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HPV החסמים העומדים בפני חיסון
מבוא

בארצות  ביותר  הנפוץ  המיני  הזיהום  הינו   )HPV( האנושי  הפפילומה  נגיף 
וב-90%  צוואר הרחם  נגיף הפפילומה מעורב ב-99% ממקרי סרטן  הברית. 
ממקרי סרטן פי הטבעת בגברים ובנשים )כ-60 אבחנות בשנה בישראל( ]1[. 
בנוסף לכך, לאחר הדבקה, הנגיף עשוי להיות מעורב ביבלות אברי המין. זו 

מחלה אשר נוגעת ב-20,000 מבוגרים פעילים מינית בכל זמן נתון ]1[. 
המרכז לבקרת מחלות המייעץ בנושאי חיסון )ACIP(, הכיר ביתרונות הפוטנציאליים 
הקיימים בחיסון גברים צעירים בין גיל 11 או 12 לגיל 21 שנים. הגיל המירבי לחיסון 
הורחב עד גיל 26 לגברים המקיימים יחסי מין עם גברים ולטרנסג'נדרים בארצות 
הברית ]2[. בישראל, חיסון ה-9GADSIL  מומלץ לנשים ולגברים בגילאים 26-9. ]1[.
למרות המלצות אלה, חיסון של גברים צעירים מוגבל כיום על-ידי משתנים 
ביקשו  המחברים  הרפואי.  הצוות  לאנשי  והן  למטופלים  הן  הנוגעים  רבים, 
במטרה  האמריקני,  האוויר  לחיל  נוגעים  שהם  ככל  אלו,  משתנים  לשרטט 

להנחות התערבויות עתידיות.
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שיטות

היחידי  האוויר  חיל  בבסיס  חתך  סקרי  שני  כלל  המחקר 
ותוכננו  שעוצבו  שאלות   10 כלל  הרופאים  סקר  בקליפורניה. 
ה-4  חיסון  אודות  הרופאים  של  הידע  את  להעריך  על-מנת 
GADSIL ו-GADSIL 6, שאלות שעוצבו ותוכננו להערכת שיטות 
באמצעות  הופץ  הסקר  לחיסון.  בנוגע  הרופאים  של  הייעוץ 
במקום,  המשפחה  רופאי  ל-48   2017 בינואר  אלקטרוני  דואר 
המטפלים גם בתושבים במסגרת שיכוני המשפחות בבסיס חיל 
האוויר טרוויס. סקר המטופלים הופץ בצורת נייר לכל המשרתים 
הגברים בגילאי 18 עד 30 שנה בין ינואר 2017 למרץ 2017. סקר 
המטופלים כלל את הנתונים העיקריים הבאים: שיעור הנשאלים 
סטטיסטיים  נתונים   ;HPV של  החיסונים  סדרת  את  שהשלימו 
נתונים;  לסיכום  שימשו  אשר  ואחוזים,  תדרים  כולל  תיאוריים, 
ונבנו טבלאות מגירה ובוצעו בדיקת ריבועי הצ'י או מבחן מדויק 
של פישר, כדי לקבוע אם משתנים דמוגרפיים מסוימים נקשרו 

לתשובות נכונות על שאלות ידע אינדיבידואליות.

תוצאות

בקרב רוב הרופאים שנבדקו ברפואת משפחה נמצא ידע מספק 
על HPV ועל החיסון, אבל ככלל לא היה ברשותם החיסון עצמו 
הביקור  במהלך  מספק  לא  זמן  שלהם.  הגברים  החולים  עבור 
במשרד הוגדר כמגבלה העיקרית לקידום חיסונים. מבין הגברים 
של חיל האוויר אשר נבדקו, רק 27% השלימו את סדרת החיסונים. 
חוסר בידע בנוגע ליתרונות האישיים של החיסון והקושי לזכור את 
קבלת המינונים הבאים, התגלו כמחסומים בפני השלמת סדרת 
החיסונים. רק רבע מכלל הגברים אשר נבדקו היו מעוניינים לדבר 

.HPV-או על חיסון ל  HPV עם ספק שירותי בריאות על

סיכום

ליקויים בידע הציבורי ושיטות עבודה לא מספקות הינם חלק 
בנוסף,  גברים.  בקרב  נמוכים  התחסנות  לשיעורי  מהסיבות 
גברים זכאים אינם מעוניינים לדבר עם ספקי הבריאות שלהם 
בנוגע ל-HPV או   בנוגע לחיסון. על-מנת להעלות את שיעורי 
וליישם  וחינוך לבריאות לתכנן  ההתחסנות, על אנשי רפואה 

גישה יעילה יותר להפצת מידע זה למקבלים זכאים.

בישראל חיסון לגברים מתבצע בכיתה ח' החל משנת 2016 
הדבר  משמעות   .2021 שנת  ממתגייסי  החל  כלומר  בלבד, 
אוכלוסיית  ורוב  הנוכחי  והקבע  החובה  צבא  שכל  היא 
המטופלים בצבא בשנים הקרובות לא עברו חיסון במסגרת 
הבית-ספרית.  החיסון  תוכנית  במסגרת  או  הבריאות,  משרד 
על הרופאים השונים, אשר פוגשים את המטופלים בגילאים 
של  תרבות  ולעודד  הנושא  את  להציג  האלה,  הקריטיים 

התחסנות, היות והחיסון מומלץ עד גיל 26.

 HPV גם אם מטופל קיים יחסי מין, ואפילו אם הוא נדבק בנגיף
מזן מסויים, עדיין החיסון מומלץ עבורו מכיוון שהוא יגן עליו 

 .HPV מפני זנים אחרים של

בנשים, הומלץ החיסון בכיתה ח' החל משנת 2016. אולם עד 
שנת 2019 הומלץ חיסון מסוג  GADSIL 4, חיסון מרובע המכיל 
 9 חיסון  הומלץ   2019 שנת  לאחר  בלבד.  זנים   4 כנגד  כיסוי 
GADSIL, המכסה תשעה זנים שונים, כאשר השינוי בסוג החיסון 
נעשה באותו זמן הן לגברים והן לנשים. יש לוודא גם בקרב בנות 
כי הן אכן התחסנו ויש להעמיק את הידע המחקרי בנוגע להבדל 
שבין שני החיסונים. האם נכון לחסן נשים וגברים המחוסנים רק 

כנגד 4 זנים פעם נוספת, על-מנת לקבל כיסוי רחב יותר? 


