
389

הרפואה  •  כרך 154  •  חוב' 6  •  יוני 2015סקירות

הקדמה
מטרת העל במחקר מדעי היא לפענח את מנגנוני המחלות ולהבין 
ולמונען.  בהן  טיפול  לאפשר  מנת  על  שבבסיסן,  הסיבות  את 
גורמים  בין  קשרים  בחיפוש  עוסקת  האנליטית  האפידמיולוגיה 
שונים, סביבתיים וגנטיים לבין מחלות. כאשר נמצא קשר מובהק 
סטטיסטית בין גורם סביבתי למחלה, עולה השאלה האם הקשר 
הוא סיבתי, דהיינו האם הגורם הסביבתי אכן משתתף בפתוגנזה 
של המחלה. בסקירה זו נעמוד על העקרונות המנחים את הערכתו 
של קשר סיבתי בתחום האפידמיולוגיה, בעיקר באותם מצבים 

שבהם מדדי הקשר אינם חזקים.

 התפתחות היסטורית של קווים מנחים 
לקביעת סיבתיות מדעית במחלות זיהומיות

להעריך  שנועדה  הראשונה  המפורסמת  הקריטריונים  מערכת 
סיבתיות הייתה זו של הנלה ו–קוך משנת 1890; מערכת זו תוכננה 
לאמוד קשר סיבתי בין חיידק למחלה זיהומית ]1[. לפי קריטריונים 
אלו, ניתן להגדיר שחיידק גורם למחלה בהתקיים שלושה תנאים: 
)1( החיידק נוכח בכל חולה במחלה הנדונה; )2( החיידק אינו נוכח 
בכל מקרה במי שאינו חולה במחלה; )3( אם נבודד את החיידק 
ונעביר אותו לאדם בריא - הוא יחלה במחלה. במילים אחרות, על 
פי הקריטריונים של קוך, חיידק הוא תנאי הכרחי למחלה שאותה 
מספיק  תנאי  גם  והוא  תתרחש(,  לא  היא  )בלעדיו  מחולל  הוא 

למחלה )אין אפשרות להיות נשא של החיידק מבלי לחלות(. 
כמעט מאה שנים לאחר ניסוחם, הקריטריונים של הנלה ו–

קוך היוו את אבן הבוחן להערכת קשר סיבתי בין מחולל למחלה 
זיהומית. אולם במשך הזמן התברר, שקשר סיבתי בהחלט אפשרי, 
גם כאשר קריטריונים אלו אינם מתמלאים אפילו במחלות 
זיהומיות ]1[. הקריטריון הראשון )הגורם הזיהומי הסגולי הכרחי 

למחלה סגולית( הוכח כלא נכון, כאשר התברר שאותה מחלה 
זיהומית, כגון זיהום חד בדרכי הנשימה, יכולה להיגרם על ידי 
נגיפים וחיידקים שונים. הקריטריון השני )הגורם הזיהומי הוא 
תנאי מספיק למחלה( התברר כלא תמיד נכון, כאשר התגלה מצב 
של נשאות אי תסמינית )Colonization( של חיידקים ונגיפים שונים. 
הקריטריון השלישי )העברת המחולל גורמת למחלה( היה בעייתי 
ליישום, כיוון שהיה קושי לבודד גורמים זיהומיים, כגון נגיפים, 
מרקמה חיה. בנוסף התברר, שגורמים זיהומיים מסוימים יכולים 

לפגוע רק באנשים עם רגישות מיוחדת, כגון במדוכאי חיסון. 
על אף שאי מילוי הקריטריונים של קוך אינו שולל קשר סיבתי 
בין גורם למחלה, עדיין הם מסייעים לעיתים להערכת סיבתיות של 
מחלות זיהומיות, גם בעידן החדש. בשנת 1997 זכה סטנלי פרוסינר 
בפרס נובל לרפואה בזכות גילוי הפריון - חלבון בעל כושר הדבקה. 
בחיבורים מאוחרים יותר נטען כי הפריון ממלא אחר הקריטריונים 
של קוך, כיוון שניתן לבודדו מחולים, לשכפלו בתנאי מעבדה 

ולהעביר את המחלה על ידי העברת הפריון לאורגניזם אחר ]2[.
הקריטריונים של קוך ישימים עבור מחלות שנגרמות על ידי 
מחולל סגולי ומוגדרות על פי נגע פתוגנומוני, אשר נוכחותו 
הכרחית ומספיקה להגדרת המחלה ]3[. אולם מחלות רבות אינן 
מוגדרות על ידי נגע אופייני כזה, אלא על סמך צבר של תסמינים, 
ובדיקות מעבדה. במחלות אלו יש שונות  סימנים קליניים 
משמעותית בביטוי הקליני אצל חולים עם אותה האבחנה. מחלות 
רבות בעידן המודרני הן למעשה תסמונות, אשר הסיבות להם 
מגוונות ודרך החקירה הסיבתית שלהן חייבת להיות קבוצתית, 

אפידמיולוגית, ולא פרטנית ]3[. 
בעוד שבמחלות המדבקות, הנגרמות על ידי פתוגן יחיד, ואשר 
להן מכוונים הקריטריונים של קוך, הסיבתיות היא דטרמיניסטית 
- רכישת הפתוגן גורמת בוודאות למחלה, הרי שבתסמונות 
רבות הגורמים ובמחלות כרוניות, הסיבתיות היא הסתברותית 
ואיכותנית. במקום לחפש את הפתוגן בכל מקרי המחלה כפי 

ממדדי קשר סטטיסטיים לסיבתיות מדעית
מרבית המחלות הכרוניות נגרמות על ידי פעולתם המשולבת של גורמי סיכון גנטיים 
וסביבתיים. אנו למדים על גורמי הסיכון למחלות, בין היתר, מקשרים מובהקים סטטיסטית 
במחקרים אפידמיולוגיים. אולם קשר מובהק סטטיסטית בין גורם סיכון חדש למחלה אינו 
מעיד בהכרח על קשר סיבתי ביניהם. קשרים סטטיסטיים במחקר אפידמיולוגי יכולים 
לנבוע מהטיות )Bias(, ערפול )Confounding( וסיבתיות הפוכה. בסקירה זו אנו דנים בגישות 
שונות לקביעת סיבתיות בין גורמי סיכון למחלות. הקריטריונים של הנלה וקוך משמשים 
לקביעת סיבתיות למחלות זיהומיות בעיקר. הקריטריונים של היל מהווים כלי מעשי להערכה 
איכותנית של ההסתברות להיותו של גורם סיכון חדש מסוים אכן קשור למחלה בקשר סיבתי. 
קווים מנחים אלו אינם רלוונטיים לבדיקת קשר בין חשיפה לגורם סיכון לבין מחלה, במקרים 
שכבר הוכח בעבר שגורם הסיכון המסוים קשור סיבתית לאותה מחלה באופן המצביע על 
סבירות רבה לקשר סיבתי ביולוגי. כך לדוגמה, קיימת סבירות גבוהה שחשיפה לחומרים 
מסרטנים ודאיים קשורה סיבתית למחלת הסרטן של אדם, גם ללא הוכחה מחדש של קשר 
בין חשיפה כזו לתחלואה בקבוצה אליה משתייך החולה. בבחינת סיבתיות של מחלות, שלהן 

גורמי סיכון מרובים הנמצאים ביחסי גומלין, ראוי להתבסס על המודל של רותמן.

הערכה איכותנית; קשר סיבתי; מדדי קשר סטטיסטיים; סיבתיות מדעית.
 .Qualitative evaluation; Causality; Statistical associations; scientific causality
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שהציע קוך, מתבססים על קווים מנחים איכותניים ובודקים 
קשר הסתברותי בין נוכחות גורם למחלה להתקיימות מחלה. 
במקום להוכיח העברה של המחלה על ידי בידוד הפתוגן והעברתו 
לאורגניזם אחר, מחפשים אחר עדויות מדעיות המחזקות את 

הקשר הסיבתי.

משמעותו של קשר בין גורם סביבתי למחלה
שאלה מקדימה לחקר הסיבתיות בין גורם סביבתי למחלה היא 
לרוב תוצאה של מחקר תצפית,  הוא  אמיתות המימצא. הקשר 
אשר לדרך שבה תוכנן ובוצע יכולה להיות השפעה מכרעת על 
המימצאים. הטיות שונות יכולות להביא למציאת קשרים שאינם 

אמיתיים ]4[. 
זיכרון, הטיית מראיין  )Bias( שכיחות הן הטיית  הטיות 
והטיית פיקוח. הטיות אלו מכונות בשם הכללי "הטיות מידע" - 
כיוון שבמהותן המידע שנאסף במחקר, ושעל פיו נמצא הקשר 
הסטטיסטי בין הגורם הסביבתי למחלה, אינו משקף את המציאות 
]5[. הטיית זיכרון אופיינית למחקרי מקרה–בקרה, בהם בודקים 
חשיפה שונה בעבר לגורם הסביבתי בין קבוצת חולים )מקרים( 
לקבוצת בריאים )בקרות(. כיוון שחולים לעיתים נוטים לזכור יותר 
מבריאים חשיפות סביבתיות חשודות, ייתכן שהם ידווחו ביתר 
על חשיפה בעבר לעומת בריאים. אנו מכנים הטיה זו הטיית מידע 
דיפרנציאלית, כיוון שהיא פועלת באופן שונה בחולים ובבריאים. 
הטיית מראיין מתרחשת כאשר החוקר, המראיין חולים, מכיר את 
השערת המחקר ונוטה לפרש את תשובות החולים באופן שונה 
מאת תשובות הבריאים, ובכך נוטה לסווגם כחשופים לגורם 
הסיכון הסביבתי. הטיית פיקוח מתרחשת כאשר נמצאת במחקר 
בקרב קבוצת עובדים שחשופים סביבתית שכיחות מוגברת של 
תחלואה לעומת קבוצת בקרה, אך ייתכן שהמימצא נובע מהיותם 
של העובדים תחת משטר של בדיקות רפואיות תקופתיות. 
משטר כזה מעלה את הסיכוי לאבחן מחלות בקבוצת העובדים, 
בעוד שבקבוצת הבקרה תיתכן תחלואה דומה, אלא שהיא איננה 

מאובחנת ]5[. 
קבוצה אחרת של הטיות היא קבוצת הטיות הבחירה. במחקר 
מקרה–בקרה, ייתכן שחולים שנחשפו לגורם סביבתי ייאותו 
להיכלל במחקר יותר מחולים שלא נחשפו. מצב כזה יכול להגביר 
באופן לא אמיתי את שכיחות החשיפה בקרב החולים במחקר 
ולייצר קשר לא אמיתי בין החשיפה למחלה. כאשר קבוצות 
ההשוואה נלקחות מאוכלוסיית מאושפזים, עשויה להיווצר הטיה 
בהערכת החשיפות ]6, 7[. בדומה, עובדים המתקבלים לעבודה 
הם קבוצה נבחרת שמצב בריאותה טוב יותר ולכן אינה ניתנת 

להשוואה לאוכלוסייה הכללית ]6, 7[. 
במחקרי עוקבה, נשירה ממעקב באופן שונה של חולים ובריאים 
בין קבוצות החשיפה עשויה ליצור קשרים לא אמיתיים. קשרים 
שאינם אמיתיים בין גורמי חשיפה למחלות יכולים להיווצר גם 
בהשפעת ערפלנים )Confounders(. ערפלן מהווה גורם סיכון 
חיצוני הקשור סיבתית למחלה וקשור גם לגורם החשיפה, ובתנאי 
שאינו נגרם על ידי החשיפה הנחקרת. הקשר הסיבתי האמיתי הוא 

בין הערפלן למחלה ולא בין הגורם הסביבתי למחלה ]5[. 
קשר הסתברותי בין חשיפה סביבתית למחלה, שנמצא במחקר 
חתך, יכול לנבוע גם מסיבתיות הפוכה. דהיינו לא החשיפה גרמה 
למחלה, אלא שינוי אורח החיים שהביאה המחלה גרם לשינוי 
במידת החשיפה לגורם הסביבתי. לדוגמה, מימצא של רמת ויטמין 
D נמוכה בנסיוב של חולים בהשוואה לקבוצות בקרה בריאות 
במחקר חתך, לא די בו כדי ללמד שחסר בוויטמין D הוא שגרם 

למחלה, כיוון שייתכן שהיעדר חשיפה לשמש בעקבות המחלה 
הוא זה שהביא לרמה הנמוכה ]8, 9[. 

למעשה, עדויות ממחקרי תצפית אפידמיולוגיים לעולם לא 
תהיינה חפות מהטיות ומערפלנים. מצבים אלו מובנים במהותו 
של המחקר האפידמיולוגי. ההכרה בכך חשובה בבואנו לבצע 
אינטגרציה של חומר הראיות המדעי לצורך הקשה על סיבות 
למחלות. חיוני להעריך את המחקרים שמראים קשר סטטיסטי, 
ולתת משקל גבוה יותר למחקרים שבהם נעשה תקנון לערפלנים 
ניסיון לצמצם ככל  ולמחקרים שבהם נעשה  פוטנציאליים 
האפשר את השפעתן של הטיות. היעדר הטיות מחזק את התוקף 

)Validity( של המימצאים.

 הקריטריונים של ברדפורד היל 
לקביעת קשר סיבתי

מידע  בסיס  על  למחלה  חדש  סיכון  גורם  לזיהוי  מנחים  קווים 
ברמת האוכלוסייה נוסחו בשנת 1965 על ידי ברדפורד היל ]10[. 

אינם  )שלמעשה  המנחים  הקווים 
מכונים  שהם  כמו  "קריטריונים", 
בטעות( מהווים כלי איכותני, בלתי 
מדיד, על מנת לשקול קשר סיבתי 
נגוע  ולא  אמיתי,  שהוא  )בהנחה 
יתר על המידה בהטיות או ערפול(, 
הסביבתי  המרכיב  אם  לקבוע  כדי 

גורם למחלה )טבלה 1(. 
חוזקם העיקרי של הקריטריונים 
הוא היותם מעשיים וישימים ולכן 
הם נמצאים ביישום נפוץ ]11[. יחד 
עם זאת, לכל קו מנחה ברשימה 
)למעט  קיומם  ואי  סייגים,  יש 
קשר  שולל  אינו  טמפורליות( 
סיבתי ]12[. הקווים המנחים הם 
כלי להערכת קשר סיבתי של גורם 
סיכון שאיננו ידוע עדיין כגורם 
סיבתי לתחלואה; אולם הם אינם 
רלוונטיים כאשר דנים בהשפעתם 
של גורמי סיכון ידועים ומקובלים, 
שלגביהם כבר הוכח הקשר הסיבתי. 
לדוגמה, אין צורך לשקול מחדש 
אם  היל,  קריטריוני  של  לאורם 
עישון או רמת כולסטרול גבוהה 
בדם קשורים למחלת לב כלילית, 
או אם חומרים מסרטנים ודאיים 

ברשימה של ארגון הבריאות העולמי קשורים במחלת הסרטן ]13[. 

עוצמת קשר גבוהה כמדד להערכת קשר סיבתי
 RR -( מדדי הקשר הנהוגים במחקר אפידמיולוגי הם יחס סיכונים
 )Incidence( אשר מחושב על ידי היחס בין היארעות ,)Relative risk
המחלה בחשופים לגורם הסביבתי להיארעות בלא חשופים, או 
 Rate( השיעורים  יחס   .)RD - Risk Difference( הסיכונים  הפרש 
בחשופים  מחלה  של  ההיארעות  צפיפות  בין  היחס  הוא   )Ratio
יחס  הם  אחרים  קשר  מדדי  חשופים.  בלא  ההיארעות  לצפיפות 
הסיכויים )OR=Odds ratio(, שיכול בהינתן תנאים מסוימים להוות 
 SMR( מדד מקורב ליחס הסיכונים, ויחס תחלואה/תמותה מתוקנן

קשר מובהק סטטיסטית בין  ˆ
גורם סיכון נחקר למחלה, 

אינו מעיד בהכרח על קשר 
סיבתי ביניהם. יש לתת את 

הדעת להטיות )Bias(, לערפול 
)Confounding( ולסיבתיות הפוכה.

עוצמת קשר חזקה ומובהקת  ˆ
סטטיסטית בין גורם סיכון 

למחלה מעלה את הסבירות 
לקשר סיבתי. יחד עם זאת, 

קשרים סטטיסטיים חלשים 
אינם שוללים קשר סיבתי, 

ויכולים לנבוע משיטות המחקר 
או מיחסי גומלין בין גורמי סיכון. 

קווים מנחים להערכת סיבתיות  ˆ
מסייעים בשקילת מכלול 

העדויות המדעיות כדי לזהות 
קשר סיבתי חדש בין גורם 

סיכון למחלה, אולם הם אינם 
רלוונטיים לבדיקת קשר בין 

חשיפה לגורם סיכון שכבר 
הוכח לגביו קשר סיבתי לבין 

מחלתו של אדם מסוים.
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Standardized morbidity/ mortality ratio -(, המחושב על ידי יחס 
חשופה  בקבוצה  בפועל  התחלואה/תמותה  אירועי  מספר  בין 
שיעורי  פי  על  הצפוי  האירועים  למספר  סביבתי  סיכון  לגורם 

התחלואה/התמותה באוכלוסיית תקן. 
מחברים שונים הציעו שמדד קשר כמו RR או SMR הגבוה מ–2 
ייחשב כמדד קשר המצביע על סיבתיות בדרגת סבירות גבוהה, 
הואיל והוא מתורגם לסיכוי גבוה מ–50% שהאדם שנחשף לגורם 
הסביבתי וחלה במחלה - אכן חלה בגלל החשיפה לאותו גורם 
]14[. הסיבה לכך היא, שהמדד האפידמיולוגי הקרוי שיעור 
 Attributable fraction in the( התחלואה המיוחס בחשופים 
 AFe=)RR-1(/RR קשור ליחס הסיכונים בנוסחה ,)exposed, AFe
ולפיכך בהינתן , RR=2 אזי AFe=50%. על אף כן, חוקרים מובילים 
היום קובעים שניתן לקבוע סיבתיות של גורם חדש שנחקר גם 

אם ה–RR נמוך מ–2 ]15, 16[ כפי שיוסבר להלן.

 סיבות לעוצמת קשר נמוכה במחקר 
 אפידמיולוגי לגורם חשיפה 

סביבתי הקשור סיבתית למחלה
סיכון 	  להשוות  שמטרתם  במחקרים  שכיחים:  סיכון  גורמי 

באוכלוסיה  סיכון  לעומת  סביבתי  לגורם  בחשופים  למחלה 
הכללית, נמצא לעיתים RR נמוך. אם החשיפה לגורם הסיכון 
גבוהה מלכתחילה באוכלוסיה הכללית, יהיה קשה למדוד יחס 
העישון  שיעור  שבהן  באוכלוסיות  לדוגמה,  גבוה.  סיכונים 
באוכלוסיה גבוה, יהיה קשה לצפות ביחס סיכונים לתחלואה 
לאוכלוסיה  ביחס  מעשנים  קבוצת  בקרב  קרדיווסקולרית 
התחלואה  שיעורי  ולכן  לעישון,  חשופה  היא  שאף  הכללית, 
הקרדיווסקולרית בה גבוהים ממילא, בגלל אותו עישון ]17[. 

חשיפה 	  בהם  שהושוותה  מחקרים  בדומה,  שכיחות:  מחלות 
לעומת  כלשהי,  במחלה  חולים  של  בקבוצה  סביבתי  לגורם 
שיעור החשיפה לאותו גורם סביבתי באוכלוסיה כללית, אשר 
במחלות  או  ממש  מחלה  באותה  גבוה  תחלואה  שיעור  בה 
דומות מבחינה פתופיזיולוגית, יניבו מדדי קשר חלשים, כיוון 

שאותו גורם סביבתי פועל גם בתחלואה של אוכלוסיית היחס 
 .]17[

אם במחקר קיים אי דיוק בהגדרת קבוצות 	  בסיווג:  טעויות 
החולים והבריאים באופן בלתי שיטתי )פעם חולה לא מאובחן 
כחולה(,  בטעות  המוגדר  בריא  ופעם  בקרה  לקבוצת  שנבחר 
מדדי הקשר ייחלשו. באופן דומה, אם הערכת החשיפה נגועה 
מדייקים  אינם  והבריאים  )החולים  שיטתית  בלתי  בטעות 
מדדי  את  יחליש  הדבר  הסביבתי(,  לגורם  החשיפה  בדיווח 
הקשר, אף אם הגורם הסביבתי אכן קשור ביולוגית לתחלואה. 

אם 	  המחקר:  נערך  שבו  לזמן  בתלות  משתנה  הקשר  מדד 
משתנה  הקשר  ומדד  בזמן  משתנות  התחלואה  או  החשיפה 

בזמן, ייתכן שהשונות תקטין את חוזק הקשר ]18[.
החשיפה מביאה להקדמת התחלואה אך לא לשינוי בשיעור 	 

להקדמה  מביא  אשר  סביבתי,  חשיפה  גורם  התחלואה: 
בהיארעות המחלה, אך אינו מביא לעודף בשיעור התחלואה, 
ונזק  ברור  ביולוגי  קשר  חרף  נמוך  סיכונים  ביחס  יתבטא 
התחלואה  להקדמת  מביאה  החשיפה  כאשר   .]18[ בריאותי 
)לדוגמה, מקצרת את הזמן עד להופעת סרטן(, אך לא לשינוי 
בשיעור התחלואה )שכן כל אלו שחלו מוקדם יותר היו ממילא 
וגורם  )ביולוגי(,  סיבתי  הוא  הקשר  רב(,  זמן  לאחר  חולים 
חלש  קשר  קיים  אם  גם  החיים  ובאיכות  בבריאות  לפגיעה 

בבדיקה סטטיסטית.
יחסי גומלין )אינטראקציה( בין גורמי מחלה: לעיתים הקשר 	 

בנוכחותו  ביולוגית  תלוי  למחלה  סביבתי  גורם  בין  הסיבתי 
קיום  המאפשר  הנוסף,  הגורם  בהיעדר   .]19[ נוסף  גורם  של 
המחלה, הקשר יהיה חלש, באופן שעלול להביא למסקנה שגויה 
שהמרכיב הסביבתי אינו משתתף בגרימת המחלה. ניתוח מרובד 
לפי נוכחותו של גורם יחסי הגומלין יוכל לאפשר הערכת הקשר 
הסיבתי האמיתי. כך, לדוגמה, במחקר של אוכלוסיה מבוגרת 
למחלת  הסיכון  את  מגביר  גופנית  פעילות  היעדר  כי  נמצא, 
בעוד   ,)C.I=1.01-2.19 95%( סיכון של 1.51  ביחס  אלצהיימר 
שהיעדר פעילות גופנית בנוכחות גורם סיכון נוסף, נשאות של 
הליפופרוטאין ApoE ε4, מגביר את הסיכון למחלת אלצהיימר 
ביחס סיכון של C.I=2.4-5.8( 3.73נ95%(נ]20[. השפעת גורמים 
הנחקר,  גורם הסיכון  עוצמת הקשר של  על  שונים  סביבתיים 
מסבירה לעיתים הטרוגניות בעוצמת הקשר בין מחקרים, אשר 
לגורמי  שונים  חשיפה  שיעורי  עם  שונות  באוכלוסיות  נערכו 
סיכון אחרים, המשפיעים על הקשר בנחקר אף שאינם ידועים. 
מסיבה זו, היעדר עקביות במדדי הקשר במחקרים מאוכלוסיות 

שונות אינו שולל בהכרח קשר סיבתי ]19[.

 מובהקות סטטיסטית במחקר אפידמיולוגי 
ומשמעותה בבירור סיבתיות

מדד  לצד  סטטיסטיים.  בכלים  מסתייעים  אפידמיולוגי  במחקר 
המתאר את עוצמת הקשר, יופיע מדד למובהקות הסטטיסטית. 
שעוצמת  לכך  הסיכוי  את  מבטאת  הסטטיסטית  המובהקות 
הקשר שנמצאה במידגם היא אקראית, ואינה מייצגת את עוצמת 
השרירותית  המוסכמה  הכללית.  באוכלוסיה  האמיתית  הקשר 
היא, שכאשר רמת המובהקות נמוכה מ–5% או שווה לו, יש לקבל 
הקשר  עוצמת  את  מייצגת  אכן  המידגם  ברמת  הקשר  שעוצמת 
ואיננה אקראית. במחקרים שמבצעים בהם  ברמת האוכלוסייה, 
השוואות סטטיסטיות מרובות, הסיכוי להימצאות קשר סטטיסטי 
מובהק אך לא אמיתי, עולה, שכן לכל השוואה יש סיכוי של 5% 
למובהקות אקראית. על כן, במחקרים כאלה יש להעלות את הסף 

ביאורהמדד

הגורם הסיבתי מתרחש לפני פרוץ המחלהטמפורליות

 עוצמת 
הקשר

ככל שמדד הקשר בין הגורם הסיבתי לתחלואה, לדוגמה סיכון יחסי, 
גדול יותר כך הסיכוי שהקשר סיבתי עולה 

הקשר בין הגורם הסביבתי לתחלואה מתגלה באופן עקבי במחקרים עקביות 
שונים

ניתן להציע מנגנון ביולוגי, על בסיס ידע ממחקר בסיסי, לקשר שנמצא הגיון ביולוגי

סגוליות 
)ספציפיות(

אם גורם סיכון קשור למחלה מסוימת ולא למחלות שונות , הסבירות 
גבוהה שגורם הסיכון קשור למחלה סיבתית

 קשר 
מנה–תגובה

שיעור התחלואה גבוה יותר בקבוצות שנחשפו לרמות חשיפה גבוהות 
יותר של גורם הסיכון 

אם ידוע קשר סיבתי בין גורם סיכון למחלה אחת, ניתן להקיש אנלוגיה
באמצעות אנלוגיה שגורם הסיכון יגרום למחלה עם מנגנון דומה

עדות 
מניסויים

ניסויים בחיות או במעבדה תומכים ביכולתו של גורם הסיכון לגרום 
למחלה 

המימצא אודות קשר בין גורם סיכון למחלה תואם את מכלול הידע קוהרנטיות
אודות המחלה וגורמיה 

לאחר סילוק גורם הסיכון, ניתן להראות ירידה בתחלואה הפיכות

טבלה 1:
הקריטריונים של היל להערכת קשר סיבתי בין גורם סיכון למחלה ]10[
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למובהקות שיש לקבלה כזו המעידה על קשר אמיתי ]12[. 
במקביל, קיימת גם טעות סטטיסטית הפוכה: לעיתים, על פי 
המידגם המסוים של מחקר אפידמיולוגי כלשהו, לא נמצא קשר 
מובהק סטטיסטית בין גורם סיכון למחלה, אף שקשר כזה אכן 
קיים ברמה הביולוגית. ככל שעוצמת הקשר נמוכה יותר, דרוש 
מידגם גדול יותר כדי להגיע למובהקות סטטיסטית. לכן, טעות 
מסוג זה עשויה להסתיר קשרים אמיתיים ברמה הביולוגית, אשר 
מתבטאים בעוצמת קשר נמוכה, מהסיבות שפורטו לעיל, במחקרים 
שבהם גודל המידגם היה נמוך מהדרוש להדגמת הקשר הביולוגי 
בכלים סטטיסטיים. כיוון שהמובהקות הסטטיסטית תלויה בגודל 
המידגם, ולכן גם באמצעים העומדים לרשות המחקר ולאו דווקא 
בתהליכים ביולוגיים, המסקנה ברורה: המובהקות הסטטיסטית 

אינה הכרחית כשמדובר בקביעת סיבתיות ביולוגית ]12, 21[.

 מחלות רבות גורמים עקב פסיפס 
של גורמי סיכון חלשים

מחלות  או  כלילית  לב  מחלת  כגון  הכרוניות,  המחלות  ברוב 
אוטואימוניות, קיימת זיקה של גורמי הסיכון ]22[. המודלים החדשים 
גורמים  רב  פסיפס  מדגימים  אפידמיולוגי  במחקר  סיבתיות  של 
כל אחד מהגורמים   .]23[ גורמי הסיכון  בין  למחלות עם סינרגיזם 
הללו אינו מספיק ואינו הכרחי לגרימת מחלה. אף גורם אינו נדרש 
בהכרח למלא אחר קריטריוני הסיבתיות של היל; תרומתו של גורם 
סיכון יכולה להתמצות בהשפעה סינרגיסטית על גורם סיכון אחר. 
חוברים  כאלה  סיכון  גורמי  של  מסוים  מספר  מסוים,  חולה  עבור 
יחדיו ויביאו לבסוף למחלה. תמהיל גורמי הסיכון עשוי להשתנות 
רשימה  מתוך  סיכון  גורמי  מספר  אחראים  למחלה  לאדם.  מאדם 
גורמים סיבתיים פוטנציאליים. רותמן הציע את מודל  ארוכה של 
גורם סביבתי  כל  גורם למחלה הוא   .)1 )תרשים  עוגות הסיבתיות 
או גנטי, אשר יחד עם גורמים אחרים ולאו דווקא באופן עצמאי, 
משתתף  אחרים,  גורמים  עם  )אינטראקציה(  גומלין  ביחסי  אלא 

בתהליכים הביולוגיים המביאים לפרוץ מחלה ]23[.
כפי שמציין Rothmanנ]24[, המודל שלו הוא איכותני וביולוגי: 
ברמה הביולוגית, קשר בין מחולל למחלה יכול להיות קיים או 
 Rothman חסר, אין אפשרות למצב ביניים. לפיכך, אין חשיבות לפי
למדדים כמותיים. המדדים הכמותיים, כגון יחס הסיכונים הם 
נגזרת של שכיחות הגורם באוכלוסיה. כך, לדוגמה, אם רוב 
האוכלוסייה מעשנת, ושכיחות העישון בין החולים והלא חולים 
דומה, הרי שחוזק הקשר בין היארעות סרטן ועישון באוכלוסיה 
כזו יימצא נמוך במחקר אפידמיולוגי, על אף קיומו הברור של קשר 

סיבתי ביולוגי בין עישון וסרטן ]24[.
נניח שגורם מסוים משפיע בוודאות על פתוגנזה של מחלה. 
במחקר אפידמיולוגי שנערכת בו השוואה בין חשיפה לגורם 
המסוים הזה בקבוצת חולים לעומת קבוצת בריאים, עלול 
להתקבל קשר חלש אם יתר המרכיבים ב”עוגה” הסיבתית שאליה 
משתייך הגורם נדירים. הסיבה לכך היא, שההבדל בתחלואה 
נעוץ לא רק בשכיחות היחסית של הגורם הנחקר בחולים לעומת 
בריאים, כי אם גם בשכיחות היחסית של הגורמים האחרים 

בעוגה הסיבתית, חלקם לא ידועים ]19, 25[. 
בבדיקת 50 מטה–אנליזות מתוך 752 מחקרים של גורמי סיכון 
גנטיים למחלות, נמצא כי יחס הסיכונים הממוצע עמד על 1.43; 
מצב זה אינו משקף את היעדר הרלוונטיות של גורמי סיכון 
גנטיים למחלות, אלא את יחסי הגומלין )Interaction( הסביבתיים 
המורכבים המצטרפים לגורם הסיכון הגנטי לשם הרכבת עוגת 
הסיבתיות של המחלות הנידונות ]26[. על אף שהסיבתיות 

האפידמיולוגית אינה מתייחסת לאדם מוגדר )ספציפי(, אלא 
לאוכלוסייה, אנו סבורים כי חשיפה בעבר לגורמי סיכון ודאיים 
קשורה סיבתית בסבירות גבוהה לפרוץ תחלואה באדם חולה. אם 
גורם סיכון מסויים קשור ביולוגית למחלה, ואדם פרטי נחשף 
אליו, הרי שמרבית הסיכויים שגורם הסיכון הוא חלק מ”עוגת 
הסיבתיות” הפרטית של אותו אדם פרטי. כאשר אדם חולה נחשף 
למספר גורמי סיכון רלוונטיים, יש לשקול את האופן ועיתוי 
החשיפה המסוים. כך, לדוגמה, ידועים חומרים מסרטנים בשאיפה 
המסוכנים פחות בבליעה, או חומרים מסרטנים המשפיעים לאחר 
תקופה סמיות )לטנטיות( ארוכה, אשר חשיפה אליהם בסמוך 
לאבחון ככל הנראה אינה קשורה סיבתית לתחלואה ]13[. על 
פי הגישה המודרנית לקביעת סיבתיות למחלה, מכלול גורמי 

החשיפה, ישירים ועקיפים, מסייעים להופעת התחלואה ]23[.

לסיכום
בסקירה זו, עמדנו על הקווים המנחים להערכת קשר סיבתי בעולם 
מדע הרפואה, בדגש על מחלות רבות גורמים המתאפיינות במדדי 
מתחומי  עדויות  השוקל  ומורכב,  ארוך  תהליך  זהו  חלשים.  קשר 
מחקר מגוונים. כל מחקר מהווה אבן בפסיפס העדויות המדעיות, 
נשקל פרטנית מבחינת איכות הביצוע וסיכון ההטיה שבו וביחד, 
מכלול המחקרים, מאפשרים להתקדם בהבנת הסיבות למחלות. 
יש  ולכן  משפטיים  דיונים  במרכז  נמצא  סיבתי  בקשר  העיסוק 
משמעות נוספת לכך שמדע הרפואה יביא אותו בבהירות, ביושרה 

ובתמיכה המדעית שמבססת אותו ]18[.
לגילוי קשר חדש בין גורם סיכון להופעת מחלה יש לשקול 
התבססות על הקווים המנחים של היל ועל הערכת התוקף של 
מחקרים המוכיחים קשר כזה. מאידך, גורמי סיכון ודאיים הם 
בהגדרתם כאלה שהקשר הסיבתי לגביהם כבר נקבע ומקובל. 
הסיבתיות האפידמיולוגית אינה מתייחסת לאדם מסוים, אלא 
לאוכלוסייה, ועל כן יש לנקוט זהירות בהסקת סיבתיות במקרה 
של חולה מסוים; על כן, אנו סבורים כי מידע על חשיפה של אדם 
חולה לגורמי סיכון ודאיים בעבר ובסבירות גבוהה, מצביעה על 
קשר סיבתי בין חשיפה כזו למחלה שפרצה אצל אותו אדם. ייתכן 
מאוד שיש גורמים פוטנציאלים נוספים למחלה, אולם קיימת 
סבירות גבוהה לכך שחשיפה לגורם סיכון סיבתי ודאי, תרמה אף 
היא להופעת המחלה. לדוגמה, במעשן כבד שהיה חשוף לאסבסט 
או כרום +6, הידועים כגורמים לסרטן ריאה ]13[, העובדה שעישן 

תרשים 1:
מודל ה"עוגות" של רותמן 

כל אחד מהגורמים 
א'-ה' קשורים סיבתית 
למחלה, אבל אף אחד 

מהם אינו מספיק 
לגרימת המחלה. 

יחסי הגומלין של כל 
הגורמים יחדיו מביאים 

למחלה . בנוסף, זהו 
אינו תמהיל הסיבות 

היחיד למחלה: ייתכן 
שאותה מחלה תיגרם 
על ידי צירוף גורמים 
אחר, כגון א+ב+ג+ז+ח.

הא

ד

ג

ב



393

הרפואה  •  כרך 154  •  חוב' 6  •  יוני 2015סקירות

לא זו בלבד שאינה שוללת את הקשר הסיבתי לחומרים, אלא 
דווקא מחזקת אותו. סביר שהפגיעה בדנ”א בשל עישון היוותה 
רקע לפרוץ המחלה, שנגרמה לבסוף באותו אדם עקב חשיפה 
לאסבסט או לכרום +6, זאת משהושלמה עוגת הסיבתיות לפי 

המודל של רותמן. • 
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