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 :מבוא 

 הן (  PFAS  Per- and polyfluoroalkyl substances)    ופוליפלואורואלקיליות  פראפלואורואלקיליות  תרכובות

 .  פחממנים המותמרים על ידי קבוצות פלאור מרובות הכוללים סינתטי באופן  המיוצרים כימיקלים קבוצת

  ציפויים  ליצירת  ומשמשות  הקודמת  המאה  של  הארבעים  משנות  החל  האדם  בידי  מיוצרות  אלה  תרכובות

,  וסירים   מחבתות  בציפויי  PFAS-ה  ממשפחת  תרכובות  למצוא  ניתן.  וכתמים  שמן,  חום  בפני  העמידים  ומוצרים

  תרכובות  משמשות,  בנוסף.  1חשמל   וטיח  של  בידוד  ובחומרי  מזון  באריזות,  בבגדים,  ומים  שמן  דוחי  כתוספים

  נעשה   ולכן(  דלקים  כגון)  דליקים   נוזלים  של   שריפות  לכיבוי  המשמשים  כיבוי  בקצפי  בעירה   כמעכבי  גם   אלה

 .והצבאי האזרחי התעופה בעולם נרחב שימוש בהן

  לאורך   להצטבר  נוטים  ולכן  מתפרקים  ואינם  וכמעט  במיוחד  כיציבים  נחשבים  PFAS-ה  ממשפחת  כימיקלים

 על,  הכבד  על  להשפעות  לגרום   עלולה PFAS ל  חשיפה  כי  עולה  מהספרות.  האדם  בגוף  או  בסביבה  רב  זמן

 לפחות   במשך PFOA ב  מזוהמים  שתייה  מי  צרכו  אוכלוסיות  כי   עולה  עוד.  ההתפתחות  ועל  החיסון  מערכת

 עלייה   וכן  בסרטן  לתחלואה  מוגברים  סיכויים,  התריס  בבלוטת  פגיעה,  הכולסטרול  ברמת  מעלייה  סבלו  שנה

 . בילדים ההשמנה בשיעורי

 מי  אספקת  ובמערכות  מים  במקורות  העולם  ברחבי  PFAS-ה  ממשפחת  תרכובות  נמצאו  האחרונות  בשנים

. 2בישראל   שתיה  בקידוחי  PFAS  של  נמוכים  ריכוזים  נמצאו  2020  בשנת  שבוצע  המים  רשות   של  בסקר.  שתייה

 וכן ,  אש  כיבוי  של  אימון  למתקן  הסמוך  בקידוחבמי תהום    PFAS  של  משמעותיים  ריכוזים  נמצאו  זאת  עם

 שונים  במקומות  פסולות  סילוק  אתרי  תחת,  דלק  שריפות  כובו  בהם  דלק  תשתית  אתרי  תחת :שונים  באתרים

 . ואזרחי צבאי - תעופה לשדות סמוכים הפקה בקידוחי וכן צבאי תעופה שדה בתוך ניטור בקידוח, בארץ

 

 לבריאות  הקרן  ידי  ועל  הבריאות  משרד  ידי  על  הממומנת,  וסביבה  לבריאות  הלאומית  התכנית  במסגרת

 .  PFAS-ל חשיפה להערכת ביולוגי בניטור שימוש  נעשה בו, זה חלוץ מחקר נערך וסביבה

 

   שיטות

  במסגרת דם דגימת שמסרו גברים 15-ו נשים חמש: 19-66 בגילאים משתתפים 20  כללה המחקר אוכלוסיית

 כלל  מתוך  אקראי  באופן  נבחרו   אלה  משתתפים.  2020  אפריל-פברואר  בחודשים  אדום  דוד  למגן  דם  תרומת

 ידי  על   אושר  המחקר.  מדעת  הסכמה   טופס  על   חתמו  המשתתפים  כל .  אלה  בתאריכים  א" מד  של   הדם  תורמי

 הועברו  ומשם  אדום  דוד  מגן  של  הדם  לבנק  הועברו  הדם  דגימות.  גוריון  בן  אוניברסיטת  של  הלסינקי  ועדת

  באוניברסיטת   למעבדה  יבש  קרח  על  נשלחו  הדגימות.  הבריאות  משרד  של  הציבור  בריאות  במעבדת  לאחסון

 מאסה  ספקטרומטר  באמצעותבפלסמה    הכימיקלים  ריכוזי  נמדדו  שם שבגרמניה  נורמברג  –  ארלנגן

3MS/MS)-ESI–electrospray ionization source (LCtandem mass spectrometer with   .נמדדו   בדגימות  

 ,PFPA, PFHx, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUdA:בפלסמה  PFAS  ממשפחת  כימיקלים  12  של  ריכוזים

PFDoA, PFBS, PFHxS, L-PFHpS, L-PFOS . הייתה לא שבגרמניה נורמברג – ארלנגן באוניברסיטת לחוקרים  

 .   במחקר המשתתפים של מזהים לפרטים גישה

  



 
 
 
 
 

 תוצאות 

  ואילו   הדגימות  20  מתוך  12-ב  נמצא  PFNA.  הדגימות  בכל  נמצאו  L-PFOS  וכן  PFOA  ,PFHxS :כימיקלים  שלושה

L-PFHpS  שנבדקו  הכימיקלים  12  מתוך  שבעה  של  רמתם.  בלבד  דגימות  בשלוש  נמצא  :PFPA, PFHx, 

PFHpA, ,PFDA, PFUdA, PFDoA, PFB  ,מהמשתתפים כל  בקרב הכימות לסף  מתחת היתה. 

 

  ו  PFOA  ,PFHxS    ,PFNA : הדגמות   ברוב  שנמצאו   הכימיקלים  ארבעת  של  הריכוזים  כל   בין  חיובי  מתאם  נמצא

L-PFOS .בין המתאם PFNA  לבין L-PFOS  סטטיסטית מובהק היה  (p=0.013 .) 

 

 מובהקות(.  ליטר/ג"מק  0.43)  בנשים  מאלו  גבוהים  היו(  ליטר/ג"מק  0.54)  גברים  של  בפלסמה  PFOA  -ה  ריכוזי

 .שנלקחו המצומצם הדגימות מספר בשל נ"ככה, גבולית היתה ( p=0.08) התוצאות

 

L-PFOS  בקרב   מאשר  סטטיסטית  מובהק  באופן  גבוה   היה(  ליטר'/ג"מק  1.7)  םייהודימיישובים    גברים  בקרב  

 . וילקוקסון מבחן, p=0.03(, ליטר/ג"מק 1.1) יםיערב מיישובים  גברים

 

 בעולם ביולוגי ניטור לסקרי השוואה

  לסקר, 4(79-20 גילאי) מבוגרים בקרב 2017-2016 בשנים בקנדה שנערכו ביולוגי ניטור לסקרי השוואה ביצענו

 בגילאי  מבוגרים  בבקר  6בדנמרק   שנעשה  ולסקר,  2019 בשנת(  29-20  גילאי)  מבוגרים  בקרב  5בגרמניה   שנערך

 הכימיקלים   ארבעת  מתוך  שלושה  של  רמתם  כי  עולה  מההשוואה  .2020  בשנת  בקורונה  שאובחנו  70  -  30

(PFOA, L-PFOS  ,ו-  PFNA) מהכלל   יוצא.  ובקנדה  בדנמרק,  בגרמניה  לרמתם  בהשוואה  הנוכחי  בסקר  נמוכה  

 . אלה במדינות שנמדדו מהחציונים גבוהה הנוכחי בסקר שלו הרמה חציון אשר, PFHxS -ה הוא
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 סיכום 

  כי   עולה  מהסקר.  PFAS-ה  ממשפחת  כימיקלים  של  ריכוזים  שבוחן  בישראל  הראשון  ביולוגיה  ניטורה  סקר  זהו

   .ישראלים משתתפים של  בפלסמה נמצאו כימיקלים  12 מתוך ארבעה

 את  מייצגים  בהכרח  לא  אשר  ,משתתפים  20  הכל  בסך  הכולל  מאד  מצומצם  בסקר  שמדובר  ספק  אין

 לתרכובות  הציבור  חשיפת  אחר  המעקב  המשך  חשיבות  את  מדגישים  הממצאים אך,  הישראלית  האוכלוסיה

 .PFAS-ה ממשפחת

 

  אלה   תרכובות   ניטור  וכן  PFAS  לתרכובות   האוכלוסיית   חשיפת  על  נתונים  איסוף  המשך   נדרש ,  לפיכך

 לצמצום  רגולטורית מסגרת לקדם יש , כן כמו. קרקעבו בוצהב , קולחיםב, תהום מיב ,שתייה מיב, במזון

 .בישראל הציבור של החשיפה המשך את למנוע במטרה, בישראל  PFAS בתרכובות השימוש 
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