
 הוא  MB BS FRCS FRCPath וויקפילד אנדרו 'דר

 רפואה לימודי סיים הוא. אקדמאי גאסטרואנטרולוג

, 1981ב( לונדון מאוניברסיטת חלק) מרי סן ח"בביה

 והמעיים הקיבה של בכירורגיה בקריירה והמשיך

 כחבר הוסמך הוא. המעיים בדלקתתוך התמקדות 

 1996 וב 1985 ב המלכותיים הכירורגים מועצת של

 בכדי  "Wellcome Trustה  של עהנסי מענק קיבל

. קנדה, בטורונטו הדק המעי של השתלה ללמוד

 אותו הובילו הבקנד עבודתו במהלך שנעשו גילויים

 מחלות של במחקר להמשיך כדי לבריטניה לחזור

 של כיבית ודלקת קרוהן מחלת כמו דלקתיות מעיים

 שלו והקולגות וויקפילד 'דר, 1998 ב. הגס המעי

 מעיים מחלת על דווחו לונדוןב Royal Free ח"בביה

 התפתחותיות הפרעות עם בילדים חדשה דלקתית

לשם  יותר מאוחרזכתה  המחלה. אוטיזם כגון

 של חברות קיבל הוא. אוטיסטי-אנטרקוליטיס

 'דר. 2001 ב פתולוגים של המלכותית המועצה

  מדעיים מחקריים פעולה בשיתופי מעורב וויקפילד

 בשינויים כזיםהמתר העולם בכל רבים

 החלים ופתולוגיים מטבוליים, האימונולוגיים

-אנטרוקוליטיס כגון דלקתיות מעיים במחלות

 ופגיעות מעיים מחלות בין מקשר, אוטיסטי

 אלו מחלות בין האפשרי והיחס בילדים ניורולוגיות

  .ילדים חיסוני כגון סביבתיים לגורמים

 אצל התפתחותיות הפרעות על עבודתו במהלך

 בצורך ויותר יותר השתכנע וויקפילד 'דר, יםילד

 להפרעות רפואית-ביו אינטגרטיבית מחקרית בגישה

 לילדיםטיפולים קליניים  יתרונות לתרגם בכדי, לוא

 זוהי. מדידה התפתחותית להתקדמות פגועים

 Thoughtful House Center"ה של המנחה המטרה

for  "Children  ל מעל פרסם הוא. טקסס, באוסטין 
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 .מדעיות ופרשנויות

 ‘אההו המחקר ’

 

 MB BS FRCS FRCPath, י אנדרו וייקפילד"ע
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 מאמר מסוג פרסמתי, קולגות 12 עם יחד, 1998 לפברואר 28 ב

 ח"כדו, מכובד רפואי עת כתב, Lancetב  (case-series) מקרים-סדרת

 תריסר של יםיהקלינ הממצאים תאר המאמר. Early Report(1) מוקדם

 עד קלה לדלקת הנלווה( ASD) אוטיסטי בספקטרום הפרעה עם ילדים

 תסמינים של התנפחות גם לזה נלוו(. קוליטיס) הגס המעי של מתונה

, (lymphoid nodular hyperplasia) הגס המעי בדופן הלימפה בלוטות

, עת באותה (.terminal ileum) הדק המעי של האחרון בחלק בייחוד

לחיסון  חשיפה עם התסמינים את הופעת קישרו ילדים תשעה של הורים

 הסיפור שלאת  גם ראה) המקורי במאמר דווחו מתוכם שמונה ,MMR ה

, מסולפת הבנה ידי על עומעמה אלו ממצאים משמעות(. במסגרת .ה.פ

, זה מאמץ. בעבודה זו דופי להטיל ושיטתי מכוון ומאמץ מסולפת הצגה

 להטות עזה פוליטית ותשוקה עצמאי יעיתונא של התלונה ובמיוחד

, מחיסונים לנזק חוקי ופיצוי חיסונים בטיחות של נושאים לכיוון חקירות

 אי שהגיע ביותר והיקר הארוך" מקצועית כשירות"  בתיק לשיאה הגיעה

. General Medical Council ה, בריטניה של הרפואי הפיקוח לפני פעם

 כל עם, עכשיו ורק ,עכשיו.  וצאותלת וממתינים צגוהו הראיות, בשלב זה

 המאמר את גם בחון מחדשל הנכונה עתה זו, נגישהקשור  התיעוד

 .מורשתו את וגם המקורי

רקע 

לדלקות מעיים  המחקר שלי צוות ,המאוחרות השמונים החל משנות

 על רבות פרסם, באנגליה  Royal Free Medical Schoolבבית החולים

 ,לדוגמא) דלקתיות מעיים מחלות של םהאפשריי והמנגנונים הגורמים

. האדמת וחיסון לאדמת גורם אפשרי של בחינה כלל זה(. קרוהן מחלת



 Lancetמורשתו של המאמר מה 

 במעיים לוגיהופת של הראשונה ההדגמה

 (ASD)בקרב אוטיסטים 

( GI) והמעיים העיכול מערכת של תסמינים

 אלו ותסמינים אוטיזם עם בילדים נפוצים

 טיפול .מעיים ותלדלק קרובות לעתים קשורים

 לשיפור להוביל מעיים עשוי בדלקת

 ותסמינים מעיים בתסמיני סימפטומטי

  (.21)התנהגותיים גם יחד 

 של חריג עיבוד של הראשונה ההדגמה

 (ASD)בקרב אוטיסטים  B12  ןהוויטמי

 ומחקרית קלינית מרכזי בפעילות נושא כעת

  גנטיים שינויים החל מחקר, באוטיזם

 בזנים ועד טיפול B12/folateבמטבוליזם 

 B12. של  פעילים

השפעת זריקת  על שדיווח הראשון המחקר

 (MCV) חצבת  המכיל חיסון של דחף

 באופן חמורה המעי דלקת כי מראה מעקב

לאחר זריקת ( ASD)אוטיסטים  אצל משמעותי

אחד  חיסון רק שקבלו דחף לעומת ילדים

   (.22) המכיל חצבת

 הפרעה של יםסימנ שחיפש הראשון המחקר

 חלב חומצת מדידת ידי על מיטוכונדרית

(pyruvate) והמוח השדרה חוט בנוזל. 

בילדים  נפוצות מיטוכונדריות שהפרעות נראה

. נרכשות להיות ויכולות (ASD)אוטיסטים 

 בעובדה שחיסונים הכירה ב"ארה ממשלת

 עם ילדה, פולינג חנה אצל לאוטיזם גרמו

 (.24) מיטוכונדרית הפרעה

 למצב או לאוטיזם נסוג ,נורמלית בצורה שהתפתח ,שילדם סיפור להגיע אלי עם החלו הורים, 1995 החל ממאי

 הזמן באותו בערך. MMRה חיסון הופיעה בסמוך למתן הנסיגה התחלת המקרים כאשר ברוב לאוטיזם הדומה

 Autismמהדורת יולי של ב גונזלס לני ר"ד שתיאר לאלו בדומה העיכול במערכת כרוניים תסמינים פיתחו הילדים

File(2) .בודדים, בטן כאביב אף מלווים רבים, מתישים מעיים תסמינילוו ב אלו מקרים שלעיתים קרובות למרות 

 מצד האל הורים לניכור קרובות לעתים הובילה MMR ה חיסון הזכרת .תושאלו שכן כל לא, גופנית בדיקה עברו

צירוף "בבחינת  היאבסמוך למועד קבלת החיסון  התסמינים שהופעת אמרו רבים רופאים .המטפלים שלהם

 ומחקר קליני טיפול של שיטתית תוכנית עוצבה Royal Free בית החוליםב, זאת לעומת. בזאת והסתפקו" יםמקר

 סדרת של המטרה. 1998 בפברואר הופיע אלו ילדים על הראשון ח"הדו. עם פגיעות כאלו לילדים לעזור בכדי

 את ולבחון, בו נאמר שלא ומה בו שנאמר מהעל , כפשוטו Lancetשפורסם ב  המאמר את לסקור היא זו מאמרים

. מכן לאחרקרו ש האירועים לאור המאמר מורשת

 

מודל המחקר 

מאמר  הוא  –נושא באותו מאמרים של בסדרה הראשון  – Lancetמאמר ה 

 של הראשונה בשורה במפורש כתוב זה: (Case Series) מקרים-סדרתמסוג 

 chronic)  כרונית מעיים מחלת עם ילדים של עוקבת סדרה: ".... המאמר

entero-colitis) איך של אופיינית דוגמא. ("1)נסיגתית התפתחותית והפרעה 

 ב נמצא מקרים-סדרת ומתארים מגדירים בסיסיים אפידמיולוגים לימוד ספרי

Hennekens and Buring(3): 

או , של חולה בודד חוויותיו את מתאריםמקרים -מחקרי סדרת"

כ "בהם בד, מחקרים מסוג זה. אבחנה דומהבעלי , קבוצת חולים

או בהיסטוריה  תכונה חריגה של מחלהמטפל קליני פיקח מזהה 

( היפותזה)ניסוחה של השערה לעשויים להוביל , של החולה

כ נעשה שימוש "בו בד)ניתן לבצע מחקר אנליטי , במקביל...חדשה

על מנת לחקור גורמים סיבתיים , (הביקורת-בגישת קבוצת

." יםיאפשר

ותו ממודלי מחקר אחרים א מבדלמקרים ה-במודל סדרת הקריטי המאפיין

: מאלדוג) החשודה החשיפה בסיס על משתתפים לבחור הדרישה חוסר הוא

 מקרים-סדרתמחקר (. אוטיזם מאלדוג)המשוערת  התוצאה או (MMRחיסון 

. דחייה או הכללה של נוקשים קריטריונים  –ליישםגם לא צריך ו  –דורש לא

 מטופלים בקבוצות של תסמינים דומים הופעתםב לצפותמטרתו , תחת זאת

 רההשע להעלות בכדי משותפים נוספים מאפיינים הם חולקיםש שנראה

(. מבוקר מחקר למשל) םמתאי מחקר מודל במסגרת תבחן יותר שמאוחר

. מקרים -במחקר מסוג סדרת שנדרש מה את בדיוק עושה Lancetה  מאמר

 יתהתפתחותהפרעה  הוצהר על לא: מסמךה מטרת מה מיידית מצהיר הוא

 צורך היה לא, מסוימיםתסמינים  תזמון או מאפיינים נדרשו לא, מסוימת

 קשר נטען ולא ספציפית תוצאה מראש נצפתה לא, דמת כלשהיקו הפבחשי

 .כלשהו סיבתי

 כלומר ,מחקרב בקרהקבוצת  לנו היתה שלא כך על ביקורתשספגנו  לציין יש

 בעוד. השוואה למטרת שנכללו התפתחותית מבחינה נורמליים ילדים



 ידי על במקור שסופר כפי ,.*ה.של פ סיפורו

לאחר . כאשם  MMRה חיסון את ציין לא,  אמו

 נורמלית התפתחות של חודשים עשר שמונה

 שרופאים במה לעלייה שגרמה נסיגה החלה

 הישגים איבוד". משני אוטיזם" כ תייגו רבים

 הוא) קואורדינציה באיבוד והלו התפתחותיים

, (כדור ולתפוס לזרוק יכול היה לא כבר

 של כמו ונוקשה מגושמת" נעשתה הליכתו

 מישיבה לעבור היה יכול לא כבר והוא, "זקן

 20  את איבד הוא. עזרה ללא לעמידה

 .צואה במתן שליטה אי ופיתח שרכש המילים

 כאבי של אפיזודות החלו חודשים 18 בגיל

 הברכיים והצמדת צרחותשלוו ב חזקים בטן

 מזון עם כרוניים שלשולים פיתח הוא. לחזה

 וןמהאחוז ירד הוא. שנתיים מגיל מעוכל בלתי

 בגיל 50אחוזון ה ל שנה בגיל למשקל 97 ה

 למאוד ממגוונת עברה שלו התזונה. שנתיים

 ולפחות מעובדות פחמימות כללה, מוגבלת

 בטעם משקה ל"מ  200 של קופסאות עשר

 .יום בכל זתפו

 1996 ב לנו סיפרה לא. ה.פ של שאמו מה

 הבעיות את היא קישרה גם, בעת שבו, הוא

 את שלנו התיאור.  MMRה חיסון עם בנה של

שיקף נאמנה  Lancet  במאמר ה הזה הילד

 התסמיניםלתחילת  את תיאורי אימו באשר

 לאו התיכונה האוזן דלקת של אפיזודה לאחר

 התאמהה לאי יבההס. MMR החיסון  את ציין

 התגובות:  חשוב שיעור אותנו מלמד בנרטיב

 MMRהחיסון ש להצעה רופאים של העקביות

 מתנשא זלזול בין נעו מעורב להיות היה עלול

 להשפיע החל החיסון ציון. ממשית לעוינות

 עזרה להשיגשל ההורים  היכולת על לשלילה

 Royal Freeלבית החולים  שהגיעו עד. לבנם

 החיסון  את לציין לא באשתו יץהא כבר האב

MMR י"ע אפליהמ הימנעל בניסיון שוב 

  .משוגעת שהיא שחשבו רופאים

פוטנציאל השפעה  שמרכיב בעל קרה כך

 הזה הילד של הקלינית בהיסטוריה חשוב

 יותר שידעו אלה של היהירות ידי על הושחת

 .מכולם טוב

 ראשי תיבות של שם הילד שונו* 

 כללנו וכן נדרש כלל דרךשב ממה מעבר עשינו, מקרים-סדרתמחקר מ חלק לא כלל בדרך היא בקרהקבוצת ש

 החומצה למדידת 14 ו רקמות של מיקרוסקופית לבדיקה 5) מתאימים בגילאים ילדים 19  –בקרהקבוצת 

 .כראוי המאמר את שקרא למי הברוראמורה להיות  התהי עובדה זו(. MMA) בשתן המתילמלונית

מחקר  שמטרת הקריטית הנקודה את מדגישים (3)ובורינג הנקנס, לבסוף

סיבתיים  גורמים על חדשות השערות ייצרל היא מקרים-סדרתג מסו

ה  מאמר. אפשרייםסיבתיים  גורמים לחקור הוא לא מתוכנן. פוטנציאלים

Lancet דבר  –עוקבים מאמרים סדרת עורר אוה .חדשות השערות הוליד 

 שאישרו   -מבקריםה ידי על, בכלל אם, נדירות לעתיםזכה להתייחסות ש

 באופן לטיפול וניתנת תדירה יחסית, החדשכ המעיים תמחל את איפיינוו

 היה המבקרים קרבב. (19)סיבתיים גורמים על רעיונות ובחנכן ו פוטנציאלי

 המאמר של בניתוח, לדוגמא, במיוחד שבולט זו לנקודה בקשר בלבול

 על לענות ומנסה שמעלה, (20)גאגרינה טרישה פרופסור של ,רבות שצוטט

 :ןבכלל ,שאלות סדרת

 ?בבירור צוינה המחקר השערת האם

אכן אבחנה  זו". בכלל מחקר השערת מציין לא המאמר" מאבחנת כי היא

 חרלא. כן לעשות מהם מצפים ולא נדרשים אינם מחקר-סדרת מחקרי .נכונה

 שאלה ומציבה ממשיכה אגגרינה פרופסור ,השערה איןביסוס הקביעה ש

 :מגוחכת

 ?המחקר השערת את לבחון ימהמתא דרך ינוה הזה תכנון המחקר האם

 ,ובכן". המחקר השערת" ינתלבח לא התאים המחקר תכנוןש מסיקה היא

 הדי השאלה, השערה שום צוינה שלא העובדה את זיהתה כבר היאהואיל ו

 מהר די מתבהר. לבחון תוכנןמ אינו המחקר השערה לאיזו היא מתבקשת

 כי מסקנתה. היא ההשערה שלה עצמה בחן לא המחקראותה  שההשערה

לחיסון ה ] קשר לשלול או המצאות להוכיח מסוגל היה לא המחקר תכנון"

MMR] ציינו שכבר כפי, לחלוטין מדויקת כמובן היא" בדרך זו או אחרת 

 (:1) 1,2 שורות 2 פסקה 641 בעמודעצמו  במאמר

 והתסמינים חצבת חזרת אדמת חיסון בין קשר הוכחנו לא“

..."  המתוארים

 : 4-6 תשורו 5 פסקהבו

האפשרי  הקשרומחקרים נוספים נדרשים לבחינת תסמונת זו “

"  שלה לחיסון

 :בשאלתה[ מהמאמר] יותר עוד סוטה גרינהאג פרופסור

 ?נתוניםה יד על נתמכת המחקר מסקנת האם

 ,קרי  –המחברים למסקנות מתייחסת אגגרינה פרופסור האם ברור לא

  MMRחיסון הל וחשיפה ההפרעה בין סיבתי קשר מוהדגי לא נתוניםשה

 שלה בהיפותזה תומך המידע אם שואלת היא האם או, נוסף מחקר ושנדרש

 שלא. שלנו במסקנות בבירור תומכים הנתונים, הראשון במקרה. עצמה



 היא .המתוארת לתסמונת גורם  MMR החיסון ש   -אגגרינה פרופסור של בהשערה תומכים אינם הם, במפתיע

  :ממשיכה

 בכדי פרקטית מבחינה אפשריבכלל  היה יותר איתן מחקר תכנון האם, לא היא[ ל"הנ אלהלש] התשובה אם

 ?המחקר של העיקרית ההשערה את לבחון

 שהיא העובדה עצם. מהדהד" כן" ב לשאלתה עונה גרינהאג פרופסור, עצמה שלה ההשערהשהוסיפה את  לאחר

 סיבה ואה Lancetה  מחקר תכנון של לחלוטין פתמסול כהבנה רק מתואר להיות שיכול מה בסיס על מרוצה נראית

 מנהל דרך שלה לניתוח אנשים כיוון שלהם שהאתר) הבריאות משרד של חוסר ההבנה, ולאחר מכן. לדאגה

 הורים אלפי שלמסקנתם  על זהביותר  פגום מסמך של הפוטנציאלית ההשפעה את( הלאומית הבריאות שירותי

 .מבהילה היא, מודאגים

 לגילוי מוצא כנקודת מקרים-סדרתמחקר מסוג  של בערכו להמעיט אין, גרינהאג פרופסור של יהלהטוט למרות

 תסמונת, של קאנר אוטיזם לרבות, אנושיות מחלות תסמונות תיאורשהוכיחה את עצמה ב הדרך זוהי. רפואי

 :זו פרספקטיבה מחזקת בנושא אחרונה מילה. הלר ומחלת אספרגר

 מתאימים מחקר יסוג הם מקרים -סדרת או מקרה ח"דו שבהם קליניים מצבים"

 החולים בבית שנולדו תינוקות שני כי לב שם אפרו: הבאים המצבים את כוללים

 המוקדמים ההריון בשלבי לקחו האמהות שתי(. phocomelia) גפיים חסרי שלו

 העולם ברחבי שלו הקולגות את לעורר חפץ הרופא(. תלידומיד) חדשה תרופה

 McBride, in The) המירבית במהירות תרופהעם ה הקשור לנזק לאפשרות

Lancet, 1961 .)לא פעם אף" ומלוכלכים מהירים" מקרים שדיווחי שחושב מי כל 

  ".הזו הדוגמא את שיזכור ,מדעית מבחינה מוצדקים

(. 24)(How To Read A Paper) "מאמר לקרוא איך" מחברת, אגגרינה טרישה ר"ד? הזו היקרה לעצה המקור ומי

צירוף מקרים 

 הופעת של לסיכוי, הזה בקונטקסט, מתייחס  –ספקניים רופאים של הראשון המוצא רבות פעמים  –מקרים צירוף

למרות שצירוף מקרים הוא . MMRחיסון ה  שניתן הזמן באותו בערך, השנייה החיים בשנת אוטיסטים תסמינים

 להגיע אמורים אליה ,האחרון המוצא של ות המסקנהצריך להי הוא, ההורים לסיפור כ כהסבר"בד ההסבר המוצע

 .ילד של נוירולוגית להתדרדרות אחרים גורמים ששלל מספק בירור דיאגנוסטי לאחר רק

 גורמיםקודם  לושלל בלי ,"מקרים צירוף" טענת ה למנהגכאשר  ההורית להיסטוריה נדרשת דקדקנית לב שימת

"( מונו)" בר אפשטיין וירוס או סימפלקס הרפס כמו דלקת הםבמקרים ב. קלינית ברפואה מקום אין ,אפשריים

 בהתאם טופל והילד, זוהתה הסיבה, מקיפות בדיקות נעשו כי מראה הרפואית הספרות, אוטיסטית לנסיגה קדמה

 את לחקור ניסיונות, בכלל אם, מעטנעשו , האוטיסטית לנסיגה קדם MMR ה חיסון כאשר, לכך בניגוד. (25)

המשפט לפיצוי  ובית נעשה כן זה שדבר הנדירות הפעמים אחת הוא בנקס ביילי של המקרה .בהתאם הילדים

חיסון  לאחר יום 16 שבוצע ,ביילי של  MRI ה. (26) שלו לאוטיזם גרם  MMR החיסון  כי פסק ב"נפגעי חיסון בארה

–אוטו במוח דלקת, ADEM עם ביחד, במוח במיאליןחריגות   חשף( אנצפלופתיה) מוחמחלת בשל , MMRה

 לאבחןשניתן על מנת  כל לעשות שצריך הואהלקח כאן . חצבת חיסון או חצבת אחרלהופיע ל שיכולה אימיונית

 MRIב נראית לא ולכן ארעית להיות עלולה במוח במיאלין חריגות ADEM של ובמקרה הואיל נסיגתם במהלך ילדים

 איבוד תיארו Lancetה  מאמרשבהם דובר ב ילדיה שהורי העובדה. [לחיסון] חשיפהה לאחר שנתיים שבוצע

 כתגובה מדווח האחרון  –בשישה( מגושמות) ואטקסיה מקרים בארבעה ןתהש או/ו הצואה יציאת על שליטה

 נסיגה של ההיסטוריה. יסודית נוירולוגית לבדיקה מספקת מאינדיקציה יותר היא  –MMR (27 )ה לחיסון שלילית

 גישה וליזום להדליק נורות אזהרה צריכה ,לרגיל קרוב או רגיל שהיה לדבי נרכשו שכבר כישורים איבוד עם



 הילדים מרופאי אחד, סמית וולקר פרופסור כתב, זו מחשבהמתוך . דיפרנציאלי לאבחון שיטתית

 :1997בשנת   ,Lancetה מאמר של בכיר ומחבר בעולם המובילים הגסטרואנטרולוגים

  מחשיבים היינו אותה החקירה רמתזכו ל לא[ ילדים אלו]"

( 28)".עגום כך כל במצב כנאותה לילד

 הפיזיים התסמינים ולמרות ויראלית לחשיפה התסמינים החלת קירבת למרות, בולטים גיםורולוינ תסמינים למרות

 מטפלי י"ע מינימאלית חקירהמלבד  כל פעולהל הצורך את ביטל אוטיזם של אבחון, ושלשולים כאבכמו  הנוספים

. האלו הילדים לרוב" יינסטריםמ"ב האוטיזם

צירוף מקרים וזריקת דחף 

 תסמינים של החמרה, (MCV)חצבת  המכיל חיסון של אחת ממנה יותר קיבל נסיגתי אוטיזם עם ילד במקרים בהם

 כאשר. קרובות לעתים מדווחים ,החיסון הראשונה למנת הקשורים ארעיים תסמינים של מחדש הופעה או/ו קיימים

 לסיבתיות כראיה "זריקת הדחף" אפקט את מקבלת לרפואה המכון של החיסונים בטיחות ועדת, יכראו מתועד זה

(29.)  

 קרו שאולי בעיית זכרון אירועים על ולהתגבר אוטיסטי ואנטרקוליטיס MMRחיסון ה  רקע על זאת לבחון בכדי

 אחת פעם שהתחסנו ילדים של המעי דלקת חומרת בין שהשווה מחקר ערכנו, י הורים"קודם לכן ע רבות שנים

 אלו אצל יותר חמורה תהיה כאשר ההשערה היתה שהמחלה ,בחיסון המכיל חצבת פעמיים שהתחסנו ילדים לבין

 המעורב) כרוני פעיל השכיחות של קוליטיס. (22)החיסון  ידי על אכן נגרמה המחלה אם פעמיים לנגיף שנחשפו

 לאלו בהשוואה MR או MMRזריקת דחף של  שקיבלו ילדים בקרב משמעותית גבוהה היתה (מוגלה מייצרי בתאים

[. בין החיסון למחלה]סיבתי  בקשר תוצאה התומכת, אחת מנה רק שקיבלו

מדע קפדני 

 .Lancetה  ילדי רקמות של המיקרוסקופית האנליזה שהוכיחה כפי, הגורל קורבן ביד ליפול עלולה השאיפה לדיוק

 דלקתית מעי מחלת של מיקרוסקופיים במופעים סמית-וולקר סורפרופ של הידע עם בעולם אנשים מעט יש

 ערך סמית-וולקר פרופסור, Royal Freeבית החולים ב זה בתחום ילדים לפתולוגית מומחה בהעדר, וכך. בילדים

 למנוע בכדי. מהילדים חלק אצל פוספסה שהמחלה העובדה את וזיהה שלו המטופלים רקמות של שבועית סקירה

 פתולוג ידי עלפעם נוספת  נבחנו הרקמות כל (ASD)ם אוטיסטים ילדיה של הביופסיות דיווח את לתקנןו, זה סיכון

 של מסוימים מאפיינים לתעד במיוחד שעוצב בתרשים תועדו שלו הממצאים. המעיים למחלות המומחהיחיד  בכיר

מחקרים  מעט . Lancet במאמר ה מכן לאחר שדווח מה של הבסיס את היווה זה תיעוד .(30)ברקמות  פגיעה

 .דיוק של כזו לרמה מגיעים מקרים-תמסוג סדר

, שהגיע להיות שיכול) השגרתי הקליני הדיווח בין סתירות, בעבודה ספק להטיל שנחוש מי בידי, יחד עם זאת

הפתולוג של  המותאם לפי התקן ניתוחהו( גינקולוגית פתולוגיה או מוח במחלות המתעניין מפתולוג ,לדוגמא

כל  לי היה שלא למרות( 31)אישי  באופן בזה הואשמתי. הנתונים" תיקון"כ לתקשורת שקרי באופן דווחו ,מחההמו

 לא (GMC)הפיקוח הרפואי של בריטניה  יד על חקירות ותשנ חמש שלמרות לצייןראוי . חות"הדו רישוםב חלק

 אותו,  דיר בריאן ידי עלנעשתה  ההונאה האשמת. מהנאשמים אחד אף נגדמדעית  הונאה טענת נטענה

 שקריותה האשמותהפיקוח הרפואי תוך שהוא ממשיך את מסכת הטחת  של החקירה את שיזם הפרילנסר

 להמציא הצליח לאהמעורב בכך  והעיתוןכפי שנטען " תוקנו" שהנתונים לכךוכלל  כלל ראיות אין .הטרחנית שלו

קפדנות  על ששולם המחיר ,פרדוכסלי באופן. תהעיתונו תלונות מועדת זאת לעשות בקשה למרות, כאלו ראיות

 שהעבודה השקרית האמונה את לחזק המכוונת המטרה ,ספק ללא. הונאהבעיתון הטוענת ל כותרת יהה מדעית

 ..עבור חלק מהאנשים עבדה ,מפוקפקת



? האם הם קראו את המאמר

 החיסון פעילות וקואליציית ילדים רופאי של האמריקאית האקדמיה דובר, בראון ארי ר"ד

  MMR  (31.)))אדמת -חזרת-חיסון המשולב חצבתהלמתן  היתה קשורההמחקר הפגום הסיק שהעלייה באוטיזם "

 MMR חיסון יצרני מטעם מומחה עד GMC,ל מומחה תובע עד, FRS, רוטר מייקל סר סורפרופ

 הצית ויכוח לוהט( ASD)והפרעות בספקטרום האוטיסטי (  MMR)פרסום מאמר הטוען לקשר סיבתי בין חיסון חצבת חזרת אדמת "

"... (32) 

  MMR חיסוני יצרני מטעם מומחה עד, פרומבון אריק פרוספסור

 למחלקה שהופנו בילדים( אוטיסט וקוליטיס אנטר הנקראת) אוטיזם של נוסף וריאנט לזיהוי טוענים אחרונים דיווחים"

 מעיים ותסמיני התפתחותית לנסיגה הקשור אוטיזם של חדש פנוטיפ. 1: שונים טיעונים 3 כוללת ההשערה. הגסטרואנטרולוגית

   (.33)  ..."אדמת -חזרת-החצבת מחיסון כתוצאה הופיעה וקיבה

 

  הנזק

 כדי תוך ,לגיטימית מדעית שאלהחתירה לתשובות ל על האישי המחירו שלי הקולגות ושל שלי לתדמית הנזק

 שלהאפשרות  על אלו שקרים של ההשפעה לעומת טריויאלים, האחרים כל מעל החולים של האינטרסים שימת

 רופאים, מכך כתוצאה. אחריםלדיכוי  צינית דוגמאשלי משמש  נסיוני. ומתאים נדרש טיפוללזכות ב אלו ילדים

 מימון נגד מוצהרת מחלחלת נטיה יש. לוא לילדים הדרוש הטיפול במתן" יסתכנו"א ל ב"וארה בבריטניה רבים

 תרגיל היה זה. המממנת התרופות חברתכנסים בהוראת ב להציג ממני ונשלל זו עבודה של לאור והוצאה

  .לרמות אפשר איאת דרך הטבע  כי יכשל הוא. נידון לכשלון הוא אבל. עיתונים ומכירת ציבור ביחסי אפקטיבי

 תהפךי, מדי רב זמןשבטרם יחלוף  היא תקוותי. ומשפחותיהם האלו הילדים עם לעבודעבורי  זכות היתה זו תמיד

  .דרכו את נטשתי לאמעולם ש ייווכח  FRS פירט סטנלי סר פרופסור, ורבי מורי, ובנוסףהגלגל 

 

 .     ומורשתו" המחקר ההוא" של ניתוחו את ממשיך וויקפילד ר"ד Autism Fileבגליון הבא של 



מיתוסים : Lancetמר ה מא

( Legal Aid Board( )4)   משפטי לסיוע הועדה ידי על מומן •

 ניתן לסיוע משפטי  הוועדה של מענק. Lancetה  מאמר את נההוועדה מימ כספי של אגורה אחת לא אף  –שקר

 הוגש Lancetה  מאמר. המימון מקור את מציין כן, 1999ב שהושלם, זה מחקר. וירוסים לזיהוי נפרד מחקר בשביל

  .לשימוש בכלל זמין הוועדה לסיוע משפטי היה של שהמענק לפני לפרסום

  (5)" סוד"כ  נשמרה רפואי כמומחה מעורבותי •

לרפואה  הספר בית ודיקן המחלקה ראש, (6)שלי  השותפים הבכירים המחברים, הפרסום לפני שנה לפחות  –שקר

 (8)הפרסום  לפני חודשים 15 הלאומית לעיתונות גם דווחה זו עובדה. ידי על יודעו החולים בית ל"ומנכ (7)

 (5)החיסונים  יצרניות את לתבוע במטרה דין עורכי ידי על אותרו ילדים •

 (9) שלהם מהרופאים הפניה לאחר, בלבד שלהם הקליניים התסמינים בסיס על ונחקרו, אובחנו, הופנו ילדים  –שקר

 (10) דין בעלי היו הילדים •

 מהילדים לא אחד אף ,Lancetבמאמר ה  המהותי להכללתם הזמן ,Royal Freeניתם לבית החולים הפ בזמן  –שקר

 .בעל דין היה

 (11)בלתי מדווחים  אינטרסים ניגודי לי היו •

 העריכה שצוות מתועדות מאשרות ראיות. הזמן בקפדנות באותו Lancetה  של הנאות הגילוי נהלי לפי עבדנו  –שקר

 .(12)המאמר  פרסום לפני הרבה MMR בתביעות כמומחה שעבדתי לכך  דעיםמו היו  Lancetשל ה 

 (5)(EC) האתיקה  ועדת של אישור היה לא •

   -הילדים של המעיים ביופסיות של שיטתי מפורט ניתוח  –כזה אישור שדרש המאמר של המחקרי המרכיב  –שקר

 (.13) האתיקה מועדת הנדרש האישור את קיבל

 (14)קליניים  ממצאים לפתיוסי נתונים" תיקנתי" •

   .(15)כשקרית  נחשפה והיא עובדתי ביסוס אין לחלוטין זו לטענה  –שקר

 (12)תלוי  בלתי באופן שוחזרו לא הממצאים •

ב  תלוי בלתי באופן אושרו (ASD) האוטיסטי עם הפרעה בספקטרום בילדים וקוליטיס LNH של המפתח ממצאי  –שקר

 .(16)שונות  ארצות 5

 (17)במאמר  מהכתוב בהם חזרו ריםהמחב בור •

 מסופקת אינה זו פרשנות[. לאוטיזם גורם MMR שחיסון ה] מפרשנות בהם חזרו המחברים 13 מתוך 11  –שקר

  .מאפשרות" בך לחזור" אי אפשר, מה גם שאפשרות זו קיימת. במאמר

 (18)מושמצת  העבודה •

 חדשניים הם במאמר שתוארו הממצאים. ל"הנ המיתוסים על הסתמכו העבודה להשמיץ המנסים אלו  –שקר

 .(19)וחשובים 
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