
 

שתיית משקאות חימים מאוד מגדילה ככל הנראה את הסיכון ללקות בסרטן . כך עולה

ממחקרשל הסוכנות הבינלאומית למחקרים בנושא הסרטן . שיחה בעניין עם פרופ' ברוך ברנר - מנהל

מרכז דוידוף בביה"ח בילינסון

 

רן בנימיני : יומן הערב , חזרנו . קצת בריאות עכשיו : יש הרבה דברים שמסוכן לאכול , עכשיו גם צריך להיזהר על

השתייה . מדובר על שתיית משקאות חמים מאוד , וזה , כך מתברר , מגדיל ככל הנראה את הסיכון לחלות בסרטן . כך עולה

ממחקר שפורסם היום , מחקר של הסוכנות הבינלאומית למחקרים בנושא הסרטן , גוף ששייך לאו"ם . שלום לפרופסור ברוך ברנר .

פרופ ' ברוך ברנר

: שלום רב .

רן בנימיני : מנהל מרכז דוידוב בבלינסון . עד כמה האזהרה הזאת היא חמורה ? עד כמה צריך לקחת

אותה לתשומת הלב ?

פרופ ' ברוך ברנר : האזהרה הזאת היא קודם כל לא חמורה , מדובר בהגדרה של מסרטנים אפשריים , כלומר

לא ניתן לשלול קשר בין הגורם לבין היווצרות סרטן בוושט , אבל חסרים הרבה מאוד נתונים , כמו למשל מה זה

מים חמים ? מה זה שתייה חמה מאוד ? מה משך החשיפה שעליה מדובר ? ולכן אני בשלב הזה הייתי מציע לכל

הציבור לקחת את האזהרות האלה בעירבון מאוד מוגבל .

רן בנימיני : החוקרים מדברים על טמפרטורה של יותר מ 65- מעלות , שתייה

של משקאות כאלה על=פי החוקרים , זה עלול לתרום לסרטן הוושט .

פרופ ' ברוך ברנר : יש שם כמה הגדרות בפרסום הזה .

אז במסיבת עיתונאים שאמורים לפרסם , ונתנו למקדימון למעשה , על כך שאין לנו את כל הנתונים , אבל אני חוזר על

הנתונים הבסיסיים , שקודם כל מדובר על מסרטן אפשרי ולא מסרטן ודאי , והיו הרבה מסרטנים מעבר לרמה של מסרטן אפשרי

שאחרי כמה שנים ביטלו את ההגדרה שלהם , בדיוק כמו במקרה הזה , אגב , שהחדשה הגדולה היא שהסירו את האיום מעל

שתיית קפה למעשה , שהוא הוגדר כקרצינוגן , כחומר מסרטן , ועכשיו הסירו את התווית הזאתי מעל שתיית קפה .

רן בנימיני : כי

באופן כללי גם קשה לעשות מחקרים כאלה ולברור או לשים בצד גם דברים אחרים כמו שתיית אלכוהול או עישון

של אותם אנשים שבדקו עליהם שהם גם שותים משקאות חמים מאוד .

פרופ ' ברוך ברנר : אתה צודק במאה אחוז . המחקרים

מהסוג הזה הם מאוד מאוד בעייתיים , ולכן קשה מאוד לקבוע מהם עובדות מוחלטות , וזה לא מאוד מפתיע שגם קביעות

שכבר יש , מתבטלות לאחר כמה שנים . בכל מקרה , אני רוצה להגיד שגם אם יש קשר כלשהו בין שתייה של

משקאות חמים לבין היווצרות סרטן בוושט , שאגב היגיון מסוים ביולוגי יש בקביעה הזאת , כי ברור ששתייה של חומרים שהם

גורמים לגירוי ממושך משמעותי של הוושט ולדלקת כרונית , דלקות כרוניות זה מצבים שיכולים להיות קשורים להיווצרות גידולים בהמשך , אבל

מדובר פה בחשיפות מאוד קיצוניות בדרך-כלל של גם גירוי מאוד קשה וגם גירוי מאוד ממושך . לכן לרוב הציבור זה

לא רלוונטי .

רן בנימיני : לא רלוונטי . פרופסור ברוך ברנר , מנהל מרכז דוידוב בבלינסון , תודה רבה .

פרופ ' ברוך ברנר : בבקשה .

 ערב טוב .


