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המלצות המבקרים על…

400 מחקרים על חיסונים
סיכומים פשוטים וברורים של מחקרים חשובים

עבור הורים וחוקרים

בדיון  תנצח.  ושהיא  עקשנית,  היא  שהאמת  ההוכחה  הוא  חיסונים  על  מחקרים   400  "
לבין  עובדות,  על  המבוסס  החיסונים,  מדע  בין  המתחולל  והבינלאומי  האמריקני 
הפסבדו-מדע של חברות התרופות, הפוליטיקאים והתקשורת, קיים כעת בידינו מסמך 
זו בלבד שהחיסונים אינם יעילים  רב-עוצמה, המוכיח לכל הורה או מדען הגון, כי לא 
ואינם בטוחים, אלא שהם למעשה משבשים את התפתחותן התקינה של מערכות החיסון, 
העצבים והמוח. החיסונים הביאו לעליה בתפוצת המחלות החריפות והכרוניות, אלרגיות, 
אסתמה, פרכוסים, הפרעות קשב וריכוז, מחלות אוטואימוניות, סכרת נעורים, אוטיזם, 
אשפוזים, מוות בעריסה ועוד מגוון רחב של בעיות בריאות. לנוכח עובדות אלה, אין פלא 
שבארה"ב, בה קיימת תכנית החיסונים המקפת ביותר, נמצא גם הריכוז הגדול ביותר של 
ילדים חולים בעולם המתועש. בנוסף כולל הספר סקירה של מחקרים בנושא האקולוגיה 
ולהוות סכנה  גורמים להם להשתנות  כיצד החיסונים  של מיקרואורגניזמים, הממחישה 
גדולה יותר לבריאות. התופעה הקרויה 'שחלוף זנים' הביאה להתפתחותם של מחוללי-
מחלות אלימים יותר ועמידים יותר לחיסונים )בדומה לשחפת ולחיידקים בעלי עמידות 
בהתייחסותו  הספר  הוא  ומלהיב  מדויק  כה  תמותה(.  למקרי  הגורמים  לאנטיביוטיקה, 
לוויכוח על החיסונים, שקראתיו תוך ערב אחד. ניל מילר עשה עבודה משובחת באיסוף 
עובדות אלו אודות החיסונים, ובהדגשת הסוגיות המוסריות והאתיות העולות מהן. אני 
עובדתי  מידע  ומחפש  חיסונים  לגבי  לו שאלות  שיש  הורה  לכל  הזה  הספר  על  ממליץ 

בבואו לקבל החלטה מושכלת."

MD, MD)H(, DD ,הרב גבריאל קאזנס ---

"החוקר והמחבר, ניל מילר, איתר מחקרים שראו אור אודות חיסונים וסיכם אותם עבורך, 
על  מחקרים  של  ותמציתית  מאורגנת  כה  אסופה  תמצאו  לא  אחר  מקום  בשום  הקורא. 
חיסונים. מילר לא רק מבין לעומק את המדע ואת הסוגיות העומדות על הפרק, הוא גם 
דאג שיהיה קל לאתר ולצטט מאמרים מהספר. אכן, לא קיים עוד ספר הדרכה שכזה. לכל 
אחד שיפנה אלי בעתיד בחיפוש אחר חומר מדעי אודות חיסונים, אמליץ על 400 מחקרים 

על חיסונים."

ילדים בבית  מיון  MD, MHEM, LEED AP, לשעבר מנהל מחלקת  --- טוני בארק, 
החולים ע"ש מייקל ריס
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של  'במקרה  הזהירות:  עקרון  ליישום  צלול  בקול  הקורא  מופתי,  ספר  חיבר  מילר  "ניל 
ספק, יש למזער את הסיכון'. למרבה הצער, אוזניהם של נבחרי הציבור אטומות לדברי 
חוכמה אלה, הודות למאמצי השכנוע של הלוביסטים של חברות התרופות. דפים אלה 
מכילים נתונים מרשימים וחד-משמעיים, החושפים את שלל הבעיות הנובעות מהחיסונים, 
ולא-מוכחים  מסוכנים  חומרים  של  הזרקה  מחייבים  ממשלתיים  שפקידים  ומהעובדה 
לתינוקות פגיעים וחסרי-הגנה - ובקרוב, אם לא יבוטלו חוקים שהתקבלו לאחרונה, גם 
לכל שאר אזרחי ארה"ב. מדענים רבים כיום אכן יודעים שמשהו רקוב בממלכת התעשייה 
הרפואית שלנו. אנו המדענים, ואותם רופאים המתעניינים במדע, מסתמכים על ספרות 
מדעית שעוברת ביקורת עמיתים, אולם לעתים קרובות מדי, מסתבר שיושרתו של אוצר 
זה מוכתמת בניגודי עניינים. מר מילר שקד על הספרות וחשף כעת את האמת. הביקורות 
המוטחות כיום במתנגדי החיסונים הן מתקפות אישיות לגופו של אדם, ללא תוקף ממשי. 

בואו נדבר על מדע. קראו את הספר. האמת תגן עליכם ועל ילדיכם."

MD ,בראדפורד ס. וויקס ---

יגנו עליכם מבלי להרע, עליכם לקרוא את הספר הזה.  "אם אתם מאמינים שהחיסונים 
מילר מביא המוני מחקרים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים, וחושף את הפגמים הנרחבים 
בתורת 'חיסונים הם יעילים ובטוחים'. אם לאחר שתקראו את המדע שלהלן, תאמינו עדיין 
שיש לחייב מתן חיסונים לכל הילדים, או שיש להסכים בעיוורון לקבל את כל החיסונים 

המומלצים עבור מבוגרים, לעולם לא אבין את החלטתכם."

--- רוברט ג'יי רואן, MD, מייסד Medical Freedom in USA, לשעבר חבר בדירקטוריון 
הרפואי של מדינת אלסקה, בוגר התמחות )מוסמך לשעבר( ברפואת משפחה וחירום

"כשסיימתי את לימודי הרפואה, אמר הדיקן לבני המחזור שלי, 'לימדנו אתכם את המידע 
הרפואי העדכני ביותר. לצערי, לפחות 50% ממה שלימדנו אתכם שגוי.' אני סבור שהדיקן 
המעיט בהערכת היקפו של החלק השגוי. 400 מחקרים על חיסונים מרסק את ההצהרה 
הרווחת, על פיה 'החיסונים הם יעילים ובטוחים לכולנו'. הספר הזה צריך להיות חובת 
והורה. קריאת הספר הזה תאפשר לכם לקבל  קריאה עבור כל רופא, סטודנט לרפואה 

החלטות טובות יותר בנוגע לחיסונים."

מערב  הוליסטית,  לרפואה  המרכז  של  רפואי  מנהל   ,MD בראונשטיין,  דיוויד   ---
בלומפילד, מישיגן
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להתעלם  ושיש  ובטוחים,  יעילים  הם  שחיסונים  אותנו  מלמדים  לרפואה  הספר  "בבית 
מתופעות הלוואי הרשומות בעלוני השימוש לצרכן, מכיוון שאלו סתם תכתיבים של עורכי 
דין. אז נותנים לנו להוציא לפועל את תכנית החיסונים, ואנו נותנים למטופלינו לקרוא 
טופס של עמוד אחד, בו מוצגים הסיכונים באופן המצומצם ביותר שאפשר, כדי שנוכל 
לקרוא לזה החלטה מדעת. ספרו של ניל מילר מכיל סקירה מצוינת של מחקרים, המראים 
את הצד השני. אם ברצוננו לקבל החלטה אמתית מדעת, עלינו להכיר את התועלת וגם 
הקוגניטיבי  הדיסוננס  שעקב  האמתיים,  לסיכונים  שהמודעות  תקווה  כולי  הסיכון.  את 
אנו רואים כיום רק את קצה הקרחון שלהם, תביא לכך שלפחות נפריד את המטופלים 
הפגיעים ביותר לקבוצות סיכון, ובכך נוריד את מידת הנזק המשני בעודנו מנסים למלא 

את השאיפה 'להגן על טובת הכלל'."

MD, ABIHM ,קאמי בנטון ---

על  מחקרים   400 אולם  קוראים,  שאנו  מדעי  מחקר  כל  של  אמינותו  את  לבחון  "חשוב 
חיסונים מכיל מדגם גדול של מחקרים, אשר ביכולתם לנפץ את בועת ההסכמה השאננה 
של רשויות השלטון אודות התועלת שב'התחסנות' כאשר מסתכלים על התמונה השלמה 
)ולא ברצף של מוצרים פרמצבטיים הדורשים בחינה מורכבת ופרטנית, על מנת לקבוע 
כיום  זוכים  החיסונים  שלהם(.  והעלות  הסיכון  התועלת,  מידת  מה  נטול-פניות  באופן 
לקידום כמתקפה כוללת, בעיקר לטובתם של היצרניות ובעלי המקצוע הקשורים אליהן: 

מומחים מטעם סוכנויות, אקדמאים ומרבית העובדים במקצועות הבריאות."

--- מארק ג'ירארד, MD, MSc, יועץ עצמאי לתעשיית התרופות

החיסונים  לנהלי  בנוגע  חשובות  סוגיות  מספר  המעלה  ומבוססת,  יסודית  סקירה  "זוהי 
הנוכחיים שלנו. באמצעות מחקרים והערות, מוביל הספר את הקורא למסע אל מעבר 

להסתכלות קצרת-הרואי כלפי חיסונים, הרווחת בחברה שלנו."

משלימה  לרפואה  האוניברסיטה  אקדמי,  מנהל   ,PhD, JD, LAc הורן,  בראנדון   ---
בארה"ב

" 400 מחקרים על חיסונים היא האסופה המקיפה והקריאה ביותר של מחקרים שעברו 
מימיי.  שראיתי  טבעית,  ולחסינות  לחיסונים  הקשורות  סוגיות  אודות  עמיתים,  ביקורת 

קריאת חובה להורים, מורים, רופאים ושאר אנשי מקצועות הבריאות."

--- ד"ר טייסון פרז, כירופרקט ילדים
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ספר זה מוקדש

להורים ולילדיהם.
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הקדמה למהדורה העברית, מאת מור סגמון
הדיון הציבורי סביב נושא החיסונים עובר טלטלה בשנים האחרונות. בשנת 1986 נחקקו 
שני חוקים בארה"ב. הראשון, פוטר את יצרני החיסונים מאחריות נזיקית למוצרים שלהם. 
השני, הביא להקמת הקרן לפיצוי נפגעי חיסונים, שרות מטעם סוכנות ממשלתית, המאפשר 
לקורבנות החיסונים להגיש תביעה לפיצויים. בתנאי שלא הוכח גורם אחר, שאינו חיסונים, 
האחראי לפגיעה, נפסקים פיצויים לטובת הקורבן. עד היום שילמה הקרן קרוב ל-4 מיליארד 

דולר פיצויים לנפגעים הקשים, בהם שיתוק, נכות, הפרעות עצביות, אוטיזם ומוות.

עם  התמודדו  אז  החיסונים, שעד  יצרני  של  מצווארם  כבד  כלכלי  נטל  הסירו  אלו  חוקים 
תביעות רבות, והפכו את החיסונים לאחד מהערוצים העסקיים המועדפים על יצרני התרופות. 
ללא סיכונים פיננסים, עם שוק מובטח ושבוי בכל העולם, סוכנויות רגולטוריות המשתפות 

פעולה ומקדמות בעצמן את החיסונים, התעשיה שינתה פניה. 

מינוני  מזה.  למעלה  ואף  בהיקפן,  הוכפלו  ביותר  המחמירות  במדינות  החיסונים  תכניות 
בזול  יעילות מחקרית מספקת  להציג  החומרים הרעילים בתרכיבי החיסונים, המאפשרים 
מחד, אך מעלים את הסיכון מהחיסונים עצמם מאידך – עלו באופן משמעותי. קרוב למאתיים 

חיסונים חדשים נמצאים עתה בשלבי פיתוח/אישור שונים.

לפעמים  חדשים,  זנים  דרמתי.  באופן  עלה  חיסונים  נפגעי  על  הדיווחים  שיעור  במקביל, 
החיסונים.  ידי  על  דוכאו  אשר  החיידקים/נגיפים  זני  של  מקומם  את  תפסו  יותר,  אלימים 
יעילות מאכזבת ניתצה תקוות גדולות שנתלו בחיסונים חדשים. תביעות של מאות קורבנות 
ואנשי אקדמיה מדברים בגלוי,  וספרד. מאות רופאים  ביפן, קולומביה  חיסונים מתנהלות 
וחושפים בפנינו עד כמה רחוק המדע הרפואי מהצהרות פקידי בריאות הציבור על יעילות 
נבדקים  לא  כלל  לנו שהחיסונים  מדווחים  ורשמיים  מדעיים  החיסונים. מסמכים  ובטיחות 
לבטיחות על פי אמות מידה מדעיות, ושתכניות החיסונים כלל אינן נבדקות. פרוטוקולים 
רשמיים חושפים הסתרת מידע מכוונת מהציבור על ידי רשויות הבריאות. זיופי מחקרים 
בוטים ומכוונים נחשפים בתביעות וגילויים מטעם החוקרים עצמם כנגד מעסיקיהם. אלפי 
פרויקט  מסיכה.  וללא  באומץ  ילדיהם  ושל  שלהם  הפגיעה  סיפור  את  חושפים  קורבנות 
Vaxxed הגיע למיליוני אנשים ברחבי העולם. פרויקט Vaccines Revealed רשם למעלה 
ממיליון צפיות. פרויקט The Truth About Vaccines הגיע גם הוא למיליוני צופים ויותר 
ברחבי העולם. הרשתות החברתיות רוחשות, ומתקיימים בהן דיונים נרחבים וחשיפות מידע 

רבות בנושא.

מנגד, מעמיקה התעשיה את אחיזתה והשפעתה, מחשש לאיבוד אחד השווקים המכניסים 
והרווחיים ביותר: פקידים רשמיים לרשויות הבריאות מועסקים על ידי התעשיה. לוביסטים 
חברות  ואיטליה.  אוסטרליה  בקליפורניה,  התחסנות  המחייבים  חוקים  ומעבירים  מקדמים 
יחסי ציבור מפעילות טרולים ברשתות החברתיות, מביאות לפרסום מחקרים "מכובסים" 

והפעלת קבוצות חשיבה ולחץ ציבורי.

המוץ  את  לברור  ילדיו,  בריאות  את  להבטיח  המבקש  להורה,  קשה  זו,  ערה  במערבולת 
מהתבן. למי להאמין? איך לנהוג?
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אנו, בעמותה למתן מידע על חיסונים, מאמינים שלציבור יש את הזכות והיכולת לעבד את 
המידע הגולמי כפי שעולה מהמחקר הרפואי, מפסיקות בתי המשפט, מהנתונים הסטטיסטים, 
ממסמכי רשויות הבריאות והוועדות העוסקות במדיניות החיסונים ומהרצאותיהם ופרסומיהם 
של מאות הרופאים ואנשי האקדמיה, המייצגים את טובתם של ההורים והילדים, ובאומץ 
שום  להורה  אין  למעשה,  שנוצרה,  במציאות  החיסונים.  על  איתנו  ומדברים  כותבים  רב 
באוניברסיטת  לרפואה  מהפקולטה  אנגל,  מרסיה  ד"ר  זאת  שניסחה  כפי  או  אחרת,  דרך 
ניתן עוד להאמין לרוב המחקר הקליני שמתפרסם, או לסמוך על  הארווארד: "פשוט לא 
שיפוטם של רופאים או הנחיות רפואיות ממקור סמכות. לא נעים לי לציין מסקנה זו, אליה 
 New England-הגעתי בהדרגה ובאי נחת לאחר עשרים שנותיי כעורכת הראשית של ה

."Journal of Medicine
מבין עשרות ספרים העוסקים בחיסונים, בחרנו עד היום בשני ספרים הראויים לעיני הקורא 
לישראל  הבאנו  אותו  האלבורסן,  ריצ'ארד  ד"ר  מאת  החיסונים",  על  "האמת  הישראלי: 
בשיתוף עם הוצאת הספרים "פוקוס", ועתה ספר זה, "400 מחקרים על חיסונים", מאת 
ניל ז. מילר. שני ספרים אלו עומדים בכבוד ראוי להערכה ברף הקפדני אותו הצבנו לעצמנו 
בסינון המידע אותו אנו מנגישים לציבור בישראל: מחקרים מדעיים, דברי רופאים וחוקרים, 

פרסומים רשמיים ופרסומים באמצעי התקשורת המקובלים. 

ברורים  למסרים  אותה  ולפשט  המורכבת  המדעית  השפה  את  לתרגם  השכיל  מילר  ניל 
שנצטברה  המדעית  האמת  את  תמצאו  זה  ספר  בדפי  קולחת  בקריאה  אדם.  לכל  ומובנים 
במשך עשרות שנים והיתה ידועה למתי מעט, אשר בחרו לחפש ולמצוא מידע זה באופן 
שיטתי ובסבלנות רבה. יש להודות ולהוקיר את ניל מילר על תרומתו הגדולה בקידום הדיון 
הציבורי בנושא החיסונים, שהופך בשנים האחרונות לנחלת הכלל. אין לי ספק שספר זה 
ישרת הורים רבים העומדים אובדי עצות אל מול המלצת משרד הבריאות, הרופא שלהם או 
השכנה שלהם, שאינם מתייחסים לדאגותיהם, שאלותיהם ותלונותיהם על פגיעות מחיסונים 
והסיכונים  החיסונים  של  הצפויים  יתרונותיהם  על  ומבוסס  ענייני  דיון  ויאפשר  ברצינות, 
פחות  יודעים  אך  טובת מטופליהם,  לב את  בתום  הרופאים מבקשים  אשר בצדם. מרבית 
לאחר  חיסונים.  על  מידע  למתן  העמותה  מהורים אשר קראו שעתיים באתר  חיסונים  על 
שתקראו, השאילו לרופא שלכם את הספר הזה. מניסיון שלי – רופא הנחשף למידע המדעי 
על החיסונים, בדרך כלל יעריך אותו ויאזן את ההמלצות החד משמעיות אותן הוא מקבל 
ממשרד הבריאות בבואו לדון עמכם בתכנית החיסונים המתאימה לילדיכם. השאילו ספר 
זה לסטודנט לרפואה שאתם מכירים, לביולוג או לכימאי, לסטודנט מתחום המדעים או לבן 
משפחה. אתם יכולים להשפיע על אחת התנועות החשובות הצוברות השפעה בכל העולם: 
התנועה לחשיפת האמת על החיסונים: עד כמה הם יעילים ועד כמה הם בטוחים, בפועל, 
ובכך תשפיעו גם על שמירה על חופש הבחירה, כי במקום שבו יש סיכון – חייבת להיות 

אפשרות בחירה.

מור סגמון, יו"ר העמותה למתן מידע על חיסונים, ינואר 2018
www.hisunim.org.il      
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MD, PhD ,הקדמה למהדורה העברית, מאת ד"ר אלכסנדר קוטוק

מחברו של הספר שבידיכם, ניל ז. מילר, כבר מוכר לרבים המגלים עניין בתחום החיסונים 
 Vaccine Safety Manual for" המבריק  ספרו  ובמיוחד  הקודמות,  עבודותיו  בזכות 
Concerned Families and Health Practitioners" )נדפס לראשונה ב-2007(, ספר 
עיון שנועד להורה החושב ולכל מי שמטיל ספק בדעה הרווחת אודות חיסונים. בספריו מוביל 
מילר את קוראיו בנבכי המדע הקיים בנושא החיסונים, ופורש בפניהם באופן אובייקטיבי 
מחקרים וממצאים שלא זוכים לחשיפה ציבורית. ככל שגֵדלה כמות המידע המדעי, אפילו 
לרופאים קשה יותר לעבד את כולו ולהפיק ממנו מסקנות נכונות, ועל אחת כמה וכמה לאדם 

הממוצע.

אני זוכר שהתחלתי להתעניין בתחום החיסונים במהלך הסטאז' בבית החולים שערי צדק 
בירושלים, לאחר שסיימתי את הדוקטורט. שם הייתי עד מספר פעמים למטופלים שהגיעו 
בתיקים  צוין  לא  שהדבר  )מובן  לחיסונים  ברורות  שליליות  תגובות  בשל  המיון  לחדר 
הרפואיים(, ומאחר שהייתי מבוגר יחסית למתמחים במחלקה לרפואת ילדים, ניסיתי מספר 
פעמים לדבר איתם על חיסונים. נדהמתי לגלות שהידע שלהם בנושא היה כמעט זהה ברמתו 
לידע של כל אדם מן הרחוב. לא היה שם שביב הבנה של מורכבות הבעיות בתחום, או אפילו 
הכרה כללית של תולדות החיסונים והבסיס התאורטי שלהם! מי יודע, אולי הם פשוט לא 

קראו ספרים טובים על חיסונים שתורגמו לשפתם, כמו ספרו של ניל מילר?

ובכן, הספר "400 מחקרים על חיסונים - סיכומים פשוטים וברורים של מחקרים חשובים 
עבור הורים וחוקרים", מציג בפני הקורא טווח רחב של מחקרים העוסקים בהיבטים מגוונים 
העמדה  עם  אחד  בקנה  עולים  שאינם  המחקרים  את  ליקט  המחבר  החיסונים.  סוגיית  של 
המדעית ה"מיינסטרימית" - שהתפרסמו כולם במקורות מדעיים ועברו ביקורת עמיתים - 

וסיכם אותם באופן תמציתי לטובת קוראיו.

מי הם אותם אנשים המסרבים לתת לילדיהם חיסונים? האם באמת נכון שלא התגלו עדויות 
מדעיות לכך שחיסונים עלולים לגרום למחלות קשות, כולל נזק מוחי ואוטיזם? האם רופאי 
והכספית  האלומיניום  בדבר  ומה  ובטוחים?  יעילים  שהחיסונים  בטענתם  צודקים  הילדים 
הקיימים בחיסונים, האם באמת אין בהם שום נזק, כפי שאומרים לנו? האם המחלות הזיהומיות 
תמיד מזיקות ויש להימנע מהן בכל מחיר? השאלות רבות מספור והבחירה שאנשים עושים 
לגבי החיסונים מתגלה לעתים כבחירה בין בריאות לחולי, בין חיים ולפעמים, למרבה הצער, 
הרפואה,  מתחום  מקצוע  אנשי  עם  מגעיו  במהלך  בו  וייעזר  הספר  את  שיקרא  מי  מוות. 
יוכל להרחיב את הידע שלו ולקבל החלטה מושכלת יותר, תהא אשר תהא. עבורי באופן 
אישי, ספר זה מועיל במיוחד בזכות רשימת המקורות העשירה שלו, שממנה ניתן לשלוף 
בזריזות ציטוטים במהלך דיונים אודות חיסונים, אם כי גם נכון לגמרי לומר שהספר מרחיב 
והיתרונות  נכונה את כל הסיכונים  את מבחר הכלים העומדים לרשותנו, בבואנו להעריך 
הכרוכים בחיסונים. אני סמוך ובטוח כי אף קורא לא יתחרט על הכסף ששילם עבור פרי 

העבודה המתוחכמת והקפדנית הזו.

ד"ר קוטוק הוא בוגר דוקטורט במחלקה לתולדות הרפואה, בית הספר לרפואה הדסה, 1993-1999,
 מחברם של שני ספרים בנושא חיסונים, ספר אחד על הומאופתיה ומאמרים שונים בכתבי העת המדעיים.
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אזהרה/אי נטילת אחריות/גילוי נאות
המידע המובא בספר זה - 400 מחקרים על חיסונים - נועד למטרות לימוד ומידע בלבד, 	 

ואין הוא מיועד להחליף טיפול ויעוץ רפואיים. לשם כך קיימים מטפלים מורשים. 

זאת, 	  המחבר שאף לתמצת במדויק מחקרים מדעיים החיוניים לתחום החיסונים. עם 
תמיד עלולות לקרות טעויות. על כן, אנו מעודדים את הקורא לאמת את כל הנתונים 

והמקורות שבספר.

חלק מהמידע המוצג בספר זה עשוי לסתור נתונים המוצגים במקורות אחרים. על כן 	 
אנו מעודדים את הקורא לפנות לאנשי מקצוע לסיוע בעיבוד של מידע סותר, מורכב או 
מבלבל. אם אתם בהריון, או נמצאים במצב לא-שגרתי אחר המצריך טיפול רפואי, פנו 

לרופא המטפל שלכם.

לרפואת 	  האקדמיה  החיסונים,  יצרניות  בחסות  מופץ  אינו  חיסונים  על  מחקרים   400
מחלות  לבקרת  המרכז   ,)FDA( האמריקני  והתרופות  המזון  מנהל  בארה"ב,  ילדים 
ומניעתן )CDC(, משרד הבריאות או כל ארגון פדרלי, מדיני או "רשמי" אחר. למידע 
רשמי על חיסונים, פנו ליצרניות החיסונים, ל-FDA, ל-CDC, לארגון הבריאות העולמי 

)WHO( ולמשרד הבריאות בישראל.

מתעדכנות 	  החיסונים  תכניות  לבקרים.  חדשות  משתנות  החיסונים  בתחום  ההמלצות 
מדי פעם. לכן יש לפנות ל-FDA, ל-CDC ולמשרד הבריאות בישראל על מנת לקבל 
את המידע העדכני ביותר: למי יש לתת או לא לתת חיסונים, באלו גילאים וכמה מנות.

400 מחקרים על חיסונים אינו ממליץ על חיסונים או מתנגד להם. החלטות אלה נתונות 	 
בידיהם של ההורים ושל יתר האנשים הקשורים לנושא. המידע בספר זה נוטה להאיר 
פגמים בנושא החיסונים, על כן אנו מעודדים את הקורא לאזן את הנתונים המוצגים כאן 
באמצעות הנתונים המוצגים בערוצים ה"רשמיים" למידע על חיסונים, כולל יצרניות 

החיסונים, ה-FDA ,CDC ,WHO ומשרד הבריאות.

גרם לתופעה לא-רצויה, 	  כי חיסון  בכל מקום בספר, שבו כתוב בכותרת או בהצהרה 
המעידות  מדעיות  עדויות  קיימות  וכי  התרחשותה  לפני  ניתן  שהחיסון  היא  הכוונה 
את  קראו  החוקרים,  נוספת של ממצאי  להבהרה  או התורמת.  הישירה  על מעורבותו 

המחקרים המקוריים. המידע המופיע בספר זה עומד בכללי השימוש ההוגן.

בקניית ספר זה כרוכה ההבנה כי המחבר וההוצאה אינם מספקים יעוץ רפואי, משפטי 	 
או מקצועי. המחבר וההוצאה אינם ממליצים לסרב לחיסונים ולא לקבלם. כל המידע 
המופיע בספר לקוח ממקורות אחרים וכולל את מראי המקום. אם לקורא יש שאלות, 
ספקות או חששות לגבי הנתונים המופיעים בספר, עליו לקרוא את החומר המקורי או 
לפנות לרופא המטפל. לאחר מכן עליו להמשיך ולחקור את הנושא לעומקו, על מנת 

לקבל החלטות נבונות ומושכלות בנושא החיסונים.
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אזהרה/אי נטילת אחריות/גילוי נאות
המידע המובא בספר זה - 400 מחקרים על חיסונים - נועד למטרות לימוד ומידע 	 

מטפלים  קיימים  כך  לשם  רפואיים.  ויעוץ  טיפול  להחליף  מיועד  הוא  ואין  בלבד, 
מורשים. 

המחבר שאף לתמצת במדויק מחקרים מדעיים החיוניים לתחום החיסונים. עם זאת, 	 
תמיד עלולות לקרות טעויות. על כן, אנו מעודדים את הקורא לאמת את כל הנתונים 

והמקורות שבספר.

חלק מהמידע המוצג בספר זה עשוי לסתור נתונים המוצגים במקורות אחרים. על כן 	 
אנו מעודדים את הקורא לפנות לאנשי מקצוע לסיוע בעיבוד של מידע סותר, מורכב 
או מבלבל. אם אתם בהריון, או נמצאים במצב לא-שגרתי אחר המצריך טיפול רפואי, 

פנו לרופא המטפל שלכם.

400 מחקרים על חיסונים אינו מופץ בחסות יצרניות החיסונים, האקדמיה לרפואת 	 
לבקרת מחלות  )FDA(, המרכז  והתרופות האמריקני  המזון  מנהל  בארה"ב,  ילדים 
ומניעתן )CDC( או כל ארגון פדרלי, מדיני או "רשמי" אחר. למידע רשמי על חיסונים, 

.)WHO( ולארגון הבריאות העולמי CDC-ל ,FDA-פנו ליצרניות החיסונים, ל

ההמלצות בתחום החיסונים משתנות חדשות לבקרים. תכניות החיסונים מתעדכנות 	 
מדי פעם. לכן יש לפנות ל-FDA ול-CDC על מנת לקבל את המידע העדכני ביותר: 

למי יש לתת או לא לתת חיסונים, באלו גילאים וכמה מנות.

להם. החלטות אלה 	  או מתנגד  חיסונים  על  אינו ממליץ  חיסונים  על  400 מחקרים 
נתונות בידיהם של ההורים ושל יתר האנשים הקשורים לנושא. המידע בספר זה נוטה 
להאיר פגמים בנושא החיסונים, על כן אנו מעודדים את הקורא לאזן את הנתונים 
המוצגים כאן באמצעות הנתונים המוצגים בערוצים ה"רשמיים" למידע על חיסונים, 

.WHO-ו FDA, CDC-כולל יצרניות החיסונים, ה

בכל מקום בספר, שבו כתוב בכותרת או בהצהרה כי חיסון גרם לתופעה לא-רצויה, 	 
וכי קיימות עדויות מדעיות המעידות  ניתן לפני התרחשותה  הכוונה היא שהחיסון 
על מעורבותו הישירה או התורמת. להבהרה נוספת של ממצאי החוקרים, קראו את 

המחקרים המקוריים. המידע המופיע בספר זה עומד בכללי השימוש ההוגן.

בקניית ספר זה כרוכה ההבנה כי המחבר וההוצאה אינם מספקים יעוץ רפואי, משפטי 	 
או מקצועי. המחבר וההוצאה אינם ממליצים לסרב לחיסונים ולא לקבלם. כל המידע 
המופיע בספר לקוח ממקורות אחרים וכולל את מראי המקום. אם לקורא יש שאלות, 
ספקות או חששות לגבי הנתונים המופיעים בספר, עליו לקרוא את החומר המקורי או 
לפנות לרופא המטפל. לאחר מכן עליו להמשיך ולחקור את הנושא לעומקו, על מנת 

לקבל החלטות נבונות ומושכלות בנושא החיסונים.
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הקדמה
PhD ,גארי גולדמן

כגון  הרפואי,  בתחום  תקדים  חסרות  המצאות  חיינו  איכות  את  שיפרו  המודרני  בעידן 
חירום,  טיפולי  בזכות  ניצלו  נפשות  אינספור  ובירך.  בברך  מפרקים  להחלפת  ניתוחים 
קטנים,  היו  ילדיי  כששלושת  נפצעו.  או  שניזוקו  ורקמות  איברים  על  שמירה  שאפשרו 
האמנתי שגם החיסונים הם פלא רפואי, והם קיבלו את סל החיסונים המלא שעליו המליץ 
רופא המשפחה שלנו, על פי תכנית החיסונים הרשמית. לפיכך, כאשר במחלקה לבריאות 
של מחוז לוס אנג'לס )היחידה לבקרת מחלות מידבקות חריפות( שכרו את שירותי לצורך 
ָאנֶטלֹוּפ  הנקראת  מקומית  בקהילה  רוח  אבעבועות  על  אפידמיולוגיים  מחקרים  עריכת 
ואלי )המונה כ-300,000 תושבים, המרוכזים בעיקר בּפאלמֵדייל ובלנקסטר, קליפורניה(, 
נעניתי ברצון. תפקידי היה לעבוד באחד משלושה מוקדי מעקב פעילים במימון המרכז 
נגד  החיסון החדש  את השפעתו של  לחקור  מנת  על   ,)CDC( ומניעתן  לבקרת מחלות 
אבעבועות רוח, שזה עתה הופץ בקרב אוכלוסיית הילדים של ארה"ב. השנה היתה 1995, 
ואני הגיתי בהתלהבות באפשרות שנתוני המחקר לא רק יסייעו לקהילה שבה התגוררנו 
בהקשר  לאומית  מדיניות   CDC-ב מגבשים  כיצד  להבין  גם  יעזרו  אלא  ומשפחתי,  אני 

לחיסון האבעבועות.

עברו  דיווחתי,  שעליהן  החיוביות  והמגמות  התוצאות  כל  אפידמיולוגי.  בניתוח  עבדתי 
שמחבריהם  הרפואיים,  בכתבי-העת  במאמרים  התפרסמו  ואז  עמיתים  ביקורת  בזריזות 
הוקירו כבוד לפקידי ה-CDC, לרופאים ששיתפו עמם פעולה במחקר, למנהל הפרויקט, 
לי ולעוזרים שאספו את הנתונים. תוך חמש שנים של חיסון המוני נגד נגיף הָווריֶצָלה, 
נראה  בנוסף,  הנגיף בקהילה.  80% במחלות שגרם  צניחה של  שיקפו הנתונים שבידינו 
שהחיסון נגד אבעבועות רוח בטוח לשימוש. זכיתי לציונים מעולים על עבודתי, ועודדו 

אותי להמשיך ולחקור בתקווה להניב מאמרים נוספים.

עד סוף 1999, החלו אחיות שפעלו שנים רבות בבתי הספר המקומיים לדווח על מקרים 
ביותר.  נדירים  היו  שבעבר  אירועים   - ילדים  בקרב  זוסטר(  )הרפס  חוגרת  שלבקת  של 
לנוכח תצפיותיהן, המלצתי להוסיף את מחלת השלבקת לפרויקט הניטור הפעיל שלנו. 
שגם  מאחר  חוגרת,  שלבקת  של  מקרים  גם  לתעד  אמורים  היינו  המחקר  מתחילת  כבר 
של  זיהום  לאחר  זֹוסֶטר.  ָוריֶצָלה  הנגיף  ידי  על  נגרמות  רוח  אבעבועות  וגם  זו  מחלה 
אבעבועות רוח, נותר הנגיף רדום בגוף עד שרמת הנוגדנים יורדת מתחת לסף מסוים, אז 
יכול הנגיף להתעורר ולשוב בדמות שלבקת חוגרת. בכל פעם שמבוגר נחשף לילד החולה 
באבעבועות רוח, זוכה המבוגר ל"זריקת דחף" חיסונית ממקור חיצוני, המסייעת לדכא 
או לדחות את התפרצות השלבקת, ומניבה למבוגר, ללא כל עלות, תועלת גדולה והגנה 

לשנים רבות נוספות.

הקשר שזיהיתי בין אבעבועות רוח לשלבקת חוגרת לא היה חדש. ב-1965 חקר ד"ר הופ-
סימפסון את מחלת השלבקת באוכלוסית ַסייֶרנֶססֶטר שבאנגליה, במסגרת תפקידו כרופא 
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כי  הוא העלה לראשונה את ההשערה,   ]Proc R Soc Med 1965; 58:9-20.[ בקהילה. 
שיעורי התחלואה בשלבקת בכל קבוצות הגיל קשורים לשיעור החשיפה של אותה קבוצה 
התחלואה  שיעורי  המקרים,  תדירות  של  הערכות  פי  על  רוח.  אבעבועות  של  למקרים 
מכיוון  ביותר,  הנמוכים  היו   11-19 בגילאי  ונוער   1-10 בגילאי  ילדים  בקרב  בשלבקת 
שכה רבים בקבוצות הגיל הללו חלו באבעבועות רוח ונחשפו למחלה שוב ושוב לעתים 
תכופות. אצל מבוגרים עד גיל 50 היה שיעור התחלואה בשלבקת גדול יותר פי ארבעה, 
בשל הירידה בחשיפה של אותם מבוגרים לילדים החולים באבעבועות רוח. לפיכך, על 
אף ששלבקת נחשבה בעיקר למחלה התוקפת קשישים, למעשה המחלה תקפה מבוגרים 
אשר פחות באו במגע עם ילדים החולים באבעבועות רוח, מה שגרם לירידה בתדירותן 
במגע  שבאו  רופאים  על  שנערך  במחקר  לנגיף.  תסמינים  חסרות  חיסוניות  תגובות  של 
תדיר עם ילדים, עלה ששיעור התחלואה בשלבקת חוגרת היה רבע עד שמינית משיעור 
התחלואה בקרב מבוגרים אחרים באותה קבוצת גיל באוכלוסיה הכללית, שתדירות המגע 
 Kansenshokagu Zasshi 1995; 69)8(:[ .שלהם עם ילדים היתה בדרך כלל נמוכה יותר

].908-12

לי  התבהר  בקהילה  חוגרת  שלבקת  מקרי  על  דיווחים  באיסוף  שנתיים  שביליתי  לאחר 
כי שיעור התחלואה בקרב ילדים לא מחוסנים, שחלו בעבר באבעבועות רוח, היה גבוה 
בצורה חריגה, כמעט כמו אצל מבוגרים. היה זה ממצא מבשר-רעות, שפירושו כי חיסון 
המוני נגד ָוריֶצָלה עלול לגרום לעלייה בתחלואה בשלבקת חוגרת לתקופה של כ-50 שנים 
או יותר בקרב מבוגרים שחלו בעבר באבעבועות רוח - בדרך כלל בצורה קלה ובנעוריהם. 
מאחר שכ-25% מהעלויות הרפואיות הקשורות לנגיף ָוריֶצָלה זוסטר נובעות מאבעבועות 
רוח ו-75% נובעות משלבקת, כל עלייה בתחלואה בשלבקת תשפיע עמוקות על שיקולי 

העלות-תועלת אל מול הירידה במקרים של אבעבועות רוח.

ההצדקה של מומחי ה-CDC להמלצתם לחסן את כל הילדים בארה"ב נגד אבעבועות רוח, 
מבוססת על הטענה שמדובר בחסכון בעלויות לציבור, כתוצאה מכך שההורים לא יאלצו 
להישאר בבית עם ילדים החולים באבעבועות רוח. יתר ההנחות הראשוניות לגבי העלות/
תועלת של חיסון האבעבועות היו: 1( עלות של 35$ לחיסון 2( חיסון אחד מקנה הגנה 
לכל החיים ו-3( העדר השפעה שלילית על האפידמיולוגיה של קרובתה של האבעבועות, 
כ-100$,  היא  כיום  החיסון  עלות  תקפות.  אינן  הללו  ההנחות  שכל  התברר  השלבקת. 
למדיניות החיסונים נכנסה מנה שנייה של החיסון כתוצאה מהופעה של אבעבועות רוח 
)ילדים מחוסנים עדיין נדבקו במחלה(, ולבסוף, מחקרים עדכניים אודות שלבקת חוגרת 
יכולת  מפתחת  רוח  לאבעבועות  חשיפה  כי  הופ-סימפסון  ד"ר  של  בהשערתו  תומכים 
 Am J Epidemiol 2013; 77)10(:[ .לדיכוי או למניעה של התפרצות שלבקת במבוגרים
רוח  נגד אבעבועות  לילדים  1134-42.[ במקום להפסיק את תכנית החיסונים ההמונית 
שלבקת  נגד  חדש  חיסון  והכניסו  לילדים,  שנייה  דחף  מנת   CDC-ב הוסיפו  בארה"ב, 
חוגרת למבוגרים )שבעבר היו מקבלים לגמרי בחינם רענון למערכת החיסונית, בכל פעם 

שהתחוללה בקהילתם מגפה של אבעבועות רוח(.

השלבקת,  מחקר  של  הראשונות  מהשנתיים  הממצאים  של  סיכום  ובו  מאמר  חיברתי 
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במטרה להעבירו ביקורת עמיתים ולהוציאו לאור. הביקורת מעולם לא יצאה לפועל, ולי 
הורו לחדול מכל חקירה נוספת של שיעורי התחלואה בשלבקת בָאנֶטלֹוּפ ואלי. לא רציתי 
לקחת חלק בהונאה מחקרית ולכן התפטרתי לאחר 8 שנות תעסוקה, וניסיתי לפרסם את 
אותו צד שני של ממצאי המחקר שחשתי כי מנסים לטייחם. ממש לפני פרסומם של מספר 
לוס  מחוז  מניעה מהמחלקה המשפטית של  צו  קיבלתי   ,Vaccine העת  בכתב  מאמרים 

אנג'לס. 

בעזרתו של עורך דין מנוסה הצלחתי לעקוף את ההתנגדות מטעם ה-CDC, כאילו מדובר 
בנתונים חסויים, והמאמרים ראו אור. )כמה מהם מופיעים בספר זה(. אנשי ה-CDC גם 
ובתוצאות שתיעדתי, אולם מספר שנים  הטילו דופי בשיטות המחקר שבהן השתמשתי 
לאחר מכן הם עצמם פרסמו מאמר על שלבקת חוגרת, על בסיס שיטות הדומות לאלה 
שבהן השתמשתי באותם מאמרים שהם שללו. שיעורי התחלואה בשלבקת חוגרת שפרסם 
 Vaccine 2013 Mar[ .היו דומים מאוד לאלה שפרסמתי אני לאחר התפטרותי CDC-ה

].25; 31)13(: 1683, Table 1

עלולים  ילדים  כי  החיסון  יצרניות  הדגישו  רוח,  אבעבועות  נגד  לחיסון  הפרסום  במסע 
למות כתוצאה מהמחלה. הסיכוי שדבר כזה באמת יקרה דומה לסיכוי שהילד ייפגע על 
ידי ברק. למרבה הצער, המחקרים הנערכים על חיסונים מסתמכים ברובם על מימון של 
חברות התרופות המייצרות את החיסונים, או של ארגוני בריאות הנמצאים במצב של ניגוד 
עניינים עם חברות אלה. )מחקרים המעידים על קיומם של ניגודי עניינים אלה מופיעים 
בספר זה.( יתרה על כך, במחקרים רבים במימון ה-CDC, ובמחקרים אחרים המעודדים 
שימוש בחיסונים, אין החוקרים מפרסמים את נתוניהם הגולמיים לצורך שחזור הניסוי - 
רכיב חיוני לתהליך המדעי. כך יוצא שלעתים קרובות הממצאים המתפרסמים בכתבי-העת 
הרפואיים והטענות החיוביות המלוות את החיסונים, הם בעצם תעמולה - קידום חד-צדדי 
שאינו מדווח על כל תופעה שלילית, ואלה עלולות להיות משמעותיות. לדוגמה, במחקר 
הציבור  באמון  למעילה  ראיות  התגלו  ועמיתיהם,   Kern-ו  Hooker לאחרונה  שערכו 
הנמצא  כספית,  בסיס  על  משמר  )חומר  תימרוסל  כי  טענו  שבו   ,CDC-ה של  במחקר 
בחיסונים מסוימים( בטוח לשימוש. קיימים יותר מ-165 מחקרים על תימרוסל, ובכולם 
נמצא כי מדובר בחומר מסוכן, אולם חוקרי ה-CDC טוענים כי הוא בטוח לשימוש ואינו 
כי תימרוסל בטוח לשימוש בחיסונים   ,CDC-קשור לאוטיזם כלל. טענתו של ארגון ה
ואינו גורם לאוטיזם, מבוססת על שישה מחקרים בלבד, וכולם במימונו. בארבעה מתוכם 
בשיטות  עמוקות  בעיות  היו  השישה  ובכל  אור,  לראות  זכו  שלא  חשובות  תוצאות  היו 
המחקריות. ].BioMed Research International 2014; article ID 247218[ כתוצאה 

משיטות פעולה אלה, נוצרים מעגלים מתמשכים של מחלות וטיפולים.

לאחר סיום עבודתי במחלקה לבריאות של מחוז לוס אנג'לס וה-CDC, המשכתי לעסוק 
וגיליתי שהחוויה שלי עם חיסון האבעבועות היתה רק קצה הקרחון.  בחקר החיסונים, 
למעשה, לו נולדו ילדיי היום, הייתי מסרב לחסנם חד וחלק. החיסונים והאדג'ובנטים שהם 
מכילים עלולים לגרום לתופעות לוואי קשות לטווח הארוך, כגון מחלות אוטואימוניות 
ומחלות כרוניות אחרות. ככל שהמחקר מתקדם ומעמיק, כך מוטל אור על מורכבותה 
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של המערכת החיסונית האנושית, ומשתפרת ההבנה של המנגנונים הביולוגיים הגורמים 
לתגובות הקשות לחיסונים. נוסף על כך, תכנית החיסונים הנוכחית לילדים עמוסה הרבה 
יותר מאשר בעבר, ותינוקות מקבלים בביקוריהם בטיפת חלב מספר חיסונים בבת אחת. 
 PloS One 2011[ .מתן של מספר חיסונים בבת-אחת עלול להגדיל את הסיכון לתמותה

]Jan 26; 6)1(: e16363; Hum Exp Toxicol 2012; 31)10(: 1012-21

מחקרים רבים בספריה הלאומית לרפואה מזהירים מפני תוצאות שליליות שכאלה, כולל 
 .SIDS הסיכון לתמותה כתוצאה מחיסונים, העלולה להיקרא לעתים "מוות בעריסה" - 
מקרי תמותה כתוצאה מחיסונים אכן אומתו באמצעות בדיקות רעלים מעמיקות של המוח 
תנועה  כיום  קיימת  זאת  למרות  אחרות.  מומחים  בדיקות  וכן  המוות,  לאחר  והרקמות 
הקוראת לחיוב חיסונים בחוק ולביטולם של כל הפטורים הקיימים, מה שיבטל הלכה-

למעשה את עקרון ההסכמה מדעת, החיוני לשמירה על זכויות האדם.

העליה בהוצאות על הבריאות נובעת בחלקה ממחקר מדעי מוטה, המשמש כגיבוי לרשימה 
הולכת ומתארכת של חיסונים, שבפועל משפיעים לרעה על הבריאות והעלויות. חיסונים 
אלה מייצרים למערכת הבריאות זרם יציב של הכנסות, מהטיפולים הדרושים לכל אותם 
ארה"ב  לשלטונות  מוגשים  שנה  מדי  החיסונים.  של  הלוואי  מתופעות  הסובלים  אנשים 
כ-30,000 דיווחים על חשד לתופעות לוואי של חיסונים, ונפגעי חיסונים ומשפחותיהם 

קיבלו בינתיים מהמדינה פיצויים בסך של יותר מ-3.1 מיליארד דולר.

ואת הולכת-השולל, המאפיינים את  ניתן לחשוף את השקרים  לימוד עצמאי  באמצעות 
 400 זה,  יצרניות החיסונים ואף של מוסדות הבריאות. ספר  יחסי הציבור של  תעמולת 
מחקרים על חיסונים, יסייע לקורא לקבל החלטה מושכלת, בין אם לחסן ובין אם לאו. 
המחבר, ניל ז. מילר, ראוי לשבח על תעוזתו, לפרסם חומר מחקרי באופן שיסייע להורים 
את  יותר  רחבה  בצורה  ולהבין  החיסונים,  מאחורי  האמת  את  לגלות  אחרים  ולחוקרים 
מאזני העלות/תועלת שמאפיינים את סוגיות החיסונים. מקור רב-ערך זה מכיל סיכומים 
פשוטים של השפעות שליליות של חיסונים, כפי שזוהו במחקרים מדעיים שעברו ביקורת 
עמיתים וראו אור בכתבי-עת, וביכולתו להשפיע לטובה על בריאותם וחייהם של מיליוני 

ילדים, בני נוער ומבוגרים.
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פתח דבר
גורמים  הם  כי  לשימוש,  בטוחים  החיסונים  כל  כי  מאודם  בכל  מאמינים  רבים  אנשים 
ביקורת  שעברו  מדעיים  מחקרים  בנמצא  אין  וכי  נדירות  לעתים  רק  הלוואי  לתופעות 
יותר,  סבירה  מבט  נקודת  פי  על  אולם  להזיק.  עלולים  חיסונים  כי  המעידים  עמיתים, 
גורמים  גם  הם  אולם  מסוימות,  למחלות  החסינות  להגדלת  אמנם  תורמים  החיסונים 
מדברים.  אין  כמעט  שעליהן  נוספות,  כרוניות  בריאות  ולבעיות  אוטואימוניות  למחלות 
ספר זה - 400 מחקרים על חיסונים - מציג את צדו השני של הסיפור, זה שאך מעטים 
לסייע  ונועד  חשובים,  מדעיים  מאמרים  מ-400  יותר  של  סיכומים  מכיל  הוא  מספרים. 

להורים ולחוקרים להעמיק את הבנתם בתחום החיסונים.

המחקרים המוצגים בספר זה אינם תומכים בבטיחותם או ביעילותם של החיסונים. הם 
מכילים עדויות מדעיות לסיכונים ובעיות, ומאמתים את קיומן של תופעות לוואי או עלויות 
נסתרות הקשורות לחיסונים. לדוגמה, החיסון עשוי להקטין את הסיכון לסבול ממחלה 
מידבקת, אך גם להגדיל את הסיכון לסבול מתסמונת עצבית, פגיעה חיסונית או מחלת 
אוטואימונית  )מחלה  ותרומבוציטופניה  סכרת  פרכוסים,  אלרגיות,  בנוסף,  כלילית.  לב 
מסוכנת המתאפיינת בדימומים פנימיים(, כולם נפוצים יותר באוכלוסיות מחוסנות. ייתכן 
של  במחיר  מגיעה  מחוסנים  ילדים  אצל  זיהומית  במחלה  להידבק  בסיכון  שהירידה  גם 

עלייה בסיכון לחלות בסרטן.

מרבית המחקרים המדעיים המוצגים בספר זה עברו ביקורת עמיתים וראו אור בכתבי-עת 
רפואיים, המוכרים על ידי הספריה הלאומית לרפואה בארה"ב )הספריה הרפואית הגדולה 
ביותר בעולם(. יש בהם מטא-אנליזות, סקירות שיטתיות של הספרות המדעית, מחקרים 
אקראיים הכוללים קבוצת ביקורת הנוטלת פלסבו, מחקרי עוקבה, מחקרי ביקורת מקרה, 
מכל  כמעט  בעלי-חיים.  על  ומחקרים  מקצועית  מדעית  פרשנות  מקרים,  דיווחי  סדרת 

המחקרים עולה מידע חיוני על בטיחות החיסונים או על כשלים בחסינות.

רבים מהמחקרים המופיעים בספר זה ראו אור בכתבי-עת יוקרתיים או משפיעים במיוחד, 
 Journal of the American Medical Association, New England Journal of כגון 
 Medicine, British Medical Journal, Annals of Medicine, Clinical Infectious
 Diseases, Emerging Infectious Diseases, Journal of Infectious Diseases,
 Journal of Internal Medicine, The Lancet, Pediatrics, Journal of Pediatrics,
 Pediatric Infectious Disease Journal, European Journal of Pediatrics, Vaccine,
 Epidemiology, American Journal of Epidemiology, European Journal of
 American Journal of Public -ו Epidemiology, International Journal of Cancer
הפופולריים-לציטוט  בכתבי-העת  המתפרסמים  כמובן, שמאמרים  פירושו  אין   .Health
שווים יותר מאשר מחקרים המתפרסמים בכתבי-עת פחות מוכרים. יש לבחון כל מחקר 

לעומקו ולעמוד על נקודות העוצמה והחולשה שלו.

המחקרים המדעיים בספר זה מחולקים ל-24 פרקים. כל פרק מכיל מספר מאמרים בנושא 
מסוים, כגון אדג'ובנטים על בסיס אלומיניום, התפתחות מחלות, תסמונת מוות בעריסה 
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נפרד,  לעמוד  מחקר  כל  זוכה  כלל  בדרך  להתחסן.  המסרבים  הבריאות  רשויות  ועובדי 
אם כי ישנם מספר עמודים המכילים שניים או שלושה מחקרים. בראש כל עמוד מופיעה 
כותרת. תחתיה מופיע ציטוט ישיר מגוף המאמר. לאחר מכן רשום מראה המקום המדעי 
של המאמר. לבסוף מופיעה רשימה של ראשי פרקים, שבה אני מתמצת בשפה חופשית 

את הממצאים החשובים במאמר.

מחקרים רבים בספר מתאימים לסיווג תחת מספר נושאים. לדוגמה, בפרקים העוסקים 
באלרגיות, פרכוסים, תרומבוציטופניה, ויטמין A וסרטן, כלולים מחקרים רבים הקשורים 
לחיסון ה-MMR, למרות שבספר קיים פרק נפרד המוקדש לחיסון זה ולמחלת החצבת. 
אם אתם מחפשים מידע על חיסון או על נושא שאינם מופיעים בכותרת של אחד הפרקים, 

היעזרו במפתח המושגים.

בתחילת כל פרק ניתן להתרשם ברפרוף מהממצאים החשובים של כל המאמרים המדעיים 
ההוגים  הרבים,  למחקרים המפורסמים  התייחסות  מסגרת  לקבל  גם  וכך  בו,  המופיעים 
פרט  הספר,  כל  לאורך  ומהטיה  דעה  מהבעת  להימנע  השתדלתי  החיסונים.  בנפלאות 
לעניין אחד - מטרתי היתה לסכם מחקרים העוסקים בהיבטים המוזנחים והלא-פופולריים 
של תחום החיסונים. לטובת הקוראים בעלי רקע מדעי, כללתי את הנתונים הסטטיסטיים 
כגון risk ratio, odds ratio, relative incidence, כאשר ערכי ה-P היו מובהקים. את 

רווחי הסמך )confidence interval( ניתן למצוא במחקרים המקוריים.

בכמה מהמחקרים הגיעו המחברים למסקנות חיוביות בנוגע לחיסונים, למרות שהממצאים 
נוטים  מאמרים  מחברי  ביקורתי.  באור  החיסונים  את  העמידו  דווקא  ממחקרם  שעלו 
להציג את עבודותיהם באור חיובי כאשר הממצאים אינם מסתדרים כפי שקיוו. כמו כן, 
זה עולים ממצאים הסותרים ממצאים שעלו ממחקרים אחרים.  ממספר מחקרים בספר 
קיימות סיבות רבות לכך שמחקרים העוסקים באותו נושא יניבו תוצאות הפוכות. ייתכן 
שקיימים ליקויים בתכנון המחקר או ניגודי עניינים בקרב עורכי המחקר, הגורמים להטיית 

הממצאים. הפרק האחרון מוקדש לדיון בנושא זה.

אני ממליץ בחום שתקראו את המאמרים המלאים, הכוללים בדרך כלל נתונים, טבלאות 
ומספרים נוספים, וכן דיונים שלא נכללו בסיכומיי. יש מחקרים מדעיים שהגישה אליהם 
בתשלום,  רק  זמינים  אחרים  אותם. מחקרים  כתבי-העת שפרסמו  של  באתרים  חופשית 

אולם כמעט תמיד ניתן לקרוא בחינם את תקציריהם.

ספר זה אינו כולל מחקרים התומכים בחיסונים. נתונים התומכים בחיסונים תוכלו למצוא 
באתרים הרשמיים של המרכז לבקרת מחלות ומניעתן )CDC(, מנהל המזון והתרופות 
האמריקני )FDA(, ארגון הבריאות העולמי )WHO(, יצרניות החיסונים ובחיפוש עצמאי 
בכתבי-העת הרפואיים. אני ממליץ לכם לבצע מחקר יסודי בכוחות עצמכם, כדי לקבל 

הבנה מעמיקה של התועלת והסיכון שבחיסונים.
                                                                               ניל ז. מילר

עיתונאי בתחום המחקר הרפואי
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תכניות החיסונים
ארבעת המחקרים בפרק זה עוסקים בסוגיות של בטיחות בתכניות החיסונים המומלצות. 
ומצאו  מפותחות,  מדינות  ב-34  הנהוגות  החיסונים  תכניות  בין  השוו  הראשון  במחקר 
מקבלים.  שהם  החיסונים  מספר  לבין  בתינוקות  התמותה  שיעורי  בין  מובהקת  התאמה 
הגבוהים  התמותה  שיעורי  התגלו  ביותר  הגבוה  החיסונים  מספר  נדרש  שבהן  במדינות 

ביותר בקרב תינוקות.

תינוקות.  חיסון  לאחר  שאירעו  לוואי  תופעות  על  דיווחים   38,801 בדקו  השני  במחקר 
יותר  גבוה  בסיכון  היו  ביותר בבת-אחת  הגדול  התינוקות שקיבלו את מספר החיסונים 
באופן משמעותי להזדקק לאשפוז או למות, בהשוואה לתינוקות שקיבלו פחות חיסונים 

בבת-אחת.

)לא  חלקית  שחוסנו  ילדים  לבין  מלא  באופן  שחוסנו  ילדים  בין  השוו  השלישי  במחקר 
קיבלו את כל החיסונים כפי שנדרש בתכנית החיסונים המומלצת(. אצל הילדים שקיבלו 
בשל  רופא  ביקורי  של  ביותר  הנמוך  המספר  נרשם  ביותר  הנמוך  החיסונים  מספר  את 
זיהומים בדרכי הנשימה העליונות, ונמדד שיעור נמוך יותר באופן משמעותי של ביקורים 

במרפאות החוץ ובמחלקות המיון, ביחס לילדים שחוסנו באופן מלא ובמועד.

במחקר הרביעי נתנו החוקרים לגורי קופים את כל החיסונים המומלצים על פי תכנית 
החיסונים המלאה לילדים בארה"ב, בהתאמה לגילם. במוחותיהם של הקופים המחוסנים 
התגלו שינויים באזור האחראי על ההתפתחות החברתית והרגשית, ועליה מובהקת בנפח 
המוח. ממצא אופייני אצל ילדים אוטיסטים רבים הוא עליה מואצת בנפח המוח הכולל 

בגילאי 6-14 חודשים.
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.1
במדינות המפותחות שבהן נדרש המספר הגדול ביותר של חיסונים 

מתגלים שיעורי התמותה הגבוהים ביותר בקרב תינוקות

"ממצאים אלו מצביעים על יחסי גומלין לא-צפויים: שיעורי התמותה הגבוהים ביותר בקרב 
תינוקות מתגלים דווקא במדינות שבהן נותנים מנות חיסון רבות יותר. נחוצה לנו בחינה 
מדוקדקת יותר של הקשר בין מנות החיסונים ורעילות ביוכימית או משולבת לבין שיעור 

התמותה בקרב תינוקות."

Miller NZ, Goldman GS. Infant mortality rates regressed against number of 
vaccine doses routinely given: is there a biochemical or synergistic toxicity? 
Hum Exp Toxicol 2011; 30)9(: 1420-28.

בארה"ב מקבלים תינוקות 26 מנות חיסון, הדרישה הגבוהה בעולם, אך ב-33 מדינות 	 
אחרות שיעורי התמותה נמוכים יותר מאשר בארה"ב.

במחקר זה ניתחו את תכניות החיסונים הנהוגות ב-34 מדינות מפותחות, ומצאו מתאם 	 
בינקות.  שיעורי התמותה  לבין  החיסון שתינוקות מקבלים  מנות  בין מספר  מובהק 
במדינות שבהן מספר המנות הוא הגדול ביותר מופיעים גם לרוב שיעורי התמותה 

הגבוהים ביותר.

בבדיקה בשיטת הרגרסיה הלינארית הופיע קשר סטטיסטי מובהק בין העליה במספר 	 
.)r=0.992( מנות החיסון לבין העליה בשיעור התמותה בקרב תינוקות

במרבית המקרים, במדינות המפותחות שבהן מקבלים תינוקות את מספר החיסונים 	 
הקטן ביותר התגלו גם שיעורי התמותה הנמוכים ביותר בינקות.

במדינות רבות בעולם השלישי קיימים אחוזי התחסנות גבוהים מאוד )יותר מ-90%( 	 
וניתן מספר גדול של חיסונים, ולמרות זאת קיימים בהן שיעורי תמותה גבוהים בקרב 

תינוקות.

במדינות המתפתחות שבהן קיימות בעיות גישה למים נקיים ולתזונה נאותה, לרמת 	 
תברואה טובה ולטיפול רפואי נגיש, שיעורי התמותה הגבוהים בקרב תינוקות עומדים 

בעינם.

קיימות ראיות לקיומה של קבוצת תינוקות הנמצאת בסיכון לתסמונת 'מוות בעריסה', 	 
זמן קצר לאחר קבלת חיסונים. לעתים מתייגים ברשויות הבריאות את מקרי המוות 
בין חיסונים למקרי  וכך מיטשטש הקשר  הקשורים לחיסונים כמקרי מוות רגילים, 

תמותה.
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אלומיניום
אלומיניום הוא אדג'ובנט )מסייע( אשר מוסיפים אותו לחיסונים רבים במטרה להגביר 
את התגובה החיסונית ולשפר את יעילות החיסון. בארה"ב, קנדה, בריטניה, אוסטרליה 
ומדינות רבות אחרות, מקבלים תינוקות וילדים מינונים גבוהים של אלומיניום מזריקות 
 ,)DTaP( ושעלת  טטנוס  כנגד  החיסונים  למשל,  שונים.  חיסונים  מספר  של  מרובות 
ֶהמֹּופילּוס אינפלּוֶאנָזה )Hib(, צהבת נגיפית מסוג A ומסוג B, והחיסון נגד פנאומוקוקים, 

כולם מכילים אלומיניום.

האלומיניום רעיל למערכת העצבים, וביכולתו להרוס תאי עצב החיוניים לתקינותם של 
התפקודים התנועתיים והמוחיים. לאחר ההזרקה לגוף, האלומיניום יכול לנוע לאיברים 
שונים ולהישאר בהם למשך מספר שנים. יכולתו של האלומיניום לעורר תגובה חיסונית 
עלולה גם לגרום לתופעות אוטואימוניות ודלקתיות. בניסויים על בעלי חיים ניתן לעורר 

אצלם מחלות אוטואימוניות ונזקים למערכת העצבים באמצעות הזרקה של אלומיניום.

מהמחקרים בפרק זה עולות ראיות מרשימות לכך שהאלומיניום שבחיסונים גורם לעליה 
 Macrophagic מובהקת בסיכון לסבול ממחלות אוטואימוניות ומהפרעות עצביות, למשל
Myofasciitis, עייפות כרונית, חולשת שרירים, בעיות בתפקוד המוחי כגון אובדן זכרון, 
מנגנון  המוח.  במיאלין  פגיעה  של  נפוצה  טרשת  דמויות  ותסמונות  בשינה,  הפרעות 
מאפיינים  בעל  הוא  החיסונית,  המערכת  את  האלומיניום  מעורר  שבאמצעותו  הפעולה 
דומים למנגנונים של מספר מחלות אוטואימוניות/דלקתיות, כגון דלקת פרקים, סכרת 

נעורים, מחלות מעיים דלקתיות, זאבת והפרעות על הקשת האוטיסטית.
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ולנזק  אוטואימוניות  למחלות  לגרום  עלול  שבחיסונים  האלומיניום 
במערכת העצבים

"עירור-יתר של המערכת החיסונית על ידי אדג'ובנטים שונים ]בחיסונים[, כולל אלומיניום, 
במערכת  פוגעות  אשר  קשות,  אוטואימוניות  מחלות  של  להתפתחותן  סיכון  בחובו  טומן 

העצבים המרכזית."

Shaw CA, Tomljenovic L. Aluminum in the central nervous system (CNS): 
toxicity in humans and animals, vaccine adjuvants, and autoimmunity. 
Immunol Res 2013 Jul; 56)2-3(: 304-16.

מערכת 	  עבור  האלומיניום  של  לרעילותו  הראיות  את  המחברים  בחנו  זו  בעבודה 
במטרה  לבני-אדם  בחיסונים  כאדג'ובנט  אותו  מזריקים  כאשר  במיוחד  העצבים, 

לעורר תגובה חיסונית. 

לוואי 	  תופעות  לגרור  החיסונית, העלולה  לעוררות של המערכת  גורם  האלומיניום 
אוטואימוניות ודלקתיות.

למערכת 	  האלומיניום  שגורם  לנזק  רבות  ראיות  ישנן  והמדעית  הרפואית  בספרות 
העצבים של ילדים ומבוגרים.

כי אלומיניום עלול לגרום לתסמינים הדומים לטרשת 	  מניסויים בבעלי חיים עולה 
שבמוח  העצב  בתאי  הפוגעת  מתפתחת,  ניוונית  מחלה   ,)ALS( צדית  אמיוטרופית 

ובחוט השדרה. 

שילדים 	  אלומיניום  המכילים  החיסונים  מספר  בין  מובהק  סטטיסטי  מתאם  קיים 
מקבלים לבין שכיחות ההפרעות על הקשת האוטיסטית.

במדינות המערב שבהן נותנים לילדים עד גיל בית הספר את המספר הגדול ביותר של 	 
חיסונים המכילים אלומיניום, גם שיעורי האוטיזם הם הגבוהים ביותר. 

שאוכלים(, 	  )מהמזון  בבליעה  לקבלו  מאשר  בהזרקה  אלומיניום  לקבל  יותר  מסוכן 
כך שדי במנה  וההגנה של מערכת העיכול,  מכיוון שהוא עוקף את מנגנוני הסינון 

קטנה יותר על מנת לגרום לרעילות. 

האלומיניום 	  בטיחות  את  חקר  לא  מעולם   )FDA( בארה"ב  והתרופות  המזון  מנהל 
שבחיסוני הילדים.
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חיסון שנתי נגד זני שפעת נפוצים מפחית את החסינות מפני זני שפעת 
מסוכנים יותר

"המערכת החיסונית אצל ילדים רכים אינה מכירה עדיין את נגיפי השפעת, ולכן חיסון שנתי 
של קבוצת הגיל הזו עלול למנוע פיתוח חסינות לזנים דומים, ולהותירם פגיעים יותר לזני 

שפעת אלימים."

Bodewes R, Kreijtz JH, Rimmelzwaan GF. Yearly influenza vaccinations: a 
double-edged sword? Lancet Infect Dis 2009 Dec; 9)12(: 784-88.

במדינות רבות ממליצים על חיסוני שפעת לכלל האוכלוסיה. במחקר זה ניסו החוקרים 	 
לקבוע עד כמה מדיניות זו נבונה.

הידבקות טבעית בנגיף השפעת הנפוצה מסוג A מקנה חסינות מפני זני שפעת דומים, 	 
.A כלומר גם נגד תת-זנים מסוכנים יותר של שפעת מסוג

חיסון נגד שפעת עונתית משבש את פיתוח החסינות הטבעית כנגד זיהומים מסוכנים 	 
מתת-זנים חדשים של הנגיף.

חיסון שנתי של ילדים רכים נגד זני שפעת נפוצים עלול להביא לתוצאה הפוכה, בכך 	 
שימנע מהם לפתח חסינות נרחבת ויותיר אותם חשופים לזני שפעת אלימים.

ממחקרים שבוצעו בעכברים עולה כי חסינות נגד זנים דומים היא חיונית להישרדות.	 

במספר מדינות קיימת המלצה לחיסון כל הילדים הבריאים בגילאי חצי שנה עד 5 נגד 	 
שפעת. יש לבחון מחדש המלצה זו, מכיוון שהחיסון עלול לשבש את יצירת החסינות 

.A כנגד זנים חדשים ואלימים יותר של נגיף השפעת מסוג
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מוטציות השעלת
שעלת היא מחלה מדבקת, הגורמת להתקפות שיעול עזות ולקשיי נשימה, העלולים לסכן 
את חייהם של תינוקות רכים. בשנות ה-30 וה-40 של המאה הקודמת החלו הרשויות לחסן 
 B.( את האוכלוסיה נגד המחלה, בחיסונים שהכילו את חיידק השעלת השלם ּב. ֶּפרטּוסיס
pertussis; DTP(. בשנות ה-90 הוחלף החיסון בחיסון חדש, א-סלולרי ) שמכיל רק חלק 
מהחיידק; DTaP(, במטרה לצמצם את שיעור תופעות הלוואי, אולם מקרי השעלת רק 

הולכים ומתרבים למרות אחוז ההתחסנות הגבוה ברחבי העולם. 

כאשר מתפרצת מחלת השעלת בקרב אוכלוסיה מחוסנת, מאשימים ברשויות הבריאות 
בדרך כלל את מי שאינם מחוסנים, אולם מהמחקרים המובאים בפרק זה עולה כי למעשה 
חיסון השעלת עודד הסתגלות אבולוציונית של החיידק, והתפתחות זנים עמידים לחיסון. 
הנגרמים  השעלת  במקרי  לעליה  הוביל  בחיסון  השימוש  כי  עולה,  אחרים  ממחקרים 
ֶּפרטּוסיס,  ּב.  של  אחר מהמשפחה  זן   ,)B. parapertussis( ּפאראֶּפרטּוסיס  ּב.  מחיידקי 
שגם הם עמידים בפני החיסון. מקרי השעלת התרבו גם בקרב ילדים שאינם מחוסנים, 

אולם הזינוק במספר הילדים המחוסנים שנדבקו במחלה, דרמטי עוד יותר.

 Warfel שני המאמרים האחרונים בפרק זה הם ככל הנראה החשובים ביותר. במאמר מאת
ועמיתיו, מתועדים קופי בבון שחוסנו נגד שעלת ואכן לא חוו תסמיני מחלה, אולם התגלה 
 Althouse כי הם מדבקים ביותר, וכי הפיצו את החיידק לקופים אחרים. במאמר מאת 
והגיעו  ומתמטיים,  תורשתיים  אפידמיולוגיים,  נתונים  החוקרים  ניתחו   Scarpino-ו
עלולים  ובהחלט  החיידק  של  נשאים  הינם  מחוסנים  פרטים  כי  משמעית,  חד  למסקנה 
להדביק פרטים אחרים. המידע המובא בשני המחקרים הללו מחזק מאוד את ההנחה, כי 
אנשים שחוסנו נגד שעלת עלולים להיות נשאים של המחלה מבלי לדעת זאת, ולהדביק 
בה אחרים. עוד עולה ממחקרים אלה, כי כל עוד משתמשים בחיסון השעלת הא-סלולרי 
הנוכחי, אין לסמוך על עקרון חסינות העדר. גורמי המפתח בהתעוררותה המחודשת של 
מחלת השעלת הם דעיכת ההגנה שהחיסון מקנה לאורך זמן, ההסתגלות האבולוציונית 
נגדו והעובדה שגם אנשים מחוסנים עלולים להפיץ  שעבר חיידק הֶּפרטּוסיס לחיסונים 

את המחלה.
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אנשים שחוסנו נגד שעלת עלולים עדיין להפיץ את המחלה, ולפיכך 
לא ניתן להגיע למצב מושלם של חסינות העדר

"אנו מסיקים כי ההסבר הפשוט ביותר להתחזקותה המחודשת של מחלת השעלת בארה"ב 
ובאנגליה, לשינויים בשיעורי המחלה בין קבוצות הגיל השונות, לשֹונּות התורשתית ההולכת 
וגדלה בקרב אוכלוסיות חיידקי ּב. ֶּפרטּוסיס ולכשלון שהוכח שוב ושוב של גישת הקֹוקּונינג 
)חיסון האנשים המטפלים בתינוקות לא מחוסנים על מנת להגן עליהם(, הוא אחד: אנשים 
אחרים  מדביקים  המחלה  מתסמיני  סובלים  ואינם  הא-סלולרי  השעלת  חיסון  את  שקיבלו 

הפגיעים לה."

Althouse BM, Scarpino SV. Asymptomatic transmission and the resurgence of 
Bordetella pertussis. BMC Med 2015 Jun 24; 13)1(: 146.

ברמת 	  דעיכה   .1 השעלת:  מקרי  בשיעור  לגידול  סיבות  שלוש  מציגים  כלל  בדרך 
החסינות שמעניק החיסון 2. אבולוציה של חיידקי ּב. ֶּפרטּוסיס 3. שיעור התחסנות 

נמוך.

מחברי המאמר מציגים ראיות לקיומה של סיבה רביעית לתפוצתה המתחדשת של 	 
התסמינים  שרמת  אנשים  ידי  על  ֶּפרטּוסיס  ּבֹורְדֶטָלה  חיידקי  של  הפצה  המחלה: 
שלהם קלה עד אפסית. אנשים מחוסנים שאינם סובלים מתסמיני המחלה אכן עלולים 

להדביק בה אנשים אחרים.

השעלת, 	  חיידקי  אודות  ותורשתיים  אפידמיולוגיים  נתונים  ניתחו  המאמר  מחברי 
להבין מה ההשלכות של  מנת  על  מודלים מתמטיים של תפוצתם,  פיהם  על  ויצרו 

הדבקה על ידי מחוסנים חסרי-תסמינים על בריאות הציבור.

במקביל לעליה בשיעור המחוסנים בחיסון הא-סלולרי, נצפו פי 30 יותר מקרי הדבקה 	 
על ידי מחוסנים שאינם סובלים מתסמינים.

כשלונה המתועד של שיטת הקוקונינג - חיסון בני המשפחה על מנת להגן על תינוקות 	 
רכים - תומך בהשערה שמחוסנים שאינם חשים בתסמיני השעלת עלולים בכל זאת 

להדביק אנשים בקבוצות סיכון.

במחקר זה מוצע הסבר מדעי לדפוסיו התורשתיים של החיידק ּב. ֶּפרטּוסיס, לכשלון 	 
השעלת  מחלת  של  המחודשת  להתחזקותה  תינוקות,  על  להגנה  הקוקונינג  גישת 

ולמסקנה שחסינות העדר וחיסול המחלה הם בלתי אפשריים.
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כשלים בחיסון החצבת גורמים להתפרצויות של המחלה

לעומת  כושל  חיסון  של  היחסית  תרומתם  אודות  חשובות  מעוררת שאלות  זו  "התפרצות 
אי-חיסון."

De Serres G, Markowski F, et al. Largest measles epidemic in North America 
in a decade — Quebec, Canada, 2011: contribution of susceptibility, serendipity, 
and superspreading events. J Infect Dis 2013 Mar 15; 207)6(: 990-98.

ב-2011 התפרצה מגפת חצבת גדולה בקוויבק, קנדה. נרשמו שם 725 מקרים, מתוכם 	 
678 בבת-אחת. מאמר זה מכיל ניתוח של ההתפרצות לפרטיה.

שיעור ההתחסנות נגד חצבת בעת ההתפרצות היה גבוה: 97% מהילדים עד גיל 28 	 
חודשים קיבלו מנת חיסון אחת ו-90% מהם קיבלו שתי מנות. שיעור ההתחסנות היה 

אף יותר גבוה אצל ילדים שכבר הגיעו לגיל בית הספר.

האדם שממנו החלה מגפת החצבת הגדולה - חולה האינדקס - חוסן נגדה בילדותו.	 

במהלך ההתפרצות נדבקו 21 תינוקות בחצבת וארבעה מהם אושפזו, אולם אף אחד 	 
מהם לא סבל מדלקת ריאות או מסיבוכים קשים.

בהתפרצות המחלה בבית ספר שבו התנהל רישום החיסונים, 49% מכל מקרי החצבת 	 
אירעו בילדים שקיבלו את שתי המנות של חיסון החצבת. )כמחצית מכל מקרי החצבת 

אירעו כתוצאה מכשל החיסון.(

הדיווחים לא שיקפו כלל את מספר מקרי החצבת שאירעו באנשים שקיבלו את כל 	 
מנות החיסון.

לבסוף הסתיימה המגפה ללא התערבות באמצעים תקיפים לבלימת ההדבקה.	 

כך 	  על  מצביעה  לדעוך,  כבר  החסינות  החלה  מחוסנים  מתבגרים  שאצל  העובדה 
יהיה  שניתן  בטוח  לא  כלל  חצבת,  נגד  יתחסנו  מהאוכלוסיה   100% אם  שאפילו 

להכחיד את המחלה.


