפשרי בין השניים.
נמצאו מחקרים אפידמיולוגים מבוססים הקושרים בין תחלואה בסרטן הערמונית לבין חשיפה 

  לעופרת.

Cadmium –  מספר מחקרים אפידמיולוגים בעבר הראו קשר בין חשיפה תעסוקתית מוגברת

ותמותה מוגברת מסרטן הערמונית, עם זאת המידע אינו מספק על מנת  cadmiumל 

זילנד נמצא קשר משמעותי בין -במחקר שבוצע בניו dose-response.13-15להראות קשר של 

, עם זאת לא הודגם כי לעליה זו PSAבדם לבין עליה ברמת ה  cadmiumעליה ברמות ה 

בדגימה  cadmiumמחקר שבחן את הקשר בין רמות ה  4משמעות בשכיחות סרטן הערמונית.

קיימת שכיחות גבוהה יותר של סרטן  cadmiumמהציפורן, הראה שברמות גבוהות של 

מעלה את הסיכון לסרטן  cadmiumהערמונית, ממצא התורם להשערה שחשיפה ל 

לסרטן  cadmiumלעומת זאת, מאמר סקירה אשר בחן את הקשר בין  16הערמונית.

מסכם כי אל אף שיש מספר  1966 – 2002בין השנים הערמונית במחקרים אפידמיולוגים 

לסרטן הערמונית קשר זה אינו אחיד ואינו בעל  cadmiumמחקרים המראים קשר בין 

שהתייחס למאמרים אפידמיולוגים  2003מאמר סקירה נוסף משנת  17משמעות סטטיסטית.

מחקר מאזור  18וסרטן הערמונית. cadmiumבאותה העת, לא מצא קשר מוכח בין חשיפה ל 

שנפלט ממפעלים, לבין השכיחות של  cadmiumהולנד ובלגיה לא הראה קשר בין חשיפה ל 

בדם ובשתן עשויות  Cadmiumבמחקר נוסף נמצא שרמות גבוהות של  19סרטן הערמונית.

ל עלסיכום,  20רמונית.לנבא מחלה חמורה יותר, אך אינו מנבא עליה בשכיחות של סרטן הע

לסרטן הערמונית,  cadmiumאף עדויות ראשוניות ועדויות מעבדתיות הקושרות בין 

  במחקרים אפידמיולוגים עדכניים לא נראה כי יש בסיס מוצר לקשר זה.
  

  :סיכום בנוגע לסרטן ערמונית
לגורמים  לא נמצא קשר חד משמעי בין סרטן הערמונית לבין חשיפה תעדכניספרות הב

קשר בין רמות גבוהות של מעלה חשד למזהמים שנמצאו במי הקישון. סקירת הספרות 

inorganic arsenic חשיפה ל וגם בין  לבין שכיחות סרטן הערמוניתcadmium לבין המחלה ,

מחקרים עדכניים יותר מערערים אפשרות זו. אין תימוכין בספרות הרפואית שנסקרה אולם 
 פה לגורמים מזהמים שהיו בקישון ובין הארעות של סרטן הערמונית.לקשר ישיר בין חשי

  
  :לגבי סרטן ערמוניתספרות מקורות 

1.  Mullins, J. K., Loeb, S.: Environmental exposures and prostate cancer. Urol 
Oncol, 30: 216, 2012 

2.  Cole, P., Rodu, B.: Epidemiologic studies of chrome and cancer mortality: a 
series of meta-analyses. Regul Toxicol Pharmacol, 43: 225, 2005 

3.  Linos, A ,.Petralias, A., Christophi, C. A. et al.: Oral ingestion of hexavalent 
chromium through drinking water and cancer mortality in an industrial area of 
Greece--an ecological study. Environ Health, 10: 50, 2011 

4.  Gray, M. A., Centeno, J. A., Slaney, D. P. et al.: Environmental exposure to 
trace elements and prostate cancer in three New Zealand ethnic groups. Int J 
Environ Res Public Health, 2: 374, 2005 

5.  Siddiqui, M. K., Srivastava, S., Mehrotra, P. K.: Environmental exposure to 
lead as a risk for prostate cancer. Biomed Environ Sci, 15: 298, 2002 

6.  van Wijngaarden, E., Singer, E. A., Palapattu, G. S.: Prostate-specific antigen 
levels in relation to cadmium exposure and zinc intake: results from the 2001-
2002 National Health and Nutrition Examination Survey. Prostate, 68: 122, 
2008 
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7.  Spangler, J. G., Reid, J. C.: Environmental manganese and cancer mortality 
rates by county in North Carolina: an ecological study. Biol Trace Elem Res, 
133: 128, 2010 

8.  Baastrup, R., Sorensen, M., Balstrom, T. et al.: Arsenic in drinking-water and 
risk for cancer in Denmark. Environ Health Perspect, 116: 231, 2008 

9.  Benbrahim-Tallaa, L., Waalkes, M. P.: Inorganic arsenic and human prostate 
cancer. Environ Health Perspect, 116: 158, 2008 

10.  Yang, C. Y., Chang, C. C., Chiu ,H. F.: Does arsenic exposure increase the 
risk for prostate cancer? J Toxicol Environ Health A, 71: 1559, 2008 

11.  Pizent, A., Colak, B., Kljakovic, Z. et al.: Prostate-specific antigen (PSA) in 
serum in relation to blood lead concentration and alcohol consumption in 
men. Arh Hig Rada Toksikol, 60: 69, 2009 

12.  Lam, T. V., Agovino, P., Niu, X. et al.: Linkage study of cancer risk among 
lead-exposed workers in New Jersey. Sci Total Environ, 372: 455, 2007 

13.  Landrigan, P. J.: Occupational and community exposures to toxic metals: 
lead, cadmium, mercury and arsenic. West J Med, 137: 531, 1982 

14.  Piscator, M.: Role of cadmium in carcinogenesis with special reference to 
cancer of the prostate. Environ Health Perspect, 40: 107, 1981 

15.  Waalkes, M. P., Rehm ,S.: Cadmium and prostate cancer. J Toxicol Environ 
Health, 43: 251, 1994 

16.  Vinceti, M., Venturelli, M., Sighinolfi, C. et al.: Case-control study of toenail 
cadmium and prostate cancer risk in Italy. Sci Total Environ, 373: 77, 2007 

17.  Sahmoun, A. E ,.Case, L. D., Jackson, S. A. et al.: Cadmium and prostate 
cancer: a critical epidemiologic analysis. Cancer Invest, 23: 256, 2005 

18.  Verougstraete, V., Lison, D., Hotz, P.: Cadmium, lung and prostate cancer: a 
systematic review of recent epidemiological data. J Toxicol Environ Health B 
Crit Rev, 6: 227, 2003 

19.  Verhoeven, R. H., Louwman, M. W., Buntinx, F. et al.: Variation in cancer 
incidence in northeastern Belgium and southeastern Netherlands seems 
unrelated to cadmium emission of zinc smelters. Eur J Cancer Prev, 20: 549, 
2011 

20.  Chen, Y. C., Pu, Y. S., Wu, H. C. et al.: Cadmium burden and the risk and 
phenotype of prostate cancer. BMC Cancer, 9: 429, 2009 

  
  סרטני עורו.   

המושג סרטן עור הוא רחב ביותר ועל כן התמקדה הוועדה בשלושת סוגי סרטן העור 

) ומלנומה. הקשר הסיבתי SCCסרטן תאי קשקש (), BCCהשכיחים ביותר: סרטן תאי בסיס (

סגולה (קרינת -החזק ביותר שידוע עד כה בספרות הרפואית הוא בין סרטן עור לבין קרינה על

UV גורמי סיכון כגון עור בהיר, גיל, נמשים וגורמים משפחתיים גנטיים מגבירים את הסיכוי .(

להופעת סרטן העור. מחלות גנטיות כגון תסמונת הנבוס הבזלי וקסרודרמה פיגמנטוזום 
קשורות גם הן להופעה מוגברת של סרטני עור לסוגיהם. המזהם היחיד במי הקישון שיכול 

סרטן העור הינו הארסן. חשיפה כרונית לארסן כגון שתיה יכולה לגרום  להיות קשור להופעת

). SCCוסרטן תאי קשקש ( )BCCסרטן תאי בסיס (לשכיחות יתר של סרטני עור מסוג 

על נגעים קרטוטיים המוגדרים "קרטוזות ארסניות". המכניזם  SCCמתוארים במיוחד נגעי 

ן לקבוצות כימיות סולפהידריליות יכולה אינו ברור. ההשערה היא שהזיקה הגבוהה של ארס
לגרום לשקיעתו בקרטינוציטים. שקיעה זו עלולה להביא להאצה בשגשוג הקרטינוציטים ובכך 

הן נדירות מאוד בארה"ב ויכולות להופיע  "קרטוזות ארסניות"להביא להתמרה ממארת. 
ת העריכו באנשים החיים באזורים בהם מי השתייה מזוהמים בארסן. בעבודת מחקר אח

  מיקרוגרם לליטר עלולה לגרום לתופעות לוואי סיסטמיות.  50הכותבים כי כמות שעולה על 
  

סרטן תאי בסיס אין קשר סיבתי בין חשיפה למי הקישון לבין : סיכום בנוגע לסרטני עור
)BCC) סרטן תאי קשקש ,(SCC.ומלנומה (   
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  : מקורות ספרות בנוגע לסרטני עור
1. K.K. Majumdar, D.N. Guha Mazumder, N. Ghose, A. Ghose & S. Lahiri:  

Systemic manifestations in chronic arsenic toxicity in absence of skin lesions 
in West Bengal. Indian J Med Res 129, January 2009, pp 75-82 

2. Yu HS, Liao WT, Chai CY.: Arsenic carcinogenesis in the skin. J Biomed Sci. 
2006 Sep;13(5):657-66. Epub 2006 Jun 29.   

 

  
  :מקורות כלליים

דו"ח ועדת הקישון בהקשר לצלילה במי נחל הקישון והשפעתם על בריאות 
  האדם מבחינה אונקולוגית במינונים רעילים

  
Cancer Principle and Practice of Oncology. De Vita et al: 9th   Edition, 2011. 
 
http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php 
 
Campbell-Walsh Urology 10th Edition, 2012; Vol. 2 Pages 1421-22. 

Current Occupational & Environmental Medicine. Ladou J. ed. 4th edition.  
McGraw-Hill. 2007.  

Toxicology and Risk Assessment: A Comprehensive Introduction. Greim H, 
Snyder R. eds. John Wiley & Sons, ltd. 2008.  

Textbook of Clinical Occupational and Environmental Medicine, 2nd ed. 
Rosenstock L, Cullen MR, Brodkin CA, Redlich CA (eds). Elsevier Saunders, 
2005.  
 
Information notices on occupational diseases: a guide to diagnosis. European 
Commission. Directorate-General for Employment, Social Affairs and Equal 
Opportunities. F4 Unit. January 2009.   
 
Casarett and Doull's Toxicology - The Basic of Poisons. Klaassen CD. ed. 7th 
edition. The McGraw-Hill Companies. USA 2008.  
 
Hill AB, The environment and the disease: Association or causation? Proc. R. Soc. 
Med. 58:295-300. 1965. 
 

  
  

  ומסקנות: סיכום
עיינה בספרות הרפואית העדכנית ובנסיבות החשיפה שתוארו בדו"ח ועדת עדה והו

כללים לקביעת קשר סיבתי בין חשיפה הקישון ובחנה את הנתונים בהתחשב ב
בין חשיפה סיבתי לא מצאה ביסוס מדעי לקשר  . הוועדהסביבתית למחלה-תעסוקתית

  שבהן נתבקשה לדון:הבאות למי הקישון לבין מחלות הסרטן 

  סרטן מעי גס •

  סרטן קיבה  •

  סרטן בלוטת התריס  •

  סרטן הערמונית •

  סרטן כליות •

  עור ןסרט •
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עדה קובעת ומדגישה כי בנתונים שעמדו בפניה ולפי הידע הרפואי העדכני אין קשר והו
סיבתי בין הצלילות בקישון ובין מחלות הסרטן שבהן התבקשה לדון. יחד עם זאת, 

 להציע הרחבה מסוימת בכללי ההכרה הקיימים כפי שיפורט להלן:הוועדה מבקשת 
הגורמים המשפיעים ביותר על האפשרות לחלות בסרטן הם הרפואה מצביעה בבירור כי 

גיל ועישון. ככל שהגיל עולה הסיכוי לחלות בסרטן, עד שבתוחלת החיים הקיימת היום 
כל גבר שני או שלישי צפוי לחלות בסרטן במהלך חייו, ושיעור זה צפוי עוד לעלות ככל 

באופן ניכר את הסיכוי שתוחלת החיים תעלה. גם לגבי עישון הוכח קשר ישיר המעלה 
  לחלות בסרטן.

  
לאור האמור, הואיל ומדע הרפואה אינו נותן תשובות לכל מצבי הקיצון, והואיל ובכל זאת 
תיתכן השפעה מסוימת של חשיפה סביבתית לגבי מחלות סרטן מסוימות, הרי 

המחלה בגיל צעיר מאד, באופן אובחנה שבמקרים בהם אצל אדם שהיה "צולל כבד" 
  –ה, ואותו אדם לא היה מעשן כבד יבמידה ניכרת מהממוצע המקובל באוכלוסיהחורג 

נותרת הועדה עם ספק מסוים באשר לקשר אפשרי בין חשיפתו לקישון ובין המחלה. על 
רקע זה, ועל רקע ההמלצות שפורטו בדו"ח ועדת שמגר ובדו"ח ועדת שני והמגמה 

מחלות הסרטן,  אנו סבורים כי יש הנובעת מהם לנהוג לקולא בצוללים הכבדים שחלו ב
  מקום כי ספק זה יטה את הכף לטובת הכרה של אגף השיקום בקשר סיבתי בתנאים אלו.

המחלה הופעת להלן טבלה ובה סוגי המחלות אותן התבקשנו לבחון והגיל הממוצע ל
ממנו ומטה מומלץ להכיר ש, הופעת המחלהבישראל. עמודה נוספת קובעת את גיל 

ר כי הגילאים בעמודה זו נקבעו על פי הידע הקליני המצטבר של חברי בחולה. מובה
  . נחשב חריג להופעת המחלהעדה, והוא מבטא הערכה לגיל שוהו
  

גיל ממוצע בישראל  סוג הסרטן
 המחלה הופעת ל

הופעת המחלה גיל 
ממנו ומטה ש

ממליצה הועדה 
 להכיר בחולה

 סייג נוסף

 ללא קשר לעישון 42 52 בלוטת התריס

בתנאי שלא היה  60 70 קיבה
מעשן כבד (עישון 
כבד מוגדר כעישון 

שנות חפיסה או  20
 יותר)

 61 71 מעי גס

 49 64 כליה

 55 70 ערמונית

   
ומסוגים  מסוג מלנומהני העור עדה אינה מוצאת לנכון לקבוע סייג דומה לגבי סרטוהו

הינו חשיפה לשמש. גם אצל אדם צעיר  אלו נים. הגורם העיקרי לסרטשאינם מלנומה
 - עור שאינו מעשן, האפשרות שחשיפה לקישון היא שהחמירה את סיכוייו לחלות בסרטן 

חשיפה לארסן במי שתייה אשר תוארה בספרות הרפואית כגורמת לסרטן עור אפסית. 
אינה תואמת את החשיפה של הצוללים בקישון מבחינת דרך החשיפה, משך החשיפה 

  החשיפה.   ועוצמת 
  

הוועדה מצאה כי, בניגוד לסוגי סרטן אחרים, במחקרים רבים נמצא קשר שלילי בין סרטן 
בלוטת התריס לבין עישון סיגריות ולכן קבעה כי אין רלבנטיות לעישון בכל הנוגע 

  להרחבה הנ"ל. 
  

הועדה מבקשת להבהיר כי מדובר בהמלצה שאינה נשענת על מסקנה רפואית או מדעית 
ולהיפך: מסקנתנו הברורה היא כי אין קשר בין החשיפה לקישון ובין המחלות אותן חדה, 

התבקשנו לבחון. אלא שנותר ספק מסוים לגבי אותם מקרים חריגים וקיצוניים של אנשים 
ה, ואינם ישנחשפו במידה ניכרת לקישון, חלו בגיל צעיר מאד, יחסית לממוצע באוכלוסי

  מעשנים כבדים, ומכאן המלצתנו.
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כמובן, הכללים שנקבעו בדו"ח ועדת שני לגבי סוגי הסרטן שהוכרו שם, צריכים לחול גם 
כאן, כלומר: ההכרה תינתן רק למי שהוגדר בקבוצת החשיפה הגבוהה והבינונית, 

(לא פחות מעשר  כהגדרתן בדו"ח שמגר, ותילקח בחשבון תקופת חביון מינימאלית
עמוד בתנאים ולא יידרש לבחינת קשר . בנוסף כל מקרה שישנים מתחילת החשיפה)

סיבתי במסלול הרגיל, יעמוד לבדיקה פרטנית של נתוניו כמפורט בדו"ח ועדת שני בכל 
  הנוגע לגורמי סיכון רלבנטיים שמחוץ לשירות הצבאי ומשקלם. 

  
  

  :חברי הוועדה
  

                                                         

  ד"ר יוסף אלקלעי                                                        פרופ' ג'ק בניאל     
מומחה לכירורגיה אורולוגית מ.ר.                   14650מומחה למחלות עור ומין מ.ר. 

14615  

  

                                               

  פרופ' רפאל קטן                                            ד"ר חיים כהן                
  7840מומחה למחלות אונקולוגיות מ.ר.              18407מומחה לרפואה תעסוקתית מ.ר. 

  

  
  
  


