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 2019ועדת סל הבריאות 

 האיגוד האונקולוגי –ועדת תיעדוף 

החברה הישראלית לגינקולוגיה  – 2019תרופות לסל הבריאות טכנולוגיות ונימוקים לתיעדוף 

 –( בחיסון ה  GARDASIL) HPVערכי נגד  4 –החלפת החיסון בסל לבנים ובנות מה  - אונקולוגית

 HPV (9 -GARDASIL .)ערכי נגד  9

 

 שלום רב,

ערכי  9 –ערכי ל  4מעבר מחיסון החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית התבקשה להתייחס לנושא "

 .2019." שהוגשה לסל הבריאות HPVנגד 

. זהו הסרטן הגינקולוגי הוא בין הגידולים הפולשניים היחידים הניתנים למניעהצוואר הרחם  סרטן

סרטן צוואר ב השלישי בשכיחותו בישראל. קיימת עליה מתונה )אם כי לא משמעותית( בשיעור החולות

חולות סרטן  200 -. על פי רישום הלאומי לסרטן, בארץ מאובחנות כבישראל בעשורים האחרוניםהרחם 

נשים. שיעורי הישרדות  100,000ל  5ם בשנה, עם שיעוריי היארעות מתוקננים לגיל של כ צוואר הרח

חולות המאובחנות בשלב מוקדם .  70% -המדווחים לחמש שנים מסרטן חודרני של צוואר הרחם הם כ

מטופלות לרוב ניתוחית, אך כחצי מהחולות מאובחנות בשלב מתקדם ונזקקות לטיפול ממושך בקרינה 

 תרפיה.ובכימו

( מהווה פריצת דרך מדעית, שמאפשרת מניעה ראשונית, ובכך HPVהחיסון נגד וירוס הפפילומה )להלן 

( כרובד נוסף במניעת המחלות הנלוות הנגרמות משטח מצוואר הרחם משלימה את בדיקות הסקירה )

 לרבות מצבים טרום סרטניים , יבלות חרוטיות וגידולים )צוואר הרחם, העריה, לוע ואנוס (.  HPVע"י 

 2013 –החיסון הקיים היום בסל, ניתן לנערים ונערות במסגרת בתי הספר בכיתה ח, )אושר לנערות מ 

האיברים  מהיבלות החרוטיות בכל 90% –)האחראיים ל  11 –ו  6( , והוא כנגד זנים 2015 –ולנערים מ 
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מהגידולים באיברים שצויינו קודם  70% -)האחראיים לכ 18 –ו  16שצויינו קודם(, וכנגד זנים אלימים 

חודשים. ושיעור  6 –זריקות בטווח של כ  2 –ניתן ב  15בדגש על צוואר הרחם(. החיסון בגיל עד 

 –הגידולים שנגרמים מ נגד  70% –כנגד הזנים שכנגדם מחסן )כלומר כ  99% –המניעה שלו מגיע לעד 

HPV .) 

לאחרונה דווח כי אכן החיסון מונע סרטן, ובכך הוכחה ההנחה שחיסון זה אינו רק מונע מצבים טרום 

 סרטניים ויבלות חרוטיות אלה ממש מונע סרטן.

, שקיבל אישור ונרשם בישראל בתחילת  GARDASIL-9הוחל ביצור חיסון רחב יותר , להלן  2015 –מ 

( עוד 18 –ו  16, 11, 6ן זה כולל בנוסף לזנים המכוסים ע"י החיסון הקיים )כמצויין לעיל זנים . חיסו2017

ממקרי הסרטן באיברים שצויינו לעיל,  20% –( האחראיים לעוד כ 58, 52, 45, 33, 31זנים אלימים ) 5

מהמקרים הטרום סרטניים. מצב זה מביא לכיסוי פוטנציאלי של  40% –בדגש על צוואר הרחם, ולעוד כ 

 סך הכל בפני מצבים טרום סרטניים וסרטן באיברים השונים.   90%-כ

מחוסנים )גברים ונשים(, השוואה את פרופיל הבטיחות  15000, על מעל 3-עבודות פאזה 7סיכום של 

, למעט כאב אודם ונפיחות מקומיים בשיעור מעט של חיסון זה מול החיסון הרגיל, והדגים פרופיל דומה

במצטבר בזריקה שניה(. הדבר נובע כנראה מריכוז החומר  1%מול  1.7%יותר גבוה )בחומרה גבוהה 

  כפול.האדגובנטי בחיסון החדש שהינו 

עבודה נוספת שבדקה את שעור היעילות של החיסון כנגד זנים שנוספו לחיסון החדש בהשוואה לקודם, 

כנגד הזנים שנוספו, , )לעומת יעילות זניחה על ידי החיסון הקיים( 97%לות של כמעט ימה יעהדגי

  החיסונים. 2 –ם הנמצאים ב ישיעור היעילות כנגד הזנמבלי לגרוע מ

 CDC –ו ה  WHO –חיסון זה מומלץ כיום ע"י כל הארגונים המובילים בתחום, בדגש לארגונים כגון ה 

 50 –וכן ארגונים גינקולוגיים כחיסון המועדף להחלפת החיסון הקיים. כמוכן הוא אושר כבר ביותר מ 

ארה"ב, קנדה,  –מדינות כוללות אותו היום בסל החיסונים לרבות  20מדינות כולל בישראל, וכן 

 זילנד, גרמניה, אוסטריה, ספרד, איטליה ועוד. -אוסטרליה, ניו

 הרקע שצויין לעיל, ובנוכחות , בדגש על מניעה ראשונית, ת הרפואה המונעתלכן, מתוך ראיית חשיבו

, בתמיכת החברה הישראלית לקולפוסקופיה, החברה החברה הישראלית לגינקולוגיה אונקולוגית

 הישראלית לרפואת נשים בקהילה, והחברה הישראלית לגינקולוגיה של נערות ומתבגרות,   

ערכי  9 –( לחיסון ה GARDASILערכי ) 4 –החיסון ה מעבר בסל הנוכחי מעל  יםממליצ

(GARDASIL-9.) 
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