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פרק 8

לניטור ביולוגי שימושים רבים בתחום בריאות וסביבה, ובכלל זה להערכת החשיפה ברמת הפרט לכימיקלים סביבתיים, 

לאיתור שינויים ברמה התאית או המולקולרית לפני האבחון הקליני, לקביעת רמות בסיס לחשיפה בקרב האוכלוסייה 

מדיניות  יישום  של  היעילות  ולהערכת  שונות  אוכלוסיות  בין  סביבתיים  לכימיקלים  החשיפה  להשוואת  הכללית, 

שמטרתה לצמצם את חשיפת הציבור לכימיקלים מסוימים. תכניות ניטור ביולוגי לאומיות פותחו במדינות רבות, ובהן 

ארצות הברית, קנדה, צרפת, בלגיה וגרמניה.

רגולציה עדכנית

כמו ברוב מדינות אירופה, אין במדינת ישראל חקיקה העוסקת בניטור ביולוגי באוכלוסייה הכללית. סקר מצב בריאות 

ותזונה לאומי )מב"ת(, היכול לשמש פלטפורמה לניטור ביולוגי בישראל, אינו מעוגן בחוק. לעומת זאת ניטור ביולוגי 

של חשיפה תעסוקתית מחויב מתוקף החוק בקרב עובדים העלולים להיחשף לחומרים האלה: קדמיום, עופרת, ארסן, 

ניטור  באמצעות   ;carbamates( וקרבמטים  אורגניים  זרחנים  מסוג  הדברה  חומרי  וניקל;  קובלט  כספית,  כרומיום, 

 aromatic hydrocarbon( ארומטיים  פחמימניים  ממסים  האדומים(;  הדם  בתאי   ]cholinesterase[ כולינאסטרז 

הלוגניים פחמימניים  ממסים   ;)]xylene[ קסילן   ,]styrene[ סטירן   ,]toluene[ טולואן   ,]benzene[ בנזן   ;solvents 

 ,]perchloroethylene[ פרכלורואתילן   ,]trichloroethylene[ טריכלורואתילן   ;halogenated solvents(

.)]1,1,1-trichloroethane[ 1,1,1-טריכלורואתאן
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נתונים על ניטור ביולוגי בישראל

בשנים 2013-2010 נעשו שני מחקרים גדולים בישראל בתחום הניטור הביולוגי.

מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם
ערך  אם  בחלב   )persistent organic pollutants – POPs( פריקים  בלתי  אורגניים  מזהמים  לניטור  המחקר  את 

 World Health( משרד הבריאות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה במסגרת סקר מתואם של ארגון הבריאות העולמי

Organization - WHO( בנושא מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם. 

בשנת 2012 נאסף חלב אם מ�52 נשים מ�3 בתי חולים במרכז הארץ, והדגימות נבדקו כמדגם אחד בניסיון לאתר 50 

רב�מוברמים  פורנים   ,)polybrominated dioxins( רב�מוברמים  דיוקסינים  ובהם  פריקים,  בלתי  אורגניים  מזהמים 

)polybrominated furans( ודיפניל אתרים רב�מוברמים )polybrominated diphenyl ethers – PBDEs; מעכבי 

בערה(. בתרשים 1 אפשר לראות השוואה של תוצאות מחקר זה לתוצאות מחקר שנערך ב�1982. 

ממצאי המחקר העיקריים הם כדלקמן:

הקסכלורו�ציקלו�הקסנים   ,DDT תרכובות   ,]chlordanes[ )כלורדן  האינדיקטור  תרכובות  של  הרמות  	

]polychlorinated biphenyls - PCBs[( היו דומות ובדרך  ]hexachlorocyclohexanes[ וביפנילים עתירי כלור 

כלל נמוכות מאלה שדווחו במדינות אירופה.

על שימוש  כנראה ההגבלות שהוטלו  היא  מ�1982. הסיבה  ניכרת  במידה  הריכוזים של תרכובות האינדיקטור פחתו  	

במזהמים אורגניים בלתי פריקים בחקלאות, בתעשייה ובתחומים אחרים בישראל.

מזהמים אורגניים בלתי פריקים בחלב אם בישראל, ב�1982 וב�2012*
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תרשים 1
מקור: משרד הבריאות 
)11 ,10 ,9 ,8(

ההנחה היא שסכום האינדיקטורים של ביפנילים עתירי כלור ב�1982 ניתן להשוואה לזה של 2012.  *
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תרשים 2
מקור: משרד הבריאות 

)4(

מזהמים סביבתיים פריקים בשתן 
נתונים  ונאספו  אקראיות  שתן  דגימות  נמדדו  הבריאות,  משרד  שערך  בשתן,  פריקים  סביבתיים  מזהמים  על  במחקר 

A ביספנול  של  ריכוזים  נמדדו  בדגימות  בישראל.  שונים  גאוגרפיים  אזורים  מ�5  מבוגרים  מ�250  מפורטים   משאלונים 

פחמימנים   ,)cotinine( קוטינין   ,)phthalate metabolites( פתלאטים  של  פירוק  תוצרי   ,)bisphenol A – BPA(

אורגניים  זרחנים  של  פירוק  תוצרי   ,)polycyclic aromatic hydrocarbons - PAHs( רב�טבעתיים  ארומטיים 

 .)phytoestrogens( ופיטואסטרוגנים )organophosphate metabolites(

ממצאי המחקר העיקריים הם כדלקמן:

אוכלוסיית המחקר נחשפה לכל המזהמים שנמדדו. 	

החשיפה לזרחנים אורגניים ולעשן טבק סביבתי הייתה גבוהה בקרב אוכלוסיית המחקר יחסית לאוכלוסיות אחרות בעולם. 	

החשיפה הגבוהה ביותר של לא�מעשנים לעשן טבק סביבתי הייתה בקרב משתתפים גברים, צעירים ומשכילים פחות. 	

רמות ביספנול A היו גבוהות יותר בקרב יהודים בהשוואה לערבים ולדרוזים. 	

צריכת ּפֵרות הייתה מקור חשיפה לחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים. 	

בתרשים 2 אפשר לראות השוואה של תוצאות מחקר זה לתוצאות מחקרים שנערכו בארצות הברית, בקנדה ובצרפת. 

חציון ריכוז תוצרי פירוק של זרחנים אורגניים בשתן )מתוקנן לקריאטינין, מק"ג/ג'(
באוכלוסיית המחקר הישראלית ובאוכלוסייה הכללית בארצות הברית, קנדה וצרפת

מחקר על ניטור ביולוגי בישראל

זה מחקרים  ובכלל  ביולוגי להערכת חשיפה,  בניטור  היום מחקרים אפידמיולוגיים רבים המשתמשים  נעשים  בישראל 

על תוצאי בריאות של חומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים, פתלאטים, מתכות כבדות, עשן טבק סביבתי, מעכבי בערה 

.A המכילים ברום וביספנול
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כבדות  ביולוגיים של חשיפה למתכות  בנגב משתמשים בסמנים  בן�גוריון  ובאוניברסיטת  חוקרים במשרד הבריאות  	

ובוחנים חשיפה לגורמים ביתיים וגורמים סביבתיים, כגון תעשייה, כדי לבחון סיכון למומים מולדים בקרב תינוקות 

שנולדו לנשים בדואיות מדרום הארץ.

זיהום האוויר על התרבות תאים, הנחשבת  בן�גוריון בוחנים את השפעת  ובאוניברסיטת  חוקרים במשרד הבריאות  	

סימן לפתולוגיה תת�קלינית, בעוברים של 210 נשים בדואיות בדרום הארץ.

חוקרים ממרכז המצוינות לחקלאות, בריאות וסביבה באוניברסיטה העברית משתמשים בסמנים ביולוגיים כדי ללמוד  	

על השפעת החשיפה לחומרי הדברה מסוג זרחנים אורגניים על מערכת הרבייה הזכרית ועל תוצאי לידה. כמו כן הם 

חוקרים את ההשפעה של ביספנול A, פתלאטים וג'ניסטיין )genistein( על תוצאי לידה.

צוות חוקרים מהאוניברסיטה העברית - הדסה, מהמרכז הרפואי אסף הרופא ומבית החולים מאונט סיני בניו יורק  	

משתמש בסמנים ביולוגיים כדי ללמוד על חשיפה של ילדים לפתלאטים ולעשן טבק סביבתי. 

חוקרים מהאוניברסיטה העברית - הדסה משתמשים בסמנים ביולוגיים )מזהמים אורגניים בלתי פריקים בדם( כדי לחקור  	

את גורמי הסיכון ללימפומה שאינה הודג'קין )non-Hodgkins lymphoma( בקרב ישראלים ופלסטינים מבוגרים.

משתמשים  יורק  בניו  קולומביה  ומאוניברסיטת  סוראסקי  הרפואי  מהמרכז  הרופא,  אסף  הרפואי  מהמרכז  חוקרים  	

אתרים  )דיאתיל  ברום  המכילים  בערה  למעכבי  חשיפה  למדוד  כדי  וילדים  אימהות  של  בזוגות  ביולוגיים  בסמנים 

 )]hexabromocyclododecane[ והקסברומוציקלודודקן   ,]polybrominated diethyl ethers[ רב�מוברמים 

ולפתלאטים, וכדי להעריך את ההשפעה שלהם על תוצאי לידה ועל תפקוד בלוטת התריס.

ילדים  על  השפעתה  ואת  מעובה  ננשף  באוויר  לננו�חלקיקים  חשיפה  מודדים  סוראסקי  הרפואי  מהמרכז  חוקרים  	

אסתמטיים לעומת ילדים שאינם אסתמטיים.

חוקרים במרכז הרפואי סוראסקי משתמשים בסמנים ביולוגיים כדי לגלות אם יש הבדלים בחשיפה למשבשי המערכת  	

לבין  אמירים  הטבעוני  האורגני  היישוב  תושבי  בין   )endocrine disrupting chemicals – EDCs( האנדוקרינית 

האוכלוסייה הכללית בישראל. 

דיאלקיל  של  נוכחותם  את  בוחן  העברית  באוניברסיטה  וסביבה  בריאות  לחקלאות,  המצוינות  ממרכז  מחקר  צוות  	

פוספטים )dialkyl phosphates( בתוצרת המיועדת לאכילה. המחקר מעריך חשיפה לחומרי הדברה מסוג זרחנים 

אורגניים - הן תרכובות�אב הן תוצרי הפירוק שלהן.

התקדמות ואתגרים

לנתונים שנאספו במחקרי ניטור ביולוגי שביצע משרד הבריאות בשנים 2013-2010 יש השלכות על מדיניות בריאות  	

הציבור. הנתונים על ירידה בכמות המזהמים האורגניים הבלתי פריקים בחלב אם הוכיחו כי הגבלת השימוש בכימיקלים 

חשיפה  על  הנתונים  הכללית.  האוכלוסייה  של  החשיפה  להפחתת  תרמה  בישראל  ובתעשייה  בחקלאות  מסוימים 

גבוהה יחסית לזרחנים אורגניים ולעשן טבק סביבתי סייעו לכוון את המדיניות להפחתת השימוש בזרחנים אורגניים 

בחקלאות ותמכו בחוק למניעת עישון במקומות ציבוריים המיושם בישראל.

בעת האחרונה חלה התקדמות של ממש בתחום הניטור הביולוגי בישראל, והמחקרים המתבצעים היום יניבו שפע של  	

נתונים בתחום הזה. משרד הבריאות מתכנן להמשיך בפעולות של ניטור ביולוגי במסגרת סקר מצב בריאות ותזונה 

כה  עד  זאת  עם  ומבוגרים(.  ילדים   300 של  בשתן  אורגניים  זרחנים  של  פירוק  ותוצרי  )קוטינין   2015-2014 לאומי 

לא גובשה תכנית אסטרטגית ארוכת טווח בתחום הניטור הביולוגי הכוללת אוכלוסיות מטרה, חומרי מטרה כימיים 

ושימושים המיועדים לנתוני ניטור ביולוגי בהתוויית מדיניות בתחום בריאות הציבור ובריאות וסביבה.

בישראל חסרות מעבדות בעלות יכולת מוכחת למדידת רמות נמוכות של חשיפה למזהמים סביבתיים. לפיכך מחקרי  	

ניטור ביולוגי בישראל נסמכים במידה רבה על שיתוף פעולה עם מעבדות במדינות אחרות ועלותם גבוהה מאוד.

מיזמים אזוריים לניטור ביולוגי, כמו מחקר DEMOCOPHES ב�17 מדינות באירופה, התמקדו בפיתוח גישה משותפת  	

הניטור  תחום  את  לקדם  כדי  בה  יש  כזה  מתואם  בין�לאומי  או  אזורי  למאמץ  הצטרפות  ביולוגי.  לניטור  ומתואמת 

הביולוגי בישראל קידום של ממש ולאפשר הפקת נתונים הניתנים להשוואה.
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