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אבןדן אבןדן

פרופ׳שלחייואתששינההרגע

רבבותשלחייהםואתסומראלפרר

משלאמתפתחותבמדינותילדים

שםאיזההיההיום.ערמזיכרונו

נתוניםעלכשעבר1982בשנת

עיוורוןבנושאמחקריםסדרתשל

לכןקורםשניםכמהשביצע

מטעםכאפידמיולוגבאינדונזיה,

היוק־הופקינסג׳ונסאוניברסיטת

רתית

$TS1$היוקרתית$TS1$

$DN2$היוקרתית$DN2$,סומרארה״ב.שבמרילנר

Sommerרביםילדיםכיהבחין

מו־מיובשסובליםהענייהבמרינה

גזם

$TS1$מוגזם$TS1$

$DN2$מוגזם$DN2$בע־המכונההעין,להמיתשל

גה

$TS1$בעגה$TS1$

$DN2$בעגה$DN2$רפואיתxerophothalmia

עיוורוןלפתחבסיכוןומצויים

חושר(בתנאיראייה)קשיילילה

לעיוורוןלהידרדרעלולשבהמשך

מוחלט.

הטיפולמהולבדוק״ניסיתי

בי־לטפלביותרוהזולהפרקטי

לדים

$TS1$בילדים$TS1$

$DN2$בילדים$DN2$לילהעיוורוןלמנועכדי

משחזרהואההתחלתיים״,בשלביו

המחק־באחר״הארץ״.עםבשיחה

רים

$TS1$המחקרים$TS1$

$DN2$המחקרים$DN2$בק־וחצישנהבמשךשנערך

רב

$TS1$בקרב$TS1$

$DN2$בקרב$DN2$005,3,לתועלתהתוודעילדים

ול־עיוורון,למניעתויטמיןשל

דבריו,

$TS1$,ולדבריו$TS1$

$DN2$,ולדבריו$DN2$ספ־באופןלברר״ניסיתי

ציפי

$TS1$ספציפי$TS1$

$DN2$ספציפי$DN2$בכפרמסוימיםילדיםלמה

בוויטמיןממחסורסובליםכלשהו

ילדיםאחריםובכפריםומתעוורים,

בוויטמיןחומדיםמפתחיםאינם

מתעתדים״.ואינם

כשהואהנתונים,עיבודבשלב

והחללאדה״בששבולאחד40בן

לא־המנייןמןכפרופסורלכהן

פידמיולוגיה

$TS1$לאפידמיולוגיה$TS1$

$DN2$לאפידמיולוגיה$DN2$ולאופתלמולוגיה

בלומ־הספרבביתהעין()רפואת

ברג

$TS1$בלומברג$TS1$

$DN2$בלומברג$DN2$הופ־בג׳ונסהציבורלבריאות

קינס,

$TS1$,הופקינס$TS1$

$DN2$,הופקינס$DN2$ממצאלתדהמתוסומרגילה

ילדים000,4אחרבמעקבמפתיע:

לוהתחוורזמן,לאודרמאינדונזיה

קבו־הצטמצמהזמןנקודתבכלכי

צת

$TS1$קבוצת$TS1$

$DN2$קבוצת$DN2$עקב.שאחריההנבדקיםהילדים

הממצאמשמעותאתהביןסומר

עיוורוןופיתחושנבדקוהילדים

אלאפתאום,נעלמולאבעיניים

בהדרגה.מתו

מתןכילהוכיחשהצליחסומר,

ילדים,שלראייהמשפרויטמין

עשויותלוויטמיןכימידהבין

בהר־משמעותיותתועלותלהיות

בה

$TS1$בהרבה$TS1$

$DN2$בהרבה$DN2$בש־עבודותתמותה.מניעת

טח

$TS1$בשטח$TS1$

$DN2$בשטח$DN2$הממצא.אתבמהירותאישרו

סימןאינובעינייםשהיובש״הבנתי

סימןאלאבוויטמיןקללמחסור

הסי־אתשמגדילרצינילמחסור

כוי

$TS1$הסיכוי$TS1$

$DN2$הסיכוי$DN2$אומר.הואלמות״,הילדשל

1982בשנתשפרסםמאמרואולם,

העתבכתבהמהפכניתהראיהעל

שללמעמדLancet70הרפואי

להריםהוביללאארמרכזי,מאמר

לחלוטין״התעלמומשמעותיים.

חשיבההציגהואשלי,מהמאמר

מספר.הואלקופסה״,מחוץ

תרו־חברותלדעתךהאב

פות

$TS1$תרופות$TS1$

$DN2$תרופות$DN2$שמתעלםהקואתהובילו

מהממצאים?

קשורהיהלאזה״להערכתי

משיבהתרופות״,מחברותללחץ

מקולגותהתעלמות״היתהסומר,

שה־פיעלואףהרפואית.בקהילה

מאמר

$TS1$שהמאמר$TS1$

$DN2$שהמאמר$DN2$כתבבגיליוןכמרכזיהופיע

מערכת,מאמראותוליווהלאהעת,

כלעליוהתפרסמהלאובהמשר

למערכת״.מכתבלאאפילותגובה,

נשלפוהסכינים

הוכ־להשיגעליוכיהביןסומר

חה

$TS1$הוכחה$TS1$

$DN2$הוכחה$DN2$מבו־מחקרלקביעותיו.חותכת

קר

$TS1$מבוקר$TS1$

$DN2$מבוקר$DN2$באינדונזיהאחרבאזורשביצע

הראיות:אתסיפקכפרים450ב-

בשתיהוויטמיןמתןכיבונמצא

חודשבגיללתינוקותבלבדמנות

שנהבגילמובילשנהחציובגיל

תינוקות.בתמותת%43שללירידה

בשנתבנושאמאמרסומרכשפרסם

Lancetהעת,כתבבאותו1986

בהרבה.חריפותהיוהתגובות

מספר,הואהסכינים״,נשלפו״כאן

לגביספקנייםהיורבים״מדענים

אתלקבלהצליחוולאהתוצאות

ויט־שלמנותשתישרקהעובדה

מין,

$TS1$,ויטמין$TS1$

$DN2$,ויטמין$DN2$למנה,סנטיםשנירקשעלותו

משמעותיבאופןלהשפיעיכולות

יל־שלהתמותהאחוזיעלכךכל

דים.

$TS1$.ילדים$TS1$

$DN2$.ילדים$DN2$גריםעניים,שהילדיםטענו

לגורמיוחשופיםמצוקהבשכונות

שהוויטמיןייתכןולארביםסיכון

קולגותמוצלח.כזהפתרוןהוא

הופתעתיבכעס,ממשהגיבושלי

ההתנגדות״.מעוצמת

״אינואש.אמרלאסומראך

אלושלדעתםאתלשנותאפשר

ימותוהםקרומה.רעהלהםשיש

מדעיותתוכנותככהרקמתישהו,

ספקבראיון,פעםאמרמשתנות״,

ברצינות.ספקבציניות

סו־יזםההתנגדותמעטהתחת

מר

$TS1$סומר$TS1$

$DN2$סומר$DN2$ואפרי־אסיהבמדינותמחקרים

קה

$TS1$ואפריקה$TS1$

$DN2$ואפריקה$DN2$שאליוהממצאעללחזורכדי

לכלמעבראותוולהוכיחהגיע

מומ־בעירהמחקריםבאחדספק.

באי

$TS1$מומבאי$TS1$

$DN2$מומבאי$DN2$שבהודונאדוטאמילובמחוז

ויטמיןתוסףכילהראותהצליחאף

מוביללתינוקותמנותבשלוש

בתמותת%05ל-מעלשללירידה

חמש.גילעדילדים

התו־כשהתבררה1992בשנת

עלת

$TS1$התועלת$TS1$

$DN2$התועלת$DN2$ספק,לכלמעלויטמיןשל

כבר״זהבעייתיים.הפכומחקריו

מחלקויטמיןלמנועאתילאהיה

מס־הביקורת״,בקבוצתמהילדים,

פר

$TS1$מספר$TS1$

$DN2$מספר$DN2$.עםשכינסעגולשולחןסומר

למח־שותפיםשהיומקצועאנשי

קרים

$TS1$למחקרים$TS1$

$DN2$למחקרים$DN2$,רוקפלר,קרןבמסגרתבנושא

שקראואחידיםמנחיםקוויםהוציא

במדינותלילדיםבוויטמיןלטיפול

תמותה.למניעתככליעניות

שנהבאותהאימץבהמשך

whoהעולמיהבריאותארגון

כטי־הוויטמיןאתהאו״םשל

פול

$TS1$כטיפול$TS1$

$DN2$כטיפול$DN2$ילדיםתמותתלמניעתמקובל

שלעצמאידו״חעניות.במדינות

לה־יעילהוויטמיןכיקבעהאו״ם

פחתת

$TS1$להפחתת$TS1$

$DN2$להפחתת$DN2$חצימגיל%32ב-התמותה

חמש.עדשנה

בוויטמיןהטיפולניתןכיום

הבי־החירום)קרןיוניצ״ףבמימון

נלאומית

$TS1$הבינלאומית$TS1$

$DN2$הבינלאומית$DN2$ילדים(למעןהאו״םשל

כדוריםמיליארדחצישלבחלוקה

לפחותמדינות60ב-שנהמרי

שבהןלטיפול,גבוהביעדשהוגדרו

גבוההחמשגילעדהילדיםתמותת

חי,לירות000,1לכלמתים70מ-

בחלקוברזיל.סיןהודו,לרבות

העשרהלבצעהוחלטמהמדינות

כךבוויטמיןמזונותשלגורפת

סלוודורובאלבגואטמאלהלמשל,

מועשרובזמביההסוכרמועשר

חיטה.קמח

הגורםמהלבררהצלחתהאפ

שביקשתבפיבוויטמיןלמחסור

מלכתחילה?

נמצאהתזונה״בהחלט,סומר:

עלשמשפיעהמשמעותיהגורם

מפתחיםמסוימיםשילדיםכך

ואח־ועיוורון,בוויטמיןחוסר

רים

$TS1$ואחרים$TS1$

$DN2$ואחרים$DN2$.ברובומגיעויטמיןלא

חייםמבעליהמיוצריםממזונות

אוכלוסיותשישוביצים,בקרכמו

נמצאואינולקנות,שמתקשות

שהםובירקותכפירותישירות

הב־ארגוןלהערכתיותר״.זולים

ריאות

$TS1$הבריאות$TS1$

$DN2$הבריאות$DN2$,ילדיםמיליון250העולמי

תזונתייםמחוסריםסובליםבעולם

מוג־בסיכוןונמצאיםבוויטמין

בר

$TS1$מוגבר$TS1$

$DN2$מוגבר$DN2$.הואביוניצ״ףהיערלתמותה

בש־התמותהשיעוריאתלהפחית

ני

$TS1$בשני$TS1$

$DN2$בשני$DN2$2005מ-עשור,לאורךשלישים

2015ער

לאמערבית,כמדינהבישראל,

לחלקסומרשללטענתוצריך

ואףלאוכלוסייהויטמיןכדורי

לדבריו,בוויטמין.מזוןלהעשירלא

במשרדמקצועיתוערההחלטתגם

להוציא2007מאוקטוברהבריאות

שניתנומהטיפותהוויטמיןאת

ולהותירשנה,גילערלפעוטות

בעייתית.איננהבלבד,ויטמין

ההחלטהאתאזנימקהמשדר

אתלהשיגהתינוקשלבאפשרות

באמצעותהנדרשתהוויטמיןכמות

למיניהם.חלבבתחליפיאוהנקה

ירקותשאר

ויטמיןשלהצריכהתמונת

התזונהסקרמתעתעת:בישראל

3002-4002נוערלבניהארצי

במ־מחלותלבקרתהמרכזשערך

שרד

$TS1$במשרד$TS1$

$DN2$במשרד$DN2$בינייםבחטיבותהבריאות

15גילערכיהעלהותיכונים,

נמוכההממוצעתהיומיתהצריכה

בהשוואהיהודים,בקרב%23ב-

להיגיוןבניגודלכאורהלערבים

מבוססותפחותאוכלוסיותכי

ברמהבוויטמיןמהמחסוריסבלו

בי־13ערבגילייותר.גבוהה

שראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$ויטמיןהצורכיםשיעור

מיקרוגרם445להמלצותמתחת

מיקרוג־420ו-בבניםויטמין

רם

$TS1$מיקרוגרם$TS1$

$DN2$מיקרוגרם$DN2$)בקרב%9.72עלעומרבבנות

בנותבקרב%5.92יהודים,בנים

ערביםבניםבקרב%1.8ו-יהודיות

ערביות.בנותבקרב%1.01ו-

גבוהה״צריכהסומר,לדברי

באוכלוסייההוויטמיןשליותר

משיטתלנבועעשויההערבית

תזו־בסקריהבעייתיתהחישוב

נה.

$TS1$.תזונה$TS1$

$DN2$.תזונה$DN2$המצויקרוטןבטאבשםחומר

כתומיםבעיקרוירקותכפירות

לוויטמיןהעיכולבמהלךהופך

אדםבניכיהתבררלאחרונהאולם

ארבעהפיגבוההלכמותזקוקים

ממנולהפיקכריקרוטןבטאשל

כה.עדידועשהיהממהויטמין

הסבהבמנגנוןתזונהבסקרישימוש

לוויטמיןקרוטןמבטאישן

להובילמהמציאותבשונהעשוי

שניזו־אוכלוסיותלטובתלפערים

נות

$TS1$שניזונות$TS1$

$DN2$שניזונות$DN2$וירקות״.פירותמהרבה

כינמסרהבריאותממשרד

בטאתרומתכיידועאכן״היום

ממהנמוכהלוויטמיןקרוטן

בש־הנתוניםבבסיסידועשהיה

נותה

$TS1$בשנותה$TS1$

$DN2$בשנותה$DN2$ואולםהמדובר.התזונהסקר

רקצורכיםלאהערביתבחברה

בחב־מאשרוירקותפירותיותר

רה

$TS1$בחברה$TS1$

$DN2$בחברה$DN2$,בשריותרגםאלאהיהודית

החישובשיטתלכןוביצים.ועוף

ההבדליםאתכנראהמסבירהלא

בסקריבארץ.ליהודיםערביםבין

המקובלותבשיטותנשתמשהמשך

הנתונים״.לעיבורכיום

מפקיסטאןזיכרונות

חי־סומרפיתחהשניםברבות

בה

$TS1$חיבה$TS1$

$DN2$חיבה$DN2$כא־המספריםלעולםיתרה

פידמיולוג

$TS1$כאפידמיולוג$TS1$

$DN2$כאפידמיולוג$DN2$.לומרנוהג״אניחובב

לכםישמהאליי!דברו׳נתונים,

בתוךחילאאתהאםלי?!'.לספר

אתלהפסידהולךאתההנתונים

לאהםכימענייניםהכיהדברים

ששאלתבשאלותבהכרחנמצאים

שב־בשאלותדווקאאלאבמחקר

כלל

$TS1$שבכלל$TS1$

$DN2$שבכלל$DN2$עליהן״.חשבתלא

הנתוניםשלבקסמםשבוי

שלממצאיםלשכוחסומרהצליח

אק־זיכרוןבעבר.שביצעמחקרים

ראי

$TS1$אקראי$TS1$

$DN2$אקראי$DN2$כאפירמיולוגשערךמחקרשל

שעברבעתהשישים,בשנותצעיר

מטעםפקיסטאןבמזרחבשליחות

מחלותלבקרתהאמריקאיהמרכז

cdc,)חיסוןכעשורלפנימנע

למיליונישחורותאבעבועותנגר

החששכשהתעורראמריקאים,

מתקפתלאחרביולוגיטרורמפני

בארה״ב.בספטמבר11

השחורותהאבעבועותנגיף

בשנתלאחרונהתועדהקטלני

בשי־נותראולםבסומליה,1977

מוש

$TS1$בשימוש$TS1$

$DN2$בשימוש$DN2$בלו־וכאיוםמחקרבמעבדות

חמה

$TS1$בלוחמה$TS1$

$DN2$בלוחמה$DN2$.עללי״כשסיפרוביולוגית

חייליםמיליוןשנילחסןהכוונה

שחו־אבעבועותנגדאמריקאים

רות,

$TS1$,שחורות$TS1$

$DN2$,שחורות$DN2$שטועןמחקרשישזכרתי

אבע־מפניאדםעללהגןשניתן

בועות

$TS1$אבעבועות$TS1$

$DN2$אבעבועות$DN2$שי־חוסןאםגםשחורות

שה

$TS1$שישה$TS1$

$DN2$שישה$DN2$כעבוררקשנדבק.לאחרימים

הזהשהמחקרנזכרתיימיםכמה

הנתונים״.אתלאתרוהצלחתישלי

בתחי־עודשבוצעהמחקרממצאי

לת

$TS1$בתחילת$TS1$

$DN2$בתחילת$DN2$בעתבפקיסטאן,השבעיםשנות

אבעבועותשלמקומיתהתפרצות

ונשלחוהאובמןהועלושחורות,

והמומ־המיקרוביולוגיםלבכירי

חים

$TS1$והמומחים$TS1$

$DN2$והמומחים$DN2$בארה״ב.זיהומיותלמחלות

לבריאותבמכוןשנערכהבפגישה

11אירועילאחר10Mבארה״ב

שבע־העבודה,הוצגהבספטמבר

קבותיה

$TS1$שבעקבותיה$TS1$

$DN2$שבעקבותיה$DN2$הכוונהאתלבטלהוחלט

אבעבועותמפניאמריקאיםלחסן

הופיע.לאהנגיףעודכלשחורות

בי־סומרשלעיסוקועיקר

מים

$TS1$בימים$TS1$

$DN2$בימים$DN2$הצי־בריאותסביבהואאלה

בור,

$TS1$,הציבור$TS1$

$DN2$,הציבור$DN2$יותרמשמעותישהופךכפלג

בכלל.וברפואהעינייםברפואת

רופאסימון,בןגיאפרופ'לדברי

שי־הרפואימהמרכזבכירעיניים

בא,

$TS1$,שיבא$TS1$

$DN2$,שיבא$DN2$מה־סומרפרופ'של״הגילוי

פכני,

$TS1$,מהפכני$TS1$

$DN2$,מהפכני$DN2$משהולחפשהתכווןהואכי

מח־גדולתאחר.משהווגילהאחר

קרו

$TS1$מחקרו$TS1$

$DN2$מחקרו$DN2$באמצעותלהביןהיכולתהיא

הכוללת.התמונהאתהנתונים

רבהחשיבותישהציבורלבריאות

ביכולתלמשלעיניים,ברפואת

אוקטרקטבניתוחיעיוורוןלמנוע

היגיינה״.עלבשמירה

עלדודדןבפרססומריזכה6.9הערב

מליוןבגובההפרס,אתלמדע.תרומתו

אסתרפרופ׳הכלכלניתעםיחלוקדולר,

עתיד""זמןבקטגורייתדופלו

ישראלילדיבקרבויטמין

באחוזים:להמלצות,מתחתצריכה

בנותבנים

ערביםיהודים

גילי

9-31

גילי

41-81

ערביםיהודים

במיקרוגרמים:המלצות,

>ילי

9-31

גילי

41-81
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