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 תודותשלמי 
 

. ורגישהשהנחה עבודה זו ביד בוטחת ר עתניאל דרור "לד
הקפדה מתמדת של שמירת המיקוד , הדרכתו שילבה ביקורתיות
הפכו את השנים , יחד ,כל אלו. יחד עם פתיחות מחשבתית

על כך נתונה לו תודתי . שהקדשתי למחקר זה למהנות ופוריות
 .מקרב לב

 
לחבר הוועדה המלווה פרופסור איתן גלון שתמך בי לאורך כל 

בעצה וביכולתי לסמוך בכל , תקופת העבודה במחשבה משותפת
עת על משאבי הידע והניסיון במדע וברפואה שהעמיד לרשותי 

 . בנדיבותו בכל עת
 

רבות בגיבוש  אורי אלון שסייע לחבר הוועדה המלווה פרופסור
 .הרעיון המרכזי של העבודה

 
לפרופסור איתן רופין שהערותיו החשובות האירו את נבכי תורת 

 . המערכות
 

שעות רבות בר דוד לדקני איתו ביליתי "לידידי דואחרון חביב 
את  יםמוצא רוחב ועומק ידיעתו. ומהניםשל ויכוחים סוערים 

 .  רבים של עבודה זו חלקיםביטוים ב
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  תקציר

 
 

 tour de -ב.  של הרפואה ומערכת הבריאות' תור הזהב'מאה וחמישים השנים האחרונות מציינות את 

force  פותחו , היה והרפואה הוכחדו מגפות שבעבר השמידו חלק ניכר מהאוכלוסיישל הפרמקולוג

בעים טיפולים יעילים ובטוחים למחלות רבות וכתוצאה מכך עלתה תוחלת החיים בעולם המערבי בקרוב לש

 inflection -מדענים אחדים אף מרחיקים לכת וטוענים כי בכך נוצרה נקודת מפנה בלתי רציפה   .1אחוז

point – של הברירה הטבעית מפנה את מקומה לאבולוציה של ברירה מוכוונת שהיא  הבה האבולוציש

 .תוצאה של פעילות אנושית יזומה

 

לאור הישגים כבירים אלו נקל לשער את גודל ההפתעה והאכזבה שנכונה למערכת הבריאות כאשר 

למחלות . עילותהלקראת סופה של המאה העשרים היא מוצאת את עצמה במשבר קשה בכל היבט של פ

תופעות לוואי  הנלוות לשימוש במרבית התרופות  . קשות רבות אין עדיין פתרון רפואי משביע רצון

גורמות על פי ההערכה למותם של כמאה אלף עולות למערכת הבריאות מדי שנה כמאה ביליון דולר ו

. נסכר לפתע ,רותרבות אחלו ,זרם החדשנות הגואה שהיה אמור להציע פתרון לבעיות אלו .חולים

קצב כניסתם של תרופות וטיפולים חדשניים למחצית משיעורו בשנים לקראת סוף המאה העשרים צנח 

ההאטה בחדשנות מסכנת מאד את הבסיס הכלכלי עליו נשענת תעשיית התרופות התלויה . קודמות

חדל כמעט כן  וכמו, לצורך קיומה בזרם רצוף של תרופות חדשות שיחליפו את אלו ההופכות לגנריות

כל המאמצים שנעשים בשנים האחרונות במטרה . לחלוטין פיתוח תרופות למחלות של העולם השלישי

 . להיחלץ מהמשבר לא צלחו

 

נקודת המוצא של עבודה זו היא הטענה כי אחד הגורמים העיקריים להאטת החדשנות הוא הקושי 

קיומה של . רפואה מראשית דרכהקושי עמו מתמודדת ה, בהתמודדות עם תופעת השונות האישית

אבל הקדוש ברוך ...."  במעשי הבורא, כאמור במקורותינו ,השונות האישית ברור לעין כל ומקורה

-בסוף המאה התשע  .2"..הוא טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין אחד מהם דומה לחברו

 No two human constitutions are"ב  כי "מחשובי הרופאים בארה Paul Eveעשרה  טוען 

precisely alike"  . בכך אין הפתעה רבה באשר כבר אלפיים וחמש מאות שנים לפני כן טען

Hippocrates כי את האשמה באזלת ידם של הרופאים בטיפול בחוליהם צריך לתלות ב- 

"irregularity of the patient." 

 

                                                 
 .שקדמו למאה העשריםעלייה הגבוהה מזו שארעה במשך אלפי השנים  1
 א' עלח דף  סנהדרין  2
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בהם ניסתה , ולעיתים מנוגדות זו לזו, ואכן במהלך ההיסטוריה של הרפואה ניתן לזהות דרכים רבות

בשני חלקיה של עבודה זו אנו מתארים את הדרכים השונות בהם . הרפואה להתמודד עם קושי זה

וכלה בפתרונות העדכניים ביותר , החל מזו הקדומה של יוון ורומא, התמודדה הרפואה עם האתגר

 .שמציע המדע המודרני

 

ה דיאכרונית ואינטלקטואלית של הגישות השונות שרווחו בחלקה הראשון אנו מציגים מעין סקיר

ביוון העתיקה ועד לסוף המאה ' תקופת הנאורות'באלפיים וחמש מאות השנים שחלפו מתחילת 

, שהשתלטה על השיח המדעי, בחלקה השני של העבודה אנו מתמקדים בגישה החדשנית .העשרים

אישית יסייע למערכת הרפואה לצאת מן ת מותאמלפיה יישום חזון הרפואה ה, והציבורי ,הרפואי

, כתוצאה מניתוח מפורט של מרכיביו השונים של חזון זה  אנו נטען כי. המיצר בו היא נמצאת כיום

  .בעתיד הנראה לעין קלוש ביותרהסיכוי ליישומו , לדעתנו

 

ונות האישית דרכים שונות בהם התמודדה הרפואה עם בעיית הש כאמורעבודה זו בחנו חלקה הראשון של ב

 .'מידה אחת לכל'ורפואה של ' רפואה מותאמת אישית'הטלטלה הרפואה בין הקטבים של  בהן בתקופות 

 

נחלקו  )ס ועד למאה השלישית לספירה"מהמאה השביעית לפנה(בתקופת הרפואה של יוון ורומי  .1

מור על פי לא, הרופאים בין אסכולות רציונאליות שהתוו את הטיפול בחולים על פי האינדיקציה

ולבין אסכולות , אישית לחולה תללא התייחסו, )commonalities(הסימפטומים של המחלה 

תורת המזגים לקראת סיומה של תקופה זו התפתחה . אמפריציסטיות שדגלו ברפואה מותאמת אישית

קבצה את כלל האנשים לארבעה מזגים תורה זו . שתייגה את בני האדם על פי מזגיהם  Galenשל 

הציעה פשרה בין שתי הגישות   Galenגישתו של  . 3יים שעל פיהם נקבע הטיפול המתאים להםראש

 . הקוטביות שתיארנו לעיל

במאות הראשונות של העת החדשה המשיכה האסכולה הגאלנית להיות כלי חשוב בהתמודדות  .2

 . הרפואה עם בעיית השונות למרות שיסודותיה העיוניים והעובדתיים עוררו לחלוטין

זו . על הרפואה' השיטה המדעית'מתחילת המאה התשע עשרה ועד ימינו אנו עדים להשתלטותה של  .3

הרחיבה והעמיקה ללא הכר את הבנתנו באשר למבנה ודרכי הפעולה של האורגניזם וסייעה בפיתוח 

מנקודת מבטה של עבודה זו החידוש העיקרי ביישומה . שיטות טיפול יעילות ובטוחות למחלות רבות

שהינו חולה וירטואלי  'החולה הממוצע'השיטה המדעית ברפואה התבטא ביצירת המודל של של 

תפס את מקומו של החולה הפרטי ' החולה הממוצע'.  4המייצג בהסתברות גבוהה את כלל החולים

) שהיא המידה המתאימה לחולה הממוצע(' המידה אחת לכל'ובכך החזיר את הרפואה לקוטב של 

 . ונות מסדר היוםוהסיר את בעיית הש

 

                                                 
למען הדיוק יש לציין כי בפועל היו מספר רב של תיוגי משנה וגורמים נוספים שהפכו את האסכולה הגאלנית לגמישה  3

 . הרבה יותר

 .מידת ההסתברות נקבעת על פי סטיות התקן של כל מקרה לגופו 4
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המשבר החמור שלתוכו נקלעה לאחרונה מערכת הבריאות מצביע בבירור על ,כפי שציינו לעיל, ואולם

בחלקה השני של העבודה אנו דנים בחזון המודרני של . כך שבעיית השונות האישית רחוקה מפתרון

זון זה מתווה דרך ח. את הרפואה ממגבלות השונות האישית אישית האמור לחלץמותאמת הרפואה ה

לפחות , הגנטיקה והביולוגיה המולקולארית מאפשרות. חדשה להתמודדות עם בעיית השונות האישית

לזהות ולטפל בכל חולה באופן פרטני על פי נתוניו האישיים ובכך לפתור אחת ולתמיד , באופן עקרוני

באמצעות אלגוריתמים יבודם ועבניית פרופילים גנטיים וקליניים אישיים . את בעיית השונות האישית

יבטיחו טיפול יאפשרו חיזוי סיכונים אפשריים לבריאותו והמלצות לטיפול מניעתי ומתאימים 

הדיאגנוסטיקה תעבור מבסיס קליני . כאשר אמצעי המניעה יכשלו אופטימאלי במחלתו של כל פרט

כל אדם יקבל את .  תובכך יתאפשר פיתוח רפואה מוכוונת מטרה ומותאמת אישי, ילבסיס מולקולאר

 ". לו ובזמן הנכון, עבורו במינון הנכון, לו התרופה הנכונה"

 

רדוקציה של הפרט למבנה הגנטי שלו כדי אין די בכי  ,מתוך הצטברות נתונים רבים ,והנה מתברר

לצורך פענוח כזה יש לקחת בחשבון מגוון רחב של . לפענח במלואה את הדרך בה פועל האורגניזם

, את הדרך בה הגנום מתקשר עם סביבתו, בין השאר, אלו יכללו.  5ורם מחוץ לגנוםנתונים שמק

המחייבת לדעת חוקרים רבים  תמונה מורכבת ביותראינפורמציה נוספת זו יוצרת . ומשתנה לאורך זמן

אישית מותאמת ואכן חוקרים רבים שעמדו בחזית התמיכה בחזון הרפואה ה .שימוש בגישה מערכתית

 תומכי הגישה המערכתית יםענוט, בסופו של יום . מהרו לאמץ את הגישה המערכתית, מתחילת דרכה

את , בעזרת הכלים של תורת המערכות, אם ננתח. א אינו אלא קוד המכיל אינפורמציה.נ.הד כי

המערכת הביולוגית על יסוד אינפורמציה זו ונוסיף לה את האינפורמציה הרלבנטית המתייחסת 

 . אישיתמותאמת תקבל תמונה מלאה שתאפשר את יישומו של חזון הרפואה הלקשריה עם הסביבה ת

 

לא , לצערנו ,אף כי אין ספק שהשימוש בתורת המערכות בביולוגיה וברפואה יעמיק את הבנתנו הרי

מכאן נובעת . אישיתמותאמת יהיה בכך די כדי להתמודד עם האתגרים העומדים בפני הרפואה ה

טענה זו נתמכת . מימוש-אינו בר, גם בתצורתה המערכתית, אישיתותאמת מטענתנו כי חזון הרפואה ה

 : בשלושה נימוקים

 

ראשית יש לדעת כי הכרה מערכתית מלאה של הדרך בה פועל האורגניזם יוצרת  גוף ידע  .1

ניתן להשתמש מתאימים כדי שיהיה אלגוריתמים בעזרת עצום בגודלו אותו יש להפיק ולעבד 

שיוקצו בהינתן הניתנת לפתרון ' כמותית'זו נראית לכאורה בעיה . לצרכי מחקר וריפויבו 

ואולם עלינו להודות בכך שמהיקף מסוים ומעלה קשיים . משאבים מספיקיםלצורך כך 

 . שלגביהן לא ניתן לנבא אם ומתי הן ניתנות לפתרון' איכותיות'הופכים למגבלות ' כמותיים'

                                                 
 נתונים אפיגנטיים 5
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. הסתברותיים הקלאסיים על מגבלותיהםהגישה המערכתית עושה שימוש בכלים ה, שנית .2

בביולוגיה ורפואה מערכתית אינו יכול לחמוק מהבעיות  המחקר הניסיוניכתוצאה מכך 

לממוצע של כל מה שניתן ללמוד גם בתחום זה רלבנטי . שהציבה השונות האישית

ואינו יכול להוות בסיס מוצק לניבוי אישי כל עוד הוא נופל בתחום  אוכלוסיית הניסוי

 . השגיאה

נובע מכשל מהותי ביכולתה של תורת המערכות להתמודד עם  ,לטענתנו ,הטעם השלישי .3

ומאורגנת האורגניזם מהווה מערכת מורכבת . כשל היורד לשורשי עיקריה, בעיית השונות

שלהן אין  תרק באמצעות משוואות שאינן ליניאריו, במקרה הטוב, שאותה ניתן לתאר

תורת המערכות מודעת היטב לאופי . ם רבים התנהגותן כאוטיתפתרונות דיסקרטיים ובמקרי

של הפרט אין ' למשוואת המצב'  ,6משוואות כאלו' לפתור'משוואות אלו ואינה מנסה כלל 

ואינה נובעת מכמות האינפורמציה העצומה הנדרשת ' טכנולוגית'אי יכולת זו אינה . פתרון

אי הוודאות יכולת זו משקפת את  אי. לצורך חישובים אלו או ממחסור בעוצמת מחשוב

בביולוגיה ' המודרנה'ומשקפת לדעת חוקרים רבים את המעבר מעידן  המובנת במצבו

 הבדומה למה שאירע במעבר מהפיסיקה הקלאסית למכאניק' הפוסט מודרני'וברפואה לעידן 

 . הקוונטית

מספר רמזים באשר , ותבמלא הצניע, בסיומה של עבודה זו לא ראינו עצמנו פטורים מלנסות ולהציע

תברר חוסר התוחלת של חזון ילדרך שבה עשויה לפעול המערכת הרפואית בעתיד הנראה לעין כאשר 

רפואי -לדעתנו דרך זו תהווה שילוב המתודולוגיות של המחקר הביו. אישיתמותאמת הרפואה ה

.  ערכתיותושיטות המחקר המ) שהניב תוצאות מרשימות בעשרות השנים האחרונות(הרדוקציוני 

קריטריונים לפיהם יוגדרו קבוצות המחקר , בדיוק גובר והולך, בעזרת שילוב כזה יהיה ניתן לזהות

ויחסי גומלין בין מרכיבים , סביבה מוגדרת היטב, מנגנון פעולה מסוים, כגון מוטציה משותפת(

ה מדויקות יותר  ככל שההגדרות תהיינ. לחידוד ההגדרות יש תפקיד מכריע בקידום המחקר . 7מסוימים

אשר עדיין (בכך תקטן סטיית התקן של התוצאות  .הומוגניות יותר יצטמצמו ויהיו קבוצות המחקר 

מובן כי ככל שסטיית התקן תקטן יגדל הסיכוי שתוצאות הניסויים יתאימו טוב .  )יהוו ממוצע לקבוצה

וקטנות  ,בוצות רבות יותרמארג החולים כולו יתחלק לק. יותר לחלק גדול יותר מאוכלוסיית הקבוצה

 .אך התוצאה המצרפית לכלל החולים תהיה טובה בהרבה ,יותר

נעצרת  אך ' מידה אחת לכל'לכיוון הקוטב השני של  תאישימותאם מטוטלת הטיפול השוב בכך נעה 

לענייננו אין בכך . במעין אירוניה היסטורית היא פוגשת במקום זה את הגישה הגאלנית. במחצית הדרך

שיבות אם הגדרת משתתפי הקבוצה נקבעת לפי מזגם הגאלני או לפי מוטציה מוגדרת היטב כל ח

                                                 
ונגלים של דרום אמריקה כדי 'ובאיזה עוצמה על הפרפר המיתולגי לרפרף בכנפיו בג, היכן, מתי, לא ניתן לחשב בדייקנות 6

 יורק-לגרום לסופת שלגים בדירה בקומה הארבעים בשדרה החמישית בניו

 inclusion/exclusion criteria-אלו יהוו את ה 7
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היא יחידת ) במינוח הגאלני 'טיפוס-אב'או ה(הקבוצה אליה משתייך החולה , כמו גם היום, אז. בגנום

אם בעבר סברנו כי הבחירה בקבוצה . המרכזית שלפיה תקבע שיטת הטיפול המיטבית תההתייחסו

היום ברצוננו , 'רפואה מותאמת אישית'לבין " תרופה אחת לכל"ין פשרה מעשית שבין מהווה מע

לטעון כי הבחירה בקבוצה כיחידת היסוד אינה ברירת מחדל זמנית הנובעת מקשיי יישום אלא משקפת 

 . את המהות הבסיסית ביותר של מורכבות האורגניזם
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 מבוא -פרק ראשון
 
 

רפואה דן בקשר בין בעיית השונות האישית ל, הנערך לתועלתו של הכותב ולהנאת קוראיו, מחקר זה

רפואה מותאמת דיון זה רלוונטי במיוחד בהתחשב בטענה הרווחת כי יישומה של . מותאמת אישית

רפואה מזה אלפי בה מתחבטת ה בעיהעשוי להביא לידי פתרון ) personalized medicine(  אישית

חזון הרפואה האישית תופס מקום מרכזי בכל דיון העוסק בניסיונות לפתור את הקשיים . שנים

החמורים בהם מצויה כיום מערכת הרפואה ומוצג כאחד הפתרונות הפוטנציאליים המרכזיים 

חזון , מבלי להפריז, אישית כפי שהתפתח בשנים האחרונות מציגמותאמת מודל הרפואה ה. לתחלואיה

חזון זה מתפשט מהתחום . של רפואה שונה באופן מהותי מכל מה שהיה ידוע בעבר, מקיף כל, חדש

רחבה זו  אינה  תהתעניינו. של הציבור הרחב והצר של אנשי המקצוע וכובש את דמיונו והתעניינות

אישית האמורה לחולל מהפכה גמורה מותאמת מפתיעה לאור ההבטחה הגלומה בחזון הרפואה ה

ולסייע בפריצת אופקים חדשים   ,להציע פתרון לקשיי המימון של מערכת הבריאות, ריאות הפרטבב

תחומים המעורבים בנושא באופן שיהיה את מגוון הכיוון שכך ניסינו כמיטב יכולתנו לשקף . לתעשייה

 . אנשי תעשייהו, רופאים, חוקרים, רחב של קוראיםקהל בו עניין ל

אישית התפתח בעשרים השנים האחרונות הרי הבעיה מותאמת רפואה הבעוד שהמודל המודרני של ה

תמציתה בקליפת אגוז היא הקושי . אינה חדשה כלל - בעיית השונות האישית -אותה הוא מנסה לפתור 

פתרונות רפואיים אפקטיביים לאוכלוסייה רחבה כאשר זו , המובנה ביכולת לספק באופן שיטתי

, קיומה של השונות האישית ברור לעין כל ומקורו. דומה לרעהומורכבת מפרטים שאיש בהם אינו 

אבל הקדוש ברוך הוא טובע כל אדם בחותמו של אדם הראשון ואין ...."  במעשי הבורא ,ל"כדברי חז

הרופאים זיהו כבר לפני שנים רבות את השונות האישית כאחת ואכן   .8"..אחד מהם דומה לחברו

  :שבאים לבקש את עזרתםים לאזלת ידם בטיפול בחול הסיבות 

   

" As to those who allege the number of deaths under the employment of 

medicine, I wonder what reason so evident can be given, that complaint 

should be made of the ignorance of the physician, rather than of the 

irregularity of the patient; " 
9
,
10

 

 

                                                 
 א' עלח דף סנהדרין  8

ציטוטים באנגלית שנלקחו כמות שהם . א. באחד מהדרכים הבאות בעבודה זו הציטוטים ממקורות שונים מובאים  9

ציטוטים ממקורות באנגלית . ב. עשרה-בדרך זו בחרתי כאשר מדובר בעיקר בתקופות הקודמות למאה התשע. מהמקורות

 .ציטוטים בעברית שנלקחו ממקורות שהופיעו בספרות העברית או תורגמו לעברית בידי אחרים. ג. שתורגמו על ידי

10 Hippocrates On the art of Medicine (191' עמ 
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  Paul Eve כותב ,באותה רוח ממש אך, 1850בשנת  ,אלפיים וחמש מאות שנים מאוחר יותרכמעט 

   :החברה הרפואית האמריקאית יב וממייסד"מחשובי הרופאים בארה

 

"No two human constitutions are precisely alike. A London medical 

periodical has just affirmed that what cured cholera in one street, would not 

cure it in another. None of us can predict the full effect of even a single 

dose of medicine. We can not, therefore, adopt any routine practice, any in 

variable system of treating diseases; this is the blind and reckless course of 

empiricism; but we must, in order to apply our agents intelligently and 

effectually, vary them, according to the peculiar and ever changing 

circumstances attending each case"
11

 

 

החל מזו הקדומה של יוון , עם בעיה זו בעבודה זו אנו מתארים דרכים שונות בהם התמודדה הרפואה

אין בכוונתנו לחקור באופן סינכרוני פתרון זה או אחר . וכלה בפתרונות שמציע המדע המודרני, ורומא

אה לאורך אלא להציג  מעין סקירה דיאכרונית ואינטלקטואלית של הגישות השונות לפיהם פעלה הרפו

 . השנים

 

 דומהגם אם מקרה פרטי זה . מקרה פרטילרופאו החולה הבא לרופא לבקש מזור לחוליו מציג 

. הדמיון כפוף למגבלות של השונות האישית בשני אופנים, למקרים  שמוצגים על ידי חולים אחרים

את ייס את הידע וגהרופא מ. ושנית נסיבות המקרים בהכרח אינן זהות ,כל חולה שונה מחברו, ראשית

בטיפול של עמיתיו הרופאים והחוקרים  ואת הידע שרכשכמו גם  ,הניסיון שרכש במהלך עבודתו

עולה מאליה השאלה האם וכיצד , ידוע כי בני האדם שונים זה מזהו מאחר ואולם. חולים רבים אחרים

האם  ,לאמור, ופאניתן להתאים את הידע הכללי שנצבר לצורך טיפול בחולה ספציפי העומד בפני הר

יש תוקף להכללה של הידע שרכשו הרופא וחבריו מטיפול באנשים שונים על הטיפול בחולה הספציפי 

 . הייחודי

הרפואה אמנם  מתמודדת עם נושאים . אינו ייחודי לרפואה ,למקרה הכלליהמתח שבין המקרה הפרטי 

מצב החברה בלונדון ', 'האדם'טעם ומשמעות לגבי בעלת כל אמירה אך מלבד זאת , ותושל חיים ומ

שבין הצורך להכללה דילמה נקלעת ל 'התנהגות פרפר העש בשעת חיזור'או ', במאה התשע עשרה

  .שונים זה מזה, שמהם מסיקים את המסקנות הכלליות ,וההכרה בעובדה שהפרטים המוכללים

 :מתח זה במילים הבאות  De Tocquevilleמתאר " הדמוקרטיה באמריקה", בספרו

 

                                                 
11  (Pernick, S.M 1985) 137' עמ 
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אחת את כל התופעות המיוחדות  -אם ינסה לבדוק בשכלו ולשפוט אחת. ולא כך האדם" ...

במצב נואש זה . יתעה מיד בתוך אין סוף של פרטים ולא יראה דבר, שהוא מתרשם מהם

 .שיטה המסייעת לו בחולשתו וגם מוכיחה אותה, אך הכרחית, ייעזר בשיטה בלתי מושלמת

מסוים של עצמים ושם לב לדמיון שביניהם הוא מכנה את לאחר שהסתכל ברפרוף על מספר 

המושגים הכלליים אינם מעידים על כוחו של  .מניחם בנפרד וממשיך בדרכו, כולם בשם אחד

ולא , מכיוון שאין כלל בטבע ישים הדומים זה לזה בתכלית. אלא על חסרונו, השכל האנושי

פן שווה על עניינים רבים בבת עובדות זהות ולא כללים שאפשר להכילם בלי הבדל ובאו

    12"אחת

 

א באמצעות מיון יה" בתוך אין סוף של פרטים"הדרך לנסות להכניס סדר  De Tocquevilleלדעת 

התקווה . לפיהם נמיין ונסווג את הפרטיםשהצעד הראשון בפעולה זו הוא בחירת הקריטריונים . וסיווג

ר קבוצות אשר הפרטים בהם דומים במידה מספקת ם נוכל להגדימיהיא כי באמצעות מיון וסיווג מתאי

אם נצליח בכך נוכל לגלות כללים מסוימים בעלי תוקף ומשמעות . זה לזה בהקשר אותו אנו חוקרים

מהעת העתיקה ועד , בעיית השונות האישית דחקה את הרופאים בכל התקופות. לכל חברי הקבוצה

 ".יתעו מיד בתוך אין סוף של פרטים"א לחפש את הקריטריונים למיון וסיווג כדי של, ימינו

 

בשלוש הרפואה  עם בעיית השונות האישית התמודדה את הדרך שבה  בחרנו לבחון בסקירה זו 

 ,ס ועד למאה השלישית לספירה"שנמשכה מהמאה השביעית לפנה ,בתקופה הראשונה  .שונות תקופות

לאמור על פי , ולים על פי האינדיקציהנחלקו הרופאים בין אסכולות רציונאליות שהתוו את הטיפול בח

 . ולבין אסכולות אמפריציסטיות שדגלו ברפואה מותאמת אישית,   )commonalities(הסימפטומים של המחלה 

תורה . שתייגה את בני האדם על פי מזגיהם  Galenתורת המזגים של  לקראת סופה של תקופה זו התפתחה

  Galenגישתו של . 13שיים שעל פיהם נקבע הטיפול המתאים  להםקבצה את כלל האנשים לארבעה מזגים ראזו 

 . הציעה פשרה בין שתי הגישות הקוטביות שתיארנו לעיל

 תורת המזגים של גאלן בוחנת את המאות הראשונות של העת החדשה בה המשיכה  ,תקופה השנייהה

התקופה . לחלוטיןלתפוס מקום מרכזי ברפואה למרות שיסודותיה העיוניים והעובדתיים התעררו 

השיטה ' חדרההתקופה בה , ועד תחילת המאה העשרים ואחת התשע עשרה השלישית היא מהמאה 

באמצעות השימוש בשיטה המדעית נמצאו דרכים יעילות להפיק . למחקר הביולוגי והרפואי'  המדעית

אוכלוסיה תובנות תקפות לכלל החולים המאפשרות לפתח באופן שיטתי טיפולים יעילים ובטוחים ל

בכך התבטל לכאורה הצורך לחלק את החולים לקבוצות ובעיית השונות האישית של החולים . כולה

הבולט שבהם הוא ההארכה . הישגי השיטה המדעית אינם מוטלים בספק. נפתרה אחת ולתמיד

                                                 
 2כרך ) 1835טוקביל -דה( 12
  

נה וגורמים נוספים שהפכו את האסכולה הגאלנית לגמישה למען הדיוק יש לציין כי בפועל היו מספר רב של תיוגי מש 13

 . הרבה יותר
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בתחילת , במשך מאות השנים האחרונות נעה זו מסביב לארבעים שנה. המשמעותית בתוחלת החיים

למרות  .14בעים אחוזשכובתוך פחות ממאה שנים עלתה בהעשרים הגיעה לכחמישים שנה המאה 

פושה בשנים האחרונות במערכת הבריאות ובציבור תחושה עמוקה של חוסר , הישגים מרשימים אלו

בתוך זמן קצר יחסית נעלמה תחושת האופוריה כאשר התברר כי למרות הישגיה של . שביעות רצון

בכניסה למילניום . שיפור שחל במהלך המאה העשריםהצליחה זו לשמר את קצב השיטה המדעית לא ה

הקשיים הכלכליים של מערכת הבריאות , רפואי-החדש אנו עדים להאטה בקצב החדשנות במחקר הביו

למרות הישגיה נראה כי הפתרונות שמציעה . והמערכת כולה נקלעת לתחושה של אבדן דרך ,גברו

על רקע זה  . בעיית השונות האישית אינם נותנים תשובה מספיקה לבעיההשיטה המדעית להתגבר על 

חזון . החזון המודרני של הרפואה האישית המסמן את תחילתה של התקופה הרביעית, לנגד עיננו, צומח

או , במקום לסווג חולים לקבוצות. זה מתווה דרך חדשה להתמודדות עם בעיית השונות האישית

הבשילו טכנולוגיות שבעזרתן ניתן להתייחס לכל חולה באופן , צורה דומהב לחילופין להתייחס לכולם

בכך יבוא הקץ אחת ולתמיד על בעיית השונות האישית ותתאפשר . פרטני על פי נתוניו האישיים

 . פריצת הדרך המיוחלת שתביא מזור לכל תחלואיה של הרפואה

ם תחום הגנטיקה כפי שהדבר בא לביטוי ע'  רפואה מותאמת אישית'עד לפני זמן לא רב זוהה המונח 

כך למשל  . ופרמקוגנומיקה שבהרבה מקומות משמשים ככינויים נרדפים, במונחים פרמקוגנטיקה

 :                תחת הכותרת 2005ח שפרסמה החברה המלכותית הבריטית בשנת "בדו

“Personalized Medicine-Hopes and Realities”  בין הגנטיקה מתוארים קשרי הגומלין

לנוכח היתרונות הטמונים בו מול הקשיים והסיכויים ליישום חזון הרפואה המותאמת אישית לבריאות 

ת המונח מעבר הרחיבו את משמעו )Ross and Ginsburg 2002(חוקרים רבים . הצפויים ביישומו

וטענו כי הרפואה האישית תאפשר בניית  )Ginsburg and McCarthy 2001(לטיפול בחולים 

פרופילים גנטיים וקליניים אישיים אשר באמצעות אלגוריתמים מתאימים יאפשרו לא רק טיפול 

וי בתחום אופטימאלי במחלות של הפרט אלא גם חיזוי של סיכונים אפשריים לבריאותו והמלצות לשינ

בנוסף לכך יעבור המיון של המחלות מבסיס קליני לבסיס . סגנון החיים שיפחיתו סיכונים אלו

שיגדירו במדויק את המחלה שהפרט  סובל  תיפותחו כלים לדיאגנוסטיקה מולקולארי, ימולקולאר

התרופה "כל אדם יקבל את  ויתאפשר פיתוח רפואה מוכוונת מטרה ומותאמת אישית כך . ממנה

ההתקדמות הרבה בשנים האחרונות בתחום   .)Nuffield 2003(" נכונה במינון הנכון ובזמן הנכוןה

, כך למשל. הביולוגיה המולקולארית אכן מרמזת על כך שיישום חזון הרפואה האישית נמצא בהישג יד

שאופיינו בתופעות לוואי קשות , תרפיה והקרנותומילאחר שנים רבות של טיפול בסרטן באמצעות כ

מעורבים טרה כנגד גנים וחלבונים שזוהו כמפותחות כיום תרופות מוכוונות מ, ויעילות מוגבלת

על רקע זה של שילוב בין . התקדמות דומה הושגה גם בטיפול במחלות כרוניות קשות אחרות. מחלהב

מחקר מדעי מתקדם וצורך ממשי בהשגת פריצת המבוי הסתום בו נמצאת המערכת הרפואית נוצר גל 

 . אישיתמותאמת ההתלהבות שקידם את נביאי חזון הרפואה ה

                                                 
 . לשמונים שנה בסופההעשרים בתחילת המאה  ארבעים ושמונה שנים תוחלת החיים עלתה מ 14
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האחד מושתת . נסמכת על שני אדנים, אישיתמותאמת היכולת להביא לידי מימוש את חזון הרפואה ה

על ההנחה כי כתוצאה מההתקדמות הרבה בתחום המחקר של הביולוגיה המולקולארית נוכל בעתיד 

בי מודל גנרי זה יכלול את כל מרכי. 15של האדם ברמה המולקולארית' גנרי'הנראה לעין לבנות מודל 

המערכת ויתאר את יחסי הגומלין בניהם באופן שייתן הסבר מלא לכל מה שקורה למערכת ולכל מה 

, ההנחה השנייה היא כי באותו טווח זמן נוכל למפות. שצפוי לקרות לה כתוצאה מהתערבות בה

לזהות את ההבדלים , ברמה המולקולארית כל פרטאת המבנה ודרך הפעילות של , במהירות ובזול

לבין המודל הגנרי ובכך לאפשר יכולת ניבוי לגבי מה שהפרט צפוי לו בעתיד ואת תוצאות  שבינו

התערבות פרטנית ואישית כזו אמורה לשפר . ההתערבות הפרטנית ברמה האישית אם וכאשר יחלה

פתרונות שלצערנו רחוקים , מהותית את האיכות והכלכליות של הפתרונות שמספקת הרפואה היום

 .רצוןמלהשביע כיום 

 

והנה למרות כל הנאמר לעיל ולמרות הסימנים החיוביים הרבים אנו מוצאים בתום סקירה מקיפה של 

טענתה , בקליפת אגוז. 'משביתי שמחה'נושא העבודה כי נפל בחלקנו התפקיד הבלתי נעים של 

אנו , זהחמור מ. המרכזית של עבודה זו היא כי סיכויי היישום של חזון הרפואה האישית קלושים למדי

נטען כי מעל ומעבר לקשיים המעשיים  שעשויים לעמוד בפני יישום חזון זה קיימות סיבות חשובות 

הבסיס העיקרי . להניח כי יישומו ימנע עקב קשיים עקרוניים היורדים לשורש הנחות העבודה שלו

' ת מאורגנתמורכבו'המאופיינת במהווה מערכת  ,ובודאי האדם, לטענתנו נגזר מההכרה כי עולם החי

להתאים לה מודל שיתאר את פעילותה ברמת דיוק גבוהה מספקת שתתאים לצרכיה  שאינה מאפשרת 

תוצאות את וכל שכן כזו שתאפשר לקבוע ברמת ודאות גבוהה  .16אישיתהמותאמת של הרפואה 

 . התערבות בה ברמת הפרטה

 

 פרקי העבודה

 

שאלת השונות עם דרכים בהם התמודדה רומית בעת העתיקה וב-ברפואה היווניתדן  הפרק השני

החל מהמאה השישית לפני הספירה נוצרו ביוון העתיקה אסכולות פילוסופיות רבות ושונות  . האישית

למרות ההבדלים הרבים בין האסכולות  . שיטות רפואיות מגוונותמאסכלות אלו התפתחו . מאד זו מזו

ואיכויות אשר , ליחות, ספר קטן של יסודות הפילוסופיות הסכימו רובם ככולם כי העולם מורכב ממ

כמו כן הסכימו רובם ככולם כי האיזון . הרכביהם השונים מעצבים את התכונות המיוחדות של הגופים

                                                 
 'גנום האנושי'דוגמה לכך הוא ריצוף ה. שכמובן אינו קיים במציאות 'ממוצע'למעין מודל  הכוונה  'מודל גנרי'במונח  15

 . נבדקים כמהא היה אלא הגנום הפרטי של שבפעל ל

כפי שנראה בפרק התשיעי חוקרים רבים טוענים כי מערכות כאלו הן בהכרח כאוטיות אך לצורך טיעוננו נסתפק   16

 .מאורגנתת ומורכבשל בהגדרתה כמערכת 
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ורפואה פירושה השבת  ,הפרת האיזון מחלה נובעת מ. הוא תנאי  לבריאות טובה 17בין המרכיבים

חלוקות העזות בין האסכולות הרפואיות באשר הסכמות רחבות אלו לא מנעו את המ. האיזון על כנו

הקוטביות  תמכך נגזרו ההתייחסויו. לדרך בה יש לאבחן את הפרת האיזון והשיטות להשבתו לתיקנו

 .לבעיית השונות האישית

תורה זו עצבה את פניה של הרפואה במשך כאלף . Galenהתגבשה תורת המזגים של  נייהבמאה הש

ואולי אחת הסיבות החשובות שתרמו , גאלניתה השיטה  חדת שלתכונתה המיו. וחמש מאות שנה

מיזוג . הייתה בהצלחתה למזג מרכיבים מרכזיים של אסכולות פילוסופיות ורפואיות שונות, לשרידותה

מרכיב מרכזי . זה נתן בידי הרופאים כלים שאפשרו להם לפעול ביעילות ובגמישות בטיפול בחולים

דרך האמצע בין מגוון התשובות הסותרות שהציעו האסכולות ציאת במבתורת המזגים של גאלן היא 

דרכי אבחון לזיהוי הסטייה , סיווג החולים לקבוצות על פי מזגם. הרפואיות לבעיית השונות האישית

ממצב האיזון והתווית דרכים טיפוליות מתאימות להחזרת האיזון אפשרו לרופאים להתייחס באופן 

 .זמן למצות את מרב הידע והניסיון שנצברו ברפואה במשך מאות שניםאישי לחולים שלפניהם ובו ב

 

דנים במעבר לתקופה  בה חדרה השיטה המדעית לתחומי מדעי החיים  השלישי והרביעיהפרקים 

מקובל לזהות את תחילת התפתחותה של השיטה המדעית עם העת החדשה אך השתלבותה . והרפואה

בכל אותה עת המשיכה הרפואה . מאות שנה מאוחר יותרהמלאה במדעי החיים ארעה לפחות שלוש 

למרות שכבר במהלך המאה השבע עשרה היה הבסיס , זאת, של תורת המזגיםלפעול על פי המתווה 

 .העיוני והעובדתי שלה מעורער לחלוטין

 

גורמים  דן בקשיי חדירתה של השיטה המדעית למדעי החיים והרפואה ומתאר שניהפרק השלישי 

זו . גורם אחד קשור לתפיסת העולם של התקופה. כה למעשה את יישומה בתחומים אלוהל ושעיכב

רציפה וסטאטית הנובעת , וקבלה את העולם כמערכת מושלמת, נפש-התחבטה בשאלות של גוף

לתופעה ייחודית שלא ניתן לחקרה בכלים ' החיים'מקור זה הפך את . ישירות ממקורו האלוהי

מובן כי תפיסת עולם זו לא יכלה להתקיים בצדה של  השיטה . המתאימים לחקר העולם הדומם

באמצעות ביצוע ניסויים שאת תוצאותיהם יש לבטא  'כמות שהוא'המדעית שעיקרה חקר העולם 

נדרשו כמעט מאתיים שנה לניתוק הקשר הגורדי בין השיטה המדעית לשאלות . באמצעים מתמטיים

שאפשר לנתק כאשר הראה  Kantלוסופית לכך התווה את ההצדקה הפי, טלאולוגיות או תיאולוגיות

 . את המחקר המדעי מהדיון התיאולוגי והפילוסופי

 

שהקשה על חדירתה של השיטה המדעית לתחומי הרפואה מחזיר למרכז הבמה את בעיית  נוסףגורם 

ים וביטוי תוצאותיהם באלגוריתמ יישומה של השיטה המדעית כרוך בביצוע ניסויים. השונות האישית

השונות . אין כל תועלת, בעריכת ניסויים על קבוצה שכל אחד מפרטיה שונה, ואולם. מתמטיים

                                                 
 לכל איבר או אדם יש את האיזון המיוחד לו 17
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האישית תמנע אפשרות לקשר בין התוצאה של הניסוי על פרט אחד לתוצאה שתתקבל מהניסוי בפרט 

הרי עד אשר איבדה את תוקפה חלוקה לקבוצות על פי מכנים משותפים שיצר גאלן מאחר וה. אחר

בין חברי המשתתפים בניסוי לא יהיה ניתן להפעיל את השיטה תקפים מכנים משותפים ימצאו 

פיתוחה של התיאוריה התאית לפיה עולם החי מורכב מתאים המהווים את יחידת היסוד שלו . המדעית

. תרם תרומה מכרעת למציאת מכנים משותפים עליהם ניתן לבצע ניסויים וליישם את השיטה המדעית

 . ו גם השיטות המתמטיות המתאימות שסייעו לעיבוד תוצאות הניסוייםבמקביל פותח

 

גברה לבסוף השיטה המדעית על המכשולים שעמדו בפניה והשלימה את מתאר כיצד  הפרק הרביעי

התפתחות הביוכימיה שבמסגרתה פוענחו מרכיבי . חדירתה והשתלטותה על מדעי החיים והרפואה

וזיהוי מרכיבים ומנגנונים משותפים למרבית , הפועלים בו היסוד של התא והמנגנונים הכימיים

 Kluyverעל ידי  1926האורגניזמים הניחו את היסוד לתפישה בדבר האחדות בטבע שנוסחה בשנת 

   18ההולנדי 

 

אין צורך יותר למצוא מפלט בהנחות קיומם של מספר רב של אנזימים שונים כדי להסביר "

  19"הכל שווים butyric acid-חיידק ההפיל ועד מ....את תהליכי הפירוק החלקיים

 

הנמצאת בליבה של , נבע מהתביעהנוסף שמכשול במקביל לכך היה על השיטה המדעית לגבור על 

כל עוד היה מדובר . לביטוי החוקיות המתגלית בניסויים באמצעות ביטויים מתמטיים, השיטה המדעית

ומת זאת כל ניסיון להפעיל שיטות דומות ברפואה לע. מיוחדת בכך מגבלה ההייתבניסויי מעבדה לא 

את הרפואה קוממה רופאים  'כמת'עצם היומרה ל. התנגדות עזהיצרה סערת רגשות ולהקלינית גרמה 

רבים שלא יכלו להעלות בדעתם כיצד אפשר ליישם בפרקטיקה הקלינית את הטכניקות הכמותיות בהם 

Bernardצא בדבריו של דוגמה לכך נמ. נעשה שימוש במחקרים המעבדתיים
שטען כי חישובי   20

 לעולם אין הם משקפים מצב אמיתי כלשהו .  ממוצעים אינם אלא פיקציה חסרת תועלת

 

הבה נניח כי הרופא מלקט תצפיות אישיות  רבות של מחלה ומתאר את ממוצע התסמינים "

 21".בכך יהיה בידו תיאור שלעולם לא יתאים למציאות כלשהי שבטבע, של החולים
 

 

נמצאה הדרך להתגבר על רתיעה עזה ) ולחצים כלכליים כבדים(, רק לאחר כמעט מאה וחמישים שנה

שיטות שהפכו , לטיפול בניסויים קליניים תזו ופותחו השיטות המחקריות והמתודולוגיות הסטטיסטיו

טות תפיסת האחדות בטבע ופיתוח השי.  בעשרות השנים האחרונות לתקן של המחקר המדעי ברפואה

                                                 
18 Albert Jan Kluyver 1888-1956 

19 )Kluyver A.J. Donker, H.J.L. 1926 ( 

20 Claude Bernard 1813-1878 

21 )Menard,C. 1980 (73' עמ 
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ובעלויות סבירות לכלל האוכלוסייה , בטוחים, המתמטיות אפשרה לרפואה להציע פתרונות יעילים

. בכך דחקה השיטה המדעית את בעיית השונות האישית ממרכז הבמה. ללא צורך להתייחס לכל פרט

הגיעה , ת אל המרכזימטוטלת הרפואה האישית אותה הניע גאלן מהקוטב הקיצוני של הרפואה האיש

 .  'מידה אחת לכל'קוטב השני של ל

 

שהרפואה  tour de force-עתה משבעיית השונות האישית הוסרה מדרכו של המחקר נפתחה הדרך ל

המתאר את הישגי הרפואה במאה העשרים כיננו כיאה לה  הפרק החמישיאת . ערכה במאה העשרים

, מי מחקר עיקרייםשלושה תחו, בתמצית הראויה, בפרק זה אנו מתארים.  'המאה המופלאה'

אשר יחד הרחיבו והעמיקו מאד את הידע , והביולוגיה המולקולארית, הפרמקולוגיה, הביוכימיה

, גולת הכותרת של תהליכים אלו הייתה עלייתה על הבמה. שבידנו באשר לדרך בה מתפקד האורגניזם

הבנה של זו פתחה צוהר ל. של הביולוגיה המולקולארית ,במחצית השנייה של המאה העשרים

תרופות , חיסונים. התהליכים השונים ברמות הבסיסיות ביותר של המולקולות בתא ובגרעין

והתערבויות רפואיות אחרות שפותחו על יסוד ידע זה תרמו רבות לבריאות הציבור ולהארכה מרשימה 

בעיית השונות האישית לא עמדה בדרכם של שיטות המחקר בעזרתם הושג כל זאת . בתוחלת החיים

 .ומתוצאותיהן המבורכות נהנתה האוכלוסייה כולה

 

החלה להתפשט בין אנשי המקצוע ובציבור , בלתי זהירה בעליל, והנה כאשר תחושה של אופטימיות

בקיעים ראשונים במה שהיה נראה עד אז כסיפור הצלחה , צצו לקראת סוף המאה העשרים, הרחב

 ללא(יניהם וסוקר דרכים שונות שנוסו מתאר את מאפי, דן בבקיעים אלו הפרק השישי. מתמשך

. כלכליים היו הראשונים שרמזו על התפתחות הקשיים פרמטרים.  בהתמודדות אתם) הצלחה מרובה

חדירה של טכנולוגיות יקרות ושימוש נרחב , ההוצאות הרפואיות המוגברות בגין הזדקנות האוכלוסייה

בוע משיפור ביעילות הטיפול והעלייה באיכות גברו על כל חיסכון אפשרי שהיה אמור לנ, ובזבזני בהם

ג עד "כתוצאה מכך עלה בהתמדה חלקה של ההוצאה על הבריאות מהתמ  .22החיים של המטופלים

 .שהחל להוות בעיה תקציבית משמעותית

 

. 'בצורת החדשנות'שכונתה בשם , מפתיעה ביותר, בנוסף לאילוצים הכלכליים התפתחה תופעה חדשה

ולמרות השימוש , ידע הרב שנצבר באמצעות הביולוגיה המולקולאריתמתברר כי למרות ה

מספר  23פ בחברות הפרמצבטיות"פ והעלייה המתמדת בהשקעות במו"בטכנולוגיות חדשות במו

בצורת החדשנות   .24התרופות החדשות שהצליחו החברות הפרמצבטיות להביא לשוק יורד בהתמדה

אלו תלויות לחלוטין ביכולתן להביא תרופות חדשות . תהפכה לגורם סיכון מרכזי לחברות הפרמצבטיו

                                                 
 משיפור באיכות חיים הוא מונח חמקמק וקשה לכימות" רווח"לכך יש להוסיף כי  22

 ובאקדמיה NIH-פ במכוני מחקר לאומיים כמו ה"כמו גם בהוצאה ממשלתית למו 23

ים תרופות של מולקולות חדשות מדי שנה ומאז ירד מספר זה עד לשפל כארבע FDA-באמצע שנות התשעים אישר ה 24

 .של כעשרים תרופות  בשנים האחרונות
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הפטנט נוצרת סכנה  תללא תרופות חדשות  התופשות את מקומן של אלו המאבדות את הגנ. לשוק

השילוב הקטלני של אילוצים כלכליים יחד עם בצורת החדשנות חשפו את העובדה כי  .25לעצם קיומם

 . פרטיים נמצאת במשבר עמוקהמערכת הרפואית על כל מרכיביה הציבוריים וה

 

אחד הפתרונות  . למצב משברי יש גם פן חיובי בהיותו זרז רב עוצמה לנכונות לבחון פתרונות חדשים

מותאמת שצבר תאוצה והתקבל בהתלהבות בקהילייה הרפואית ובציבור הרחב הוא חזון הרפואה ה

אישית  בקשר שהתגלה כבר ראשיתו של חזון הרפואה ה. בעבודתנו הפרק השביעיבכך דן . אישית

השלמת ריצוף הגנום האנושי יחד עם   .26בתחילת המאה העשרים בין תורשה לתגובות לתרופות

פיתוח טכנולוגיות זולות וזמינות לבדיקות גנטיות הביאו להקמה של מאגרי מידע ענקיים של מוטציות 

 GWAS Genome(חב מחקרי רו  .)Single Nucleotide Polymorphism(נקודתיות באוכלוסייה 

Wide Association Studies (היסטוריה רפואית, חולים, הצליבו מידע גנטי עם מגוון של מחלות ,

זוהו  גנים הקשורים באופן מובהק בלמעלה ממאתיים .  ושכיחות של תופעות לוואי ונטייה לתחלואה

יהיה , חסידי חזון הרפואה האישית טוענים כי כבר בעתיד הקרוב  .)Manolio 2010( מחלות שונות

, מסוימותלזהות את נטייתו האפשרית למחלות , את הגנום של כל פרט, במהירות ובזול, ניתן למפות

מחלות שיתגלו ולרשום לחולים ) באופן מולקולארי(לאבחן במדויק , להתוות תכניות מניעה מתאימות

תהיינה שלהן את התרופות המתאימות להם ביותר כך שיעילותן תהיה מקסימאלית ותופעות הלוואי 

מותאמת אה השל הרפו 'גביע הקדוש'התגשמות תחזית זו תקרב מאד את הרפואה לגילוי ה. תמינימאליו

קשר ישיר זה הופך את השונות האישית . בין מבנה הגנום לבריאות, ערכי-חד, קשר ישיר, אישית

נתאר כדוגמה לכך . ממגבלה למנוף רב עוצמה להשגת כל היתרונות הגלומים בכך לפרט ולציבור

את דילול דם שתדגים לבתרופה בעייתית לטיפול  תאישימותאם פיתוח של אלגוריתמים בפרק זה 

כמו כן נתאר את התפתחות המחקר בתחום התרופות . אישיתמותאמת היתרונות הגלומים ברפואה ה

בתוך פחות מחמישים שנה נדמה כי . אישיתמותאמת מוכוונות מטרה המייצגות פן אחר של הרפואה ה

 חזון הרפואהכיוון של ל, 'מידה אחת לכל'ממצב של . המטוטלת עומדת לנוע שוב לקיצוניות השנייה

 . 'לכל אחד לפי מידתו'האישית שסיסמתה 

 

בפרק זה אנו בוחנים את מצבה של הרפואה . את הקערה על פיה, שוב, בעבודתנו הופך הפרק השמיני

כעשרים שנה מאז שלכדה את , אישית בסוף העשור בראשון של המאה העשרים ואחתמותאמת ה

ההתקדמות המועטה שהושגה  אנו בוחנים את. תשומת ליבם והתלהבותם של החוקרים והציבור

רפואה את  האכזבה מהביצועים בנושאים שהוצגו כדוגמאות מובהקות לתרומתה של ה, בתחום

הנחיות 'ל דלהיצמאת הפרקטיקה הרפואית המדגישה יותר ויותר את הצורך , מותאמת אישית

                                                 
פ הניכרים "כ בשולי רווח גולמי גבוהים מאד המכסים היטב את עלויות השיווק והמו"תרופה מוגנת פטנט נמכרת בד 25

 פ"של תהליכי המו ומותירים רווח גבוה המצדיק את הסיכון הכלכלי הטמון באי הודאות

קשר זה יוחס לשונות בין אישית גבוהה בקצב המטבוליזם של התרופות בעיקר כתוצאה ממוטציות בקבוצת האנזימים  26

 .P450של הציטוכרום 
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זה תחום ואת המחיר הכבד שממשיכות לשלם החברות העוסקות ב )שאינן אישיות בעליל( 'טיפוליות

 .כמו גם המערכת הרפואית כולה

ממשיכים חוקרים , אישיתמותאמת והנה למרות הפיגור הרב שחל בכל הנוגע ליישום חזון הרפואה ה

הציבור והרשויות השונות להאמין ביישומה אף כי ננקטת זהירות רבה יותר באשר למועד בו , רבים

. ת יותר מאשר נימוקים מבוססיםלדעתנו מצב זה משקף שמרנות מחשבתי. הוא עשוי להתרחש

אישית באמצעות מותאמת המסקנה שלנו מניתוח המצב מצביעה על כך כי יישום חזון הרפואה ה

מה שנראה בתחילה כקשר פשוט יחסית בין . רדוקציה של האורגניזם לגנטיקה שלו אינו אפשרי

משתתף בתהליכים  מגוון גדול של גורמים נוספים. וכלל המבנה הגנטי לבריאות אינו כזה כלל

ללא הבנה מעמיקה של יחסי הגומלין בין . םגנטיי-גורמים המכונים בהכללה אפי, הפועלים באורגניזם

 . הגנטיקה לאפיגנטיקה לא יהיה ניתן לגבש תמונה מלאה ותקפה של האורגניזם

 

ו כדי לענות על הקושי העיקרי שתיארנמערכתיות מתאר את הניסיון לגייס גישות  הפרק התשיעי

בתחילתו מתוארות הדוגמאות הראשונות של יישום הגישה המערכתית בתחום הביולוגיה . לעיל

ולהרחבה של גישה זו  סהומיאוסטאזיכוונתנו לראיית האורגניזם כפועל תחת משטר של . המודרנית

שתי גישות אלו השתלבו היטב בחקר הקיברנטיקה ומאוחר יותר בתורת . לגישה האלוסטאטית

ההסתכלות המערכתית יצרה הזדמנויות חדשות בחקר . פתחה במחצית המאה העשריםהמערכות שהת

לאחר מאות שנים של מחקר רדוקציוני הציגה הגישה המערכתית נקודת השקפה . הביולוגיה והרפואה

שאותם  emerging propertiesשלם זה מקנה למערכות  'השלם גדול מסכום חלקיו'הוליסטית שבה 

המאפיין המרתק שלכד את דמיונם של חוקרים רבים הוא . המחקר חלקילא היה ניתן לפענח מ

את הבסיס  ליישום , מחדש, מורכבות זו עשויה ליצור.  המורכבות הגבוהה של המערכות הביולוגיות

אישית את מותאמת ואכן עד מהרה אמצו נאמני חזון הרפואה ה.  אישיתמותאמת חזון הרפואה ה

 . ומצאו בה את הבסיס האיתן עליו ניתן ליישם את חזונםהביולוגיה  המערכתית אל חיקם 

ולטעון כי ' משביתי שמחה'כפי שציינו לעיל אנו נאלצים לקחת על עצמנו את התפקיד כפוי הטובה של 

לפני סיומו של הפרק אנו מונים מספר טיעונים שבגינם אין בידי הגישה . אין לציפייה זו על מה לסמוך

יתרה מזו אף נרחיב ונטען כי בחינה מעמיקה של הגישה . ש החזוןהמערכתית כדי לתרום למימו

מימוש כלל ולקשיים החמורים שמולם עומדת -המערכתית תראה כי חזון הרפואה האישית אינו בר

 . הרפואה יש לחפש מזור במקומות אחרים

 

, לעצמנושבו אנו מרשים  ,החורגת ממתווה העבודה ,כמעין סיום וסגירת מעגל הוספנו פסקה אחרונה

רפואי להתקדם -לשרטט כיוונים אפשריים לדרך בה עשוי המחקר הביו, בכל הצניעות המתבקשת

אנו מאמינים כי שילוב גישות רדוקציוניות ומערכתיות . ולתוצאות הצפויות מהתקדמות בדרך זו

והתובנות החדשות שנרכשות מדי יום  במחקר בביולוגיה המולקולארית ובביולוגיה המערכתית  

יאתרו מטרות אפשריות להתערבות טיפולית וישפרו , מיקו את הבנתנו במבנה ובתפקוד האורגניזםיע

בכך ישתפרו מאד יכולותינו לטפל בחולים . את היכולת להגדיר באופן חד יותר את קבוצות המחקר
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ארוך ומתמשך ללא פריצות , יחד עם זה חשוב להבין  כי מדובר בתהליך הדרגתי. באופן יעיל ובטוח

תהליך איטי ומתמשך זה יחייב שינויים במערכות . דרך מרהיבות שיביאו למהפכה בעתיד הנראה לעין

 . שינויים שלפחות חלקם יהיו כואבים אך מחויבי המציאות, הקיימות
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 .בעת העתיקה ורפואה  שונות אישית: רק שניפ

 
 

 מבוא

 

את בעיית השונות האישית וכיצד ניסתה  27ת העתיקהבפרק זה נציג את הדרך בה תפסה הרפואה בע

בעיה זו לא טרדה את מנוחתם של הבריות כל עוד היה ברור ומוסכם כי גורלו של האדם . להתמודד איתה

ובריאות מגפות וחולי הם כלים בידיהם שבאמצעותם אפשר להעניש או לתגמל את הפרט  ,נתון בידי האלים

אסכולות ,  'תור התבונה'בעידן המכונה , עה שהתפתחו ביוון העתיקהמש, ואולם. או הציבור על מעשיהם

הופקעה הרפואה , דרך פעולתוותמונה מקיפה של הטבע , כל אחת על פי דרכה, פילוסופיות שונות שיצרו

שנגזרו מהאסכולות (אסכולות רפואיות . םשל העת העתיקה מחזקתם הבלעדית של האלים ושליחיה

  .28קטיקה הרפואית לפיה נהג הרופא בהתאם לאסכולה אליה השתייךתורגמו לפר) הפילוסופיות

 

והשיטות הרפואיות הנגזרות (למרות ההבדלים והמחלוקות העמוקות בין האסכולות הפילוסופיות השונות 

ליחות , איכויות, לרובן המכריע מכנה משותף ולפיו העולם מורכב ממספר מצמצם של יסודותנמצא ) מהן

כמו כן הוסכם . יזוגן בהרכבים שונים יוצר את המגוון האנושי העשיר שכולנו עדים לומש ,וגורמים אחרים

בריאות היא איזון , אמור מעתה. על רוב האסכלות כי סוד הבריאות טמון באיזון הנכון של כל מרכיבי האדם

את החולה  הופר האיזון ולהחזירכיצד לזהות היכן והוא תפקידו של הרופא . הפרת האיזון משמעותה ומחלה 

הסכמות אלו לא מנעו מחלוקות עמוקות וקשות באשר לדרך הנכונה . למצב של איזון ובכך להביא להחלמתו

 . בה יש לנקוט כדי להשיב את האיזון הרצוי על כנו

 

תורה זו התוותה . 'תורת המזגים'מקום מרכזי בין האסכולות הרבות תופסת זו שפיתח גאלן שכונתה בשם 

האסכולה .  פתרון שתרם  רבות לשרידותה הגבוהה של תורתו, ית השונות האישיתפתרון חדשני לבעי

במשך למעלה מאלף וחמש מאות שנה וגם לאחר שנעלמה מהזרם המרכזי של  שרדה הרפואית של גאלן 

 . הרפואה עדיין ניתן לגלות את עקבותיה גם היום בענף מסוימים של הרפואה האלטרנטיבית

 

 

 

 

                                                 
 .   ס ועד לעת החדשה"אנו נתמקד ברפואה היוונית ובהמשכה ברפואה הרומית בפרק הזמן שבין המאה השישית לפנה 27

רית יש להזכיר כי מעבר זה לא היה שלם וכי הסימביוזה בין הפילוסופיה הרפואה והאלים המשיכה לאפיין למען האמת ההיסטו 28

 . את העת העתיקה
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 לבעלי מלאכהבין אלים  –הרפואה 

 

ך רצוף בפסוקים "התנ. לכוהנים ולרופאים, לאלים  'מיזם משותף'חולי ורפואה בעת העתיקה היו , בריאות

בך ' ידבק ה. "המייחסים לאל את הופעת המחלות והמגפות כעונש על מעשיהם הרעים של הפרט והציבור

תפקיד חשוב בזיהוי מחלת לכוהנים יש  .  29"…בשחפת ובקדחת ובדלקת ובחרחור' יככה ה.…את הדבר

ורפא "ולרופאים יש רשות לגבות שכר על פועלם   30"בא אל הכהןונגע הצרעת יהיה באדם וה"הצרעת 

 . 31ישמאל מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא' ירפא תנא דבי ר

 תוארכת המ Homerשל  נמצא בשירת האיליאדה והאודסאה ביוון  לפעילות רפואיתמקור ספרותי קדום 

סגנו של הממונה על הצוות הרפואי בצבאו של , כנראה, היההמשורר . ס"שיעית לפנהלמאה הת

Agamemnon. שני האחים. רוויה בתיאורים של טיפולים רפואיים בשדה הקרב שירהה ,Podalirius & 

Machaon  בניו של  היוAsclepius .והתייחסה בתרופות  ותבקיאמשפחה הייתה בעלת מוניטין של ה

 'מושלמים'שני האחים כאביהם מתוארים כרופאים . Chironנכדיו של הקנטאור  הת היותלאלים באמצעו

 Menelausמתואר כרופא המטפל בפצעיו של  Machaon. במקביל להיותם לוחמים ומנהיגים

 ,אגממנון השליט לך קורא, קום בן אסקליפיוס ולך"

 ,תבדוק את מנלאוס הגיבור הגביר לאכיים

 ,בה מיודעי קשתהנה פצעהו בחצו איש רו

 ,לתהילה לו ולנו השבר, טרויי או ליקי

 ,ויפג את לב מכאון בחזהו, ככה הביע

 ,צעדו במחנה הגדול של האכיים בהמונם

 ,עד שהגיעו עד מקום מנלאוס הצהבהב הכואב

 כתרוהו כל אנשי החיל, סביב שתו עליו

 ,עמד הגבר הדומה לאלים באמצע, במעגל

 ,הצמודהקרב ויתלוש החץ מתוך החגורה 

 ,אך בהיתלש החץ התרופפו אנקוליו החדים

 ,והסינר מתחתיו, התיר אזורו המזהיר יקרות

 ,גם את כסת הפח בה עמלו חרשי נחושת

 ,בו חדר החץ המרירי, אחרי התבוננו בפצע

 מצץ את הדם מן הפצע ובדעת כסהו בעשבי

 32שמסרם בידיו לפנים כירון לאביו, תרופה

                                                 
 כא' ח פ"דברים פרק כ  29

 ט' ג פ"ויקרא פרק י  30

 יט' א פ"שמות פרק כ  31

 219-204שורות  4שיר ) איליאדההומרוס ( 32



 25 

 . 

יומי ואי -קשיי הקיום היום. ואה ומקורה האלוהי מתקיים בכל העולם העתיקהקשר הסימביוטי בין הרפ

להכרה כי גורלו של האדם תלוי בשיגיונות האלים  והיכולת לשלוט באירועים ובתוצאותיהם החמורות הביא

היווני אינו חסין מפני פגעי בריאות האלים  ןגם פנתיאו . ומכאן הצורך לפנות אליהם ולבקש את חסדיהם

הסימביוזה . שמילא את תפקיד הרופא בא להצלתם  -Apoloבמאבקים בניהם נפגעים גם האלים  ו באשר

לצורך הטיפול בהם משתמש   Apolo רשאבין העולמות מוצאת ביטוי בכך שאין למעשה הבדל בין השיטות 

 בזכות תרומתו להפסקת המגפה הגדולה בשנות.  33ובניו Asclepiusשיטות הריפוי של באלים לבין 

  :שבין שאר תאריו  נתכנה גם  Apolo מקדש ל Bassae -בס הוקם "העשרים של המאה החמישית לפנה

Apollo Epikourius (the bringer of help) and Apollo Alexikakos (the warder of evil)  

 

 האלים. השונות האישית מכשול לא היוותה כל עוד הופקדה האחריות על בריאות האדם בידי האלים

כמקובל  ,לחילופין לפעול, או  34"השגיח על כל דרכי בני האדם למען תת לכל איש כפרי דרכו"הנוהגים ל

, מצב הרופאים, בניגוד לאלים. אינם מוגבלים בדרך כלשהי ,ככל העולה על רוחם, במיתולוגיה היוונית

אורה שליחי האלים למרות היותם לכ. היה שונה לגמרי ,השותפים הגשמיים לפעילות הרפואית של האלים

ברומא היו רוב הרופאים . בשפל המדרגה, למעט יחידי סגולה, בייוון וברומישל הרופאים מעמדם היה  35

העיסוק במקצוע הרפואה לא הוגבל  . למעמד האזרחיהקטן השתייך חלקם רק ו, עבדים או עבדים משוחררים

ל לקרוא לעצמו רופא היה המקצוע בהעדר כללים שעל פיהם נקבע מי יכו. באמצעות מבחנים או הסמכה

רצון השביעות -איוהרופאים היו אלו שנאלצו לספוג את התסכול  .פתוח למגוון רחב של גישות שונות

כי התערבות הרופא , רבים טענו. מביצועי הרפואה שגרמה לרבים להטיל ספק בעצם התרומה של פעולתם

לאור זאת טענו רבים כי למקצוע  .לא התערבותוהחולה היה נרפא ברב המקרים גם ל, באשר, אין בה תועלת

  :הרפואה אין ערך והעוסקים בו מנצלים לרעה את מצבם הקשה של החולים כפי שכתב היפוקראטס

 

"Yet the art as a whole has a very bad name among layman, so that there is 

thought to be no art of medicine at all"  

 

 
                                                                                                                                        

  

חוטף את ביתו  Agamemnonכאשר . כאל הרפואה מתערב אפולו בעולם האדם באמצעים שברשותו לא רק בתחום הבריאות 33

, לאחר תשעה ימים של מות. שיכו באדם ובחיה evil illness" "-ה ושולח את חיציו עםלתחינת האב  Apoloנענה  Chrysisשל 

   .מ"היוונים כי מדובר בזעם האל ואיתו יש לנהל מומבינים 
 ירמיהו פרק לב פסוק  ט 34

כפי שניתן להסיק  רמת הרפואה במצריים הייתה גבוהה. עדויות לפעילות רפואית נרחבת במצרים העתיקה קיימות בשפע 35

הרופאים המצריים עסקו גם בחניטה כפי שעולה מן . של מומיות תמבחינה של טיפולים שכללו ניתוחי ראש מורכבים בגולגולו

 ) בראשית פרק נ פסוק ב" (ויצוו יוסף את עבדיו את הרופאים לחנוט את אביו ויחנטו הרופאים את ישראל: "הפסוק במקורותינו 
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 "פילוסופיה של הטבע"כחלק מההרפואה  ,תור התבונה

 

". פילוסופיה של הטבע"החל מהמאה השישית לפני הספירה משתלבת הרפואה בעיסוק הכללי יותר של ה

)Natural Philosophy  ( 36אחד הראשונים מבין הפילוסופים שעסק ברפואה היה
Pythagoras   שחי באי

וסופית שלמה המציבה את המספר במרכזה כפי יצר שיטה פיל Pythagoras. סאמוס במזרח הים האגאי

   :Aristotleשמתאר 

"In the time of Pythagoras since all other things seemed in their whole 

nature to be modeled on numbers, and numbers seemed to be the first things 

in the whole of nature."
37

 

וגם את ביטויים האסתטי (בקוסמולוגיה כולה  ןאת ביטויי תוההרמוניות היסודיות שבבסיס הבריאה המוצא

הדרך הראויה (היו הבסיס ליצירת תורה רפואית ייחודית שערבבה גישות דיאטטיות והתנהגותיות ) במוסיקה

כולל . (השיטה טוענת להישארות הנפש באמצעות גלגולה מגוף לגוף). לות מבחינה גופנית ומוסריתלהתנה

מרכיב חשוב בפרקטיקה הרפואית הפיתאגורית היה ההסתמכות על מספרים בעלי משמעות רפואית ) צמחים

. תחילתההנקבעים על פי מספר הימים שחלפו מאז )  במהלך המחלה 'משבר'ימי ה(כגון הימים הקריטיים 

   iatroma -medical prophetלתואר  Pythagorasכתוצאה מתובנות אלו שתורגמו לתורות רפואיות זכה 

 

Empedoclesבסיציליה חי 
38
פיתח תיאוריה נרחבת המכסה את הפיסיולוגיה של האדם מהלידה עד ש  

אשון שהסביר את הוא היה הר. עליו נאמר כי כתב לא פחות  מששת אלפי חרוזים בתחום הרפואה .הקבר

פירוק וריקבון הנגרם  יחד עםקיבה בשיניים ושל פירוק וגריסה במכאני כשילוב של תהליך העיכול  תהליך

Parmenides י"עכבר קודם לכן חום הגוף זוהה . י חום הגוף"ע
השינה נועדה . החיים עצמם כמבטא את  39

 .וממילא נעלים עליהן 'רמבושלים יות'הגברים חמים יותר מהנשים בהיותם . לצנן את הגוף

Alcmaeonבדרום איטליה חי 
.  Pythagorasלאחד מתלמידיו של , לפי מקורות מסוימים ,שנחשב 40

איזון בין ארבעת  Empedoclesכזכור דורש . המרכיב העיקרי בתורתו הרפואית הוא עיקרון ההרמוניה

, כגון 'כוחות'רך באיזון והרמוניה בין הרחיב זאת גם לצו  הוא . אוויר ואש, מים, המרכיבים הבסיסיים אדמה

שפע אכילה , מחלות נגרמות כתוצאה מעודף או מחוסר. מתיקות ועוד, מרירות, חום, קור, יובש, לחות

 Pythagorasתפישת האיזון מהדהדת כמובן את דעותיו של . ואוויר, סביבה מזיקה, כמו גם רעב הושתיי

 . מורו בדבר ההרמוניות המתמטיות והמוזיקליות

                                                 
36 Pythagoras 580-500 B.C    

37 )Metaphysica  (Aristotle   5פרק  1כרך       

B.C    
38

  490 - 430 Empedocles 

39 Parmenides 6
th

 century B.C 

40 Alcmaeon of Croton 6
th

 century B.C 
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מרכז פעולתם של רופאים מהמפורסמים ביותר ברפואה היוונית    Kosס היה האי "במאה הרביעית לפנה

Praxagorasו   Asclepius  ,Hippocratesכגון 
שהיה הראשון שתיאר את  ההבדלים בין הורידים   41

ממשפחת  חלק) . שהיא כוח החיות המסתורי pneuma-ואגב סבר כי העורקים מובילים את ה(לעורקים 

Asclepius   עקר כנראה לאיCinidus האחת ה, וכך נוסדו שתי אסכולות-Coan  שראתה בחולים את

 . שהתמקדה במחלה Cindian-ה הנקודת המוצא לרפואה והשניי

פילוסופים הרי גם פילוסופים שלא פעלו כלל כרופאים /בעוד שהאסכולות שהוזכרו לעיל מיוחסות לרופאים

Platoכגון 
חקר  שלהגותם התפרשה על פני תחומים רבים .  הטביעו את חותמם על הרפואה Aristotleו   42

כתביהם כוללים תמונה מקיפה של עולם הטבע והעקרונות לפיהם הוא פועל ומכאן נגזרו משמעויות . הטבע

הכתבים כוללים פרקים רבים המתארים את הגוף יצירתו מבנהו ודרכי פעולתו במצבים  .43רבות לרפואה

כך נבנה במשך מאות שנים הבסיס של תמונת העולם הרפואית . 595' טימאוס ע )אפלטון( ריאות וחולישל ב

שאת חלקן מהאסכולות הפילוסופיות כפי שנראה להלן  .המהווה חלק מהאסכולות הפילוסופיות של התקופה

 . נגזרו תורות רפואיות שונות מאד זו מזו, תיארנו על קצה המזלג לעיל

חלקו אלו מאפיינים אחדים להם נועדה השפעה רבה על תפישת שבין האסכולות למרות השונות הרבה 

אחד מהמאפיינים המשותפים האלו  .העולם הרפואית בדבר גורמי המחלות והדרכים הרצויות לטפל בהם

לכל אחת . 'יסודות'גווני מורכב בייסודו של דבר ממספר קטן של -כי העולם המורכב והרבהוא ההכרה 

מהאסכולות השונות הייתה דעה אחרת באשר לזיהוי היסודות הללו ובדרך בה הם מתקשרים זה לזה כדי 

את היא יוצרת להסכמה זו יש חשיבות רבה באשר  .לאפשר את יצירת העולם השופע והרב גוני בו אנו חיים

הבסיס עליו ניתן להשתית את הגישות השונות ולאפשר לכל אחת לבחור את המגוון הרצוי לה כנקודת מוצא 

 . לאפיון חולים ומחלות והבניית דרכי טיפול

, לעומתו. סבר כי מקור החיים הוא המים ומהם נוצרו האוויר והאדמה Thalesאחד מהפילוסופים הראשונים 

Anaximenesסבר 
Heraclitusמאוחר יותר הוסיף . אוויר הוא היסוד החשוב ביותרכי דווקא ה  44

45    

התגבשו ארבע יסודות    Empedoclesס ובעקבות"החל מהמאה החמישית לפנה. לרשימת היסודות את האש

יסודות אלו הוזכרו גם בכתביהם של  . אויר ומים, אש, אדמה, שהפכו למקובלים על רב הפילוסופים

                                                 
41 Praxagoras born 340 B.C 

42 Plato 428-348 B.C 

אויר ומים , אש, אדמה, גוף האפלטוני מורכב מארבע יסודותה. דוגמה אופיינית מתוארת בהרחבה בספרו של אפלטון טימאוס  43

הם כלאו את שני המעגלים האלוהיים בתוך , בחקותם את צורתו העגולה של העולם", האלים. היוצרים את אבני הבניין של הגוף

המחבר את התפתחות  בהמשך מתאר) 547' שם עמ". (וריבון על כולם, הוא הנקרא בפינו ראש שהינו האלוהי באברינו -גוף כדורי

לבל יתגלגל הראש על פני האדמה שיש בה " ..ושאר האיברים שניתנו לראש " ראשוני המכשירים"העיניים שהם , שאר האיברים

מכאן ואילך ...."  .  נתן לו את הגוף בבחינת כלי רכב, בלא יכולת לעבור על אלה או לצאת מתוך הללו, כל מיני גבהים ומעמקים

תיאור סדור של איברי הגוף ודרך פעולתם באמצעות האיברים השונים ) ואילך 580' שם עמ( ים בונה אפלטון לאורך עמודים רב

  .הגיאומטריות םהכול באופן המתקשר היטב לצורותיה -ויכולות החישה המוקנים להם

 
44  B.C560 of Miletus   Anaximenes 

45 Heraclitus 536-470 B.C  
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Pythagoras   כדי להסביר את המבנה והתפקוד של העולם הגשמי ראו הפילוסופים צורך להוסיף   .ואחרים

. יובש ולחות מתקשרים ליסודות ביחסים שונים, קור, חום) או כוחות (, 'איכויות'ארבע . מרכיבים נוספים

ם הד, כך למשל.  השונות ביחסים בין היסודות בכל חומר והשפעת האיכויות אחראים להבדלים בתכונותיהם

מהדם נוצרים הבשר העצמות והגידים המכילים את אותם . הוא תערובת בהרכב שווה של ארבעת היסודות

אך הראיה תלויה , אמנם נמצאים כל היסודות, ובעין, אין אויר כלל, בגידים. המרכיבים אך ביחסים שונים 

 . בעיקר ביסודות האש והמים

עונות השנה עמדו במרכז ההתנהלות . עונות השנהגורם נוסף הנכנס לתמונה הוא הזמן או ליתר דיוק 

האנושית בגלל הקשר ההדוק שלהם לחקלאות שהייתה הפעילות הכלכלית החיונית להישרדות והמפתח 

קר ולח -חורף, חם ולח-קיץ, לעונות יש קשר הדוק לאיכויות המאפיינות אותן. לרווחה פרטית וציבורית

שכיחות מחלות מסוימות והתפרצות מגפות היו טיפוסיות  לזמן היה גם משמעות רפואית באשר. וכדומה

 . לעונות מסוימות

הליחות נזכרו כבר במצרים ובמסופוטמיה אולם דיון מפורט . humors–מרכיב נוסף במערך זה הן הליחות 

הגדילו   Praxagorasאחדים כמו . מלכתחילה היה מקובל לדון בשלוש ליחות. בהם מיוחס לרפואה היוונית

האחראי בין השאר לרעד בזמן חום גבוה  vitreous humor -ליחות בהם ה 11-וזיהו לא פחות מלעשות 

היה הראשון שהגדיר באופו ברור  Hippocrates ,181' ע )Galen )Siegel 1973לדעת . כתוצאה מקדחת

On the Nature of Man -ארבע ליחות בספרו
מרה צהובה , ) blood(דם : ארבעת הליחות הם .46

)yellow bile ( , מרה שחורה)black bile  ( וכיח)phlegm  ( 

תר ואולם בסופו של דבר  הליחות והאיכויות גדול ביו ,העונות, מספר הצירופים האפשריים בין היסודות

  47:כפי שמשתקף בציור הבא, התקבלו בזרם המרכזי של  הרפואה הצירופים שיצרו ארבע מזגים ראשיים

 

 

                                                 
 .  שנחשב בעיני אחדים כמחבר האמיתי של ספר זה   (Polybus 400 B.C)לפוליבוס  אף כי היו כאלו שייחסו זאת46

47)Siegel, E.R. 1973 (198' עמ 
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המזג האופטימי והבוטח , ) phlegmatic(המזג האיטי והאדיש . ארבעת אבות הטיפוס של תורת המזגים

)sanguine  ( המזג המדוכא והעצוב)melancholic  (יר החימה והמזג מה)choleric .(  

 :גאלן טען כי המזגים של האברים השונים יכולים להיות שונים זה מזה ושונים מהמזג של הגוף כולו

 

"Those with irregular temperaments have not the same mixture (of 

qualities) in all parts of their body, and one can not judge from one part 

about the temperaments of all parts"
48

  

 

. תורת המזגים מקשרת באופן טבעי בין תהליכים גופניים לנפשיים ובין בריאות גשמית ובריאות נפשית

Aristotle מנסח זאת כך :  

 

"The physigenomist draws his data from movements, shapes and colors and 

from habits as appearing in the face, from the growth of hair, from the 

smoothness of the skin, from the voice from the condition of the flesh, from 

other parts of the body and from the general character of the body."   "Body 

and soul are evidently acting for the same purpose..."  "Madness only 

appear to be an affection of the soul; and yet physicians, by purging the 

body with drugs and, in addition to this, by prescribing certain modes of 

life, can free the soul from madness"
49

 

 

כיצד מעצב המזג המלנכולי את אישיותם של גדולי  Problemataהוא אף מרחיב את היריעה ומתאר בספרו 

 . המנהיגים והאומנים, הפילוסופים

 

"That all men who have become outstanding in philosophy, in 

statesmanship, poetry or the arts are melancholic, and some to such extent 

that they are affected by diseases arising from the black bile ? … Even 

many of our earlier heroes seem to have suffered in the same way. In later 

times, there have been such men as Empedocles, Plato, Socrates, and many 

others well known men. The same is true of most of those who handled 

poetry…  50
 

                                                 
 180' שם עמ 48

 173' שם עמ 49

 198שם  50
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לא ייפלא . היה משותף לחלק גדול מהאסכולות הפילוסופיות" הרמוניה"כבר ציינו לעיל כי מוטיב הצורך ב

. על כן כי באסכולות אלו מתפרשת מחלה כהפרת האיזון ההרמוני וריפוי משמעותו החזרת האיזון על כנו

ריפוי מחייב איזון בין  .חוסר איזון – Diskrasia -ומחלה כ, איזון – Eukrasia -מכאן שבריאות תוגדר כ

בתנאים . ואיזון הקשרים שבניהם) 'איכויות'ה(איזון הכוחות הפועלים על הגוף , היסודות מהם מורכב הגוף

כך למשל שתייה ואכילה מופרזים . רגילים יש לגוף מנגנונים יעילים משלו לשמור על האיזון בין מרכיביו

ק ותפקיד המחזור חודשי אצל הנשים הוא להפטר מופרשים מהר מהגוף בצואה ובשתן בטרם יגרמו לנז

 : Platoלצורך כך דבריו של  םאופייניי.  מעודף דם

 

- שבהיות הגוף מחובר מארבע יסודות, והנה בלא ספק גלוי וידוע לכל אדם מהו מקור המחלות" 

נגרמות מהומות ומחלות בשעה שהללו יתעצמו או ימצאו חסרים שלא לפי  -מים ואויר,אש,אדמה

כל יסוד שבצאתו או בבואו מחטיא ..... או בשל עקירתם ממקומם המיועד אל אחר שאינו שלהם, בעהט

 51."ולמחלות והשחתות עד אין מספר, יגרום לשינויים מכל המינים, את הכלל הזה

 

מציין כי כולנו חווים את  האיזון הטבעי שהגוף שואף  יבקורפוס ההיפוקריט Ancient Medicine-מחבר ה

 : יי היום יוםאליו בח

 

"A man is in the best possible condition when there is complete coction and 

rest, with no particular power displayed"
52

 

 

כך למשל טוען . רופאים מסוימים טענו כי האיזון הוא כה קשה להשגה עד כי דווקא הוא המצב הנדיר

חוסר איזון אינן נקודות פשוטות ומוגדרות אלא דווקא טווח רחב של כי איזון או   I Regimenהמחבר של  

 . המחבר טוען כי הגוף נמצא בכל זמן בשטף של אירועים בין השפעות המרכיבים אש ומים. מצבים

 

"Now all animals including man are composed of two things, different in 

power but working together in their use, namely, fire and water. Both 

together these are sufficient for one another and for everything else, but 

each by itself suffices neither for itself nor for anything else………..for as 

they never stay in the same condition, but are always changing to this or to 

that….."
53  

                                                 
 595'עמ) אפלטון טימאוס(  51
   

52  )Hippocrates Ancient Medicine (53' עמ 

53
  )Hippoctrates Regimen I  ( 4כרך  
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 :ובעיקר החולה בטווח הרצוי של ההשפעות של המרכיבים הנוגדים, תפקיד הרופא לנסות להחזיק את האדם

   -כפי שנכתב ב

 

"Now he enjoys the most perfect health when these elements are duly 

proportioned to one another in respect of compounding, power and bulk, 

and when they are perfectly mingled. Pain is felt when one of these 

elements is in defect or excess, or being isolated in the body without being 

compounded with all the others"
54

 

 

בעוד שהצורך באיזון הפך למוסכמה מקובלת בתיאוריות הפילוסופיות והשיטות הרפואיות הרי הדרך 

בדיעבד התברר כי המעבר מהתיאוריה לפרקטיקה לא היה פשוט . השגתו הייתה רצופה במחלוקותל

Philo, בציניות, כלל ועיקר כפי שמעיד מניסיונו
  :איש אלכסנדריה 55

 

   " In medicine there are those who know almost everything there is to know 

about treating affections, diseases and ailments, yet who can give no 

account of them, whether accurate or even plausible. On the other hand 

there are those who are marvelous expositors of the signs, causes and 

therapies that make up the art of medicine, but who are hopeless at treating 

the sick and contribute not a jot to their recovery"
56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
54 )Hippocrates Nature of Man ( 11' ע 4כרך  

55 Philo of Alexandria 20 B.C- 50 A.D  

56  )Nutton. V. 2004 (248' עמ 
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 רומית-אסכולות רפואיות מרכזיות  ברפואה היוונית

 

היתוו את מרכיבי השונות  ,להבנת הטבע) כל אחד בדרכו(לאחר שהפילוסופים של הטבע הניחו את היסודות 

והסכימו על כך כי המפתח להשבת הבריאות היא החזרת האיזון לתקנו נפתחה הדרך לפתח את  ,המגוונים

.  להשגת מטרה חשובה זו) על פי האסכולה הפילוסופית ממנה היא נגזרתכל אחת (תאימות המהאסטרטגיות 

החל מהדיאגנוזה וכלה בשיטות הריפוי עד , זו אמורה להנחות את הרופא בכל שלבי הטיפולאסטרטגיה 

במסגרת עבודה זו אין בכוונתנו לבחון את כל האסכולות הפילוסופיות והרפואיות .  להחלמה המלאה

שאינו בהכרח ( ,יוצגו ברצף מסויםר שאנסתפק בכמה מהבולטות שבהן , לצרכנו. השהתקיימו בעת העתיק

, רצף שייצג  טווח של גישות לדרך בה התייחסו אסכולות אלו לבעיית השונות האישית) הרצף ההיסטורי

   :במפורש לשאלה זו Aristotleכך למשל מתייחס . בעיה שהרופאים והפילוסופים היו מודעים לה היטב

 

הוא מרפא את קליאס או את סוקרטס או חולה אחר , אלא במובן מקרי" אדם-בן"אין הרופא מרפא ."...

לפיכך מי שיש בידו ההלכה בלי הניסיון והוא יודע את . אדם-שבמקרה הוא בן, בעל שם עצם פרטי

הכלל אך אינו יודע את הפרט הכלול בתוכו לעיתים קרובות לא יצליח לרפא כי הפרט הוא הזקוק 

 57."פוילרי

 

Rufusכך גם 
חוזר לאותו נושא מאות  ,שנחשב לאחד מהרפואיים המשפיעים ביותר בתקופה העתיקה ,58

  :שנים מאוחר יותר

 

"We are not naturally all the same. We differ very greatly from one another. 

Hence, the need to discover the individuality of each patient by every 

possible means. A patient's illness could be deduced simply from its 

external manifestations, but this should be a mere preliminary, for true 

therapy consists in fitting the remedy exactly to the patient. This takes 

considerable time and effort, and may involve questions about all aspects of 

his or her life, from food and drink to habits and dreams. Even when the 

doctor has found out what is wrong and can foresee the likely outcome, he 

must ensure that the treatment is adapted precisely to the patient, for no 

substance is so constant in its actions that the physician can place it in a 

single category"
59

 

                                                 
 4סעיף ' פרק א) המטאפיסיקהאריסטו ( 57

58 Rufus of Ephesus late 1
st
 century AD 

59 )Nutton, V. 2004 (209' עמ 
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 On The"בעבודה בשם  . ניתן למיין את האסכולות החשובות לשתי קבוצות Galen,טען , בעיקרו של דבר

Sects for the Beginners"  מבדילGalen  היקשים הגיוניים אותן כינה בין האסכולות המבוססות על

  :המבוססות על הניסיוןהאסכולות האמפריציסטיות לבין ,  האסכולות הרציונליסטיות

 

"Some say that experience alone suffices for the art, whereas others think 

that reason too, has an important contribution to make. Those who rely on 

experience alone are accordingly called empiricists. Similarly, those who 

rely on reason are called rationalists. And these are the two primary sects 

in medicine. The one proceeds by means of experience to the discovery of 

medicine, the other by means of indication." 
60

  

 

דדוקטיבית וכתוצאה מכך הינן -האסכולות הרציונליסטיות נגזרות מהאסכולות הפילוסופיות בדרך לוגית

הרופא הדוגל בשיטות הרציונליסטיות אינו מסתפק בעובדות כשלעצמן כפי שהן מוצגות על .  דוגמאטיות מאד

את הסיבות , דוגל על יסוד האסכולה הפילוסופית בה הוא, שואף להבין ואה. ידי החולה העומד לפניו

הרופא הפועל על פי שיטה זו יעדיף בכל עת את . שמאחורי התופעות ומכאן לגזור את דרך הטיפול הנאותה

הטיפול ייגזר מהדרך אותה . המסקנות הלוגיות הנובעות משיטתו על פני העובדות שמציג החולה שלפניו

המהווה רק מקרה פרטי של השיטה מתווה השיטה מבלי שינתן משקל יתר למצבו הייחודי של כל חולה 

 .  הכללית

אחת הדוגמאות הבולטות של האסכולות הרציונליסטיות היא האסכולה המתודיסטית שהחלה להתפשט במאה 

והייתה מקובלת באיטליה ובחלק ניכר של האימפריה הרומית במשך למעלה משלוש , האחרונה לפני הספירה

מאד את תהליך הטיפול הרפואי ובכך התאימה לרומא שהפכה אסכולה זו דגלה בפשטות שייעלה . מאות שנה

מבחינתם של המתודיסטים נקודת המוצא  .61לעיר ענקית שעצם גודלה יצר אתגרים רפואיים חסרי תקדים

לנסות להבין את , אין לרופא עניין או צורך לחקור בעברו של החולה . 'כאן ועכשיו'של הרופא חייבת להיות 

 On the Sects for Begginersבספרו . מק בהבנת האנטומיה ודרך פעילות הגוףהסיבות למחלה או להתע

 :  Galenכותב  

 

"The method, on the other hand, which proceeds by means of reason, 

admonishes us to the study of the nature of the body which one tries to heal 

and the forces of all causes which the body encounters daily"
62

 

                                                 
60 )Galen, C. on the sects for beginners ( 2' עמ 1פרק 

המעיטו בערך אסכולה רפואית  Galenו )   (Plini Gaius Plinius Secundus 23 AD –79 ADרופאים רבים כמו  61

 .להם היא התאימה במיוחד, שגילו בה בעיקר המעמדות הנמוכים ןהצלחתה נבעה מהענייזו וטענו כי 

62
 )Galen, C. An outline of Empericism ( 5' עמ 3פרק 
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.  תומכי השיטה לא השאירו אחריהם תיעוד רב ולכן את רב ידיעתנו עליה אנו שואבים דווקא מהמתנגדים לה

Asclepiadesמהבחינה הפילוסופית נשענת האסכולה המתודיסטית על תורת החלקיקים של 
שהבסיס   63

 שטען כי  Democritosשל  תאניסטימכ-הפילוסופי הכללי שלה היה בתורה האטומית

 

, והוא מניח להם מקום, שמספרן אין סופי, טבעם של הדברים הנצחיים מורכב מיחידות קטנות"  

ולכל אחת מן היחידות הוא , ואין סוף, אין, הוא קורא למקומות אלו ריק, ושיעורו אין סופי, מובחן מהן

 64. 'יש', 'מלאות', 'דבר'קורא 

 

גם הוא מאמין . לרומא שם הפך לאחד מן הרופאים המפורסמים בתקופתו  Asclepiadesאסיה הקטנה עבר מ

כי  Asclepiadesכי מילת המפתח ברפואה היא איזון אך במקום לעסוק באיזון בין המרכיבים השונים טען 

 מכאן שהדרך לריפוי הוא בהחזרת האיזון. האטומים -מחלות נובעות מתנועה בלתי הרמונית של החלקיקים

משלשלים , מרחצאות, פעילות גופנית, עיסוי רפואי, בתנועת החלקיקים אותה אפשר להשיג באמצעות דיאטה

 Methodist -שזכתה לשם האסכולה המתודיסטיתח אסכולה זו ופית 51' ע )Todman 2008( .והקזת דם

ברמה המעשית צמצמה אסכולה זו את המחלות לשלושה סוגים   Soranus    & Themison 65  -מיוחס ל

 status)מצב אחד שבו הנקבים רפויים . שבגוף poresה  -נקביםשל מצבים פתולוגיים ראשיים הקשורים ב

laxus)  בו הם הדוקים מדי מצב שני ש) (status strictus  ומצב ביניים)(status mixtus  . במצבים אלו

את המחלות . הזרימה הטבעית בגוף מופרעת כתוצאה מחלקיקים גדולים מדי או מהיצרות של הצנרת

בנוסף לכך חלקו המתודיסטים את . למצב הראשון ואת הכרוניות למצב השני   Themisonהאקוטיות ייחס 

הראשון הזמן בו המחלה מתגברת השני בו המחלה יציבה והשלישי בו המחלה . לשלושה שלבים המחלה

 .דועכת

והיא לעסוק , Themisonשנוסחה על ידי , יש מטרה ברורה, לאסכולה המתודיסטית שנבנתה על יסודות אלו

  -ם משותפים מחלות רבות חולקות מאפייני. המוגדרת במבחן התוצאה של יעילות הריפוי 'רפואה טובה'ב

Commonalities - . המנוסות ) מתודות(כאשר הרופא מאבחן מאפיין כזה עליו להפעיל את השיטות

מיותר לעסוק . כך משיגים את הפתרונות היעילים והנכונים למחלות השונות. הידועות לרפואה לטיפול בו

לרופא לא צריך להיות . תאין בכך תועל. בתורת הסיווג של המחלות או בחיפוש הגורמים הנסתרים שלהם

להתמיד בתצפיות חוזרות ולבצע ניתוחים , עניין מיוחד לעסוק בחקירה מייגעת של עברו של החולה שלפניו

. כדי לאפשר לרופא להפעיל את מיטב השיטות הבדוקות והמנוסות commonalities -די בזיהוי ה. אנטומיים

ברור כי לאסכולה מכאן . מציגים את מאפייני המחלהלכל החולים ה 'מידה אחת לכל'-כשיטות אלו מתאימות 

                                                                                                                                        
 

63 Asclepiades 124 – 40 BC 

 27' עמ) דמוקריטום. פ, קרטילג( 64
65 Themison 1

st
 Century) 
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המתודיסטית אין עניין רב בחולה הפרטי וממילא אין אסכולה זו מוטרדת במיוחד מבעיית השונות האישית 

 .  ואין לה כל צורך להציע פתרון לבעיה שהיא שולית מבחינתה

 

חה האסכולה האמפריציסטית במקביל לאסכולה המתודיסטית ולאסכולות הרציונליסטיות האחרות התפת

יסודה בסירובם של רופאים רבים לקבל את .  המציינת את הקוטב ההפוך בכל הנוגע לבעיית השונות האישית

Akronמספר רופאים כמו . הגישה הדוגמאטית של הרציונאליסטים המבוססת על היקשים לוגיים
שחי   66

Celsus כמו גם , Ampedocolusבימיו של 
. טענו כי ללוגיקה אין ולא כלום עם רפואה  Serapion 68ו    67

מכאן . לוגיקה מתאימה לטיפול בנושאים בהם אין שונות ואילו ברפואה הכול שונה ומשתנה ללא הרף

כפי  69 שהיקשים לוגיים אינם יכולים להוות בסיס לרפואה וזו חייבת להסתמך על הניסיון והניסוי בלבד

 :   Sextus 70שכתב 

 

"Everyone who has learnt to write in the way one in which it is taught 

understands everything connected with it. And those who write can all write 

in the same manner, because that which is the same and is done in the same 

way cannot now, or ever, become its opposite but is always perfectly 

uniform and completely independent of the circumstances of the moment. 

Medicine, however, does not do the same things now and in the next 

moment; it acts differently in regard to the same individual, and its actions 

are opposed to each other" 
71

  

 

 "An Outline of Empericism"גאלן נטה לכיוון האסכולה האמפריציסטית אותה תאר  בעבודה בשם 

הוא מביע באופן ברור את  .Three Treatises on the Nature of Science" "שהייתה חלק מקובץ בשם 

דוגמאטית המודרכת על עמדתו כי הרפואה חייבת להתבסס על ניסיון בניגוד לרציונליסטים היוצרים רפואה 

  :"אינדיקציה"ידי ה

 

"We say that the art of medicine has taken its origin from experience, and 

not from indication. By experience we mean the knowledge of something 

which is based on ones own experience, by indication we mean the 

                                                 
66 Akron of Agrigentum 5

th
 century B.C 

67 Celsus 2
nd

 century AD 

68 Serapion of Aalexandria  3rd Century AD    

 .גם הכתבים ההיפוקריטיים מזכירים במקומות רבים כי הרפואה חייבת להסתמך על הניסיון בלבד 69

70 Sextus Empericus 160-210 AD 

71 )Edelstein, L. 1967 (199' עמ   
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knowledge of which is based on rational consequence. For perception leads 

us to experience, whereas reason leads the dogmatics to indication"
72

 

 

 

 

 : בהמשך מפרט גאלן את הדרך בה פועלת האסכולה האמפריציסטית

 

"Experience is imitative if something which has proved to be beneficial or 

harmful, either naturally or by chance or of extemporization, is tried out 

again for the same disease. It is this kind of experience which has 

contributed most to their art. From when they have imitated, not just twice 

or three times, but very many times, what has been proved beneficial on 

earlier occasions, and when they then find out that for most part, it has the 

same effect of the same diseases then they call such a memory a theorem 

and thinks that it already trustworthy and forms part of the art. But when 

many such theorems had been accumulated by them the whole 

accumulation amounted to the art of medicine, and the person who 

accumulated the theorems to a doctor."
73

 

 

אמפריציסטים לרעיון גאלן ממשיך ומפרט את משמעות המונח אינדיקציה ומסביר את סיבות ההתנגדות של ה

 :  זה

 

"The empiricists on the other hand, do not grant…… that there is such a 

thing as indication or that one thing can be known on the basis of another 

thing, for one has to know all things on the basis of 

themselves….Furthermore they argue that no art has any need for logic. 

And they even go on and criticize the postulates of logic and definition, 

claiming that there is no such thing as proof, anyway"
74

 

 

                                                 
72 )Galen, C. Three treatises on the Nature of Science ( פרקII  44פסקה 

  45שם פסקה  73

 10פסקה  Vשם פרק  74
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. לההאסכולה האמפריציסטית מלקטת בסבלנות ולאורך זמן את הידע שנרכש מהניסיון הטיפולי בכל חו

לחולים אחרים באשר כל מה שקורה המתאימות בהכרח מחולה אחד לא ניתן כמובן להסיק מסקנות כלליות 

השונות שבין החולים והשונות שבין המצבים . לחולה תלוי במידה רבה בנסיבות הספציפיות של החולה עצמו

. לוגיות ברפואה בהם נמצאים החולים וההשתנות המתמדת שלהם עם הזמן מונעת בהכרח יישום שיטות

שיקבלו תוקף גובר ) theorems(למרות מגבלות אלו ניתן מניסיון מצטבר בחולים רבים לגזור השערות 

נעשה באופן איטי  להכו. הרפואה האמפריציסטית אינה מאמינה בקפיצות דרך. והולך עם הניסיון שיצטבר

ש ניסיון הסיכוי שלו לרפא בהצלחה ככל שהרופא רוכ. ובשלבים הבונים את ההיכרות האינטימית עם החולה

בכך אין הרופא שונה מכל אומן אחר שביצועיו משתפרים ככל שהוא רוכש יותר ניסיון  .75מחלות עולה

 . בעבודתו

להתנגדותם של האמפריציסטים לדוגמאטיות של הגישה הרציונאלית יש רובד עמוק יותר בו הם מוצאים 

ליסטית מסתמכת על יכולת הרופא להבין ולבאר באופן לוגי את הגישה הרציונ.  מכנה משותף עם הסופיסטים

ואולם לדעת הסופיסטים בלוגיקה אין תועלת . פילוסופיות/העובדות מתוך מה שלמד מתיאוריות רפואיות

ידיעת הדברים כמו שהם במציאות חידה . "מאחר ועצם יכולתנו להבין את המציאות כפי שהיא מוטלת בספק

ולכן לא נותר לנו אלא לסמוך על ראיות " האמת היא בעומק"כי , ו יודעים דברעל האמת אין אנ". היא

תיאורטי  'מדע'תורה זו נוטה לקבל את הפילוסופיה הסטואית לפיה אין . שמספקים לנו החושים ברגע נתון

אותה ניתן להסיק קומית מדע הוא במקרה הטוב מעין מסקנה זמנית ומ. שנלמד באמצעות ההיגיון והשכל

באמצעות התופעות הנצפות באמצעות , הטבע והתופעות נותנים בידנו. של החולה 'כאן ועכשיו'נתו של המבחי

.  רמזים קלושים בלבד על מה שניתן לצפות שיקרה בעתיד ואין כל ודאות כי לרמזים אלו יש תוקף ,חושינו

   :גאלן מבאר

 

"The empiricist will not be a man of many words or of long speeches but 

will talk little and rarely, just like Pyrrho the Sceptics. Pyrrho had looked 

for the truth and, not finding it, was in doubt about all things not evident, 

but in his daily activities he followed what is evident, whereas in everything 

else he remained in doubt. The empiricist's attitude towards medical matters 

is like the Sceptics attitude toward the whole of life. He does not lack in 

reputation, but he is also not arrogant; he is unassuming and not boastful, 

just as Timon claimed Pyrrho to have been"
76

  

 

בעיית השונות האישית מתגמדת . מהאמור לעיל ברור כי ביסוד האסכולה האמפריצסטית עומד החולה הבודד 

היות וממילא תרומת הניסיון הנרכש מכלל החולים השונים זה מזה מוגבלת והמסקנות האופרטיביות מהניסיון 

                                                 
יש ערך רב בעיני האמפריציסטים באשר הם מסכמים את ניסיונם של אחרים ויוצרים מאגר  case histories -לכן ל 75

 .מידע רחב יותר המאפשר לרופא ללמוד מניסיונם של אחרים

 82 פסקה 2שם פרק  76
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ה האמפריציסטית דוגלת אם כן ברפואה האסכול. הראייה של החולה הבודד תמזוויצריכות להבחן בזהירות 

 . וניסיון אחרים ומניסיונשבה הרופא משפר את מיומנותו באמצעות למידה , לכל חולהאישית המותאמת 

 

 

 האסכולה הגאלנית 

 

בימי  , ביותר על הרפואה בעת העתיקהמבין המשפיעים שהיה ללא ספק  Galenבפסקאות לעיל ציטטנו ארוכות את 

, הוא נולד למשפחה מכובדת בפרגאמון באסיה הקטנה. אות השנים הראשונות של העת החדשההביניים ובמשך מ

סמירנה וקורינת והתוודע לאסכולות הפילוסופיות והרפואיות הראשיות , למד בבתי ספר שונים לרפואה בפרגאמון

ועד למותו ) ומאמתוכן חי ופעל במשך שתי תקופות ארוכות בר(במהלך השנים הרבות בהם היה פעיל . בתקופתו

בתקופה זו עבר . עלה בידו לגבש תורה רפואית כוללת ששרדה במשך למעלה מאלף וחמש מאות שנה 201בשנת 

מרכזי התרבות נדדו מיוון ורומא מזרחה . נוצרי ומוסלמי םמאמונה באלילות למונותיאיז. העולם תמורות מפליגות

 .ה של האסכולה הגאלנית במחשבה ובפרקטיקה הרפואיתכל התהפוכות הללו לא פגעו בשליטת. ושבו וחזרו למערב

למזג בתורתו מרכיבים חשובים  Galenאחת הסיבות האפשריות שתרמו לשרידות מופלאה זו היא הדרך בה הצליח 

 .77של האסכולות הראשיות של תקופתו 

 . ניים לרופאבהקנותה דרכי חשיבה חיו, האחת. יש שלוש תרומות חשובות לרפואה Galenלדעת , לפילוסופיה

ממזגת את השקפותיו של   Galenהאסכולה של .  היא ההדרכה בדרך בה יש להבין את המציאות ,השנייה

Aristotles לדברים עם הטלאולוגיה של  'סיבות'שחיפש כל ימיו את הPlato
זו אינה מכוונת לתורה תיאולוגית   .78

גאלן ראה באנטומיה . 'אומן' – demiourgos –ח או מטאפיסית ספציפית כלשהי אלא משתמשת באופן אלגורי במונ

כל אחד מאלו הוא . של הגוף את הביטוי העליון לחוכמה של הבורא בין אם מדובר בעין של חרק או בחדק של פיל

לכל איבר תפקידו המיוחד והרכב . Aristotle & Platoיצירת מופת שנועדה למלא תפקיד מסוים בדיוק כמו שטענו 

ולבסוף יש לפילוסופיה של הטבע תרומה מהותית גם . ת והליחות הנחוצים לו למילוי תפקידוהאיכויו, היסודות

 On the"את היכרותו המעמיקה באנטומיה של הגוף המתוארת בספרו . בתחום הקניית הידע הנחוץ לרופא הטוב

Use of the Parts"   מייחסGalen  לידע שרכש מכתביו שלAristotle וחי בעלי חיים ולזה שרכש בעצמו מנית

    .)Bendick 2002(  79ומטיפול בחולים

                                                 
. אינו זונח לרגע את הכרתו במקומם  של האלים בכל הנוגע למצבו של האדם בכלל ובריאותו בפרט Galenמן הראוי להזכיר כי  77

משתמש  Galen. כי לאלים יש השפעה ישירה על המציאות וזו כוללת כמובן גם את כל הכרוך בבריאות וחולי, הוא מצהיר בריש גלי

דיאגנוזה והוראות טיפוליות על ללא היסוס ממליץ  Galenלכן אין זה מפתיע כי . באופן תחליפי  God, Creator of  Natureבמילים 

 על נתונים אסטרולוגייםבין השאר גם המבוססות 

 . סשאינה לדבריו אלא המשך דעותיו של היפוקראט 78

שפוכים ואיברים שבורים תרמה רבות התקופה בה היה גאלן הרופא של הגלדיאטורים ברומא והיה עד למספר נכבד של מעיים   79

 .לידיעותיו באנאטומיה
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. Hippocratesאת תורתו הרפואית  כשהוא  רואה את עצמו כממשיכו האוטנטי של  Galenעל יסוד כל אלו יצר 

למרות הוקרתו את הפילוסופים ומשיכתו האינטלקטואלית אליהם אין ספק שהעדפותיו כרופא היו לעבר 

ואמר כי . The Nature of Manהוא התבסס על הרעיון של ארבעת הליחות כפי שתוארו בספר . האמפריציסטים

.  temperamentsהאיכויות ועונות השנה יוצרים תשע תערובות אשר מאוחר יותר כונו מזגים     ,היסודות ,הליחות

אצל בעל האישיות האידיאלית המאפיינים ). שמשמעו לערבב  temperareהמונח מזג נובע מהפועל הלטיני (

באנשים בעלי אישיות פחות מאידיאלית האיזון מופר ואחד  .80במאוזנים היט 'לח-יבש'ו 'חום-קור'המשלימים של 

לח כך שאחד -חום ויבש-אצל אחרים מופר האיזון בין הזוגות קור. מארבעת הליחות נמצא בעודף ושולט על השאר

כל אדם והתערובת האופיינית לו אותה הרופא חייב לזהות ובמקרה של מחלה המפרה את . מהזוגות נעשה דומיננטי

   .81לשאוף להחזיר את החולה למצבו המקורי ובכך להשיב את בריאותועליו האישי  האיזון

איכויות וכוחות של כל חולה קובעת לא רק את מצבו הבריאותי הפיסי של האדם , התערובת הספציפית של יסודות

מערכות מורכב משלוש  הגוף Galenלדבריו של . ונטייתו למחלות מסוימות אלא גם את מצבו הנפשי והמוסרי

אלו מחברות את הגוף לנפש ומסבירות מדוע שינויים גופניים יכולים להשפיע על מצבו הנפשי של האדם , עיקריות

בכך הוא ממשיך את המסורת . מכאן נובע כי חלק מתפקידי הרופא הוא לטפל במחלות נפש. ועל התנהגותו

 . האריסטוטלית הרואה את הרופא והפילוסוף כמשלימים האחד את השני

אך מכאן ואילך . העקרונות של האסכולה הגאלנית שנמנו עד כאן אינם שונים באופן מהותי מאלו של האמפריציסטים

עליו  82'שייך'לאחר שהרופא אבחן נכונה את מצבו של החולה וקבע לאיזה מהמזגים הוא . פונה גאלן לדרכו הייחודית

רט את הכלים הרבים שיש לרופא כדי שיוכל להשיג הוא מפ.  לפעול כך שהחולה יחזור למצב האיזון המקורי שלו

משמעות  Galenלטיפולים דיאטטיים ייחס . עיסויי מרפא ותרופות, מרחצאות מרפא, בניהם דיאטות, את מטרתו

הוא ייחס למזונות שונים קשר לארבעת   .83שהיא מעבר לכלי הטיפולי בהיותם יוצרים סגנון חיים המתאים לחולה

                                                 
תוגבל הבעיה , "יבש"כאשר מתגלית מחלה באיבר או בחלק . מעגלי ומתקיימת בו זרימה של ליחות מחלק לחלקכהגוף גאלן מתאר את  80

.  עלולה להיות קשה יותרלאותו איבר באשר הליחות גורמות המחלה יישארו בו וכתוצאה מכך המחלה תוגבל לאיבר וכתוצאה מכך 

 : ואולם אם תתגלה מחלה באיבר לח יכולות הליחות לנוע מאיבר לאיבר והמחלה עשויה להתפשט

"The drier it is, so it is more calculated to originate and labor under disease for disease in the dry 

body is fixed and does not yield; but if in the moist, it circulate and occupies different parts… " 

 
 :רצוי שהרופא יזהה את האיבר המקורי בו נוצרה הבעיה ויטפל בה מוקדם ככל שאפשר, והמקרית, לאור התנועה הבלתי פוסקת  81

"Hence it is best to undertake the cure of the diseased parts through those which cause the 

disease, and therefore it is more readily cured by taking it at onset" 

 .האבחון המדויק מאפשר עידון מדויק יותר מעבר לארבע המזגים הראשיים ומאפשר חלוקות משנה 82

וג לדיאטה במחלות קיבה ומעיים יש לתת משלשלים בצורת מזון או משקה ולהגביר את המינון כאשר הכאבים שוככים ואז לדא  83

. יש לתת  נוזלים משלשלים ומזון עשיר ביותר במטרה להחזיר את השומן לרקמה. כאשר נפגע הטחול המצב מסוכן. מתאימה ומאוזנת

י דיאטה "צהבת מטופלת ע. אם בכך אין די יש לחרוך בעדינות ובזהירות את אזור הטבור כדי לתת מקום לשחרור עודף הליחות

, י משלשלים"מטהרים את הגוף ע, אחרי שמרווים את הגוף בנוזלים. חצאות לארבעה עד חמישה ימיםעשירה בשומנים ושתייה ומר

 .י הימנעות ממזון ועוזרים לליחות לצאת מהגוף בכל דרך מוצא"אותו ע 'מיבשים'ו
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ואחרים מדללים  ,אחדים מיבשים ,ואחרים מקררים ,כך למשל מאכלים מסוימים מחממים. הםהליחות והאיכויות של

 . או מעבים את הליחות ובכך מקלים או מקשים על הפרשתם

התרופות הגדול מגוון את . המרחצאות ועיסויי המרפא נכשלים ניתן לפנות לטיפול תרופתי, כאשר הטיפול הדיאטטי

וחזק , חזק, בינוני, חלש, רבע קטגוריות עיקריות המאפיינות את עוצמת פעילותןלא Galenהמופיע בכתביו חילק 

בקצה האחד של הספקטרום היו תרופות שאפילו . קטן בינוני ומשמעותי, קטגוריות-אלו חולקו לשלוש תת. מאד

השני  ובקצה) כגון בסיסים חזקים ורעלים(לכמות קטנה ביותר שלהן יש השפעה חזקה מאד עד כדי גרימת מות 

הוא הודה בקיום קושי לזהות . תרופות צמחיות בעלות השפעה מועטה בהן משתמשים כאשר נחוץ טיפול זהיר ביותר

 .  את הקטגוריה המדויקת של כל תרופה ובמהלך השנים גם שינה את דעתו בנוגע לרבים מהם

  .84ית מהמזג של החולההבחירה באיזה מהכלים העומדים לרשות הרופא להשתמש נגזרת על פי האסכולה הגאלנ

המאפיינים את המחלה כפי הנהוג   commonalitiesאבחונו של החולה יהיה אישי ולא יקבע על פי , לאמור

לא יהיה אישי אלא ייגזר על פי ואולם בניגוד לאסכולה האמפריציסטית  הריפוי . באסכולה המתודיסטית

 .מסוים" טיפוס-אב"רות להיותו שייך לאו במילים אח, השתייכותו של החולה לקבוצת חולים מוגדרת

האסכולה הגאלנית מדריכה את הרופא כיצד יש להחזיר את האיזון לחולה באמצעים המתאימים לחולים בעלי מזג 

רפואה בכך מציבה את עצמה האסכולה הגאלנית במחצית הדרך שבין האסכולות האמפריציסטיות הדוגלות ב. מסוים

  commonalities-ודיסטית הגוזרת את דרך הטיפול באופן כמעט בלעדי על פי הובין האסכולה המת מותאמת אישית

האסכולה הגאלנית מכירה בבעיית השונות האישית ונותנת לו פתרון חלקי בחלוקת החולים לקבוצות ייחוס שאת 

בהתרחקו . דרך הטיפול הרצויה בהן רכשה הרפואה מהניסיון המתמשך שנרכש על ידי חולים ורופאים רבים

בידי הרופאים כלי גמיש ורב עוצמה להתמודד עם  Galenמהשוליים הקיצוניים של האסכולות האחרות נתן 

יכולתו זו של גאלן ליצור קונסולידציה של האסכולות השונות הקנתה לו את .   האתגרים העצומים שעמדו לפניהם

שבין הרופאים ולייחודי שבין ראשון "כ Galenשתיאר את   Marcus Aureliusדברי השבח של  הקיסר הרומי 

 ".   הפילוסופים

 

 

 האסכולה הגאלנית במבחן ההיסטוריה

 

יותר מאלף  ,את עוצמת אחיזתה של האסכולה הגאלנית ברפואה ניתן להדגים בעזרת תעודות שנשמרו מימי הביניים

Aldreottiבתחילת המאה השלוש עשרה הנהיג . שנים לאחר ייסודה
ואה בבולוניה שייסד את בית הספר לרפ  85

סיכומים אלו  .שערכו רופאים עם החולים ובני משפחותיהם  תשל התייעצויו) consilia(שבאיטליה כתיבת סיכומים 

  consilia -ל.  הפכו למקור חשוב להכרת הפרקטיקה הרפואית של ימי הביניים המאוחרים ותחילת העת החדשה

שנחשבה  ,וכגולת הכותרת, דרך הטיפול המומלצת, שלההסימפטומים , היה מבנה מסורתי שכלל את תיאור המחלה

                                                 
 . הכללי של החולהוכפי שכבר הזכרנו יתכן ששיקולי הריפוי יגזרו מהמזג המיוחד של האיבר החולה שיתכן ויהיה שונה מהמזג   84

85 Taddeo Aldreotti  1223-1295  
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ח אינפורמציה על תוצאות "רק לעיתים נדירות ניתן למצוא בדו. הפרוגנוזה של המחלה, לשיא היכולת של הרופא

את , מזכירה את הדיאגנוזה שקבעו רופאים אחרים, פותחת בתיאור המקרה והסימפטומים consilia-ה. הטיפול

את ההדרכה שניתנת  consilia-בפרקים  השני והשלישי מתארת  ה. ובקשה לעזרה מהאל הפרוגנוזה של הרופא

 consilia-הפרק האחרון הוא סיכום ה. המומלץ ואת הטיפול התרופתי 86לחולה לטיפול במחלתו בששה תחומים 

בע עשרה של רופא שחי ופעל באיטליה במאות השלוש עשרה ואר Consilia -היא הדוגמא  אופיינית למסמך כזה 

תחילה למד בפירנצה . בסיינה איטליה למשפחה אמידה שירדה מנכסיה 1375הוא נולד בשנת .  Ugo Benziבשם 

משם המשיך לאוניברסיטאות נוספות באיטליה ולימד . ולאחר מכן התפרסם בבולוניה שם לימד פילוסופיה ולוגיקה

  Lockwood . חייומתאר את תולדות שספר בנו כמאה שנה לאחר מותו כתב .  Natural Philosophy -'מדעים'גם 

מייצג את דרך מחשבתו ופעולתו של רופא דגול מימי הביניים ומדגים את  Ugo Benzi שחקר ספר זה טוען כי 

 : באותה תקופה Galenהדרך בה יושמה תורתו של 

 

“To us the collected consilia of any individual give a picture of the 

learned Galenist in action"
87

 

 

תיאור החולה מסתמך על . בדוחות אלו ניתן למצוא בהרחבה ובפירוט את העקרונות של האסכולה הגאלנית

השפעת הסביבה , פירוט הליחות והאיכויות העדר האיזון ביניהם המהווה את הגורמים למחלות, תורת המזגים

, הקזות דם, חוקנים, מם הנכון תוך שימוש במשלשליםהדרך לטיפול באמצעות החזרת האיזונים למקו, והאקלים

 Ugoהוא כותב כי . אינה מצטמצמת בפן המעשי שלה Galenדבקות זו באסכולה של . מרחצאות ועיסויים

Benzi שילוב שהיה אחד מעיקרי תורתו של , מהווה גם דוגמה לשילוב שבין הרפואה לפילוסופיהGalen  . 

 

 “Every physician was a "philosophus et medicus". philosophus was the 

genus medicus was the species. This conception, old as Hippocrates, was 

based later – and in medieval times particularly – on the dicta of Aristotle 

and Galen twin pillars of scientific faith….Aristotle, moreover, was the 

authority for the tenet that medicine was  the acme of physical studies; in 

the first chapter of Sense and Sensible Objects he says " it is the duty of the 

physical philosopher to reflect on the first principles of disease and health; 

…most inquirers into nature, and those doctors who pursue their craft with 

scientific interest, are a like; for the former at the end of their inquiries 

                                                 
 Air or habitation  ,Exercise   ,Evacuation  ,Sleep   ,Food   ,Emotions:  ששת התחומים הם 86

87 )Lockwood, P.D.1951( 
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reach a discussion of medicine, while the latter begin their investigations 

into medicine with an inquiry into nature"
88

  

 

את עקבותיה של האסכולה הגאלנית ניתן לגלות גם מאות שנים לאחר שהשינויים הגדולים בעת החדשה במדעי  

פילוסוף ,  Baineכך למשל פרסם . החיים בכלל וברפואה בפרט השמיטו לגמרי את הקרקע מתחת לרגליה

שבו הוא  On the Study of Character""מאמר בשם  1861בשנת  Abeardine,שפעל באוניברסיטה של 

. מנתח את הקשר בין הביולוגיה של הפרט אותו הוא מנסח במונחים של תורת המזגים לתגובותיו הרגשיות

)Kagan 1994( של האדם מקורה  הגם ההשערה כי הפיסיונומי. ומנסה על בסיס זה לאפיין גזעים שונים  4' ע

  10' ע ]שם[. במזגים השונים ממשיכה להתקיים

 

דוגמה לכך היא . נותרו מושרשים היטב עד עצם היום הזה ברפואה האלטרנטיבית, שרידי האסכולה הגאלנית

החוקרים . פקיסטאן ובנגלדש, בהודו,  בדרום אסיה, ם אפריקהנפוצה בדרוה Unani-Tibbהאסכולה  המכונה 

Sheehan  וחבריו מתארים את ההיסטוריה של אסכולה זו)Sheehan 2002(. ערבי , ככל הידוע מקורה יווני

  .90והצורך באיזון בניהן   akhlaat)(השיטה מתבססת על תורת הליחות   .89ופרסי

,  כיוון שהטבע משתנה תדיר. האדם והטבע הם ישויות החיות יחד בהרמוניה Unani-Tibb -על פי שיטת ה

י שינויים בהתנהגותו "חייב גם האדם  להשתנות ולהתאים עצמו לשינוי של סביבתו ע)  הגרפיגיאו, מזג אוויר(

אבחון המחלה . התמדה ללא שינוי תגרום להפרת האיזון ותביא בעקבותיה מחלות). 'בדיאטה ברחיצות וכו(

חיי המין , גופניתהעיסוקים רמת הפעילות ה, תנאי החיים, האקלים הסביבה, המין,הגיל, י ניתוח המזג"יתבצע ע

 ,השתן, הוא יבדוק את הדופק. לחפש סימנים לחוסר איזון hakim -כדי להגיע לדיאגנוזה נכונה  על ה. 'וכו

יבחן את האיבר הפגוע   ,בפעילותו ותנאי חייו, ירשום מפי החולה את כל השינויים שחלו בהתנהגותוו, והצואה

, דיאטה, י תרופות"צריך לגרום להשבת האיזון ע הטיפול. ויבקש מהחולה לתאר את מחלתו מאז תחילתה

עקרונות השיטה מתייחסים במפורש לשאלת השונות האישית כי בכל מקרה יש לחזור . ומרחצאות, עיסויים

שימוש באמצעים אלו עוזר לגוף להחזיר . לאיזון המיוחד לחולה על פי מזגו ובדרך העדינה ביותר האפשרית

 . ים אלו אינם משפרים את מצבו של החולה יש לעבור לאמצעים דרסטיים יותרבאם אמצעים עדינ. עצמו לאיזון

קיימת ופעילה , לשיטה כחיה  Rashidמנתחת את השיטה מנקודת מבט אנתרופולוגית מתייחס   Sheehanבעוד 

 : ונטועה בעולם המודרני

 

                                                 
 5' שם  ע 88

וגאלן  סהם של היפוקראטוהתורה מיוחסת לתרומותי Unani= Ionian= Greek,  Tibb=medicine(Arabic)מקור השם הוא  89

אשר )  865-923Rhazes(וראזס  )  980-1037Ibn Sina-Avicenna(סינא  -של איבן םמהרפואה היוונית ובהמשך לתרומותיה

 .יצרו את המיזוג בין הרפואה היוונית למוסלמית המתייחסת לקוראן  המזכיר את הרפואה  באמצעות הנביא 

חום )  quwaat(אלו קשורות לארבעת האיכויות )  sauda( ומרה שחורה , ) safra( הובה מרה צ, ) bulghun(כיח , ) khun(דם  90

)garmi( , קור)sardi ( , לחות )rutubaat  ( ויובש)yabis  .( מהם נוצרים המזגים)mizaj  ( האופטימי  )domwi (, האדיש )

balghumi (  בעל החימה )sarfavi  ( והעצוב )saudawi  ( 
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הייחודיות שלנו  .ון ישןלמרות היותו רעי' מזגים'בשנים האחרונות יש עניין מחודש במעניין לציין כי "

הנתמכות (לאחרונה מצטברות הוכחות לכך . הביוכימי והפסיכולוגי, מוכרת כיום בשני המישורים

שקיים קשר בין המזג של הפרט  Ibn-Sina Institute of Tibb-ממחקר שנעשה ביוהנסבורג ב

 91"להסתברות שהוא יפתח מחלות מסוימות כמו סכרת ויתר לחץ דם

לחץ דם , )אדיש(אסטמה , כי נמצא מתאם גבוה בין המזגים למחלות שונות כמו Rashidן במחקר שערך טוע

. המחבר מודה כי השיטה אינה מושלמת). אדיש(ואיידס , )אופטימי(סכרת , )עצוב(התמכרות  , )אופטימי(

מונחים  לצורך כך ממזגת השיטה. השאלונים לא תוקפו כראוי וגודל המדגם הנבדק קטן אך הכיוון נראה נכון

איזון זה צריך שיתקיים  . אותו היא מזהה עם מצב של איזון על פי תורת המזגים סהומיאוסטאזימודרניים כמו 

שונים של הגוף החל מהתא הבודד עבור לרקמה לאיבר ולגוף כולו ולדרך בה הגוף נמצא הבכל הרבדים 

המטפל מזהה זאת על . וסף מזג משני לכל אדם יש מזג דומיננטי משלו ובנ. באינטראקציה עם העולם החיצוני

הרגש , הפסיכולוגיה, ידי סידרת שאלות שנוצרו באופן אמפירי במשך השנים הכוללות את מימדי הביולוגיה 

מכך נגזרת הדיאגנוזה ודרך . כל זאת תוך רישום ההיסטוריה המפורטת של המטופל. והמצב החברתי של הפרט

איזון זה אינו נמדד כסטייה בהשוואה לאיזשהו מדד . יר את האיזוןעבורו שמטרתה להחז תהטיפול האופטימאלי

שינה מועטה , לעומת אחרים המגיבים אליו רע, אנשים שונים פועלים באופן אופטימאלי תחת לחץ. אידיאלי

הסטייה מהאיזון חייבת להבחן על פי האיזון האישי הרצוי של המטופל אותו . טובה לאחדים אך לא לאחרים

  :החזרת האיזון נעשית על ידי עזרה ליכולות של הגוף לאזן את עצמו. מהכרת המזג שלו ניתן ללמוד

הכרה בייחודיות של כל אדם ההוא  שאינם נתונים לויכוח  Tibb-לאסכולת המאפיינים אחד ה" 

למזג . של האדם' מזג'ה מהווים את כל אלו יחד . ובמבנהו הגופני, בהתנהגותו, באישיותו אפיינת המת

יש מזג ראשי ומזג מאיתנו כל אחד ך ולל. בהטיפול בבחירת הוב  תךשיבות רבה באבחון של מחליש ח

המטפל או המטפלת ישאלו שאלות . מיד עם תחילת הטיפול Tibb-משני הנקבעים על ידי מטפל ה

המבוססות על ניסיון רב ' תחושות בטן'אלו יחד עם תצפיות ו. ךוהתנהגות  ךרבות בדבר אורחות חיי

 92".הייחודי שלךמזגו היאפשרו למטפל או למטפלת לקבוע את  שנים

האם יהיה זה מוגזם להניח כי שרידותה המרשימה של האסכולה הגאלנית בצורה זו או אחרת עד עצם היום הזה 

בסיומה של ? אמיתות החורגות ממקורן העתיק, מעידה על יכולתה לבטא אמיתות בסיסיות של טבע האורגניזם

 .זה נתמסקר שאלה ונדרש ל עבודה זו נחזור

 

 

 

                                                 
91 )Rashid, B. 2005( 
 שם 92
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 מהפילוסופיה של הטבע למדעי הטבע -פרק שלישי

 

 מבוא

 

, בתקופות שונות, במבוא לעבודה זו ציינו כי ניתן לזהות  דרכים שונות שבהם בחרה הרפואה

) שונות ולעיתים סותרות(זיהינו דרכים אחדות בעת העתיקה . להתמודד עם בעיית השונות האישית

השיטה 'התקופה בה החלה , ניתן לתארך לתחילת המאה התשע עשרה דרך שונה . זולטפל בבעיה 

אותה מקובל לראות , את התפתחותה של השיטה המדעית .לחדור למחקר הביולוגי והרפואי' המדעית

תיארוך . עשרה-נהוג לייחס לשלהי המאה החמש, כחלק ממכלול השינויים שהביאה איתה העת החדשה

שלוש מאות שנה בין הזמן בו התפתחה ויושמה השיטה המדעית במדעים זה יוצר פיגור של כ

בפרק זה נטען כי לבעיית . לבין הזמן בו החלה  לבא לידי ביטוי במדעי החיים והרפואה, הפיסיקאליים

 .  השונות האישית הייתה תרומה חשובה ביצירת פער זה

 

פתחותה של השיטה המדעית נאזכר כמה ציוניי דרך חשובים בהתזה של פרק פסקה הראשונה ב

בהם הגישה , שתפסה את מקומה של השיטה האריסטוטלית עליה התבססה האסכולה של גאלן

 .  וחבריו לדרך בה יש ללמוד את העולם Baconהפילוסופית החדשה שהציעו 

 

במהלך שלוש מאות השנים  שלאחר תחילתה של העת החדשה ערערו גילויים חדשים רבים את 

תפוס מקום של הפרק נתאר כיצד למרות זאת ממשיכה זו לפסקה השניה ב. Galenל יסודות תורתו ש

 .ברפואה ונזכיר מספר הסברים שנתנו על ידי חוקרים לתופעה זו חשוב 

 

הדיון העומד במרכזו של פרק זה הוא במניעות אפשריות שהקשו במשך שנים כה רבות על יישומה של 

נדון בשתי מניעות אפשריות הקשורות סקה השלישית בפ. השיטה המדעית במדעי החיים והרפואה

האחת נובעת מהקושי להתמודד עם דוגמות מקובלות ומושרשות היטב שהציגו את . בבעיית השונות

ולפרש את תוצאותיהם במערכות  והשנייה היא  הקושי לבצע ניסויים, השונות כחלק מהותי מהטבע

 .שום השיטה המדעיתתנאי הכרחי ליי המאופיינות בשונות רבה המהווים

 

של פרק זה נתאר כיצד נמצאו דרכים להתמודד עם מניעות אלו וכתוצאה מכך פסקה האחרונה ב

 .  עשרה בכל תחומי מדעי החיים-השתלבה השיטה המדעית במהלך המאה התשע
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 לידתה של השיטה המדעית

 

נת העולם תמו. העת החדשה הייתה עדה לשינויים מפליגים בתחומים רבים של חקר הטבע

הקוסמולוגית בפרט והפיסיקאלית בכלל במאות השבע עשרה והשמונה עשרה הייתה שונה לחלוטין 

Copernicusפרסם  1543בשנת . מזו של ימי הביניים
 On the Revolutions of":  את ספרו  93

the Heavenly Spheres"  ) כמאה וחמישים . בו הציע את המודל ההליוצנטרי  43' ע )1966כהן

94פורסמו שלושת החלקים של ספרו של  1687שנה מאוחר יותר בשנת 
 Newton : Philosophiae 

Naturalis Principia Mathemtica   . בשני החלקים הראשונים של הספר מטפלNewton 

ולשם כך אף עמל על פתוח תחום חדש  במרכיבים המרכזיים של חוקי התנועה ותנועת הגופים

 "De Mundi Systemate"       בחלק השלישי של הספר.  משוואות דיפרנציאליות -הבמתמטיק

(On the system of the world)   הוא מפתח את תורת הגרוויטציה וכיצד זו מסבירה את תנועת

בכך נוצרה תיאוריה מקיפה וכוללת של תנועת הגופים בטבע הנגרמת על ידי הכוחות הפועלים . היקום

חשוב לזכור כי . Newtonעל ראשו של , לפי האגדה, גרמי השמיים ועד לתפוח שנפלהחל מ, עליהם

מספר קטן מאד של משתנים בסיסיים בבשימוש   Newtonכדי לבנות תיאוריה מקיפה זו הסתפק 

בכך מדגימה תיאוריה זו את עוצמתה של הגישה  .  ומהירות, מסה, כדוגמת כוח ,משותפים

  .תהרדוקציונית של השיטה המדעי

תיאורית החלקיקים של האור וחקר האופטיקה . התפשטה לתחומים רבים נוספים' הפיסיקה החדשה'

Fermaנתגלו בידי  חוקי שבירת האור.  Newtonנחקרו גם הם על ידי 
95   ,Pascal

חקר את תורת   96

Huygenes הגאזים והנוזלים ו
 .חקר את הכוח הצנטריפוגאלי ופיתח את תורת הגלים של האור 97

משקפים לא רק את הרחבת הידע בתחומים אלו אלא גם דרך חדשה , ותגליות רבות אחרות, ל אלוכ

Baconבתחילת המאה השבע עשרה מציג . בחקר הטבע
שיטה פילוסופית חדשה לדרך בה יש   98

האדם יוכל להבין ולהסביר את  Baconלדעתו של   .Aristotleגישה שונה מזו של , לחקור את הטבע

אין טעם לחפש אחר . בטבע אם ידע את המבנה של הדברים והדרך בה הם פועלים כל התהליכים

 :עדיף לחקור את הטבע כמות שהוא, Aristotleשל  -the necessary causes- 'סיבות'ה

 

                                                 
93 Nicolaus Copernicus 1473-1543 

94  Newton 1642-1727 Isaac 

95 Pierre de Ferma 1601-1665 

96  1623-1662Blaise Pasca 

97 1629-1695Christian Huygenes 

98  1561-1626Francis Bacon  



 46 

"It is best to consider matter, its conformation, and the changes of that 

conformation, its own action, and the law of this action in motion."
99

 

 

הדרך להגיע לכך אינה באמצעות השיטה הסכולסטית המשולה בעיניו לעכביש הפורש את רשתו 

אל עבר העולם אלא באמצעות איסוף שקדני של עובדות  -הרעיון הפילוסופי  –הלוגית מהמרכז 

סולם 'יש לבנות את ה 'איך'ר הבחיפושנו אח.  וביצוע ניסיונות כדרך איסוף הצוף על ידי הדבורים

. "Novum Organum-New Organon"שלב אחר שלב כפי שהוא מתאר בספרו  'האינטלקטואלי

להבדיל מהדרך הדדוקטיבית שבה (כל שלב מבוסס על תצפיות וניסויים אשר בדרך של אינדוקציה 

כך . של ניסויבונה את הנחת העבודה הבאה שאת אמיתותה יש לאשר שוב בדרך   Aristotle)פעל 

 :אפשר להתקדם שלב אחרי שלב

"Regularly and gradually from one axiom to another, so that the most 

general are not reached till the last"   100
 

 

העת החדשה מחזירה את המתמטיקה . היא המתמטיקה 'הדברים פועלים'כלי חיוני להבנת הדרך בה 

 : ועצמו שהדגיש את חשיבותה של המתמטיקה באומר Bacon למעמדה הפיתאגורי כדברי

 

"…the investigation of nature is best conducted when mathematics are 

applied to physics"……"if physics be daily improving, and drawing out 

new axioms, it will continually be wanting fresh assistance from 

mathematics"
101

  

 

Galileoגם  
ספר "וכדבריו . סבר כי למתמטיקה יש משמעות עמוקה והיא איננה כלי טכני בלבד  102

גם אמר כמוהם ".  העולם כתוב בשפה מתמטית שבה המשולש הריבוע והעיגול הם אותיותיו

Kepler
א זאת שכשם שהאוזן נועדה לשמוע והעין לראות כך נועד השכל לחשוב באופן כמותי ולל  103

Descartesנתן   "A Discourse on Methods"בספרו . הוא טועה באפלה
את הביטוי הממצה  104

.  המבטאת את החוקיות ההכרחית של היקום" מלכת המדעים"כאשר כינה את המתמטיקה לכך ביותר 

                                                 
99 )Kline, J. 2003ׂ(  

 שם 100

101 )Butterfield, H. 1968 (96' עמ 

102 Galileo Galilei 1564-1642 

103 Johannes Kepler 1571-1630 

104 Rene' Descartes 1596-1650 



 47 

הניסויים הכרחיים לדעתו כדי לברר איזו מבין . המתמטיקה היא הכלי האולטימטיבי להבנת העולם

 . כים האלטרנטיביות האפשריות מבחינה מתמטית היא הנכונההדר

 

There ought therefore to be a general science –namely mathematics-

….which should explain all that can be known about order and measure , 

considered independently of any particular application to a particular 

subject"
105

    

 

 : ובמקום אחר הוא קובע

 

אינני מכיר מאומה בדברים הגופניים זולת מה שניתן לתארו באורח זה או אחר במונחים של "

ומקבלים כמושא " כמות"מכנים  םדהיינו באמצעות מה שהגיאומטריי, צורה ותנועה, חלוקה

, אלא בחלקותיהם, גופנייםאינני מתעניין בכל הכרוך בדברים ה, יתר על כן. הוכחותיהם

היות ושניתן לספק באופן זה הסבר לכל התופעות .....ובהם בלבד, בצורותיהם ובתנועותיהם

 106."או אף לבקש למצוא כאלה, אינני סבור שיש לקבל עקרונות אחרים בפיזיקה....שבטבע

 

נאספות עובדות  באמצעות תצפיות וניסויים. 'שיטה המדעית'כל אלו הביאו ליצירת מה שמכונה כיום ה

באמצעים , שלב על גבי שלב תיאוריה המנסחת, נבנית, בדרך אינדוקטיבית.  איכותיות וכמותיות

הוא  המסקנה הנובעת , האלגוריתם המתמטי. את הקשרים בן המשתנים הכמותיים השונים, מתמטים

חון שוב ושוב מן הניסויים וניסוחו מאפשר יכולת ניבוי של תוצאות חדשות אשר באמצעותם אפשר לב

באופן זה נמצאה ותוארה חוקיות מובנית בטבע שאינה תלויה בשום גורם . את תקפות התיאוריה

מכילה בתוכה את כל הגורמים הרלוונטיים לחוק  ומתארת , המשוואה מבטאת את החוקיות. שמחוץ לו

 .באופן כמותי את היחסים ביניהם

 

 האסכולה הגאלנית בעת החדשה

 

מכה קשה לבסיס הפילוסופי והמדעי עליו הייתה מושתת נחיתו ויים שתיארנו הנקל להבין כי השינ

במקביל לכך חלה גם שחיקה חמורה בהרבה מההיבטים הרפואיים בתורתו של .  האסכולה הגאלנית

הרחיב  1537בשנת . אחת האבנים החשובות  שהתערערו בחומה הגאלנית הייתה האנטומיה. גאלן

                                                 
   98' שם עמ 105

 11' עמ). 2001. ג, קוטינגהאם( 106
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היתר לניתוחי גוויות וכתוצאה מכך הפכו אלו לשגרה בלימודי את ה Clement VIIהאפיפיור 

Vesaliousל  1538אפשר בשנת   107הידע שהצטבר  .36 'ע )Porter 2006(האנטומיה 
לפרסם   108

  De Humani Corporis Fabrica"  (On the fabric of the human body)" :הגדול  את ספרו

במסגרת הגאלנית אך בחינה של   Vesaliousלכאורה פועל  .109המתאר את האנטומיה של גוף האדם

כך למשל תיאור . Galenנטומית כפי שתוארה על ידי פרטי עבודתו מערערת מאד את התמונה הא

, Galenלפי , הדם. תפקידו של הדם והדרך בה הוא מתפשט בגוף היוותה יסוד חשוב בתורה הגאלנית

. דרך הורידים אל חלקי הגוף השונים, כיוונית-חד, בכבד וזורם בתנועה גלית' מתבשל, 'נוצר מהמזון

ם חודר אליהם דרך חרירים נסתרים במחיצה שבין חדרי ומעט ד pneumaהעורקים מכילים בעיקר 

Colomboקיום חרירים נסתרים אלו הוכח כשגוי על ידי  .הלב
שטען כי המחיצה בין החדרים   110

Fabrizioפרסם  1603בשנת  . אינה עבירה לדם
את תיאור האנטומיה של הורידים שכלל את   111

Harveyותר ל זו עזרה מאוחר י, תגליתו בדבר השסתומים שבורידים
לגלות את המבנה המדויק  112

בו    "De Moto Cordi"בספרו  1628שפורסמה  בשנת   Harveyעבודתו של . של מחזור הדם

 קשההיוו מהלומה   113תפקיד הלב ומערכת כלי הדם, תיאר את המבנה המפורט של מחזור הדם

 .  לתורתו של גאלן

 

 Galenמתחת לרבות מקביעותיו הרפואיות של והנה למרות שהקרקע נשמטה מתחת בסיס הפילוסופי ו

 . Inglisלמשך זמן רב כפי שכותב  הוות את התשתית המרכזית של הרפואה המשיכה שיטתו ל

 

 114"ברפואה היה זה עידן החושך, במובנים מסוימים היה הרנסנס עידן של תבונה"

 

. ים העתיקה וביווןהחולים המשיכו לקבל מרשמים שלא נבדלו בהרבה מאלו שרשמו הרופאים במצרי

היה משוכנע  Louis XIVהרופא של . שתן וזעה היו המובילים שבהם, אברי מין כתושים, צואה, מרה

                                                 
קנות רבה את פרטי עבודתם ועל ידי כך לפתוח ולחוקרים שאחריו להפיץ בדיי Vesaliousהמצאת הדפוס אפשרה ל  107

 .את השטח לדיון והשוואה בין חוקרים שונים

108  Andreas Vesalious  b.1514  

 De Humani Corpris Fabricaבספרו   (Leonardo di ser Piero daVinci 1452-1519)וינצי -לאונרדו דה 109

 .בות למפעל זהתרמו ר  (Gabriel Fallopio 1523-1562.וגבריאל פאלופיו

110 Realdo Colombo 1516-1559 

111 Girolamo Fabrizio 1537-1619 

112 William Harvey 1573-1657 

מעניין לציין בהקשר זה את תרומתה של הטכנולוגיה באמצעות יכולות ההגדלה של המיקרוסקופים הראשונים  113

זרימתו והספיקות הנדרשות לצורך , ח הדם בגוףוהשימוש בניסויים ובחישובים מתמטיים כדי לבסס מבחינה כמותית את נפ

 .חישובים אלו הראו בבירור כי מחזור הדם על פי גאלן לא עומד במבחן המציאות. כך
114 .)Inglis, B. 1965 (96' עמ 
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Boyle . 115כי ידיעה יסודית של אסטרולוגיה היא חלק בלתי נפרד מהשכלתו של הרופא
אשר  116

פא בדרכים זים המשיך לפעול כרואכפיזיקאי היה אחראי להתקדמות מרשימה בחקר הפיסיקה של הג

)   mistletoe(מסורתיות ורשם כתרופה לחולים במחלת הנפילה אבקה שנכתשה מצמח הדבקון הלבן 

  :בדרך מתן מיוחדת

 

"As much as will lie upon a sixpence, early in the morning, in black cherry 

water, for some days near the full moon"  

 

מדוע המשיכו הרופאים לאחוז בפרקטיקה הגאלנית למרות ? מוזר זהמה אפשר את קיומו של מצב 

כי בהעדרה של   Inglisכתשובה אפשרית לדילמה זו טוען ? שהיה ברור כי היא מעורערת מיסודה

חלופה טובה יותר נאלצו הרופאים להמשיך לטפל בחולים  על בסיס הידע והטכניקות הישנות אף כי 

להישען על סמכות מוצקה כלשהי , כמעט נואש, לרופאים היה צורך .היה ברור כי ערכן מפוקפק למדי

הזו סיפקה הפרקטיקה הגאלנית שעודנה והועצמה על ידי הרפואה סמכות את הבבואם לטפל בחולים ו

  . הערבית

 

החלו הרופאים לחפש חלופה לאסכולה , כזוה כתאו לפחות למה שנרא, בשאיפתם לודאות"....

בתי הספר לרפואה המשיכו . לא היה ניתן לדחותהכזו מצא ואולם עד אשר ת. הגאלנית

יחד עם תורתו של היפוקראטס והרופאים הערביים בעלי , בשינויים מתאימים, ללמדה

117."הסמכא
 

 

השימוש במונחים ובפרקטיקה של תורת המזגים מילא את הצורך של הרופא לפעול בתוך מסגרת 

היבט אחר לתופעה  .בתוך העולם הכאוטי בו פעל מחשבתית אשר אפשרה לו לארגן את עולמו הרפואי

החוקרים . עשרה-זו  מעלים חוקרים שניתחו את הקשר בין החולים לרופאים במאה השמונה תמעניינ

D&R Porter  טוענים לקיום של מעין סימביוזה בין הרופא לחולה . 

 

החולים  כימראה  מודרנית-חקירה של היחסים שבין החולים לרופאיהם בתקופה הקדם"....

118"עצבו את הרופאים והרופאים בתורם עצבו את החולים
 

 

                                                 
 "שיטה המדעית"סבר גם פרנסיס בייקון שהיה בין מניחי היסודות ל, אגב, כך 115

116 Robert Boyle 1627 –1691 

 102' שם עמ 117
   

118 )er,D. Porter R 1989Port (עמ ' VI  
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הייתה האסכולה הגאלנית כלי נוח לתקשורת בין הרופא לחולה , ובהעדר חלופה אחרת, ובהקשר זה

שהמשיך להשתמש במונחים גאלניים גם  Storchבמחקרה על הרופא הגרמני  Dudenכפי שכותבת 

  :עשרה-במהלך המאה השמונה

 

 Storchיבת לנקוט את מלא הזהירות כאשר אני מייחסת את תהליכי האבחון של אני חי"

, קור/תכונות כמו חום ,כמו גם לנשים שבאו אליו לטיפול ,לרופא. לסכמות של תורת המזגים

קרוב ,הנשיםכוונת . משמעותן יכולה להיות שונהלח היו קשורות להרכב הדם אף כי /יבש

והן מנסות לתאר את זרימת הדם הוא  ,דליל, סמיך, משתמשות במונחים כאשר הן, לודאי

 119"שבה משתמש הרופא ולז ןלהתאים את שפת דיבור

 

 

120 עיניים עצומות לרווחה
  

 

לא עלינו לפסוק באשר לתוקף של אחד או יותר מההשערות שתיארנו לעיל בכל הנוגע לסיבות 

ברצוננו לעסוק במניעות במקום זאת . שאפשרו את שרידותה של האסכולה הגאלנית כברירת מחדל

 . השיטה המדעיתאת בתחומי מדעי החיים והרפואה וליישם שהקשו על החוקרים והרופאים לנסות 

האחת בעלת אופי כללי והשנייה נובעת . שתיים מן המניעות האפשריות הללו קשורות לבעיית השונות

 . ישירות ממנה

הקשו מאד על השיטה המדעית  פות דתיותאמונות ודעות מושרשות היטב המעוגנות בהשק אין ספק כי

אלו עמדו לעיתים בסתירה כה ברורה לרעיונות החדשים עד כי . לחדור לתחומי מדעי החיים והרפואה

מדרג 'זו של היא כזו דוגמא לתפישה מושרשת . כוחם של אלו לא עמד להם מול הדוגמות הקיימות

על פי תפישה . The Great Chain of Beingאו בכינוי המרחיב שלו   -Scala Naturae -ה. 'הטבע

מושלם הכולל את כל השפע העצום של הבריאה באופן היררכי החל רציף ו, מדרגמהווה זו העולם 

בין שתי קצוות אלו נמצא כל . ועד לגורם המושלם ביותר ,וחסר הערך ביותר ,הפשוט, מהגורם הזעיר

צם שונותם מהווה חלק ממהות הטבע  מה שיתכן שימצא כולל כל הפרטים השונים זה מזה ואשר ע

 . שאין להכפיפו לחוקיות זולת זו הנובעת ממקורו

 

Popeהמשורר 
 ,את שירו 1734ׁ פרסם  בשנת 121

"Assay on Man of the Nature and State of Man, With Respect to the Universe"  

  :ובו הוא כותב 

                                                 
119 )Duden, B. 1991 (34' עמ   
 "בעקבות הזמן האבוד"רוסט מרסל פ  120

121 Alexander Pope 1688-1744 
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:  

"Vast chain of being; which from God begun, 

Natures aetherial, human, angel, man 

Beast, bird, fish, insect; what no eye can see 

No glass can rich; from infinite to thee 

 --------- 

Where one step broken, the great scale destroyed"
122

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 )Pope, E. 1734 (epistle I vii  
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The Great Chain of Being 

 

   

   

   
 

The Great Chain of Being: From Didacus Valades, Rhetorica Christiana 

(1579).   

 Reproduced here from Anthony Fletcher's Gender, Sex, & Subordination. 



 53 

 

את   'רפובליקה'המתאר בספר השביעי של ה Platoאת המקורות של מוטיב זה ניתן לזהות כבר אצל 

ממקור ראשוני ומושלם זה . שהוא פסגת הדברים שניתן לדעתם 'רעיון של הטוב'רעיון הרעיונות או ה'

ל מעצם השלמות ש. נובע הטבע כולו השואב ממנו את עצם קיומו ופועל על פי ההיגיון של בוראו

השפע שאנו חוזים .  לשלמות, באופן היררכי, מקור הרעיונות נובע כי הטבע שנוצר בדמותו מתקרב

כל דבר . בטבע מבטא את השלמות הזאת ומהווה תוצאה הכרחית הנובעת ממקורה האלוהי המושלם

אל לחקר הטבע לנסות לפענח את . שהוא פחות ממיצוי הפוטנציאל המלא של המקור המושלם לא יתכן

. עליו להתרכז בגילוי ותיאור שפע מרכיביו ואת המבנה ההיררכי המושלם של הבריאה, קי הבריאהחו

תפקידו וייעודו של חוקר הטבע הוא לחשוף את השפע בטבע ולשבץ את מרכיביו  בתצרף המתאר את 

ה גורם חיצוני אחראי ליצירת הטבע בצורתו הנוכחית והוא זה שקבע את ייעודו גם אם ז.  סולם הטבע

 .פעם-אינו ידוע לנו כעת או אף לא יהיה ידוע לנו אי

 

"…as the ideal of a reconstruction of the universe that shall exhibit the 

qualities of comprehensiveness, gradation, and continuity-alongside the 

experimental method and its collection of more or less unconnected and 

scattered scrapes of information" …to follow all the links of this chain {} 

till all their secrets are open to our mind"   

 

 את גלגוליו של  Lovejoyחקר   The Great Chain of Being: A Study of an Idea בספר בשם 

   123:הוא מציין עד כמה היה רעיון מדרג הטבע מושרש בין הפילוסופים ואנשי המדע .רעיון זה

 

"….many philosophers, most men of science, and, indeed, most educated 

men, were to accept without question-the concept of universe as a "Great 

Chain of Being" composed of an immense, or- by the strict but seldom 

rigorously applied logic of the principle of continuity, number of links 

ranging in hierarchical order from the meagerest kind of existence, which 

barely escapes nonexistence, through "every possible" grade up to the ens 

perfectssimum, or, in a somewhat orthodox version, to the highest possible 

kind of creature, between which and the Absolute Being the disparity was 

                                                 
של ' מושלם'ה ילמרות שהיו שהסתייגו ממנו כמו  וולטיר שלגלג על סולם הטבע  אשר הזכיר לו את המבנה ההיררכ 123

 חשמנים וכמרים ובתחתיתו המון העם, האפיפיור בראש סולם של קרדינלים
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assumed to be infinite- every one of them differing from that above and 

immediately below it by the least possible degree of difference"
124

 

 

מיטב החוקרים והפילוסופים במאות הראשונות של העת החדשה אשר תרמו רבות לביסוסה של 

נמצאת  תדוגמה אופייני  125. השיטה המדעית במדעים הפיסיקאליים אמצו את רעיון מדרג הטבע

Leibnizבדבריו של 
126     

 

"All the different classes of being which taken together make-up the 

universe are, in the ideas of God who knows distinctly their essential 

paraditions,…..so closely that it would be impossible to place others 

between any two of them since this would  imply disorder and imperfection. 

…..and since the law of continuity requires that when the essential 

attributes of one being approximates those of another…it is necessary that 

all the orders of natural beings form but a single chain"
127

 

 

מאורגנת היטב ונובעת ישירות , שאינה משתנה עם הזמן ורציפה מערכת סטטיתעקרונות אלו יוצרים 

מעבר למסקנות הנובעות מכך לחקר הטבע יש לרעיון מדרג הטבע גם משמעויות .  מהאל הטוב עצמו

  Selections:בספרו  Leibnizחברתיות ופוליטיות כדברי , מוסריות

 

"From what has been said it follows that the world is most perfect, not only 

physically, or, if one prefers, metaphysically, because that series of things 

has been produced in which there is  actually a maximum of reality, but also 

                                                 
124 )Lovejoy, O.A. 1936 (59' עמ  

  
אותו הזכרנו לעיל כאחד התורמים החשובים לביסוסה של השיטה המדעית אמץ את תפישת העולם   Descartesגם  125

ת במסגרת הגישה הדואליסטית המובעת במדרג הטבע ויחד עם זאת ניסה למצוא דרכים לשלב אותה עם השיטה המדעי

את הגוף יש להבין כמערכת מכאנית מתוחכמת ביותר הנתונה למרותה של הנפש בכל . שטענה כי הגוף והנפש חיים בצוותא

מכיוון שכך אין מניעה לחקור . הנפש מקנה לגוף את תחושותיו ומפעילה את תנועותיו. הנוגע לפעולות הרצוניות ולמחשבה

ניסיונות בכיוון זה נעשו . ת כמערכת מכאנית לכל דבר מבלי לפגוע בתפקידה המטאפיסי של הנפשאת הגוף בשיטה המדעי

שנה . את האנטומיה והפיסיולוגיה של פעולת הריאות כמערכת מכאניתשניסה לתאר  1661בשנת   Malpighi על ידי 

הידע במכאניקה , ין המחקר הרפואיהשילוב ב. מחקר בכיוון דומה של מערכת הכליות והשתן   Belliniלאחר מכן פרסם 

קסמו לרבים אך בפועל לא הצליחה גישה זו  Descartesוהשימוש הנרחב במתמטיקה וההסתמכות על הפילוסופיה של 

 .להגיע לתוצאות ממשיות ובכך ריפתה את ידיהם של המעטים שניסו ליישם את הגישה החדשה במדעי החיים והרפואה

126 Gottfried Wilhelm von Leibniz 1646-1716 

  144' שם עמ  127
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that is most perfect morally….The world is not only the most admirable 

mechanism but insofar as it is composed of souls, it is the best republic, 

through which the greatest measure of happiness and joy is conferred upon 

these souls, in which their physical perfection consists"
128

  

 

עקרון הרציפות מחייב את בחינתו של הטבע כמקשה רציפה . עקרונות אלו הועמדו במבחנים קשים

להכניס סדר וארגון בשפע הרצון לנסות  ,מאידך. בחינה של המינים באופן נפרד, בהגדרה, אחת ומונע

היום בין הראשונים שיצר שיטת סיווג שעיקריה מקובלים עד . האורגניזמים חייב יצירת שיטות סיווג

Linnaeusהיה 
השוודי שייצר מבנה היררכי המורכב מממלכות המחולקות למחלקות ויורד עד  129

Bufonאי רציפות בין המינים ולכן טען  ,בהגדרה, כל שיטת סיווג יוצרת. למין
כי  1748בשנת   130

שיטות אלו אינן . שיטות הסיווג הם כלי מלאכותי בלבד שנוצר רק לצורך נוחיותם של החוקרים

בתוך כעשרים שנה נאלץ . קפות את המציאות הטבעית שהיא בהכרח מורכבת לעין ערוך ורציפהמש

Bufon  לחזור בו מטענה זו ולהכיר  בכך כי עולם החי אכן בנוי ממינים נפרדים ומוגדרים היטב . 

מחקר של שנים . מחייב להניח כי הטבע סטאטי במהותו ,ונכשל בו, הועמד במבחןשגם העיקרון השני 

בות שכלל איסוף מידע  בתחום המאובנים הצביע בבירור על כך שעולם החי רחוק מאד מלהיות ר

ואורגניזמים , )ואנו מוצאים את עקבותיהם כמאובנים(מינים רבים שהתקיימו בעבר נכחדו . סטאטי

לנגד  זמיניםהיו אלו  ממצאים. 131רבים שקיימים היום התפתחו מאורגניזמים אחרים שהתקיימו  בעבר

Darwinעשרות ואף מאות שנים לפני פרסום עבודתו של  ני כל מי שחפץ להתבונן בהןעי
דגימות . 132

ככלי מדעי לחקר בעלי אך העיסוק בהם  של מאובנים מוזכרות כבר במאה החמישית לפני הספירה 

de Blanville  טבע  ,1822בשנת  . עשרה-תחילת המאה התשעהתפתח רק בחיים עתיקים 
שהיה  133

כשמו של תחום לימוד  ’paleontology‘את הביטוי   Journal de Phisiqueeהעיתון העורך של 

שפורסם בשנת  )Darwin 1859(" מוצא המינים"בספרו  .בעלי חיים עתיקים באמצעות מאובנים

אלו . כי המינים התפתחו ממוצא משותף אשר בו חלים תמורות במהלך הזמן Darwinטוען  1859

לרבות מינים רבים , את המגוון העצום שאנו מכירים כיום) לא הרףואף ממשיכים ליצור ל(יוצרים 

 –הנדבך השני של התיאוריה מסביר את המנגנון . שנכחדו ושאת עקבותיהם אנו מוצאים במאובנים

המאפשר את  התמורות שחלות במינים הקיימים לאורך השנים ואשר מביאות לידי  –ברירה טבעית 

                                                 
 שם 128

129 Carl Linnaeus 1707-1778 

130 1707-1788 Leclerc Comte de Bufon  George Louis 

 במחקריו באנטומיה השוואתית  Georges Cuvier 1769–1832להבנה זו תרם רבות   131

132 Charles Darwin 1809-1882 

133 Henri Marie Ducrotay de Blanville 1777-1850 
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 134כונותיהם מתאימות במיוחד לתנאי התחרות על משאבים בטבעכך שבכל זמן מתקיימים המינים שת

135 136. 

Kantמי שסייע בחילוצו של המחקר הביולוגי מהסד של מדרג הטבע היה 
שקבע בסוף המאה  137

העיקרון . עשרה כי כל מחקר מדעי תקף של הטבע יכלול חוקים מכאניים ומתמטיים בלבד-השמונה

) Ideas of the Reason(ים מרעיונות טרנסצנדנטליים הטלאולוגי ועקרונות השפע והרציפות נובע

ממילא לא ניתן לצפות . בלבד םועל כן אין הם עקרונות קונסיטיטוביים אלא עקרונות רגולאטורי

למצוא את ביטויים הניסיוני בטבע באשר בהיותם עקרונות רגולאטורים אין הם מציגים עצמם 

אחת אלא נפרש -היצירה האלוהי אינו מתגלה בבת לכן אין מניעה פילוסופית להניח שכוח. לחושים

לתהליך יש התחלה בבריאה הראשונית מתוך התוהו ובוהו אך אין לו סוף . לאיטו בתהליך אבולוציוני

הבריאה ההדרגתית הופכת את עולם הטבע . והוא מגלם בהתפתחותו את הכוונה האלוהית המושלמת

 ,שחיקה מתמדת של הדוגמות הישנותוספו לשנ  Kantטיעוניו של . ומשתנה עם הזמן ילדינאמ

הצטברות מידע ניסיוני רב שסתר את התפישות המוסכמות  הכין את הקרקע ליישומה של השיטה ו

 . המדעית במדעי החיים

Budachמכריז החוקר הגרמני  1800בשנת 
כי נוסד ענף חדש בתחום מדעי החיים ושמו ביולוגיה  138

Biologie  .  ענף זה הוגדר על ידי Treviranus
   :במילים הבאות   Biologie בספרו   139

                                                 
כתב בספרו  John Stuart Mill (1806-1873) הפילוסוף האנגלי   . התיאוריה של דארווין לא צמחה בחלל הריק 134

בדרכים השונות זו ", או כדבריו. שהיא לדבריו המפתח לחידוש ולהתפתחות, סוד הקדמה הוא השונות כי  "על החירות"

חברות ודעות , ההיסטוריה היא מאבק מתמיד בין פרטים. שבה מתקדמת ההיסטוריה משלב לשלב" מזו בתכלית השינוי

 אוטוביוגרפי כי הושפע מקריאת ספרו שלדארווין עצמו מזכיר בספרו ה. שבו שורד זה המתאים יותר לאתגרי תקופתו

Malthus  (Thomas Robert Malthus 1776-1834)  

מן הראוי להעיר כי למרות תרומתה העצומה ופורצת הדרך למחקר במדעי החיים בכלל ולמחקר הביולוגי בפרט הרי  135

ממשית לבדוק את התיאוריה  באשר אין  אפשרות' תיאוריה מדעית'מעצם טבעה קשה להתייחס לתיאוריה של דארווין  כ

 Poper (Karl Poper 1902-1994)הפילוסוף . באמצעות ניסויים פרוספקטיביים ועל ידי כך לאשר או להכחיש אותה

 –בהיותה מקרית  –באומרו כי מאחר והברירה הטבעית אינה יכולה    Darwinשל התיאוריה של " מדעיות"כפר לגמרי ב

מכיוון שכך  טוען . מסיבות של סימטריה לוגית אין היא יכולה לטעון לידע לגבי העבר לנבא מה יהיו המינים החדשים הרי

Poper כי אלו ששרדו ' עובדה'כי התיאוריה אינה אלא טאוטולוגיה באשר הטענה כי המתאימים שורדים נסמכת על ה

 .אינה מדע אלא מטאפיסיקה Darwinמתאימים והתיאוריה של 

מבדלת את עולם הביולוגיה מהעולם   Darwinלדעתו של מוצקין התיאוריה של  מהיבט אחר מעניין לציין כי 136

בניגוד לעולם הפיסיקאלי שבו הכרת הגופים והכוחות הפועלים עליהם מאפשרים  ניבוי . הפיסיקאלי במרכיב המקריות שבו

יים שלא ניתן לנבא את התוצאה באמצעות ידיעת החוקים המתאימים הרי בעולם הביולוגי הכוח המניע הוא שינויים מקר

העולם הביולוגי הוא מערכת שמארגנת את עצמה על ידי התאמה מתמדת לתנאים . אירועם או את תוצאות פעילותם

. כתוצאה מכך אין זה אפשרי לעשות רדוקציה של העולם הביולוגי לעולם הפיסיקאלי. השוררים בסביבה התחרותית

זו נמצא כי הדימיון של העולם הביולוגי לעולם הפיסיקאלי מנקודת  במאמר מוסגר נוסיף כי לקראת סיומה של עבודה

 המבט של המיקריות גבוה ממה שנוטים לחשוב

137 Immanuel Kant 1724-1804 

138 1776-1847 Karl Friedrich Budach 
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"The Object of our research will be the different forms and manifestations 

of life; the conditions and laws under which these phenomena occurs and 

the causes through which they have been affected. The science that concern 

it-self with these objects we will indicate as Biologie or the doctrine of 

life"
140

 

   

 ".והוא רעיון שהגיע זמנו, דבר אחד בלבד חזק מכל צבא שבעולם: "בכך התגשם מאמרו של ניוטון 

 

 בביולוגיהוהגישה הרדוקציונית השיטה המדעית 

 

ת היא השאיפה לבטא באמצעות ביטויים מתמטיים את החוקיות אחד מעיקריה של השיטה המדעי

תוצאות של התרחשויות או ניסויים שעדיין לא  ,באם היא אכן תקפה, ולנבא על פיה הקיימת בטבע

ביטויים אלו מתארים את הקשרים הכמותיים בין המשתנים השונים שנבדקו בתצפיות . התקיימו

תוצאות של ניסיונות נוספים שיעשו על משתנים אורם של לתקפות הקשרים שנמצאו תבחן . ובניסויים

בכך מבוטאת החוקיות שבטבע  באמצעות אלגוריתמים מתמטיים המתארים את היחסים . אלו

המשתתפים בניסויים  םהאובייקטי.  הכמותיים בין המשתנים השונים המאפיינים את המערכת הניסויית

שונות זו מחייבת להגדיר היטב את המשתנים . העשויים להיות שונים זה מזה אם במעט ואם בהרב

מהשונות שבין ) או אולי מושפעים רק באופן שולי(אותם בוחנים בניסוי ולוודא כי אלו אינם מושפעים 

בכך  עושה החוקר רדוקציה של האובייקטים השונים זה מזה למספר מוגבל של . הנבדקים םהאובייקטי

המבטא את החוקיות הגלומה בטבע ככל  האלגוריתםשל משתנים משותפים אשר מאפשרת את ניסוחו 

מהווה תנאי ) במספר מוגבל(העולה מכאן הוא כי גילוי משתנים משותפים . שזו נוגעת למשתנים אלו

הגישה הרדוקציונית עוקפת את בעיית השונות וסוללת . חוקי טבע-הכרחי ליכולת לנסח אלגוריתמים

 . קר הטבעאת דרכה של השיטה המדעית ככלי מרכזי בח

ניוטון ניסח  . בעת החדשהדוגמה לתהליך כזה נמצא בחוקים קוסמולוגיים ופיסיקאליים רבים שהתגלו 

, מסה, את חוקי התנועה הקובעים את מסלולו של הגוף הנע כנובעים ממספר קטן של משתנים כגון 

ם לפרטים רבים החומר ממנו הוא מורכב כמו ג, לצבעו של הגוף. והכוחות המופעלים עליו, מהירות

אותם , בדרכים דומות  פעלו חוקרים אחרים. אחרים השונים מאד זה מזה אין השפעה על חוקי התנועה

עשרה והשמונה עשרה -וכך הצליחו לפענח במהלך המאות השבע, הזכרנו בקצרה בתחילת הפרק

 .חוקים רבים בתחומים שונים של המדעים הפיסיקאליים

                                                                                                                                        
139 Gottfried Reinhold Treviranus  1776-1837 

140 )Roberts, J. R. 2003 (16' עמ 
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יסודות מועטים מקורם בשפע החומרים בעולם  דוקציונית לפיה בפרק הקודם ראינו כי הגישה הר

Mendleevלמרות זאת נדרשו שנים רבות עד אשר גיבש . כבר בעת העתיקה  תמקובל תההי
141  

בדרך   .הטבלה שמבטאת חוקיות בעולם הכימיה,  142'טבלה המחזורית של היסודות'את ה 1869בשנת 

ת מוצקות כגון זו של הפלוגיסטון ולהשקיע מאמצים לגילוי זה נדרשו הכימאים להתגבר על דוגמו

מצא דרך לארגן   Mendleevלכאורה מדובר באירוע  שולי שבו   .144  143רבים בזיהוי יסודות חדשים

באירוע מכונן  Scerriבפועל מדובר לדעתו של  אך, את היסודות הידועים באותה תקופה בדרך מסוימת

  :"The Periodic Table, Its Story and Its Significance"כפי שכתב בהקדמה לספרו 

 

 בודד כלי  ;הטבלה המחזורית של היסודות היא אחד הסמלים העוצמתיים ביותר במדע"

, לאמיתו של דבר אין למצוא בפיסיקה. הלוכד את תמציתה של הכימיה בדרך אלגנטית

 145".בביולוגיה או בענף אחר של המדע דבר הדומה לו

 

אותה , הראתה כיצד ניתן לארגן בדרך שיטתית Mendleevודות שהציג הטבלה המחזורית של היס

מן הראוי לזכור את    .146את המגוון העצום של החומרים השונים בטבע, ניתן לבחון באופן ניסיוני

                                                 
141 Dmitri Mendleev 1834-1907 

שבגרמניה ובו נקבעו המספרים והמשקלות האטומיים של  Karlsruhe-נערך קונגרס מדעי ב 1860בספטמבר  7 ב 142

. נמצא כי היסודות אשר בניהם יש דמיון כימי נמצאים במרחקים קצובים זה מזה.  .היסודות שייחסו לכל יסוד מספר טבעי

 .קצרמכאן ועד לגילוי הטבלה המחזורית הדרך הייתה קצרה ולא פחות מששה מדענים גילו אותה בתוך פרק זמן 

Mendleev  ולזכות במוניטין הכרוך בכך, היה הראשון לפרסם את עבודתו  
וקרא ליסודות  תאפלטון זיהה את היסודות עם הצורות הגיאומטריו. ליסודות יוחסו גם משמעויות מטאפיסיות 143

Stoicheia  הביניים הוסיפו  האלכימאים של ימי. כלומר הצורות שקבלו היסודות כאשר נוצרו מהחומר האמורפי הראשוני

מורכבים כל המתכות , Jabir ibn Hayyan (721-815)לדעתו של , את הגופרית והכספית לרשימת היסודות אשר מהם

שהיה  Theophrastus von Hohenheim (1493-1541)האלכימאי . ובכך כלל גם את המהויות המטאפיסיות שלהם

לכספית את המהות הנוזלית , כאשר נתן לגפרית את המהות הדליקההמשיך ופיתח רעיון זה  Paracelsusידוע גם בכינויו  

הכספית את הרוח והמלח את החלק , במישור אחר ייצגה הגפרית את הנפש. ולמלח את המהות של חומר שאינו דליק

   הגשמי של החומר

 Theבספרו  Boyle. עשרה החלו החוקרים לסגת מייחוס מרכיבים מטאפיסיים ליסודות-לקראת אמצע המאה השבע 144

Sceptical Chymist   מתאר בפשטות את היסודות כ-"Primitive and  Simple  " וככאלו שאינם מורכבים מכל חומר

   "Traite Elementaire de Chimie"שפעל כמעט מאה שנה לאחר מכן תרגם בספרו   Lavoisier (1743-1794)אחר

 The last point which analysis is"  ת היסודות כך שהםאת הגדרתו של בויל למונחים ניסיוניים כאשר הגדיר א

capable of reaching"   מעבר לניסוח של לבואזייה מן הראוי לשים אל לב כי ההגדרה האופרטיבית שלו תואמת את

 הגישה של השיטה המדעית לפיה הקביעה שחומר מסוים הוא יסוד נעשית על ידי ניסויים ואמצעי מדידה וכי היא תקפה עד

 .לאותו זמן שבו תמצא דרך לגלות כי מה שנראה לנו עד עתה יסוד ניתן להפרדה למרכיבים בסיסיים יותר
145 )Scerri, R.E. 2007ׂ 
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השאיר מקומות ריקים בטבלה ליסודות שעדיין לא התגלו אך בקיומם הוא לא כך שתרומתו הייחודית ב

את הדרישה כי תיאוריה מדעית תקפה יכולה לנבא  Mendleevבלה של בכך ממלאת הט. הטיל ספק

יש לזכור כי כל הידע שנצבר בפיסיקה של האטום ומכאניקת הקוונטים , יתרה מזו. ממצאים חדשים

במאה השנים שלאחר מכן מחזק ומעצים את המשמעות של סידור היסודות בטבלה ובכך מעניקה לו 

 . את החשיבות העצומה המיוחסת לו

ברפואה הייתה ם הגישה הרדוקציונית וישלדלג כדי לאפשר את ואולם המשוכה עליה נדרשו החוקרים 

לחפש עוגנים משותפים למגוון ולעושר הביולוגי הרב כדי להגיע לכך היה עליהם . גבוהה יותר

Bichatאת אחד הצעדים הראשונים בכיוון זה ניתן למצוא בעבודותיו החלוציות של  . שבטבע
147  

בנוסף למספר גדול , תאר בספריו מאות ניתוחים לאחר המוות שערך 1800-1803בין השנים  אשר

מסקנתו הייתה כי ניתן לאפיין את הגוף באמצעות  . 148בבעלי חייםשערך עוד יותר של ניתוחים 

רקמות אלו יגיבו בצורה דומה בתנאים של .  רקמות המפוזרות בחלקים השונים שלו תעשרים ואח

. ללא תלות באיבר בו הם נמצאים או בגוף בו נמצא האיבר, זאת, לפעולה של תרופות מחלה כמו גם

דרך להגיע לרדוקציה של המגוון העצום שמציגים האורגניזמים באמצעות לימוד  Bichatבכך הציע 

 )Haigh 1984(.  רקמות בלבד תוהבנת ההרכב של עשרים ואח

באמצע . אף יותר מרמת הרקמה גבוההארבעים שנה מאוחר יותר נמצאה דרך להגיע לרמת רדוקציה 

Hookeתיאור התא הראשון מיוחס ל .  Cell Theory)(המאה התשע עשרה פותחה תורת התא 
149
  

מופיע איור של חתך פיסת שעם המורכבת  125' ע )Micrographia  )Hooke 1665שבספרו 

תאי . ( cells,  Latin for cellula)ממבנים מסודרים אותם ראה במיקרוסקופ ואשר להם קרא תאים 

Swammerdamדם אדומים תוארו על ידי 
Leewenhoekeופרוטוזואות תוארו על ידי   150

151  

הרעיון כי התאים הם המרכיב הבסיסי של עולם .  1676בשנת   במכתבו לחברה המלכותית הבריטית

Okenמיוחס לחוקר והפילוסוף הגרמני והצומח החי 
  1805אשר כתב בשנת  152

  

"All living organisms originate from and consist of cells"  

 

                                                                                                                                        
מספר היסודות בזמנו של לבואזייה עלה לשלושים ושלוש ועד לאמצע המאה התשע עשרה נוספו עוד כשלושים  146

 Johannת בעלי דמיון כימי כמו ליתיום נתרן ואשלגן הוצעה על ידי הכימאי הגרמני העובדה שניתן לקבץ יסודו. יסודות

Dobernier (1780-1849) שהיה הראשון שפיתח את מושג השלשות. 
147 Marie Francois Xavier Bichat  1771-1802 

וטה וללא שימוש כדי להעריך נכונה את הישגיו יש לזכור כי לצורך מחקריו הסתפק בשימוש בזכוכית מגדלת פש 148

 .במיקרוסקופ

149 Robert Hooke 1635-1703 

150 Jan Swammerdam 1637-1680 

151 Antoni van Leewenhoeke 1632-1723 

152 Lorenz Oken  1779-1851 



 60 

 :  כי  Dutrochet 153מעט מאוחר יותר כתב 

 

"The cell is the fundamental element of organization……The cell is the 

fundamental element in the structure of living bodies, forming both animals 

and plants through juxtaposition"
154

 

 

. אולם נדרשו עוד שלושים וחמש שנה עד שהעובדות שנצברו התגבשו לתורה קוהרנטית ושלמה

Schleidenבין הבוטנאי  נוצר שיתוף פעולה 1838/9בשנים 
155
 : שטען כי 

 

"Every structural element of plants is composed of cells or their products" 

 

Schwann גוהזואולו
 : שטען כי  156

 

"The elementary parts of all tissues are formed of cells…..there is one 

universal principle of development for the elementary parts of 

organisms….and this principle is in the formation of cells"   

 

 

 :תוצאת שיתוף הפעולה הזה הייתה יצירת התיאוריה התאית האומרת כי

 .כל האורגניזמים מורכבים מתא בודד או תאים רבים .1

 .של החי םהתאים הם המבנים הבסיסיים והפונקציונאליי .2

 .Omnis cellula e cellula”". ם מתאים קודמיםכל התאים נוצרי .3

 

יצירת התורה התאית הייתה צעד בעל חשיבות יוצאת דופן  )Tavssoli )Tavssoli 1980לדעתו של 

 :בביולוגיה

 

לפני ניסוחה של תורה זו  . של הביולוגיה המודרניתהמבנה התורה התאית הניחה את יסודות "

 במהלך מאתיים השנים ובניגוד למדעים הפיסיקאליים שהתקדמ. הביולוגיה קפאה על שמריה

                                                 
153 Henry Dutrochet 1776-1847 

154  )Dutrechet, M.H. 1824 (166' עמ 
  

155  Jakob Schleiden 1804-1881 

156 Theodor Schwann 1810-1882 
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כדי להתפתח לביולוגיה חסרה הפרספקטיבה הנחוצה בצעדי ענק , העת החדשהמתחילתה של 

   157."בקצב של המדעים הפיסיקאליים

 

לאמור  ’Unifying concept' בהיותה  Mazzarelloאת חשיבותה של התיאוריה התאית מסביר 

יבים תיאוריה המאפשרת להסביר את המגוון העצום של הפרטים השונים באמצעות מספר קטן של מרכ

שהיא הבסיס ההכרחי לגישה הרדוקציונית שהביאה להישגים המרשימים במדעים  משותפים

 :הפיסיקאליים

 

התורה התאית דרבנה את יישום הגישה הרדוקציונית לפתרון בעיות בביולוגיה והפכה אותה "

תבנית זו הדגישה את התפישה של אחדות החיים . בביולוגיההמקובלת לתבנית הכללית 

........ רפובליקה של חלקיקים חיים יסודיים"הרעיונות בדבר היות האורגניזם  וקדמה את

ההכללות החשובות ביותר אחת את מהוות התורה התאית  יחד עם התאוריה של האבולוציה 

158"בביולוגיה
 

 

מילים אלו , " "reductionistic  approach, הם Mazzarelloלצורך עבודה זו מילות המפתח בדברי 

המשותפים לכל החי  –התאים  –משנמצאו מספר מצמצם של גורמים , עתה, ת העובדה כימבטאות א

אפשר לפתח תיאוריות שונות הנוגעות לתא ולבחון . אפשר להחיל את השיטה המדעית על הביולוגיה

תפקודו והאינטראקציות שלו עם תאים , בשיטות ניסיוניות את הגורמים המשפיעים על קיום התא

במגבלות הגדרת (שנלמד מחקירת תא שנלקח מאורגניזם מסוים תהיינה תקפות  המסקנות. אחרים

התפתחות זאת הקרינה מיד גם לתחום הרפואה . לתאים מאותו סוג באורגניזמים רבים) תנאי הניסוי

 : Mazzarelloבאשר לדברי 

 

בלי (המחלות נתפשו . התא נתפש גם ככגורם הבסיסי ביותר של התהליכים הפתולוגיים"

159"כשינויים שחלו בתאים של האורגניזם) לגורמים להם קשר
 

 

Virchowאת היישום המסודר של התורה התאית ברפואה ניתן לייחס 
 Cellularשבספרו   160

Pathologie    הוא דגל בהשקפה כי הגוף . ייסד למעשה את תחום הפתולוגיה של התא 1858משנת

    "A cell state in which every cell is a citizen": הוא רפובליקה של תאים

    161"מאבק בין אזרחי המדינה שנגרם על ידי כוחות חיצוניים" :אינן אלא ומחלות 

                                                 
157 Tavssoli 1980 
158 Mazzarello 1999 
 שם 159
160  1821-1902 Rudolph Virchow 

161 )Garrison, H. F. 1929( 
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כל חקירה של  שינויים פתולוגיים . תאים יכולים לשנות את צורתם ותפקודם כתוצאה מגיל או מחלה

כי   Virchowסבר  כתוצאה מכך. של האיבר או של הגוף כולו מתחילה בחקירת השינויים ברמת התא

כך למשל טען כי מחלת . מחלה לא יוצרת תאים מסוג חדש אלא נגרמת על ידי שינויים החלים בתאים

 . הסרטן  אינה אלא גידול נמרץ ופתולוגי של תאים קיימים

והביאה לאפיון   Bichatשל  והשלימה הלכה למעשה את עבודת  Virchowהעבודה השיטתית של 

הרדוקציה של . הפתולוגיים שלהם וזיהוי הקשר בין סוגי התאים לרקמות התאים השונים והמצבים

השונות האישית לתא ולרקמה נתנה בידי החוקרים שני מוטיבים משותפים בהם ניתן להשתמש על 

בכך באה על . מנת להפיק תובנות תקפות למגוון רחב מאד של אורגניזמים בכלל ואנשים בפרט

ל השיטה המדעית וסייעה לחדירתה המואצת למדעי החיים סיפוקה אחת הדרישות הבסיסיות ש

 . והרפואה

 

 הגישה הרדוקציונית בביולוגיה וגורמים אקסוגניים לאורגניזם

 

כחלק מהפעילות לגילוי מרכיבים משותפים לאורגניזמים שיאפשרו את יישומה של השיטה המדעית 

גורמים משותפים יתן לזהות שהם חלק מהאורגניזם נ) הרקמה והתא(נמצא כי בנוסף למרכיבים 

רבות לביולוגיה  םשהמחקר באינטראקציה בינם לבין האורגניזמים תר, אקסוגניים לאורגניזם, נוספים

דוגמאות מובהקות לגורמים . ולרפואה וסייע גם הוא להתבססותה של השיטה המדעית בתחומים אלו

יו עד לאחרונה גורם התמותה שה) חיידקיות וויראליות(כאלו נמצאות בתחום המחלות הזיהומיות 

 .העיקרי בעולם

 .162מחלות זיהומיות ויראליותהחיסונים כנגד הדוגמאות המוקדמות למחקר מסוג זה שייכות לתחום 

 תלמניעת אבעבועו   Varioulus -ה סהחיסון הראשון שנכנס לשימוש נרחב היה ההדבקה בווירו

כמו גם בכתבים של בית הספר לרפואה שיטה זו מוזכרת כבר בכתבים סיניים והודיים . שחורות

164פרסם  1796בשנת   . 373163 'ע )Garrison 1929(בסלרנו באיטליה 
Jenner  את ספרו :  

"An Inquiry into the Causes and Effects of the Variole Vaccine"
165

 

                                                 
ממציאים /מעניין לציין כי מחקרים רבים בתחום זה הביאו לתוצאות חיוביות מרחיקות לכת מבלי שהיה בידי החוקרים 162

 .  היכולת והידע להסביר את הסיבות להצלחה

אשתו של השגריר הבריטי בקונסטנטינופול שבטורקיה תארה במכתבה לידידתה  Lady Mary Wortlyהגברת  163

 : ת הנוהג הרווח לחסן הילדים במסיבות חברתיות המיועדות לצורך זהאבאנגליה 

"I am going to tell you a thing that I am sure will make you wish yourself here. The 

smallpox, so fatal and so general amongst us, is here entirely harmless by the invention of 

engrafting which is the term they give it" 

164 Edward Jenner 1749-1823 

165 Jenner 1796 
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את הדרך בה חיסן ילדים נגד אבעבועת שחורות באמצעות הדבקתם במוגלה שנלקחה מפרות בו תאר 

והטכניקה הנכונה " רעלן"תצפיותיו המדויקות להפליא מצביעות על הדרך הנכונה לטפל ב. חולות

 :לחיסון יעיל ובטוח

 

"….if either the puncture or the incision be made so deep as to go 

through it and wound the adipose membrane, that the risk of 

bringing on a violent disease is greatly increased" 
166

 

 

וללא הבנת היסודות , ניסיון נרכש, תגלו על יסוד תצפיותהחיסונים הראשונים שתוארו לעיל ה

בו המחקר היישומי צעד  ומיות הנגרמות על ידי חיידקיםההמחלות הזי לעומת תחום , זאת. המדעיים

רעיונות שונים הועלו במהלך אלפי שנים באשר לגורמים של המחלות . במקביל למחקר הבסיסי

Listerפרסם  1867בשנת . הזיהומיות
 Antiseptic Principle of the Practice"מר בשם מא  167

of Surgery"   בו כתב 

 

In the course of an extended investigation into the nature of 

inflammation, and the healthy and morbid conditions of the blood in 

relation to it, I arrived several years ago at the conclusion that the 

essential cause of suppuration in wounds is decomposition brought 

about by the influence of the atmosphere upon blood or serum 

retained within them, and, in the case of contused wounds, upon 

portions of tissue destroyed by the violence of the injury.
168

 

 

Pasteurטענות אלו נסתרו בעבודותיו של 
מיקרואורגניזמים לא נוצרים באופן אשר הוכיח כי   169

וכי הם האחראים לתהליכי התסיסה וגורמים למחלות מסוימות כגון מחלות של תולעי משי , יספונטאנ

 :לשנות את דעתו, כמו רבים אחרים,  Listerואז נאלץ גם  ומחלת  האנתרקס בבני אדם

 

But when it had been shown by the researches of Pasteur that the 

septic properties of the atmosphere depended not on the oxygen, or 

                                                 
 Medicine has never before": שג מהמדרגה העליונההי  Jennerפרסון ראה בגילויו של 'הנשיא ג 166

produced any single improvement of such utility" 

 
167 Joseph Lister 1827-1912 

168 )Lister, J. 1867(ׂ 

169  Luis Pasteur 1822-1895 



 64 

any gaseous constituent, but on minute organisms suspended in it, 

which owed their energy to their vitality, it occurred to me that 

decomposition in the injured part might be avoided without 

excluding the air, by applying as a dressing some material capable 

of destroying the life of the floating particles. Upon this principle I 

have based a practice of which I will now attempt to give a short 

account. 

 

Kochהחוקר הגרמני 
חיידקים  את הקשר בין ,בחלקה האחרון של המאה התשע עשרה ,ביסס 170

ארבעת טכנולוגיות לגילוי וזיהוי מיקרואורגניזמים וטבע את  ליכלהוא ש. למחלות זיהומיות

. למחלהערכי בין חיידק -חד-לפיהן ניתן לוודא את הקישור החד, הנקראים  על שמו, הפוסטולטים 

שימוש בקריטריונים אלו סייע בגילוי עשרות חיידקים פתוגניים גם כאשר התפתחות המחלה הייתה 

איטית מכדי לזהות בנקל את הקשר הסיבתי בין ההידבקות להתפתחות הסימפטומים של המחלה כמו 

 : עדיין הוגדרה כ 1884אשר במילון רפואי משנת  Syphilis -במקרה של מחלת ה

 

"A specific contagious non-infectious communicable by contact of 

the poison with a breach of surface or by hereditary transmission" 

   

, קשר שבין חיידקיםשל הובעקבות הרחבת הידע והעמקת ההבנה   Kochבעזרת העקרונות שקבע 

שיטות צביעה ויכולת לבודד ולגדל , יותפיתוח טכניקות  מיקרוסקופ, ומחלות זיהומיות ,ווירוסים

תרופות . בתנאי מעבדה חיידקים ווירוסים נפרצה הדרך לתרגום הידע המדעי לטכנולוגיות תרופתיות

 -ה. תהיו החלוצות מבין התרופות האנטי בקטריאליו )Cochran 2000(ממשפחת הסולפונאמידים  

Salvarsan  הוכן על ידיEhrlich  הפניצילין התגלה על ידי , 1908בשנתFleming   וחבריו בסוף

שנות העשרים ומגוון רחב של חיסונים סייע להכחיד הלכה למעשה את רוב מחלות הילדות כל אלו 

הפכו את הטיפול התרופתי במחלות זיהומיות להליך שיגרתי שהקטין באופן דרמטי את התמותה 

 . ממחלות אלו

ת בביולוגיה ובכך הבשילו התנאים ליישום הגישה הרדוקציוניעשרה -לקראת סופה של המאה התשע

חדירתה . ביולוגיה וברפואה המעבדתיתבחדירתה והתבססותה של השיטה המדעית התאפשרה 

 . נדון בפרק הבא שבו  היווה אתגר בפני עצמו ויישומה לתחום הרפואה הקלינית 

 

 

                                                 
170 Robert Koch 1843-1910 
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 מידה אחת לכל -פרק רביעי 

 מבוא

ליישום השיטה  ,פיות ומעשיותפילוסו ,הוסרו מניעות, באופן עקרוני, בפרק הקודם הראינו כיצד

, וקליניקה, פתולוגיה, פיזיולוגיה, ברפואה שלושה תחומיםבחן אם נ.  המדעית בביולוגיה וברפואה

עשרה הצליחה השיטה המדעית לחדור לשני התחומים הראשונים בהם -נמצא כי במהלך המאה התשע

 ,והבטיה הכמותיים, המדעית לעומת זאת כל ניסיון ליישם את השיטה.  המחקר הוא בעיקרו מעבדתי

 .   גם בתחום הקליני עורר התנגדות וקשיים

להפוך את מעשה מהאפשרות במאה התשע עשרה רבים של רופאים סתייגותם נדון בהבתחילת פרק זה 

רופא בהם מטפל ההחולים יסודה של התנגדות זו הוא בעובדה הברורה כי . הרפואה למדע כמותי

הרופא המטפל בחולה מסוים אינו יכול . עומד לגופו ואינו זהה לחברו כל מקרה. שונים מאד זה מזה

יים שבוצעו והנובע  מעיבוד כמותי של תוצאות ניס ,על כך שהטיפול המומלץ להמרלהרשות לעצמו 

הבסיס היחיד שהרופא יכול להישען . חולים יתאים בהכרח לחולה המסוים שלפניורב של על מספר 

מניסיונו ומניסיונם של ומהידע המצטבר שאסף , את החולה שלפניו וותעליו הוא הידע שצבר מהיכר

 .רופאים אחרים

התגברו ביתר ו בפסקה השנייה נדון בהתפתחויות חברתיות ופוליטיות שחלו במהלכה של העת החדשה

בעוד  .ברפואה הקלינית חייבו פיתוח כלים כמותייםאשר , שאת לקראת סופה של המאה התשע עשרה

החלטות שקבל הרופא עניינם הבלעדי של הרופאים והחולים הרי מהרגע שבו ההיו  שעד אותה עת

הציבור קבל על עצמו את מרב האחריות הכלכלית לטיפול הרפואי נדרשו כלים כמותיים  ברי תוקף 

 . באמצעותם יכולה המדינה לממש את אחריותה

התנגדות שיסודה במסורת בת  ,מעבר להתנגדות הפסיכולוגית העמוקה להפוך את הרפואה למדע כמותי

עמדו בפני מגמה זו קשיים ממשיים שמקורם , אלפי שנים הרואה במעשה הרפואה אומנות

 אות בפסק. םקליני יםניסויביצוע המובנים ב ובעיבוד הנתונים,  בקשיי מדידה, במתודולוגיות

יצד פותחו והרביעית נראה כיצד סייעה תורת ההסתברות בהתגברות על קשיים אלו וכהשלישית 

פיתוחים אלו התקבלו בסופו של דבר על . מתודולוגיות ניסיוניות שהותאמו לשימוש בניסויים קליניים

   .        והפכו לתקן המקובל דעת כל ענפיה של מערכת הבריאות

בפסקה החמישית והאחרונה של פרק זה נתאר כיצד שילוב כל הכלים הללו העביר את הרפואה 

רופא נדרש לטפל בחולים אך ורק בשיטות שהוכחו באמצעות ניסויים קליניים הקלינית לעידן בו ה

הגופים המבטחים לא הסתפקו בהוכחת היעילות והבטיחות של אמצעי , לא זו אף זו. כבטוחים ויעילים

הטיפול החדשים והתנו את נכונותם לשלם עבור טכנולוגיות רפואיות חדשות בהוכחות כי לטיפולים 
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, בכך השלימה השיטה המדעית.  אלו יש תועלת כלכלית עודפת על פני הקיימים) ויקרים(חדשים 

הוא נשוא המחקר והטיפול  'חולה הממוצע'מעתה ה. את חדירתה לתחום הרפואה הקלינית הכמותית

לטפל בחולה שלפניו בשיטות שנמצאו מתאימות לטיפול בחולה הממוצע תפקיד הרופא הוא . הרפואי

בכך נראה כי בעיית השונות האישית  . מקבל את הטיפול המיטבי לו הוא זכאיובכך להבטיח כי החולה 

 .רפואה מותאמת אישיתבאה על פתרונה באופן המייתר כל צורך ב

 

 ?או מדע 171אומנות -הרפואה

 

Leydenגרמני לרפואה פנימית המומחה ה
ולכן תמך בכל , "המדע שלנו"שהתייחס לרפואה כאל   172

באופן ברור בין העיסוק המעבדתי בבירור הפיזיולוגיה והפתולוגיה של הבחין , מאודו במחקר מדעי

 . האדם שהוא עיסוק מדעי במהותו לבין הקליניקה החייבת להישאר בגדר אומנות

שאינו רלבנטי לדיון , פעמי במהותו-המתח שבין אומנות למדע הוא כמו זה הקיים בין אירוע חד

כל . החוזרות על עצמן ונשלטות על ידי חוקי הטבע לבין תופעות, המשתמש ומתנסח בכלים מדעיים

חבצלות המים  ם הרבים של ציוריהכל אחד מ. התוצאה של הרגע בו בוצע, פעמי-מעשה אומנות הוא חד

. עומד בפני עצמו ומשקף את ההתרשמות הייחודית והחד פעמית של האומן בזמן יצירתו Monetשל 

פעמית מעצם -האינטראקציה הקלינית היא חדגם עשרה -לדעת רובם של הרופאים במאה התשע

החד פעמיות נובעת מהשונות האישית של החולים ושל הזמן הספציפי והמצב הספציפי שבו . מהותה

השימוש , הידע שרכש בפיזיולוגיה ופתולוגיה, ניסיונו של הרופא. היה החולה בזמן האבחנה והטיפול

יו של הרופא המיומן בבואו לטפל בחולה שלפניו אינם אלא כלים ביד, ובתרופות םבאמצעים היגייניי

בדיוק כשם שמיומנותו וניסיונו של הצייר האומן הביאו ברגע מסוים ליצירת מעשה האומנות 

 . הספציפי

עשרה כאשר רופאים מסוימים החלו לקדם שימוש בשיטות -השקפות אלו הועמדו למבחן במאה התשע

שונים בניסיון להכניס באופן שיטתי מימדים כמותיים הרופא לו מיוחסת זכות רא.  כמותיות ברפואה

Louisלתחום הטיפול הרפואי הוא 
, פעילות בבתי החולים הפכה. שעבד בבית חולים בפאריס  173

בתי החולים שמו את הדגש על בדיקה .  לדרך הפורמאלית להכשרת רופאים, לאחר המהפכה הצרפתית

במטרה המוצהרת להביא את המדע לרופא  ,יסטיקהוסטט ,שימוש נרחב בנתיחות שלאחר המוות, פיזית

מכאן ואילך  כי   Louis בהצהרה מרחיקת לכת אומר.  המטפל על מנת לעזור לו לתת טיפול טוב יותר

                                                 
אומנות "בטאו היפוקרטס וגאלן שדיברו על זאת בהמשך לדרך בה הת.  אנו משתמשים במונח אומנות בהקשרה הכללי 171

 " הרפואה

172 Ernst von Leyden 1832-1910 

173 Pierre Charles Alexander Louis 1787-1872 
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הגורם היחיד עליו . של הרופא בקידום שיטות טיפול 'אלוהיים'הלא ניתן יותר להסתמך על כוחותיו 

 ויקות ומפורטות שבאמצעותן תהפוך הרפואה למדע  ניתן לסמוך הוא ניתוח של סדרת עובדות מד

 

"We shall hear no more of medical tact, of a kind of divining power of 

physicians. No treatise whatsoever will continue to be the sole development 

of an idea, or a romance; but an analysis of a more or less extensive series 

of exact , detailed facts; to the end that answers may be furnished to all 

possible questions; and then, can therapeutics become a science"
174

 

 

בהקזת דם לטיפול בחולים בדלקת חוסר תועלת מחקר על  Louisפרסם  18' ע ]שם[ 1835בשנת 

 חולים שעברו הקזת דם מתו לעומת  ) 38%(ונה עשר מתוך ארבעים ושבעה הוא הראה כי שמ. ראות

לדבריו זו דוגמה לתועלת . חולים שלא עברו הקזת דםמה )25%(בלבד  תשע מתוך שלושים ושישה

שביישום השיטה הכמותית באשר רק באמצעותה ניתן להבחין בהבדלים בין שיטות טיפול שונות 

 . ולבחור את הטובה יותר

 

"it is impossible to appreciate each case with mathematical exactness, and it 

is precisely on this account that enumeration becomes necessary; by so 

doing the errors, [which are inevitable] , being the same in the two groups 

of patients subjected to different treatment, mutually compensate each 

other, and they may be disregarded without sensibly affecting the exactness 

of the results"
175

  

 

דוגמה נוספת לשימוש בנתונים כמותיים לתמיכה בהעדפה של טיפול רפואי  חדשני על פני הדרך 

Civialeהמסורתית מופיעה בעבודתו של האורולוג 
 םשחקר את היעילות היחסית של טיפול באבני 176

מבדיקת .  (lithotrity)השתן לעומת ריסוקם בכיס  (lithotomy)על ידי הוצאתם בניתוח בכיס השתן  

מהחולים שטופלו בשיטה החדשה  97.7%כי  Civialeההיסטוריה של כששת אלפים חולים מצא 

 . בלבד שטופלו בשיטת הניתוח המסורתית 78.4%החלימו לעומת 

במדגם ההנחה הסמויה עליה התבססו החוקרים שדגלו בשיטות הכמותיות היא כי החולים שקובצו 

ם ועל כן את המסקנות שנלמדות מקבוצה זו ניתן את כלל החולי  177לצורך איסוף הנתונים משקפים

ואולם מאחר וגם בקבוצה מצומצמת זו . הנמצאים במצב דומהבאוכלוסיה ליישם על כלל החולים 

                                                 
174 )Hagner, M. 2003 (19' עמ    

 19' שם עמ 175

176 Jean Civiale 1792-1867 

 .בכוונת מכוון איננו משתמשים במילה מייצגים שלה קונוטציות סטטיסטיות המקדימות את תקופתן ברפואה 177
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מאליו מובן . של הקבוצה 'ממוצע'קיימת שונות בין החולים המסקנות מתייחסות בהכרח לחולה שהוא ה

ה הממוצע הרי על אחת כמה אין לצפות שכלל לחול זההכי כשם שאף אחד מהחולים בקבוצה אינו 

ועל ואולם מהניסוי ניתן ללמוד מה הוא הטיפול המיטבי המתאים לחולה הממוצע . החולים יהיו זהים לו

 . הנמצאים במצב דומהבאוכלוסיה כי טיפול זה יתאים גם לכלל החולים  סביר להניח כן 

בשנת . וקת חריפה בעולם הרפואה הצרפתיהציתו מחלנחת הסבירות וה 'חולה ממוצע'הקונספט של ה

   הרופא ממונטפלייר.  27' ע] שם[הובא הנושא לדיון באקדמיה הצרפתית לרפואה  1837

d'Amador
 The grand" -טען כי הנושא העומד לדיון הוא עקרוני ומדובר בלא פחות מאשר ב  178

question of certitude in medicine"  .הרופא . פשטה אבסטרקטיתתורת הסיכויים אינה אלא ה

שעיקר מעיינו הוא הטיפול בחולה הספציפי העומד בפניו אינו יכול להסתפק בהשערות על סיכוייו של 

מי שעוסק  בביטוח ימי יכול להסתפק בידיעה . הרופא חייב לקבל החלטות על בסיס ניסיונו. החולה

ולצורך קביעת (את היכולת לדעת  אך כמובן אין לו, יטבעו-בממוצע-מאה ,שמכל אלף אוניות שיפליגו

תורת הסיכויים מתאימה . איזה מהאוניות יהיו אלו שיטבעו) דמי הביטוח אף אין לו צורך לדעת

שטען כי לא ניתן  Adam Smithהוא ציטט את . לחישוב נכון של דמי הביטוח אך חסרת ערך לרופא

שנרכשו בזמן נתון מאנשים  לסמוך על תורת הסיכויים בכלכלה מדינית מאחר וזו משקפת תובנות

שאף הרחיק לכת עוד יותר   Bernardבעמדה זו תמך גם . נתונים ולכן הן בלתי ניתנות להכללה

על מנת להיות כזו חוקי הרפואה . לרעיון שרפואה יכולה להיחשב כמדע ניסיוני-באופן עקרוני-והתנגד

אינם  Bernardוצעים כותב ממ יחישוב  179חייבים להתבסס על ודאות מוחלטת ולא על הסתברויות

 : לעולם אין הם משקפים מצב אמיתי כלשהו.  אלא פיקציה חסרת תועלת

 

"Let us assume that a physician collects a great many individual 

observations of a disease and that he makes an average description of 

symptoms observed in the individual cases; he will thus have a description 

that will never be matched in nature. So in physiology, we must never make 

average descriptions of experiments, because the true relations of 

phenomena disappear in the average; when dealing with complex and 

variable experiments, we must study their various circumstances, and then 

present our most perfect experiment as a type, which, however, still stands 

for true facts. In the cases just considered, averages must therefore be 

rejected, because they confuse, while aiming to unify, and distort while 

aiming to simplify.”
180  

                                                 
178   1802-1849 Benigno Juan Isidoro Risueno d'Amador 

 התנגדות זו של ברנרד תקפה לא רק לצד הקליני ברפואה אלא גם לפיסיולוגיה 179

180  )Menard, C. 1980 ( 
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Doubleאת יריעת הטיעון הרחיב 
המוטלת על  תששם את הדגש על השליחות  ההומניטארי  181

. תפקידו הראשי של הרופא הוא לאבחן נכון את המחלה ולנסות כמיטב יכולתו לרפאה. הרופא

, אין להפוך את הרופא למדען.  הגורם האנושיהשימוש בשיטה הכמותית יגרום לכך כי נאבד את 

 : ניסיון שנדון לכישלון מאחר וודאות ניתן למצוא אולי באסטרונומיה

 

"To strip away the individual in order to arrive at the elimination of all 

which is individual would have been able to introduce accidental to the 

question"
182

 

 

. הדייקנות אינה אנושית. הרפואה היא אומנות ודווקא השגיאה וחוסר הדיוק הם המאפיינים את האדם

השיטה הכמותית והסתמכות על האדם , מלבד זאת.  ולא במדע יהרופא עוסק בנרטיב ההומאניטאר

 :הממוצע תהפוך את הרופא למעין סנדלר כושל

 

"a shoemaker who after having measured the feet of a thousand persisted in 

fitting everyone on the basis of the imaginary model" 

 

Auber
 :אף טען כי הרפואה מעצם הגדרתה היא עיסוק נפרד ושונה ממדעי הטבע באשר 183

 

"Compared to other sciences, it resembles some of them, and contrarily has 

many differences with certain other ones; thus, for example, it has a much 

greater analogy with the moral, metaphysical, religious, and political 

sciences, while it differs essentially from the physical, chemical and 

mathematical sciences, by the nature of its laws as well as by the nature of 

its spirit"
184

 

 

d'Amiensלדעתם של  
185   &Bernard    אנו  הםלדברי.הפתולוגיהטיעונים אלו תקפים גם לתחום

אך . יכולים לערוך כרצוננו טבלאות של תוצאות פתולוגיות ולבנות מעין תמונה של האדם הממוצע

  :בכך לא נחכים יותר מאשר הסתמכות על הניסיון והאינטואיציה של הרופא

                                                 
181 Francois Double 1776-1842 

 שם 182
183 T.-C.-E. Auber 1804-1873 

 30' שם עמ 184

185 Frederick Dubois d'Amiens 1797-1873 
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"However, such an exercise was futile because it would result in a fictive 

being, a being of reason and far from having an exact idea of that which has 

to be found in dissections; one will have a pattern which is never found to 

model exactly in nature precisely because it will be always an assemblage 

of anatomical means"
186

 

 

במידה מסוימת של הפתעה ניתן למצוא הסתייגות משימוש במתמטיקה ושיטות כמותיות ברפואה גם 

Cauchyאחד מהמתמטיקאים המובילים בצרפת . אצל מתמטיקאים
התנגד חריפות לשימוש בתורת  187

 : וההסתברות מחוץ לתחומי המתמטיקה  באומר

 

"Let us therefore eagerly pursue the study of the mathematical 

sciences without letting them extend beyond their domain; and let us 

not imagine that we can approach history through mathematical 

formulas or sanction morality with algebraic theorems or integral 

calculus”
188  

 

Navierמהצד השני של המתרס ניסה 
. ן את המחלוקות ולהחזיר את הדיון לקרקע המציאותלמת 189

הוא טען כי אין לייחס משמעויות לשיטה הכמותית מעבר לרצון הפשוט לתת תוקף וייתר דייקנות 

 למסקנות שמסיק הרופא מניסיונו 

 

"It is not thought…that in applying statistical procedures and the calculus of 

probabilities to medicine, that the results obtained can be considered as 

theorems of geometry. It is thought only that more precision can be given to 

consequences deduced from observations, and that the application will be 

rendered less uncertain"
190  

 

                                                 
 28' שם עמ 186

187 Augustin Louis Cauchy 1789-1857 

 44' שם עמ 188

189 Claude Navier 1785-1836 

 23' שם עמ 190
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הרפואי , וולכן היה יכול לדון בנושא משני היבטי ,פנה לרפואהשטרם מי שרכש השכלה מדעית 

Gavarretהיה   והמתמטי
 Principes Generous de"עבודה בשם   1840הוא פרסם בשנת   191

Statistique Medicale"   שבה טען כי תורת הסיכויים אינה אלא ביטוי מתמטי פורמאלי ומדויק יותר

את האמת בטבע ניתן לגלות רק על ידי השימוש במתמטיקה באשר . אלידע האינדוקטיבי שצובר הרופ 

ואולם זו אינה . היא מבטאת את הסיכוי לקבל את הערכים הנכונים מתוך מרחב הניסויים והתצפיות

כל עוד . בהכרח האמת המוחלטת אותה יכול הרופא לגלות רק בדיעבד באמצעות הניתוח הפתולוגי

ל הנחות עבודה סבירות לצורך הטיפול אין הוא יכול לעשות זאת החולה חי והרופא זקוק להסתמך ע

  . אלא על ידי שימוש בסטטיסטיקה

, בגרמניה בה התפתחו האוניברסיטאות למרכזי מחקר בתחומים רבים. הויכוח התרחב למדינות נוספות

לא   אך התקבלו השיטות הסטטיסטיות ככלים חשובים למחקר המעבדתי, כולל פיסיולוגיה ופתולוגיה

Osterlenפרסם החוקר הגרמני  1874בשנת . בתחום הקליני
ספר הדן בשימוש בסטטיסטיקה   192

לדבריו כל מי שרוצה להפעיל כלים סטטיסטיים ברפואה חייב להיות מודע ליכולות . ברפואה

 : והמגבלות של השיטה

 

"Because if we want to use statistics in medicine, we must know most of all 

what statistics can accomplish in a field like ours, and what we can expect 

from it, and what we can not”
193

 

 

השיטות הסטטיסטיות רלבנטיות רק לצורך השוואת אוכלוסיות , בגלל השונות האישית הגדולה, לדעתו

השונות , ה שנוגע לטיפול בפרטבכל מ  .ולכן הן תהיינה שימושיות במחקרים של תמותה ותחלואה

 האישית והשינוי המתמיד בתנאים החיצוניים הופכים את השימוש בתורת ההסתברות לאשליה 

 

"we cannot speak of a calculation of probabilities in the strict sense of the 

term; for the great complexity and constant variation of all the 

circumstances render the safe application of general statistical results to an 

individual case impossible, and thus, make every attempt to submit the 

latter to exact computation a mere illusion” .194
 

 

                                                 
191 Jules Gavarret 1809-1890 

192 Friedrich Osterlen 1812-1877 

193 )Matheus, J. R. 1995(   

 65' שם עמ 194
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Cheever. האטלנטי סדברים אלו מצאו הד בצידו השני של האוקיאנו
 -יה הנשיא של השה  195

American Surgical Association ב תחת הכותרת"ציין בהרצאה בבוסטון שבארה: 

  ""The Value and the Fallacy of Statistics in the Observation of Diseases  

 : את הדברים הבאים

 

“The advocate of the numerical method, is sometimes, as one sided 

as the specialist. He is ready to forget that figures are not brains, 

tables not perceptions, and that recorded observations do not give 

the power of observing. The statistician is but too often as fallacious 

and extravagant in his conclusions as those who rely exclusively on 

physical signs; both equally overlook the rational part of 

medicine….of all dangers, a fallacious certainty is the greatest. A 

simple process of verification a posteriori, like the numerical 

method, never can be elevated to the dignity of a system, since it 

will be eternally true in medicine, that the problem is the individual. 

We know that this method must be still incompetent for the 

treatment of diseases”
196

 

  

נראה כי המאמץ המפרך והזמן הרב שנדרש כדי ליישם את השיטה המדעית בביולוגיה לא היה בהם  

 עשרה-במאה התשע רובה של הקהילייה הרפואית המשיך. כדי להביא ליישומה ברפואה הקלינית די

השונות בין . 'אומנות'לדבוק בתפישה כי טיפול בחולים אינו עניין למדע וכי הטיפול בחולה הוא 

פעמי שאינו רלבנטי לטיפול בכלים של -החולים  והאקראיות התלויה בזמן הופכת כל מפגש לאקט חד

הקלינאי של תחילת , למרות כל החידושים המהפכניים שהביאה איתה העת החדשה. יטה המדעיתהש

  . 197בדיוק כפי שהיה במשך אלפיים וחמש מאות השנים שלפני כן 'אומן'המאה העשרים נשאר 

 

 

 

 

 
                                                 

195 David W Cheever 1831-1915 

196   )Cheever, D. E. 1861( 

  

 שבידו השתכללו מאד ' כלי העבודה'אף כי   197
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 .האחריות על בריאות הפרט עוברת לידי הציבור

 

שבאסטוניה ביוני  Thalinאות העולמי ב באמנה שחתמו המדינות האירופיות החברות בארגון הברי

  :נאמר 2008

טית והמוסדית של כל מדינה תתקיים מערכת בריאות המאגדת את יכחלק מהמערכת הפול"

. ה לשמר ולשפר את בריאות הציבורתמטרשהמשאבים של האירגונים הציבוריים והפרטיים 

פעילות סייה כמו גם מערכת הבריאות כוללת שירותים אישיים ושירותים הניתנים לאוכלו

שביכולתם להקטין את של מגזרים אחרים ת וקביעת מדיניות יולויע על פעיהשפשנועדה ל

  198."וכלכלי, סביבתי, הסיכונים לבריאות שמקורם חברתי

 

) וליתר דיוק על הגופים הבין לאומיים הרחבים עוד יותר(הצהרה מרחיקת לכת זו המטילה על המדינה 

המלאה לשלומם ובריאותם של אזרחיהן היא שיאו של תהליך שהחל  את  המחויבות והאחריות

 .והתפתח באופן הדרגתי במשך מאות שנים

מהעת העתיקה ועד לאמצע תקופת ימי הביניים האחריות לבריאותו של הפרט נותרה בינו ובין 

, פשוטו כמשמעו, עיקרה של הדאגה לבריאות התמצה) למעט החיילים המשרתים בצבא. (משפחתו

            . 199כולת הקיום של הפרט החולה שעמדה בסכנה מוחשית כתוצאה מאבדן כשר עבודהבי

אחריות השלטון הוגבלה לעניינים הנוגעים לבריאות האוכלוסייה  והתמקדה בעיקר סביב שני נושאים 

אספקת מים ראויים לשתייה וטיפול במערכות . שחיוניותן לבריאות הציבור הייתה מן המקובלות

 . 200ביוב

את תחילת מעורבותו של הציבור בבריאותו של הפרט ניתן לזהות החל מהמחצית השנייה של ימי 

האופייני , גידול האוכלוסייה העירונית שבר במקרים רבים את מבנה המשפחה המורחבת. הביניים

והשמיט את הקרקע מתחת לבסיס המשפחתי הרחב שסיפק רשת ביטחון חברתית וכלכלית , לכפר

.  נוצר צורך למצוא מסגרות חברתיות שיחליפו חלק מהפונקציות שמלאה המשפחה המורחבת. לחבריה

                                                 
198 )Maripu,M., Danzon,M. 2008 ( 2פסקה  

  

 .לתופעות הכאב והסבל של החולה ממילא לא היו פתרונות משביעי רצון במיוחד 199

. שני נושאים אלו גדלה יחד עם התפתחותם של הערים הגדולות ולמעשה הפכו להיות חיוניים לקיומםחשיבותם של  200

מערכת הביוב העתיקה של רומא . היו בין ההישגים ההנדסיים הבולטים של התקופה -םאקוודוקטי –ערכות אספקת המים מ

הגופים של החברה ותר לקחו על עצמם מאוחר י. הביוב העירונית מהווה עד היום חלק ממערכת  Cloaca Maxima -ה

 . ביוב ובריאות הציבור, האזרחית בערים ובמדינות את האחריות לאספקת מים
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אשר כללה , על בסיס מקצועי, מגוון של גילדות מקצועיות שנוסדו בימי הביניים ספקו מסגרת חברתית

. אבטחת הכנסה בזמן מחלה וכיסוי הוצאות קבורה, מידה שונה של עזרה בכיסוי הוצאות רפואיות

ואלו התפשטו במדינות דוברות  22' ע )Saltman 2004( 1300ה שבהן נוסדה כבר בשנת הראשונ

 . גרמנית ובשוודיה

מכשול בפני , עוצמתה הפוליטית של האוכלוסייה העירוניתשהיו חלק מ, במהלך הזמן הפכו הגילדות

 .(Abel-Smith 1988)  ןכתוצאה מכך החלו המדינות לאסור על קיומ. התחזקותו של השלטון המרכזי

העלמות הגילדות . 1861ודנמרק בשנת  1798הולנד בשנת , 1789צרפת עשתה זו כבר בשנת 

הותירה את הצורך בכלים לביטוח סוציאלי ורפואי ואלו התמלאו על ידי רשת של אגודות וולונטריות 

"Friendly and Fraternal Societies"  )Chalupnicek 2009( שהתקיימו בכל רחבי  370' ע

 . 201 אירופה

  (Houtepen 2000) חברתית תתחושה סולידאריו, לדעת רבים, בסיס הקיום של אגודות אלו היה

 "כתחושה של שיתוף פעולה לא תועלתנית שהתבססה על הזדהות עם מטרות משותפות: "שהוגדרה כ

 : תפקידם של הארגונים היה לספק את רשת הביטחון לבריאות חבריה

 

שנתנו לחבריהם    ’friendly societies‘ -המגזר הגדול ביותר של ביטוח בריאות היה ה"

חברות .  על ידי רופאים שנשכרו לצורך זהפות ים ותרוטיפולכדי לכסות הטבות במזומן 

החברות כללו לא רק שכירים שהיוו את מרבית . מסוימות הוסיפו לכך טיפולי שיניים ועיניים

  202"מעמד הבינייםמ דולחבריהם אלא גם חנוונים וחלק ג

 

לקראת סופה של המאה התשע עשרה החל השלב הבא בתהליך העמקת המעורבות הציבורית ברפואה  

במהלכים של הלאמה נטלה המדינה על עצמה . 'מדינת רווחה'דרך למה שמקובל לתאר היום כב

 1883תהליך זה התחיל בשנת . מרכיבים נכבדים של הביטוח הסוציאלי שכלל גם ביטוח רפואי

                                                 
באשר בכל תקופת זמן  "dividing societies"הראשונים והפשוטים שבהם כונו . אגודות כאלו התקיימו במגוון רחב  201

 particular trade("רק כאלו שעסקו בתחום מסוים חלקם קבלו כחברים . חולק הכסף שנאסף בין החברים ששרדו

societies  (" או גרו בתחום מסוים")local town societies ("חלקם . האו פעלו תחת החסות של אציל מקומי או הכנסיי

. גמישות זו אפשר כמעט לכל אחד להצטרף לארגון שהיה לו נוח בו") . burial societies("התמחו במתן שירותי קברה 

רוב האגודות . דרך כלל מספר החברים נע בין עשרות למאות בודדות בעיקר אנשי המעמדות הנמוכים ועובדי מלאכהב

האגודות ספקו יותר מאשר ביטוח וכללו בהרבה מקרים מערכת חברתית שספקה גם בידור לחבריה . נוהלו על ידי חבריהם

מפגשים אלו יצרו תחושה של אחדות ואחווה . ח מקומייםבמסגרת מפגשים עיתיים שלא חסרו משקאות והתקיימו בבתי מרז

 .בין חברי האגודה

202  )Abel-Smith 1988( 
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Bismarckבגרמניה על ידי 
שבאמצעות מהלך זה נתן ביטוי לאמונתו הפוליטית בדבר תפקיד   203

   204:חברההמדינה ואחריותה ל

, ביטוח תאונות,ביטוח בריאות .אמר ביסמרק, ממזל רע ומסבלאין זה מוסרי להפיק רווחים "

אלו צריכים להתנהל על ידי . ספסרות פרטיתביטוח מחלות אל להם להיות נתונים לחסדי 

המדינה או לכל הפחות על יסוד עיקרון האחריות ההדדית מבלי שאנשים פרטיים יפיקו מכך 

 205."רווחים

 

בתוך זמן קצר עבדו רב הרופאים בגרמניה בשירות הרפואה הציבורית וכשישים אחוז מכל ההוצאה 

ועד לאמצע המאה  1887אוסטריה הצטרפה ביזמה דומה בשנת . לבריאות שולמה מכספי המדינה

לנוהג המקובל ברוב המכריע של  העשרים הפכה הרפואה הציבורית הממומנת  באמצעות מערכת המס

 . רופהמדינות אי

גרם לכך השילוב של ההסתמכות על יוזמה . ב הייתה איטית יותר"חדירת הרפואה הציבורית לארה

ההוצאות הנמוכות על טיפול רפואי שלא הכבידו באופן בלתי , מרכיב מרכזי באתוס האמריקאי, עצמית

וסייה וקיומם של האגודות הוולונטריות שכיסו בתחילת המאה כשליש מהאוכל, סביר על המפרנסים

כניסת טכנולוגיות חדשות הפכו בהדרגה את  .5' עמ )Gorman 2006(לחבריהם  ושילמו דמי מחלה

חלה עלייה תלולה  כתוצאה מכך . בתי החולים ממקום בו באו עניים למות למקום בו סופק טיפול יעיל

 -בתוך עשר שנים מתחילת המאה העשרים עלתה ההוצאה על בריאות המשפחה מ.  בהוצאות הבריאות

כאשר רובה . )U.S. Department Of Commerce 2004(  13% -מהכנסת המשפחה ל 7.6%

להגיע ב "בארהנאלץ גם אגוד הרופאים  1929בשנת . חולים-המכריע נבע מהוצאות לטיפול בבתי

המלצת האיגוד הייתה ליצור  . 206למסקנה כי הגיע הזמן להשתתפות ציבורית באחריות על הבריאות

-הראשונה בהם הייתה ה. פואי להמוניםרשת של רופאים שיתארגנו סביב בתי חולים ויספקו שירות ר

Mayo Clinic  שיטה זו התפשטה ברחבי ארצות הברית . רופאים 400שאיגדה סביב בית החולים

                                                 
203 Otto von Bismarck 1815-1898 

לא הפריעה לביסמרק לנצל באופן ציני את המהלך כדרך להתמודד עם צורה כה נאה האמונה החברתית שבוטאה ב 204

קוו כפי שצוטט על ידי -יכה במונרכיה ושימור הסטאטוסעליית הפופולאריות של התנועות הסוציאליסטיות ולהחזרת התמ

      Dawsonהאמריקאי  ההיסטוריון

"My idea was to bribe the working classes, or shall I say , to win them over, to regard the 

state as a social institution existing for their sake and interested in their welfare" 
205  )Ebling, M. R. 1994( 

  

 .ב"בארה תכלא פחות מתחילתה של רפואה סוציאליסטי  New York Times-י הכותרת במה שהוגדר בזעזוע על יד 206
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התוכניות . שהפכו לתוכניות במימון ציבורי     Blue Shield & Blue Cross-והניבה את תוכניות ה

 .  עוד יותר הרחיבו את הכיסוי הציבורי Medicaid & Medicareהממשלתיות 

 אתגרים העברת האחריות הארגונית והכלכלית מהפרט אל הציבור ומאוחר יותר אל המדינה יצרה 

שסבבו סביב הצורך למצוא דרכים לספק את השירות הרפואי ביעילות ובאיכות רצויים תוך  יםחדש

ניתן  ,על הפרטכל עוד הייתה האחראיות הכספית על בריאותו מוטלת . יצירת כלי תכנון ובקרה נאותים

משזו הוסרה . היה לסמוך על האינטרס של הפרט להשיג תוצאות מיטביות מבחינה מקצועית וכלכלית

הניצול . ובמקרה הרע אף ניצלה לרעה, להיות אדיש לעלות הטיפול, במקרה הטוב, מכתפיו הפך הפרט

סיכון זה כלל  . )Chalupnicek 2009( The moral hazard)('  הסיכון המוסרי'לרעה זכה לכינוי  

יותר למען רווחתו הפרטית  נכונות מוגברת של הפרט לקחת סיכונים גדולים , האחד. מספר מרכיבים

בטענות שווא  ומאוחר יותר את המדינה, ניסיונות להונות את האגודות, והשני, ביודעו כי הוא מבוטח

בקרה חברתית הדדית ברמה סבירה יכלה להשתמר כל עוד היה .  של מחלה ואי יכולת השתכרות

ובוודאי כאשר האחריות , גדלו ככל שאלו, אך. מדובר על גילדות מקומיות או אגודות אחווה מקומיות

 .עברה למדינה נדרשו כלים חדשים

וחוסר בכלי תכנון ובקרה הביאו עד מהרה להידרדרות ביעילות הכלכלית של " סיכון המוסרי"ה

מספר ימי המחלה הממוצע השנתי לעובד בגרמניה בשנת  .  )Ebling 1994(הרפואה הציבורית 

הרופאים . 1930יום בשנת   24.4והגיע לכדי   1925בשנת  17.6ר זה עלה ל מספ. 14.1היה  1900

ראו חולים בשיטת הסרט הנע וכאשר  הוכרה זכותם של החולים  לבחירת רופא נוצר תמריץ נוסף 

 .לרופאים לרשום ימי מחלה למטופליהם כדי לשמור על הכנסתם

כי בשלושים וחמש השנים  )U.S. Department Of Commerce 2004(ב מראים "הנתונים מארה

ההוצאה , עשרים וחמשעלתה ההוצאה הלאומית לבריאות פי  2004ועד  1970שחלפו משנת 

ההשתתפות זאת לעומת . ארבעיםפי    Medicareוההוצאה על תוכנית , שלושיםהממשלתית פי 

ם חוקרים שמרניי. בהתאמה 23%-ל 55%-באותם שנים מ ההוצאות הבריאות שירדהעצמית ב

מוצאים ,  )Newhouse 1996(  Randהמסתמכים על מחקר של מכון  )Gorman 2006(ב "בארה

קשר בין נתונים אלו וטוענים כי הסיבה לעלייה התלולה בהוצאה הציבורית נובעת ישירות מהקיטון 

 .בהשתתפות העצמית של הפרטים

גם אם היו בנמצא כלים בהם יכולה המערכת הציבורית להתמודד בהצלחה עם שאלת הסיכון המוסרי 

להתמודד רחבות בהרבה וכוללות גם את  המטלות איתן נאלצת המערכת הציבורית. לא היה בכך די

מדדים בדוקים בהם ניתן קיום אחריות המערכת הציבורית לספק טיפול איכותי מחייבת . הפן האיכותי

. להשוות את האיכות היחסית של טיפולים שונים במסגרת האילוצים הכלכליים שבהן היא פועלת

. לות לתועלת של שיטות טיפול שונותמכאן שנדרש פיתוח של מדדים תקפים להערכת היחס שבין הע

למדינה נחוצות מתודולוגיות בדוקות שבאמצעותן תוכל לתכנן ולנהל את הרפואה הציבורית ובכך 

 . לממש את אחריותה
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 אוכלוסיה אינה רק סך הפרטים שבה

 

עשרה מצאו הרופאים -משתי הפסקאות הראשונות של פרק זה ניתן להבין כי לקראת סוף המאה התשע

במהלך מאה זו התברר יותר ויותר כי השיטה המדעית המבוססת . צמם כלואים בין הפטיש לסדןאת ע

מרחיבה את הידע , על ביצוע ניסויים כובשת את מקומה בתחומים רבים של הרפואה המעבדתית

מצב זה יצר ציפיות להמשך . בביולוגיה ובפיסיולוגיה ומכינה את הקרקע לגילויים של תרופות חשובות

ציפיות אלו הועצמו על ידי הצרכים של המדינה והמבטחים . ותה לתחומי הרפואה הקליניתהתפשט

למרות מגמות אלו מתקשים הרופאים להשלים עם המחשבה שניתן להכיל .  שתיארנו בפסקה הקודמת

איסוף מידע רטרואקטיבי איכותי היווה מאז ומעולם . בתוך מעשה הרפואה ניסויים קליניים בחולים

אולם המחשבה כי ניתן לעבד מידע זה באמצעים מתמטיים . ך בה צברה הרפואה את הידעחלק מהדר

וליצור כלים כמותיים ברי תוקף ליצירת הנחיות טיפוליות שיתנו לרופא בטחון בתוצאה נראתה 

עוד פחות סבירה נראתה המחשבה שניתן להפיק תובנות משמעותיות מביצוע .  כיומרה חסרת בסיס

החולים אינם חיידקים שגדלים בצלחת פטרי או זרעי אפונה שניתן . פרוספקטיביים ניסויים קליניים

החולים שונים זה מזה במובנים כה רבים והאירועים המשפיעים .  לשתול בצורה מבוקרת בגינת המנזר

עליהן בכל רגע נתון הם כה אקראיים עד כי לא ניתן לשער כיצד ניתן להגיע מקיבוצם המקרי במסגרת 

יש גם להודות . קליני שנערך בזמן מקרי למסקנות ברות תוקף שיביאו תועלת לרופאים ולחוליםניסוי 

חולה 'כי הנימוקים שספקו התומכים בשימוש בשיטות כמותית בקליניקה שהתבססו על הקונספט של ה

הרופא זקוק לפתרונות ברמת ודאות גבוהה ובתנאים אלו יעדיף . לא היו חזקים במיוחד 'הממוצע

 .הבקי במלאכתו 'אומן'א לסמוך על ידיעותיו וניסיונו כמו כל הרופ

. כפי שכבר ציינו מספר פעמים אחד המקורות לבעיה היא השונות שבין החולים והאקראיות שבמצבם

המישור החברתי הוא דוגמה בולטת למערכת המכילה . והנה שאלות אלו אינן ייחודיות לתחום הרפואה

כל עוד . פיין על ידי התנהגות שבו הפרט מחליט על מעשיו לפי שיקוליואת כל מגוון האוכלוסייה ומאו

שררה ההנחה כי המקור לסדר חברתי הוא החוכמה והתכנון האלוהי לא עלה הצורך לחקור ולחפש 

ניתן לחקור תופעות חברתיות רעיון כי ה ,אך גם כאשר הנחה זו אבדה מתוקפה. אחר חוקים חברתיים

הדעה המקובלת הייתה כי אין זה , בדומה לדעת הקלינאים ברפואה. ומכיםבכלים כמותיים לא זכה לת

בעלי רצון חופשי , שונים זה מזה, סביר שניתן לחקור אוכלוסיות המורכבות מבני אדם רבים

שמעשיהם בלתי ניתנים לחיזוי וממחקר זה לנסח חוקים חברתיים במונחים מתמטיים בעלי תוקף 

 .  וכושר ניבוי

נמנע מהרצון אם . יים אלו עשויים למצוא פתרון באמצעות הצגה שונה של הבעיהוהנה מתברר שקש

 הסיכויבעלי תוקף וניסוחם בדרך מתמטית ונסתפק בציפייה לנסות ללמוד מה  חוקים חברתייםלגלות 

. אנו עשויים להגיע למסקנה שונהיקרה חברתי כזה או אחר לכך שאירוע  -ברמת האוכלוסייה-
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Bernoulli 207   אחד מהראשונים שעסק בפיתוח תורת הסיכויים ניסח רעיונות כאלו כבר במאה שהיה

 : עשרה-השבע

אבל יש דרך שתוליכנו אל מבוקשנו ותתיר לנו לכל הפחות לדעת בדיעבד את אשר איננו "

. לבררו מתוך תוצאות שנצפו במספר רב של מקרים דומים, כלומר, יכולים לקבוע מלכתחילה

תנהג לפי אותה ] או אי הופעתו[הופעתו של אירוע בעתיד , מיםיש להניח כי בתנאים דו

 208"המתכונת שנצפתה באירועים דומים בעבר

 

היה עניין רב ביכולת להעריך , עיסוק נפוץ משחר ההיסטוריה, לכל העוסקים בהימורים ומשחקי מזל

בפיתוח העיסוק השיטתי . סיכויים והסתברויות לנחש נכונה את תוצאות המשחקים עליהם הימרו

הופיע ספרו של  1545בשנת .  עשרה-אמצעים מתמטיים להערכות כאלו התחיל במאה השש

Cardano
209 Libre de Iudo Aleae""  )שבו הוא מנסה לחשב את ) הספר על משחקי המזל

בנסותו לחשב את  Galileo הרחיב את היריעה. 4' ע )Mayer 2004(ההסתברויות בזריקת קובייה 

Pascal, שני המתמטיקאים הצרפתיים החשובים בדורם. י קוביותתההסתברויות בזריקת ש
ו    210

Fermat
והניחו את היסוד לרעיונות ולשיטות המתמטיות של תורת  1654תבו בשנת התכ  211

 . )Bernstein 1998( 212ההסתברות

פיתוח תורת  . 213איסוף נתונים סטטיסטיים שימש אלפי שנים ככלי עזר לתכנון צרכי המדינה

אחת הדוגמאות . הסיכויים פתח את הדרך לניצול הנתונים הסטטיסטיים בתחומים  כלכליים מגוונים

התחילו להתפרסם רשימות של הספינות המפליגות והמגיעות  1696בשנת . לכך היא תחום הביטוח

רשימות אלו היו הבסיס לעסקאות ביטוח ימי שהסתמכו בהכרח על שאלת ההסתברות . גליהאננמלי ל

 1771בשנת . דמי הביטוח המבוקשיםגובה הסתברות אשר קבעה את , לשובה של ספינה בשלום

הביטוח הימי התרחב . הידועה עד היום Lloydsסוכני ביטוח והפכו לחברת הביטוח  79התאגדו 

היו חשופים לפגעי הטבע ואשר את שורשיהם אפשר למצוא אפילו בחוקי לתחומים רבים אחרים ש

                                                 
207 Jacob Bernoulli 1654-1705 

 136' עמ) 2009. מ, ליביו( 208

 
209 Girolamo Cardano1501-1576 

210 Blaise Pascal 1623-1662 

211 Pierre de Fermat 1601-1665 

בשם , אליו חבר פאסקאל שעבר מהפך דתי, בפאריז Port Royal  על ידי נזירים במנזר 1662בספר שפורסם בשנת  212

La Logic, au l'art de penser ודאות ומסביר כי בקבלת החלטות -דן בחלקו האחרון בשאלת קבלת החלטות בתנאי אי

יש לקחת בחשבון לא רק את התוצאות האפשריות של אירועים שונים אלא גם את ההסתברות לכך שיארעו כדוגמה לכך 

 מציינים המחברים את הפחד הציבורי מפני מכות ברק 

 הוא מי שעוסק בענייני המדינה statista-פירושו מדינה ו stato -המילה סטטיסטיקה מקורה באיטלקית שבה 213
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ענף ביטוחי חיים נצרך לנתוני לידות ותמותה כדי שיהיה   .90-93' עמ  )Bernstein 1998(חמורבי 

נתונים כאלו נאספו מספרי הכנסייה המקומית . אפשר לבצע את החישובים של דמי הביטוח הנדרשים

 Graunt על ידי 
 : בספר 1662והתפרסמו בשנת   214

  "Natural and Political Observations made upon the Bills of Mortality 1662 " 

Halleyהאסטרונום והמתמטיקאי 
טבלאות של תוחלת חיים הקשורות לגיל , בפעם הראשונה, יצר 215

 : וכדבריו. שאפשרו לחשב את הסיכוי של אדם למות בגיל מסוים

 

"If it be required at what number Years, it is an even Lay that a person of 

any Age shall die, this table readily performs it"
216  

 

Laplaceבסוף המאה השמונה עשרה בחן המתמטיקאי הצרפתי 
ישום אפשרי   217

בחינה זו הפיקה סדרת עבודות שסוכמו .  של תורת ההסתברות בתחומי החברה

 Essai Philisophique sur les"  -בשם 1814בספרו שפורסם בשנת 

Probabilities" תוצאות מחקרים שערך , השארבין , אלו מציגות עבודות .

Laplace  כגון -אקראיים לכאורה-על יציבות מופלאה של אירועים  שהצביעו 

למרות שאוכלוסיית פאריס , זאת. תאבדויות בפאריסהוה ,הרצח, שיעורי הפשיעה

מורכבת מאנשים שונים לגמרי זה מזה ולמרות שלכל אחד מאנשים אלו יש עצמאות 

כמו כן הראה בשנת .  או יתאבד, יפשע, הישר מוסרית להחליט באם ילך בדרך

גם אלו לכאורה  –כי את עודף הלידות של זכרים על פני נקבות בפאריס  1781

ניתן להסביר בכך שהוא נובע ישירות מהיחס בין  -אירועים אקראיים לחלוטין 

(מספר הזכרים והנקבות בפאריס ושיעורי הילודה  Porter 1986   . 94' ע )

של  תממחקרים אלו נראה כי תורת ההסתברות מאפשרת לחשב את הסיכוי להיארעו

את הסיכוי , גבוהה תבוודאו, תופעות חברתיות הנוגעות לאוכלוסיות שלמות ולנבא

ממצאים מפתיעים אלו הביאו את . לאירועם בעתיד Laplace לראות בתורת   

את הסיכוי להיארעות מקרה , אפריורי, הסתברות הרבה יותר מאשר דרך לחשבה

הוא קובע כי שימוש בכלים . תופעות מסוימות, אפוסטריורי, מסוים או להסביר

הסתברותיים עדיף על ניסוח חוקי טבע בצורת פונקציות כפי שהיה מקובל בפיסיקה 

כי כל הידע שיש לנו עוצמתה של תורת ההסתברות נובעת לדעתו מכך . הקלאסית

                                                 
214 John Graunt 1620-1674 

215 Edmond Halley 1656-1742 

216 )Bernstein, P. L. 1998(ׂ 
    

217 Pierre-Simon marquise de LaPlace 1749-1829 
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הדרך הנכונה . מקורו בתצפיותינו החושיות העשויות לשגות ולכן הוא מוטל בספק

לטפל בספק זה הוא לעבד את הידע בדרכים הסתברותיות ולאשר על ידי כך את 

כדוגמה לכך מזכיר . תקפותו Laplace את הדרך בה פתרה תורת ההסתברות את   

ת ואפשרה להראות כי מערכות אלו פועלות הטיפול המתמטי בתצפיות אסטרונומיו

למרות הטעויות והשגיאות הבלתי נמנעות , זאת, לאור חוקים ברורים וברי תוקף

בכך הופכת תורת ההסתברות לבסיס המוצק של  . 218ושאנו מבצעים בתצפיותינ

: וכדבריו. הידע האנושי "Strictly speaking it may even be said that 

merely all our knowledge is problematic; and in the small number of 

things which we are able to know with certainty, even in the 

mathematical science themselves, the principal means of 

ascertaining truth –induction and analogy- are based on 

probabilities; so that the entire system of human knowledge is 

connected with the theory set forth in this essay"
219

 

 

לדעתו עוצמתה של תורת ההסתברות כה גבוהה עד כי ניתן להפעילה לצורך קבלת החלטות חשובות 

 . בתחומים רבים שלא נחשבו עד אז כרלבנטיים לטיפול מתמטי

 

"if we consider the analytical methods to which this theory has 

given birth; the truth of the principles which serve as a 

basis……[of] their employment in the solution of problems requires 

the; establishment of public utility….[and] to the most important 

questions of natural philosophy and the moral science…. even in the 

things which can not be submitted to calculus, it gives the sure hints 

which can guide us in our judgment , and that it teaches us to avoid 

the illusions which ofttimes confuse us"
220

  

                                                 
 את רעיונות אלו  ושנים מאוחר יותר מצאו Mechanique celeste -לאפלאס כינה זאת תופעה זו המכאניקה השמימית 218

השתמש בהם כדי לפתח את התורה   )James Clerk Maxwell 1831-1879( דרכם חזרה למדעי הטבע כאשר מקסוול

הראה כי ניתן לבטא באמצעות תורת ההסתברות  את  Ludwig Boltzmann 1844-1906ינטית של הגזים ובולצמן הק

 . ההחוק השני של התרמודינאמיק

 
219  )Matheus, J. R. 1998 (10' עמ   

 15' שם עמ 220
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Taitמפרספקטיבה רחבה יותר טוען    Laplaceכאשר בוחנים את עבודתו של 
, כבדרך פלא, כי  221

או במילים אחרות חושף את הסדר   'סדר-אי'מתוך ה 'סדר' ההסתברות מציף לנגד עיננויישום תורת 

 הפנימי המסתתר בתוך מספר גדול של אירועים לכאורה אקראיים לחלוטין 

 

"We have at once, in place of the hopelessly complex questions of 

the behavior of innumerable absolutely isolated individuals, the 

comparatively simple statistical question of the average behavior of 

the various groups in the community. This distinction is forcibly 

impressed even on the non-mathematical, by the extraordinary 

steadiness with which the numbers of such totally unpredictable, 

though not uncommon phenomena as suicides, twin or triple births, 

dead letters, etc, in any populous county, are maintained year after 

year"
222

   

Galtonאו כדברי 
223   

 

"The law of frequency of error ….reigns with serenity and in complete self-

effacement amidst the wildest confusion. The huger the mob …the more 

perfect is its sway. It is the supreme law of unreason. Whenever a large 

sample of chaotic elements are taken in hand…an unsuspected and most 

beautiful form of regularity proves to have been latent all along"
224

 

 

Bernoulliובכך אין זו אלא חזרה על טענתו של 
 : מאתיים שנה לפני כן  225

 

רק  ביחשצריכה לה, לא כהלכהשבה המקריות אותה מילה מסתורית שכה רבים משתמשים " 

, כצעיף המכסה על בערותנו זהו צלם רפאים שיש לו שלטון מוחלט מאין כמוהו ברוח המצויה

                                                 
221 1831-1901 Peter Guthri Tait 

222 )Porter, M. T. 1986 (112' עמ 
 . 

223 Francis Galton1822-1911 

224 )Bernstein, p. l. 1998 (141' עמ   

225 Daniel Bernoulli 17001782 
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שמבטו מקיף , אבל הוא נמוג ומתפוגג לעיני הפילוסוף, המורגלת לראות אירועים רק במבודד

והוא נעלם ואיננו , סדרה ארוכה של אירועים ושהבחנתו אינה הולכת שולל אחר שונויות

  226"הפילוסוף לעצמו פרספקטיבה רחבה די הצורך לתפוס את חוקי הטבעכאשר נותן 

 

לעומת חוק המתואר . השימוש בתורת הסיכויים לצורך הביטוי המתמטי של חוקים יוצר מצב חדש

תורת , הנחקר טערכית המתארת את מצבו של האובייק-באמצעות משוואה המנפקת תשובה חד

על ידי כ "בדערכים אלו מתוארים . שונה הסתברותהם יש הסיכויים מספקת ערכים רבים שלכל אחד מ

שהוא הערך (עקומות אלו מאופיינות באופן מלא על ידי ערך הממוצע .  227תעקומות שכיחות נורמאליו

המודד את אופן הצטופפות הנתונים מסביב (וסטיית התקן ) המרכזי שההתפלגות סביבו סימטרית

ותיהם של גדלים פיסיקאליים כמו גם מדידות של תכונות מחקרים רבים מאד הראו כי מדיד). לממוצע

 .שבמרכזן עומד הממוצע תאנושיות מתפלגות על פני עקומות שכיחות נורמאליו

Queteletמגיעה ל  'אדם הממוצע'זכות הראשונים לטביעת המונח ה
 1823שהגיע  לפאריס בשנת  228

וחבריו   Laplaceלעבודותיהם של  עבמסגרת זו התווד. כדי להשתלם בטכניקות של מחקר אסטרונומי

מסקנתו של . שתארו את המשמעויות מרחיקות הלכת  ביישום תורת ההסתברות במדעי החברה

Quetelet לנסח חוקים בתחומי  ,למרות השונות האישית והאקראיות, ממחקרים אלו היא כי אם ניתן

של מצבים מסוימים שות תרחהסיכוי להעל סמך נתונים סטטיסטיים את , אפריורי, החברה שיקבעו

הרי משמעות הדבר היא כי מדעי החברה אינם ,  תופעות חברתיות -אפוסטריורי, ולהסביר, בעתיד

 : באמצעות מחקר מתאים על אוכלוסייה רחבה נגלה כי.  שונים באופן עקרוני ממדעי הטבע

"Whatever concerns the human species, considered en masse, 

belongs to the domain of physical facts; the greater the number of 

individuals, the more the individual is submerged beneath the series 

of general facts which depend on the general causes according to 

which society exists and conserved"
229

 

 

רה אינה שונה ממערכת מכאנית ועל כן כינה אותה בספרו משנת החב  ,Queteletטוען , מבחינה זו

 ,'mechnique social', 'physique social',  בכינויים כגון 1835
כמו כל מערכת מכאנית היא .  230

                                                 
 152' עמ) 2009 .מ, ליביו( 226
 .(Carl Gauss 1777-1856)עקומות אלו זוהו כבר באמצע המאה השמונה עשרה וקרויות כיום עקומות גאוס   227

228 1796-1874 Adolphe Quetelet 

229  )Porter, M. 1986 (52' עמ   

 של לאפלס mechnique celesteן את כינויים המזכירים כמוב 230
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כוחות אלו משנים בכל רגע את מצבה אך . פועלת תחת שווי משקל של כוחות רבים הפועלים עליה

 : אותו ניתן לקבוע באמצעות תורת ההסתברות -האדם הממוצע  -ויםשינויים אלו נעים סביב ממוצע מס

 

"In a given state of society, resting under the influence of certain 

causes, regular effects are produced, which oscillate, as it were, 

around a fixed mean point, without undergoing any sensible 

alterations"
231

 

חיילים סקוטים ואת גובה קומתם  5738את מידות החזה של   Queteletכדי לאשש את מסקנותיו חקר 

מגויסי חובה צרפתיים וגילה כי הם אכן נוהגים לפי התפלגות שכיחויות נורמאלית  100.000של 

 .מכאן הוא הסיק כי האדם הממוצע הוא טיפוס שהטבע שואף להפיקו .138' ע )2009ליביו (

 

הוא היה מייצג את טיפוס האומה הזאת אילו היה אפשר , אילו נמצא האדם הממוצע לאומה" 

בניה של אומה   .ייצג את טיפוס המין האנושי במלואוהוא היה מ, לזהותו מתוך כלל האנושות

, מצטברים סביב הממוצע שלהם כאילו היו תוצאותיהן של מדידות שנעשה אדם אחד ויחיד

 232"אבל במכשירים גסים די הצורך להצדיק את גודל השונות

 

יזיקה של הגופים בפ 'מרכז הכובד'האדם הממוצע הוא אמנם פיקציה אך זו שימושית לא פחות מאשר 

כדי להבין את התנהגות החברה אין צורך כלל לבחון את הפרטים . את האוכלוסייה 'מייצג'באשר הוא 

תכונותיו ואת ההתפלגות של הפרטים בחברה משני צידי , עלינו להכיר את האדם הממוצע. השונים

 היה מודע היטב למשמעויות האפשריות בתחום הרפואה  Quetelet  .עקומת הפעמון

 

"All the sciences tend necessarily to the acquirement of greater 

precision in their appreciations. The study of diseases and of the 

deformities to which they give place has shown the benefit derivable 

from the corporeal measurements; but in order to recognize 

whatever is an anomaly it is essentially necessary to have 

established the type constituting the normal or healthy condition "233
 

                                                 
231 )Matheus, J. R.1998 ( 

   

 )2009. מ, ליביו 232
233  )Matheus, J. R. 1995 (24' עמ 
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 "אדם הממוצע"את החולה הספציפי העומד בפני הרופא יש להשוות ל

 

" the consideration of the average men is so important in medical 

science , that is almost impossible to judge of the state of an 

individual without comparing it to that of another imagined person, 

regarded as being in a normal condition, and who is intrinsically no 

other than the individual we are considering. A physician is called to 

a sick person and, having examined him, finds his pulse too quick, 

and his respiration immoderately frequent etc. it is very evident, that 

to form such a decision, we must be aware that the characters 

observed not only differ from those of an average man, or one in a 

normal state, but that they even exceed the limits of safety. Every 

physician in forming such calculations refer to the existing 

documents on the science, or to his own experience; which is only a 

similar estimate to that which we wish to make on a greater scale 

and with more accuracy"
234

 

 

בה התקיים באותה תקופה ממש ש, עשרה-עבודות אלו שפורסמו במחצית הראשונה של המאה התשע

לא היה בהן די כדי לשנות את עמדות המתנגדים ליישום השיטות  ,הדיון באקדמיה הצרפתית למדעים

 . הכמותיות ברפואה הקלינית

Mendelוהנה באותה תקופה עצמה הציג 
בעלת סדר מתמטי מופתי , משנה סדורה בתחום הגנטיקה 235

את התפלגות התכונות בצאצאים באופן מושלם תארת המ, המסתמכת על שימוש בתורת ההסתברות

עבודה  . 236של הצמח ומאפשרת לנבא תכונותיהם של דורות רבים של צאצאים על פי תכונות הוריהם

נקבעות  השתוצאותי  הדרוויניסטיתזו עומדת לכאורה בניגוד למקריות הגמורה של תהליכי האבולוציה 

Galtonהמדען האנגלי . בדיעבד במבחן ההישרדות של המין
 Darwinבן דודו למחצה של  שהיה 237

                                                                                                                                        
   

 
 שם 234
235 Gregor Mendel 1822-1884 

מחדש בתחילת " התגלתה"זכתה לחוסר אימון והתעלמות עד אשר  1866עבודתו של מנדל שפורסמה כבר בשנת  236

 .  המאה העשרים
237 Francis Galton 1822-1911   
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נוכח כיצד בעזרת תורת ההסתברות יכול מנדל לנסח חוקי תורשה אשר לא זו בלבד שהם מסבירים 

הוא השתכנע .  באופן מושלם את תצפיותיו אלא מסוגלים גם לנבא את תוצאותיהם של ניסויים חדשים

ם במערכות מגוונות בעלות כי לגישה הסטטיסטית  המאפשרת  לחשב הסתברויות של אירועים אקראיי

יש יכולת לחלץ חוקיות בעלת תוקף שאינו קטן מחוקי ) כמו למשל במערכות חברתיות(שונות גבוהה 

כלי , כי יש להפוך את תורת ההסתברות לכלי מרכזי בחקר הטבע Galtonלאור זאת טען . הפיסיקה

 .שיכול להיות מיושם גם ברפואה

 'Scientific Naturalism'שכונתה טואלית הויקטוריאנית  טיעון זה התיישב יפה במגמה האינטלק

אמונה עמוקה זו בכוחה של תורת . ואחרים  Huxley, Spencerשאחדים מחבריה הידועים ביותר היו 

, לטעון כי המדע הוא הכלי שיצור את השלב הבא באבולוציה האנושית Galtonההסתברות הביאה את 

 נטי להשגת מטרה זו ואת הסטטיסטיקה ככלי המחקרי הדומינ

 

"The establishment of a sort of scientific priesthood throughout the 

kingdom, whose high duties would have reference to the health and 

well being of the nation in its broadest sense, and whose emolument 

and social position would be made commensurate with the 

importance and variety of their functions"   238
 

 

Pearsonיחד עם 
 ןאת הביטאו1901בשנת  Galtonיסד , שראה עצמו כתלמידו וממשיך דרכו , 239

Biometrika   שיוחד לפרסום מחקרים כמותיים בביולוגיה ורפואה תוך שימוש נרחב בשיטות

מקום רב לעבודות אפידמיולוגיות כמו גם לניסויים בביטאון זה ה מטבע הדברים הוקצ. סטטיסטיות

כל אלו הביאו להכרה בפוטנציאל שיש ביישום השיטות ההסתברותיות ברפואה וזו החלה . קליניים

-הדבר  בא לביטוי במינויים אקדמיים וממשלתיים של ביו. ציבור הרופאים והחוקריםבקרב לחלחל 

באנגליה )  (MRC- Medical Research Councilאי במועצה למחקר רפו םסטטיסטיקאי

' ע  ]שם[.ב והתפשטה לבתי חולים ומרכזים אקדמיים אחרים"בארה John Hopkinsובאוניברסיטת 

הקימה המועצה למחקר רפואי יחד עם המחלקה למחקר מדעי ותעשייתי ועדה  1926בשנת . 120-3

ביולוגים ורופאים כדי , פתולוגים, כימאים במטרה לקדם שיתוף פעולה בין  240'הכימותרפי'משותפת ל

הקימה המועצה למחקר רפואי  את  1931בשנת . לפתח באמצעות מחקר כמותי שיטתי תרופות חדשות

". תחת תנאים מבוקרים"כדי לבצע מחקרים רפואיים  Therapeutic Trials Committee -הועדה ל

 .128' ע ]שם[

 : יים שנה לפני כן כישאמר מאת Bernoulliבכך מתגשם חזונו של 

                                                 
238 )Porter, M. T. 1986 (134-5' עמ   
239 Karl Pearson 1857-1936 

 כימותרפיה במובן הישן של המושג המיוחס לכל התרופות ממקור כימי 240
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וכך תהפוך ההסתברות (אם כל האירועים מעתה ועד עולם יהיו נתונים לתצפית רצופה "

אזי ימצא כי כל דבר בעולם מתרחש משום סיבות מסוימות ) תבסופו של דבר לוודאו

את , אפילו בדברים הנראים מיקרים לגמרי, וכי אנו נאלצים לפיכך, ובהתאמה מסוימת לחוק

  241."ל הכרחיות מסוימת של יד הגורל כביכולקיומה ש

 

 

 

 .ניסויים קליניים כהלכה

ואחרים סללו את הדרך ליישום השיטה המדעית  Galtonמהתיאור לעיל עולה כי מאמציהם של 

בדיעבד מתברר כי לא היה די בהתאמת השיטות החישוביות של תורת ההסתברות . ברפואה הקלינית

מחקר הרפואי באשר עדיין חסרו המתודולוגיות הניסיוניות בהם יש להשתמש בתחום מיוחד לצרכי ה

עשרה היו ברובם ניסויים -מעט הניסויים שנערכו על ידי המשוגעים לדבר במאה התשע. זה

. והביקורת שנמתחה עליהם הייתה מוצדקת ברובה, על מספר קטן יחסית של חולים, רטרוספקטיביים

תחילת מופיע בפעם הראשונה בספרות רק ב 'ניסוי קליני'ע לגלות כי עצם המינוח לכן אין זה מפתי

 .   4' עמ )Elliott 1931(שנות השלושים 

מנקודת מבטו של החוקר העוסק בניסויים מעבדתיים הניסיון להעתיק את שיטות המחקר מהמעבדה 

גם אם נניח שהשיטות הסטטיסטית מטפלות היטב בבעיית השונות בין . לקליניקה נועד לכישלון

 דוגמה אחת לקשיים ייחודיים אלו היא בעובדה. החולים עדיין נותרו קשיים ייחודיים לתחום

. שהסיטואציה הקלינית מאופיינת בכך כי לעצם ביצוע הניסוי יכולה להיות השפעה על תוצאות הניסוי

.  עצם הידיעה כי החולה מטופל עשויה ליצור אצל החולה והרופא הטיה בהערכת תוצאות הניסוי

 והחולים הוצף במחלוקות הגדולות במאה השמונה עשרה מסביב את  סמיות הרופאיםהצורך להבטיח 

         Louis XVIועדת מומחים שמונתה על ידי . לשיטות טיפוליות אלטרנטיביות שהופיעו באותה תקופה

נשים . 394' ע )Mesmerism )Kapchuk 1998-נתבקשה לבדוק את יעילות שיטת ה בצרפת

מופנה הטיפול נבחרו על ידי המטפלים ונתבקשו לזהות את האיבר אליו  'מתאימות לטיפול'שהוגדרו כ

החולות . כאשר הן חשופות לטיפול או כאשר עיניהן מכוסות או נמצאות בחדר אחר מוסתר מהמטפל

זיהו היטב את איבר המטרה כאשר הן היו חשופות למטפל ונכשלו בכך לגמרי כאשר לא היה קשר עין 

חשמל 'סלק בסוף המאה השמונה עשרה נעשה ניסוי בטכנולוגיה שהתימרה ל  .בין המטופלת למטפל

 . מהגוף וגם בו הוכח כי כאשר מבצעים אותו באופן סמוי לטכנולוגיה זו אין ערך 'שלילי

הוא ) פלסבו( בקרת תוצאות על ידי השוואתן לתוצאות המתקבלות משימוש במרכיב חסר פעילות

מרכיב נוסף במתודולוגיות המוכרות והמקובלות במחקרים מעבדתיים שהיה צורך ליישמו במחקר 

                                                 
 152' עמ) 2009. מ, ליביו( 241
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הראשון שבו נכללה קבוצת חולים שטופלה בפלסבו מיוחס לרופא  המבוקרהניסוי הקליני .  יניהקל

Lindהסקוטי 
כי מתן מיץ , במסגרת תפקידו כרופא בצי הבריטי, 1747אשר הראה כבר בשנת   242

בתחילת המאה   31243' ע )Simon 2002(. לימון יכול למנוע צפדינה אצל מלחים במסעות ים ארוכים

Bingelהעשרים ניסה הרופא הגרמני 
לשכנע את המערכת הרפואית ביעילות החיסון למחלת   244

הקושי שעמד בפניו  נבע מהעובדה כי מחלת האסכרה  היא . 1894האסכרה שהוכנס לשימוש בשנת 

הוא הבין כי ללא תנאים של מחקר .  יקום בו היא מתפרצתבעלת ביטוי משתנה כתלות בעונה ובמ

ניסוי  1911-14בשנים   Bingelלכן ערך . מבוקר לא יוכל לבחון באופן אמין את יעילות החיסון

מניסוי זה . פלסבו נסיוב חולים בנסיוב רגיל וב תשע מאות שלושים ושבעהמבוקר פלסבו בו טיפל ב

יעבד התברר כי באם גיוס החולים לשתי הזרועות לא יעשה כאשר בד, בלתי צפוי, נלמד לקח נוסף

 . המקביל זרועי-במקביל יהיה כמעט בלתי אפשרי לגייס חולים לזרוע הבקרה וכך נולד הניסוי הדו

 זמנית נערך בסנטוריום לטיפול בחולי שחפת במישיגן -הניסוי המצוטט ביותר שכלל זרוע בקרה בו

 sodium gold-חולים ב 12בניסוי טופלו ) . 1926-31(ב חמש עשרה שנה מאוחר יותר "שבארה

thiosulphate  חולים תואמים קבלו מים מזוקקים  12-ו)Gold 1937( . במחקר זה מתארים

ת היא לאזן את מה האח. החוקרים במפורש את שתי הסיבות לביצוע מחקר סמוי ומבוקר פלסבו

 "נטיה הידועה לשמצה של המחלה לשנות את מהלכה באופן טבעי": שהחוקרים הכירו כ

אימון " :המוגדר על ידם כ. 'אפקט הפלסבו'והשנייה לאזן את מה שהיה ידוע לרופאים מזה זמן רב כ

 "העידוד שמספק השימוש בכל תרופה חדשה.....שנוצר ביעילות הטיפול

Fisherת מהלכים אלו הייתה ל תרומה חשובה להשלמ
אשר על בסיס מחקריו בתחום החקלאות  245

 'שילוש הקדוש'בכך הושלם ה.  בתכנון וביצוע ניסויים)  randomization(הכיר בחשיבות האקראיות 

-RDC.  אקראיים וכפולי סמיות, לפיו ניסויים קליניים  העשויים כהלכה חייבים להיות  מבוקרים

Randomized, double blind controlled study וכדבריו  : 

 

"The key words which emerged in the course of these inquires-

replication, randomization, and control- are now widely 

understood….. Replication is required …to add precision to our 

results by diminishing the error to which they are subject, and it is 

essential in a more important way, as supplying the only means of 

the estimate of such error. 

Although replication is essential in this way it is not sufficient 

without the added precaution of randomization, that is, the 

                                                 
242 James Lind 1716-1794 

 .הבקרה של ניסוי זה לא הייתה מושלמת באשר הניסוי לא היה סמוי 243

244 Adolf Bingel 1879-1950 

245 Ronald Alymer Fisher 1890-1962 
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assignment of the different treatments….. to guarantee the validity 

of the experiment, and in particular of the estimate of error to which 

it is subject. ….it was found that human judgment was very liable to 

err in this matter, that if one tries to think of numbers at random, one 

thinks of numbers very far from random"
246

 

 

שהפך להיות   "The Design of Experiments"בספרו  1935מתודולוגיה מלאה זו פורסמה בשנת 

. הקהילה הרפואית הפנימה את החשיבות שבביצוע מוקפד של ניסויים קליניים. ספר היסוד בתחום

Hillשנתיים לאחר מכן התבקש 
לכתוב סדרת מאמרים בנושא שהופיעו לאחר  Lancet -ל ידי הע  247

מלחמת העולם השנייה גרמה לכך כי ניסוי .  "Principles of Medical Statistics"מכן בספר בשם 

 )Fisher 1948(  1946ראשון שבוצע בקפדנות הראויה לפי המתודולוגיה של פישר בוצע רק בשנת 

את    "זמנית-בקרה בוניסויים שתוכננו בקפדנות ואשר כללו "שבו בדק בתנאים של  Hillעל ידי 

מתוך מאה ושבעה חולים שהשתתפו בניסוי שנמשך שישה . בסטרפטומיצין  בשחפת יעילות הטיפול

ההבדל . עשרה בקבוצת הביקורת-חודשים מתו ארבעה חולים בלבד בקבוצת הטיפול לעומת ארבע

 . והסיכוי לכך שהתוצאה היא מקרית היה פחות מאחוז אחד כבעל משמעות סטטיסטית אנמצ

פישר ראה בשימוש בשיטות הסתברותיות בביומטריה מהפכה מדעית בקנה מידה שאינו נופל 

הכריחה את העוסק בה לפתח מודעות למחשבה  ההגיאומטרי. מהתפתחות הגיאומטריה ביוון העתיקה

מתוך ביטחון הנובע מההגדרות , בדרך מופשטת, דבך על גבי נדבךבהירה הבונה את הנושא נ

החשיבה הלוגית מתקשה . המדויקות של כל שלב ובכך הרגילה את העוסק בה לחשיבה לוגית

ובעלי שונות גבוהה , לכאורה אקראיים, להתמודד עם ניתוח מציאות בה יש מספר רב מאד של נתונים

מציאות שאיתה מתמודדים תצפיתנים ונסיינים בכל . שמהם יש לחלץ חוקיות בעלת תוקף מתמטי

מכך מתחייב הצורך בפיתוח שיטות חדשות לביצוע תצפיות וניסויים ולדרך בה אנו . תחומי הרפואה

 . מנתחים את תוצאותיהם ומסיקים מהם מסקנות

 

"These phenomena come to our knowledge by observation of the 

real world, and it is no small part of our task to understand, design 

and execute the forms of observations, surveys or experiments, 

which shall be competent to supply the knowledge needed. The 

observational material requires interpretation and analysis, and no 

                                                 
246 )Fisher, A. R. 1958 (153' עמ    
247 Austine Bradford Hill 1897-1991 
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progress is to be expected without constant experience in analyzing 

and interpreting observational data of the most diverse type"
248

 

 

 :  וכדבריו, בפיתוח השיטות ההסתברותיות מהפכה מדעית  Fisherמכאן מובן מדוע רואה 

 

"….without the modern concept of frequency distributions, and the habit of 

thinking coherently in terms of frequent distributions, thought comes to a 

full stop"  

 

רשויות הבריאות והמבטחים הרפואיים , אומצה במלואה על ידי הקהילה הרפואיתמתודולוגיה זו 

 .לסטנדרט הזהב של הניסויים הקליניים, כפי שנראה בהמשך, והפכה

באופן כללי מובחנת  . יחד עם זאת יש להודות כי ניתן למצוא בספרות לא מעט הסתייגויות וספקות

ת של הרופא מהחולה שלפניו ושימת הדגש על רתיעה מהפיחות בערך החקירה וההתרשמות האישי

מתריע מפני הזלזול בהתרשמות האישית  Avron (Avron 2004). 'סטרילי'המחקר הרפואי ה

לדעתו רק באמצעות חקירה אישית זו ניתן להבין את השונות . והמעקב של פרטי החולים לאורך זמן

זו הדרך היחידה בה ניתן . האישית בה מתבטאת המחלה ולשפוט את מידת היעילות של הטיפול בה

ים הקליניים שסע בין החוקרים המחויבים לדעתו יוצרים הניסוי. להבטיח את שלומו וטובתו של החולה

שסע זה מוצא את ביטוי  גם . למחקרם לבין הרופאים מן השורה שעיקר מחויבותם היא לחולים

 .  של אוכלוסיות הבעיתונות המדעית שהסיטה את תשומת הלב מהחולה והמחלה לסטטיסטיק

 

ספרות הרפואית  שהיו נפוצים ב 'יםהרפואי יםהבלש'המסתורין שבמחלה והתובנות של "

 "הסטטיסטיקה תופסת יותר ויותר את מקומם של החולים. נדחקו לדפים האחוריים

 

האשמה זו מוגזמת במקצת היות וגם התומכים המושבעים ביותר של הסקת מסקנות מניסויים קליניים  

מדגישים את הצורך באינטגרציה של הידע והניסיון של הרופא עם העובדות הנובעות מהמחקרים 

 . אחר ואף אחד מאלו בנפרד אינו נותן תשובה מספקת לצרכים של הרפואה הקליניתמ

 

אשר  'עובדות'ללא מומחיות קלינית תשתלט עריצות ה. אין די באף אחד מהם כשלעצמו"...

חיצוניות מובהקות הן עשויות להיות בלתי ניתנות ליישום  'הוכחות'גם בהיותן מבוססות על 

מלהתדעכן ובכך הרפואה תחדל ה "ללא רנ, מאידך. פני הרופאאו להתאים לחולה הנמצא ל

   249"תגרום נזק לחולים

                                                 
 219' שם עמ 248

249 )Sacket, D. L, Rosenberg et al. 1996 (71-2' עמ 
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בנוסף לטיעונים עקרוניים אלו מועלות גם טענות ספציפיות כנגד מרכיבים שונים של המתודולוגיה 

כך למשל נדונות שאלות אתיות כגון ההצדקה לחשיפת חולים לטיפול . לביצוע ניסויים קליניים

חוקרים אחרים בוחנים את . )Miller 2002( )Resnik 2002(. ך ניסויים קלינייםבפלסבו במהל

וכפולי הסמיות  הם אכן סטנדרט הזהב בכל תנאי , השאלה האם הניסויים המבוקרים האקראיים

)Grossman 2005; Grossman and Mackenzie 2005( .  Upshure   2005בשנת חוזר 

המבוסס על מחקר קליני השיטה הכמותית ברפואה במאה התשע עשרה וטוען כי  לניסוחים של מתנגדי

מנבאים לכל היותר את הסיכוי  meta analysisניסויים כפולי סמיות ואקראיים כמו גם ניתוחים של 

 : וממילא תפעל כמצופה  שתרופה מסוימת תפעל כמצופה ואחרת לא

 

חות אותנו בהכרח ונתוני מובהקות כשלעצמן אינן מנמהסוג הזה ולכן העובדות " ...

העובדות כשלעצמן אינן מורות לרופא מה . ורווח הסמך אינם מחויבי המציאותסטטיסטית 

  250"לעשות ואין להן עוצמה אפיסטמולוגית או מוסרית

וטוען כי   )Worrall 2002(חוקר אחר מסתפק בתקיפת חשיבות גורם האקראיות בניסויים הקליניים 

ניתן להסיק בוודאות  הטענה כי מניסוי כזה . על ניסוי שאינו כזהבהכרח אי אינו עדיף ניסוי קליני אקר

גבוהה יותר על סיבתיות מאשר בהשוואה לבקרה באמצעות נתונים היסטוריים אין לה על מה 

יחיד שיש לאקראיות הוא בסילוק הטיות בבחירת חולים וזאת אפשר להשיג גם הערך ה .להתבסס

 . באמצעים אחרים

כל השאלות והספקות המטרידות הללו לא היה בהם כדי  לערער ולו במעט את הפיכתם של הניסויים 

 .  הקליניים לכלי מרכזי במחקר הפרמצבטי

 

 

   Evidence Based Medicine -ה "רנ: נסמכת הוכחותרפואה 

 

פיתוח המתודולוגיות לביצוע ניסויים פרוספקטיביים העונים על הדרישות של השיטה המדעית ענה 

הראינו לעיל . רפואית וכלכלית  לציבור ולפרט, לצרכים של גורמים רבים ונמצא כי הביא תועלת רבה

ציבור כי העברת עיקר נטל האחריות על הבריאות מהפרט אל הכלל חייב פיתוח כלים שיאפשרו ל

 Food & Drug Act -חוקק הקונגרס האמריקאי את ה 1906בשנת . להתמודד עם אחריות חדשה זו

 1938בשנת . שיצר את המסגרת החוקית והמנגנון באמצעותו מפקחת המדינה על תחום הבריאות

חקירת האירוע הובילה עד מהרה . נפטרו כמאה איש משימוש בשיקוי רפואי שהכיל אתילן גליקול

                                                                                                                                        
    

 
250  )Upshure, E. G. R. 2005(  
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כדי לממש זאת הוספה לחוק . כי יש להדק את הבקרה על הייצור והשיווק של התרופות למסקנה

אסון .  דרישה כי על היצרן להוכיח כי כל מוצר תרופתי שברצונו למכור לציבור בטוח לשימוש

251-התלידומיד בשנות השישים עיצב את תפיסת עולמו הנוכחית של ה
 FDA ב אשר מאותה "בארה

כדי למלא אחר .  שיווק של כל תרופה חדשה בהוספת הדרישה להוכחת יעילותעת התנה את אישורה ל

כי הוכחה לכך יכולה להתקבל רק לאחר בדיקת התרופה המבקשת את אישור  FDA-דרישה זו קבע ה

, ניסויים פרוספקטיביים, כלומר, הרשויות באמצעות עריכת סידרה של ניסויים קליניים ראויים

מנקודת מבטה של התעשייה היו לדרישות אלו צדדים חיוביים . 252סמיות וכפולי, אקראיים, מבוקרים

עול כבד על התעשייה , כפי שעוד נראה בפירוט להלן, מחד הטילו דרישות אלו. ושליליים

ביצוע ניסויים בהיקף רחב כפי שנדרשו על ידי הרשויות נתנה בידי התעשייה , מאידך. הפרמצבטית

באמצעות ניסויים אלו  ניתן לשכנע רופאים להשתמש במוצרים  כלי רב עוצמה בתחום השיווק באשר

 . 253החדשים

כדי למלא אחר אחריותן הקימו כל המדינות המפותחות במהלך המאה העשרים רשויות בריאות 

254ה  'רשות על'כחלק מתהליכי יצירת האיחוד האירופאי יצרה זו . משלהן
 EMA –  שקבלה על עצמה

הפיצול בין . איחודת הלאומיות בכל הנוגע לרישוי תרופות בחלק ניכר מתפקידיהם של הרשויו

הרשויות השונות בעולם והצורך לקבל רישוי מכל אחד מהן מכביד על התעשייה וגורם להוצאות 

מגמה מתמדת בשנים האחרונות כתוצאה מכך מתקיימת . מיותרות ודחייה בהגעת מוצרים חדשים לשוק

 . מתוך מטרה להגיע לכללי רישוי אחידים בעולם ולציה של הרגקונסולידציה ניסיון להגיע לשל 

 

במהלך המחצית השנייה של המאה העשרים ככלי מרכזי , מיסוד הדרישה לשימוש בניסויים קליניים

על פי הערכות שמרניות . בהערכת יעילותם ובטיחותם של תרופות הביא לעלייה עצומה במספרם

היקף גדול זה יוצר בעיות . ניסויים קליניים בעולם מבוצעים כיום בכל רגע נתון מעל חמישים אלף

זקוק לכלים שיאפשרו לו  255הרופא המטפל המוצף בזרם גובר והולך של טכנולוגיות חדשות. משלו

הגידול התלול . לבחור מבין טכנולוגיות המוצעות את זו שתיתן את הטיפול המיטבי לחולה שלפניו

) אשר לחלק ניכר ממנה חשופים גם החולים(ע במספר האופציות הטיפוליות והתפוצצות המיד

מחקרים . בכנסים מדעיים ובאינטרנט מחייב יצירת כלים לטיפול בבעיות אלו, בעיתונים רפואיים 

היכולת או הזמן לעשות  את רבים הוכיחו כי ללא קיבוץ ועיבוד מתאים של האינפורמציה אין לרופאים

מספר השעות שהיה על רופא להקדיש חישב ומצא כי  Weatherall 1994(  . Alper(זאת בעצמם 

 .)Alper 2004( לקריאה של אלפי מאמרים ובחינתם ההשוואתית הייתה חורגת מכל תבנית מעשית

                                                 
251  Food & Drug Administration 

 גם תרופות שלא מלאו אחר הדרישות הללו FDA-במקרים יוצאי דופן יאשר ה 252
  .לביקורת קשה –כפי שנראה להלן  –ולציבור הרופאים זוכה , לרשויות, סימביוזה זו בין חברות התרופות 253
254 European Medicines Agency 

 תרופות ומיכשור רפואי, ת  אמצעי אבחוןטכנולוגיות אלו כוללו 255
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 Evidence'  -רפואה נסמכת הוכחות  -ה"רנ צרכים אלו הכינו את הקרקע להתפתחות הדוקטרינה  של

Based Medicine'  .בניסוי הבודד אלא בוחנת מספר גדול של ניסויים  תזו אינה מתעניינ גישה

 . בות טיפולית מסוימת ומשווה בין טכנולוגיות שונות שפותחו לאותה מטרהשנעשו בהתער

Cochraneפרסם האפידמיולוג הסקוטי  1972בשנת 
 Effectiveness and"את ספרו  256

Efficiency; random reflections on health services" והניח את  הבסיס להקמת ה- 

Cochrane Center שהפכה לאחר מכן ל- Cochrane collaboration  , רשת בין לאומית לאיסוף

הניסוח . וניתוח מידע עדכני מניסויים קליניים לבחינה של השפעת טיפולים שונים על בריאות הציבור

ה מיוחס למחלקה לאפידמיולוגיה של הפקולטה לרפואה של "רנ-הראשון לדוקטרינת ה יהפורמאל

 :כותבת קבוצת המחקר 1992בשנת במאמר היסוד שפורסם . בקנדה McMasterאוניברסיטת 

 

ה מקטינה את ההסתמכות על "רנ. אנו עדים להופעתה של תבנית חדשה בטיפול הרפואי"

. פיסיולוגיים כבסיס לקבלת החלטות-ושיקולים פאתו, ניסיון קליני בלתי שיטתי, אינטואיציה

ה "רנ .מדגישה את חשיבות הבחינה של העובדות העולות ממחקרים קלינייםה "גישת הרנ

מחייבת את הרופא לרכוש מיומנויות חדשות הכוללות יכולת חיפוש יעילה בספרות והערכת 

   257"הספרות הקלינית באמצעות הכללים הפורמאליים להערכה נכונה של העובדות

 

Sackett ,מי שהיה שותף לקבוצה זו
ר החוג "מונה ליו הוא. ה"היה הראשון שטבע את המונח רנ  258

ה כמאמץ המכוון לניצול מיטב הידע הקיים "הגדיר את הרנו1994פורד בשנת ה שהוקם באוקס"לרנ

 : )Sacket 1996(וכדבריו . לטובת הטיפול בחולים

 

הטובות ביותר לקבלת החלטות בכל והשקול  בעובדות , המצפוני, ה היא השימוש הברור"רנ"

ה משמעותו שילוב שבין מיטב המומחיות הקלינית "יישום הרנ. הנוגע לטיפול בחולה שלפנינו

  259"של הרופא עם מיטב העובדות הקליניות המתקבלות ממחקר שיטתי חיצוני

 

   Reillyה לנורמה בתחום הרפואה כפי שכותב "בתוך זמן קצר הפכה הרנ, וכך

 

, בממוצע, ה יניבו"מעטים בלבד יתכחשו להנחה כי התערבויות רפואיות המתבססות על רנ"

טענה זו נשארת בגדר . תוצאות טובות יותר לחולים בהשוואה להתערבויות שאינן כאלה

                                                 
256 Archie Cochrane 1909-1988 
257  )Evidence-Based Working Group 1992 

  
258 David Sackett  b. 1934 

259 )Sacket 1996 
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ואולם כל מי שעוסק ברפואה ואינו . להוכחה ניסיוניתהנחה רק משום שהיא אינה ניתנת 

 260"ונותה של הנחה זו נמצא בעסק הלא נכוןכמאמין בנ

 

 

  Smithה בקהילה הרפואית והמדעית ניתן לשפוט על פי הדרך שבה הציג "את המידה בה התקבלה הרנ

ניה במעין אירו. 1996ה בהרצאת הפתיחה של האגודה המלכותית הסטטיסטית בשנת "את הרנ

ה כמופת לדרך בה צריך לפעול גם "היסטורית של היפוך היוצרות הוא מציג את התפישה שביסוד הרנ

 . מדיניות אכיפת חוק ושאר השטחים באחריות הממשלה, בתחומים אחרים כמו חינוך

 

יחד עם עמיתים  ,יתכן שנתנה בידנו ההזדמנות שהאגודה....?ואולם מה מיוחד ברפואה"...

ישיקו מערכה לקידום הפיתוח של יוזמות המקבילות  ,ת אחרות והתקשורתמאגודות מלומדו

כדי לספק תשתיות עובדתיות בשטחים אחרים מלבד ברפואה  Cochrane Collaboration-ל

 261"במטרה להעלות מדרגה את הדיון במדיניות ציבורית ולהעבירה לפסים כמותיים

 

הגורם המכריע  הריובדת ועדכנית צרכי הרופא לקבלת אינפורמציה מעאף כי יש חשיבות ל

לעיל הנהגת הביטוח הרפואי הממלכתי  וכפי שתיארנ. הפן הכלכלי היה  ה"בהתפשטות דוקטרינת הרנ

עלייה שלמנגנון , בגרמניה בסוף המאה התשע עשרה הביאה לעלייה גדולה בהוצאות על טיפול רפואי

בכל המדינות בהן הונהג ביטוח  ותופעות דומות אירע. הממשלתי לא הייתה דרך להתמודד איתה

חלקה של . תופעה זו הוחרפה מאד בשנים האחרונות עם הזדקנות האוכלוסייה. בריאות ציבורי

והוא צפוי  2000בשנת  12.4% ל 1920בשנת  4.7%עלה מ ב "בארה 65האוכלוסייה מעל גיל 

ול עם הגיל כך ידוע היטב כי הוצאות הבריאות עולות באופן תל. להמשיך ולגדול בשנים הבאות

גבוהה יותר מאשר בשלושת ) שנה 60-80(שההוצאה על הבריאות ברבעון האחרון של מהלך החיים 

כל אלו דוחפים את .  )U.S. Department Of Commerce 2004(יחד  גם הרבעונים הראשונים

הפרט אינו מסוגל  . )U.S.D.H.H.S 2002(. מערכת הבריאות הציבורית לסף של משבר כלכלי

והמדינה מוגבלת ביכולתה להקצות אחוזים , לעמוד בתשלום מיסי הבריאות המתחייבים מהעלויות

ב "כך למשל  צפויה ההוצאה הציבורית בארה. גדלים והולכים ממשאביה לטובת מערכת הבריאות

  . 2015262מיליארד בשנת  2,724לסכום כפול של  1998מיליארד דולר בשנת  1,309-לגדול מ

קשיים אלו חייבו את המערכות הציבוריות לחפש דרכים בהם יוכלו להשתמש בצורה מיטבית בתקציב 

הדרך הראויה לקבלת החלטות    ה הציעה את"אימוץ דוקטרינת הרנ. המוגבל העומד לרשותם

דוקטרינה זו מאפשרת להכליל בתהליך קבלת . בעלי תוקף מדעי' םאובייקטיביי'המבוססת על מדדים 

                                                 
260 )Reilly, B.M.2004(  

261 )Smith, A.F.M.1996(   
  (CMS- Center for Medicare and Medicade Services US Census Bureau -נתוני ה 262
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תועלת השוואתית בין אופציות טיפוליות שונות וכך לסייע בניהול /לטות שיקולים של עלותההח

 .  תקציבם של המבטחים

NICEהוקם באנגליה הגוף הרשמי הראשון  1999בשנת 
 שמטרתה לספק  -כרשות עצמאית-  263

  -לרשות הבריאות הממלכתית הבריטית ההנחיות 
264

 NHS  באשר לתרופות ולטכנולוגיות אותם

עבור כל טכנולוגיה , הוטל לבחון NICEעל . תועלת/זאת על פי שיקולי עלות, לספק למבוטחיו העלי

 יחסיתה ולחשב את הכדאיות ה"את כל המידע המדעי הקיים על פי מיטב העקרונות של רנ, חדשה

 . האנגלי 'סל הבריאות'ל) קבלתם-או אי(בשימוש בה לעומת טכנולוגיות קיימות ולהמליץ על קבלתם 

, לספק –על פי חוק  –מצא את  עצמו נקרע בין חובתו  NHS -הקמת גוף זה הואצה כתוצאה מכך שה

. את מיטב הטיפול הרפואי ולבין אי יכולתו לממן הוצאות אלו, תמורת דמי הביטוח שמשלם כל אזרח

ן שוויו-יצירת הנחיות מרכזיות מחייבות הייתה אמורה לענות על בעיה נוספת שהתגלתה בקיום אי

כל . מובהק בין אזורים שונים  באנגליה בכל הנוגע לזמינות תרופות וטכנולוגיות רפואיות חדשניות

כדי לקבוע מדד זהה להשוואות בין טכנולוגיות . אזור עשה דין לעצמו וקבע סדרי עדיפויות משלו

קל  . 265לאישור של טכנולוגיה רפואית פאונד QUALY /30.000 שלרף עליון  NICEהציבה 

ות כי לאור האינטרסים הכלכליים העצומים הכרוכים בהמלצות אלו נתונה כל המלצה לביקורת לרא

מסגרת דומה הוקמה . ציבור החולים כמו גם הציבור הרחב, הרופאים, ולויכוח נרחב בין התעשייה

266בגרמניה ה 2004בשנת 
IQWIG-  

 -רת ביטוח בריאותמעתה נדרש מכל גורם השואף להכליל את הטכנולוגיה החדשה שפיתח במסג

 . תועלת כחלק בלתי נפרד מתהליך הפיתוח של הטכנולוגיה/לבצע מחקרי עלות –ממלכתי או פרטי 

בתי חולים , קופות חולים. ה הוא הספק הרפואי"גורם שלישי המפיק תועלת גדולה מדוקטרינת הרנ

פוליים המבוססים ומערכות בריאות אחרות מכתיבות ומפקחות בהקפדה על יישומם של פרוטוקולים טי

כאשר , וחברות הביטוח הרפואי CMS -ב מבוצעים חישובים דומים על ידי ה"בארה. ה"על נתוני הרנ

 . כל חברת ביטוח מאשרת טיפולים כאלה ואחרים לפי עקרונותיה

 

הביקורת שהזכרנו לעיל שנמתחה על ההסתמכות על ניסויים קליניים גוברת אף ביתר שאת כשמדובר 

 : ה משמיטה את הקרקע מתחת לפעילות הרופא"אותו הזכרנו לעיל טוען כי הרנ Upshure. ה"ברנ

 

. אף כי אין הדבר נאמר במפורש מה שמונח על הכף הוא הישרדותה של אומנות הרפואה"

ה אתגר לא פחות גדול להישרדותה של אומנות הרפואה מזו של "הרנמהווה  מזוית ראיה זו

ה היא כי טיפול רפואי המתבסס על "סוד של הרנהנחת הי.......התעשייה הפרמצבטית

התובנות הנרכשות מההוכחות הנובעות מהמחקר הרפואי היישומי יהיה עדיף על זה שנסמך 

                                                 
263 The National Institute for Health and  Clinical Excellence 

264 National Health Service 

265 Quality Adjusted Life Year 

266 Institute for the Quality and Efficiency in Health Care. 
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עד לרגע זה לא נמצאו . על הבנת המנגנונים הבסיסיים של המחלה והניסיון האישי של הרופא

267"שום הוכחות ישירות לנכונותה של הנחה זו
  

 

" השתלטות"ה מפוקפק כתוצאה מ"אחר לגמרי טוענת כי הבסיס העובדתי שביסוד הרנביקורת מכיוון 

הדרישות המתודולוגיות . התעשייה הפרמצבטית ועקרונות הכלכלה החופשית על המחקר הקליני

מאות עריכת ניסויים בבמקרים רבים  כות העומדות בפני כל מי שרוצה לעסוק במחקר קליני כרו

מיליוני דולרים ומאות גורר הוצאות הנמדדות בעשרות יקף זה ה. בכל ניסויואלפי חולים במשך שנים 

-מצב זה יוצר אי. ולכן רק חברות מסחריות גדולות יכולות לשאת בנטל ביצוע ניסויים בהיקפים כאלו

את דאגתו העמוקה מהשתלטות התעשייה  Abramsonמביע  בספרו. נוחות רבה במערכת הרפואית

הוא משווה את השתלטות התעשייה על הפרסומים . החינוך הרפואיו פואי הפרמצבטית על המחקר הר

כי התעשייה אחראית ללא פחות מאשר  52' עמ] שם[לשערוריות האחרות של תאגידים אחרים וכותב 

: 

 

אפילו הצגה מעוותת של תוצאות המחקר המתקבלים לפרסום , זיוף של ניסויים קליניים"...

הסתרת ממצאים של ניסויים שלמים שתוצאותיהם אינן ו, ותרבעיתונים המדעיים הנחשבים בי

לטובת החברות נותנות החסות למחקר הפכו לנורמה מקובלת בביצוע מחקרים קליניים 

268"של חברות מסחריות) ובמימון(שנעשים בחסות 
 

 

-ה  אחד מהעיתונים המדעיים החשוביםשהייתה העורכת בפועל של  Angelפרסמה  2004בשנת 

NEJM   בשםספר :)Angell 2004(  "The Truth About the Drug Companies: How they 

Deceive US and What to do About it"  . בו מתחה ביקורת קשה על הדרך בה מנהלות החברות

. הפרמצבטיות את מחקריהן הקליניים ועל הניצול של מחקרים אלו בשירות השיווק של התרופות

 Selling Sickness: How the Worlds":  בשםספר  Moynihanבשנה שלאחר מכן פרסם 

Biggest Pharmaceutical Companies Are Turning Us All Into Patients".                              

 : בו מופיע הניסוח החריף הבא המטיל ספק ביושרה המדעית של הרופאים העוסקים בניסויים קליניים

 

ב מהוות אתגר חמור לעקרונות המקצועיים של "ההשפעה של תמריצי השוק בארה"

269"הרפואה
 

 

                                                 
267  )Upshure, E.G.R 2005( 

  

268  )Abramson, J. 2004( 
  

269 )Moynihan, R. Cassels,A. 2005( 
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למבטחים ולספקי , וניותה לציבור הרופאיםה את חי"למרות הביקורות הללו הוכיחה דוקטרינת הרנ

מעתה יש בידיהם כלים מחקריים המאפשרים קבלת החלטות בעלות תוקף מדעי . השירות הרפואי

במשך אלפי שנים   נאלצו . המבוססות על מחקרים קליניים על פי מיטב הכללים של השיטה המדעית

ניסיונם וניסיון חבריהם , ידיעותיהםעל קיבוץ איכותי של לצורך ביצוע תפקידם הרופאים להסתמך 

עתה יש בידיהם הכלים המתאימים לבצע ניסויים קליניים רחבי היקף ולבטא את המידע . למקצוע

בטווח (מידע זה מעובד בשיטות הסתברותיות ומספק לרופאים את הודאות . המצטבר באופן כמותי

גישה בכך השלימה ה.  המיטבי  כי הטיפול המוצע על ידם הוא הטיפול) שולי השגיאה הסטטיסטית

הוא נשוא המחקר והטיפול  'חולה הממוצע'מעתה ה. את חדירתה לתחום הרפואה הקליניתהכמותית 

את  התאמתו של החולה שלפניו לטיפול המיטבי  ותפקיד הרופא הוא לזהות כמידת כישרונ. הרפואי

וצע יוצע טיפול זהה המתאים לכל החולים הדומים לחולה הממ. המומלץ לחולה הממוצע לו הוא דומה

מידה זו נובעת מיכולתה של השיטה המדעית . 'מידה אחת לכל, 'לכותרת שבה הכתרנו פרק זה

בדומה לאסכולה המתודיסטית שברפואה העתיקה שנמנעה . 'לכל'לזהות את הטיפול המיטבי הכמותית 

השיטה המדעית את הדרך  גםמצאה , ' אינדיקציה'לעסוק בחולה הפרטי והמליצה על הטיפול המיטבי ל

נראה כי בעיית בין כך ובין כך . רציונאלית-לעקוף את בעיית השונות ובכך ניתן לכנותה כשיטה הניאו

 .רפואה מותאמת אישיתהשונות האישית באה על פתרונה באופן המייתר כל צורך ב
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 המאה המופלאה : פרק חמישי

 

 מבוא
 
 

ראינו כיצד הוכשרה הקרקע ליישומה של השיטה המדעית בביולוגיה בשני הפרקים הקודמים 

עשרה הביולוגיה המודרנית והצטרפה כחברה מן המניין -וכיצד נוסדה בתחילת המאה התשע, וברפואה

בהמשך תיארנו כיצד התפתחו המתודולוגיות שהיו נחוצות לביצוע ניסויים . לתחום מדעי הטבע

בפרק זה נתאר את . הקלינית טימציה לגישה הכמותית ברפואהמתודולוגיות שהקנו לגי, קליניים

ההשפעה הדרמטית של יישום השיטה המדעית והגישה הכמותית בביולוגיה והרפואה על תוחלת החיים 

 .  הוגבלו על ידי השונות האישיתואיכות החיים של החולים מבלי שאלו 

 

על ידי רדוקציה של ) של מדעי הטבעכמו בענפים אחרים (הראנו כי יישום השיטה המדעית התאפשר 

גורמים אלו נחקרו באמצעות . שפע התופעות שבעולם החי למספר קטן יחסית של גורמים משותפים

נוצר הצורך לספק לחוקרים מרחב נוחות  לכן. שונות מאד זו מזו מגוון רחב מאד של מערכות ניסיוניות

)comfort zone ( ת תוצאות ניסוייהם והמסקנות הנובעות להשליך א שיאפשר לחוקרים קונספטואלי

יהיה תוקף רחב ובלתי  אלו מתוך הנחה כי למסקנות  ) במגבלות הניסויים(מהם על כל עולם החי 

 . בכך נעסוק בפסקה הראשונה של פרק זה. מוגבל על ידי השונות

 

מנגנוני בחנו  המרכיבים ונזה נפתח בפני החוקרים כר נרחב לפעולה בה נוחות משעה שנוצר מרחב 

על יסוד הידע שנצבר נחקרה האינטראקציה של חומרים רבים עם . הפעולה הביוכימיים של האורגניזם

שיהיו בעלי , כמו גם להכין חומרים סינתטיים, מרכיבים ומנגנונים אלו במטרה לזהות חומרים טבעיים

ה והפרמקולוגיה בפסקאות השנייה והשלישית אנו סוקרים בקצרה את התפתחות הביוכימי. ערך רפואי

שעסקו בכך והניבו ארסנל רחב ומגוון לטיפול יעיל ובטוח במחלות רבות המתאימות לרב המכריע של 

 .החולים ובכך הוכחה הלכה למעשה עוצמתה של השיטה המדעית ויכולתה להתגבר על בעיית השונות

 

המולקולארית  רפואי והעמיק לרמת הביולוגיה-הפסקה הרביעית מתארת כיצד התרחב המחקר הביו

הרחבה . הבוחנת את הרובד הבסיסי יותר של התופעות כפי שאלו באים לידי ביטוי בתא ובגרעין

ביכורים בדמות  ,לקראת סוף המאה העשרים ,ועד מהרה באופן תעשייתי והניב ווהעמקה זו יושמ

 . תרופות ביולוגיות חדשות  והבטחה לפריצות דרך חשובות בהרבה בעתיד הקרוב

 

הן ההשפעות גישות חדשות ומבטיחות אלו של יום אמת המידה בה עלינו לבחון את תרומתן של בסופו 

מתארים את העלייה הדראמטית בפסקה החמישית אנו . על בריאות הציבור המיטיבות של יישומן 
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של החולים שהיינו  עדים לה מתחילתה של המאה בתוחלת החיים ואת השיפור הניכר באיכות החיים 

את הכמותית מגשימה השיטה המדעית נראה כי יישומה של בפרוס המאה העשרים ואחת  . העשרים

בעיית השונות האישית חדלה מלהוות מכשול , בריאות הציבור השתפרה מאד. התקוות שנתלו בה

 . והונחו היסודות להמשך התקדמות מואצת במדעי החיים וברפואה

 

 

 האחדות שבטבע

 

. ד הוכשרה הדרך לחדירתה של השיטה המדעית לביולוגיה ולרפואהבשני הפרקים הקודמים ראינו כיצ

תיארנו כיצד אפשרה התיאוריה התאית למחקר הביולוגי לאמץ את שיטות המחקר כך למשל 

אקסוגניים , כמו כן תיארנו כיצד נמצאו החיידקים והוירוסים כגורמים משותפים. הרדוקציונית

הרדוקציונית ולהגיע להישגים חשובים בתחום הטיפול  שגם עליהם ניתן לבסס את הגישה, לאורגניזם

לאור הצלחות אלו אין זה מפתיע כי החוקרים  לא הסתפקו בכך ושאפו להעמיק את . במחלות זיהומיות

 .בסיס המחקר ולנסות להשתיתו על הכימיה של החי

חסידי תורת  .היה בעייתי וקשה לעיכול -ביוכימיה -עצם השילוב בין הביולוגיה והכימיה במלה אחת

עשרה האמינו כי לא ניתן לקשר בין עולם הדומם שבו עוסקת הכימיה -הויטאליזם של המאה השמונה

Wohler. לעולם החי אותו חוקרת הביולוגיה
באופן סינתטי משני חומרי  השהצליח להכין אוריא 270

יו יוצרים בשאלה האם תוצאות ניסו  Berzeliusבמכתבו אל  1828מתלבט בשנת  םמוצא אנאורגאניי

 :  את הגשר בין עולם החי לעולם הדומם

 

"….I can not, so to speak, hold my chemical water and must tell you 

that I can make urea without the need of kidneys or even animal, 

whether man or dog…this artificial formation of urea, cans it be 

regarded as an example of the formation of an organic substance 

from inorganic material?"
271

 

 
 

 

                                                 
270 1800-1882 Friedrich Wohler 

271 )Fruton, S.J. 1972 (424' עמ 
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וחומרים שונים שהופקו , שיטות מחקר, המחקר הביוכימי השתמש במגוון גדול מאד של אורגניזמים

 . זרע של דגי סלמון והורמון שהתגלה בכלבים, החל מביצי תרנגולות ,מהם

ין פרטים של אותו מין ושונות הנגרמת על ידי טעויות מדידה בניסויים אין מדובר עוד בשונות ב

שונות עצומה  .חוזרים אלא בניסויים הנערכים במינים שונים זה מזה ובאין ספור של טכניקות ניסוייות

זו בין נשואי המחקר ושיטות המחקר מעמידה בסימן שאלה את היומרה להסיק מסקנות כוללניות 

כדי להתגבר על קושי זה היה על החוקרים . ך הניסוי הספציפי שבו הוא בוצעהחורגות ממסגרת מער

או אף , כי למרות שמחקר ספציפי כלשהו נערך על אורגניזם מסוים)  implicitly(להניח במשתמע 

במגבלות , ניתן ברמת סבירות גבוהה להשליך את הממצאים,  ביוכימית מחוץ לתא הכריאקצי

הנחה משתמעת זו היא מרחיקת לכת ביותר השתררה למרות ש. ולהעל מערכת החי כ, המתאימות

יתכן שמקורה של תחושה חזקה זו הוא בהכרה שהמשותף לכל . בקרב החוקרים נכונות לקבל אותה

גובר על ההבדלים ביניהם כל עוד מדובר בחקר מרכיביהם ודרכי , יהיה זה פיל או חיידק, האורגניזמים

 :  טוייה במשפטים כמותחושה זו מוצאת את בי. פעולתם

 

"The molecular logic of living organisms"    "The molecular logic of the 

living state"'    "…biochemical unity underlies biological diversity"      

 

 . הנכונות לקבל הנחה משתמעת זו מוצאת את ביטויה אצל חוקרים חשובים כבר במאה התשע עשרה

von Liebigימאי הגרמני הכ
מתאר את התרשמותו מהדימיון הרב שבין החומרים האורגניים   272

 :  בעולם החי והצומח

 

"A remarkable similarity in the classes of organic compounds found 

throughout the animal and plant kingdoms- carbohydrates, fats and 

proteins"
273

 

 

  Huxley 274לרעיונות אלו ניתן למצוא בהרצאה שנשא , עשרה-במהלך המאה התשע, אזכור נוסף

 63' ע ]שם[   "On the physical basis of life"תחת הכותרת  1868בשנת 

 

"Protoplasm, simple or nucleated, is the formal basis of all 

life…Thus it becomes clear that all living powers are cognate, and 

that all living forms are fundamentally of one character. The 

                                                 
272 Justus von Liebig  1803- 1873 

273  )Allen, G.E. 1975 (155' עמ   
274 Thomas Henry Huxley 1825-1895 
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researchers of the chemist has revealed a no less uniformity of 

material composition in living matter"
275

 

 

 "Die Einhiet in der Biochemie"שם במאמר   1926פרסם בשנת  Kluyver 276הולנדי ה

(Unity in Biochemistry) שבו ניסח את יסודות העיקרון החשוב הזה: 

 

"It is no longer necessary to have recourse to the assumption of a 

large number of separate enzymes to explain the partial reactions of 

the dissimilation process…"     "From the elephant to butyric acid 

bacterium – it is all the same"
277

 

 

ציון דרך חשוב ביותר בהתפתחות  Kluyverראה ברעיונות אלו של  Kammingaהיסטוריון המדע 

 : והביוכימיה באומר

 

ספקה זרז היוריסטי רב עוצמה .....בדבר האחדות של הביוכימיה Kluyverהעיקרון של "

למיקרוביולוגים מבט חדש במחקר  נתנה לביולוגים ובעיקר Kluyverהעבודה של ....

 278"המטבוליזם

 

Monoחתן פרס נובל שלושים וחמש שנה מאוחר יותר מצא לנכון 
 ו שלאת חשיבותשוב להדגיש  279

 Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative -ב 1961בסיכום הרצאתו בשנת . עיקרון זה

Biology  אמר : 

 

"If the codes in Serratia and Escherichia coli and perhaps a few 

other genera turn out to be the same, the microbial-chemical-

geneticists will be satisfied that it is indeed universal, by virtue of 

the well known axiom that anything found to be true of E. coli must 

also be true of Elephants."
280

 

 

                                                 
 63' שם עמ 275

276 Albert Jan Kluyver 1888-1956 

277  )Kluyver, A.J., Dunker, H.J.L 1926(.  

278  )Kamminga, H., Whetheral, M.W. 1996(  

279 Jacque Mono 1910-1976 

280 )Mono, J.J.J 1961(    
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שבה לאחדות יש משקל גבוה  ,תפישת האחדות שבטבע שלפיה  ניתן לחקור את עולם החי כיחידה אחת

אחדות זו . התקבלה כמוסכמה על דעת כל העוסקים במחקר במדעי החיים והרפואה ,יותר מאשר לשוני

ם יצרה חופש פעולה חיוני ואפשרה למחקר הביולוגי והרפואי לקבל תמונה מפורטת על הרכבו של עול

 . מבנהו ודרכי פעולתו, החי

 

 

 ביוכימיה 

 

בידי הכימאים הראשונים שניסו לעסוק בחומרים מן החי לא היה אפילו חלק קטן מהטכניקות וכלי 

" המבנה הכימי"כך למשל מושגי יסוד כמו . העזר הבסיסיים ביותר העומדים היום לרשות הכימאים

של המאה התשע עשרה כאשר   הלמחצית השנייוהדרך לציירו באמצעות נוסחאות לא היו בנמצא עד 

Brown
ואחרים החלו לצייר באופן גראפי נוסחאות של החומר מבלי שהיה ברור כלל מה מייצגות  281

-למרות כל הקשיים הצטיינו מאה השנים שבין המחצית השנייה של המאה התשע.  282נוסחאות אלו

מארבעת הקבוצות  תגליות בכל אחעשרה ועד למחצית השנייה של המאה העשרים בעושר עצום של ת

בכל הקיצור , אנו נאזכר. שומנים וחומצות הגרעין, פחמימות, חלבונים, העיקריות של הביוכימיה

שהיו כרוכים ורוחב המחקר , עומק, את התגליות המרכזיות  המאפשרות להתרשם מהיקף, האפשרי

  . בכך

Fourcroyהחלבונים זוהו על ידי 
כקבוצה מיוחדת של חומרים שרה ע-בתחילת המאה השמונה  283

Berzeliusכינה  1832ובשנת  בחום) coagulation(טבעיים הנקרשים 
חומרים אלו בשם   284

מהם מורכבים כל החלבונים החלבונים מתפרקים בדם והופכים לחומצות אמיניות .  םפרוטאיני

Fischerבאמצעות הקשר הפפטידי אותו גילה 
Slykeכפי שכותב  285

 : 1913בשנת  286

 

                                                 
281 1838-1922Alexander Crum Brown  

282 )(1829-1896 August Friedrich von Kekule  את המבנה של הטבעת הבנזנית הטיל ספק  1861גילה בשנת ש

 במשמעות הנוסחה במציאות  

"It must be kept in mind that the rational formulas….are nothing more than 

expressions for the transformation of compounds…..but they are in no way 

intended to express the constitution i.e. the arrangement of the atoms in the 

compound in question" 
283 Antoine Fourcroy 1775-1809 

284 Jons Jakob Berzelius 1779-1848 

285 Hermann Emil Fischer 1852-1919 

286  1883-1971 Donald Van Slyke 
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אם לא כל  , החלבונים במערכת העיכול עוברים הידרוליזה שכתוצאה ממנה משתחררות רב"

אלו נספגות במחזור הדם ונעלמות במהירות במהלך מעבר הדם . החומצות האמיניות שלהם

 287"ברקמות

 

קבע את  1888הביוכימיה של הפחמימות כאשר בשנת  להבנת Fischerתרומה לא פחות חשובה תרם 

בדבר  Van't-Hoff & Bellי של הסוכרים הידועים בהתבסס על הרעיונות של המבנה המרחב

והנשימה עם , החמצן, נסגר המעגל המקשר את הסוכרים 1938בשנת . האסימטריה של אטום הפחמן

עם מעברי האנרגיה של    dehydrogenaseהפרסום המתאר את הנוסחה המקשרת את האנזים המחזר 

ATP-ADP  גיה הדרושה לגוףובכך מספק את האנר . 

 פיתח  1912בשנת 
288

 Jacob םבאמצעותן הפיק את ארבעת הנוקליאוטידיששיטות בידוד מתאימות .

א ובשנות הארבעים התגלה המבנה הכימי המלא של .נ.התגלו הסוכרים כחלק מהד, יותר מאוחר

  . חומצות הגרעין והוכר כי חומצות אלו הם מקרומולקולות המעורבות באופן ברור בתורשה

 

בנוסף לקבוצות שתוארו לעיל שסווגו על פי אופיים הכימי גילתה הביוכימיה קבוצות חומרים שאותם 

נזכיר רק אחדים מהם המתאימים לקטגוריה זו הלא הם האנזימים . ניתן לסווג על פי תפקודם

ר התגלה כי הוספת אלכוהול למיצוי מימי של לתת גורם לשיקוע של חומ 1833בשנת . וההורמונים

הגיבוש הראשון של אנזים נעשה . הופקו כתריסר אנזימים 1920עד שנת . שיכול להפוך עמילן לסוכר

רב האנזימים . ובשנת הארבעים גובשו עוד מספר קטן של אנזימים פרוטאוליטיים 1926בשנת 

 .הידועים היום גובשו רק במחצית השנייה של המאה העשרים

עושר האינפורמציה שהתגלה בתוך כמאה שנים אשר בלבד של זעיר תגליות אלו מהוות מדגם 

, באמצעותו אפשרה הביוכימיה לצייר תמונה ברורה ומפורטת של החומרים מהם מורכב האורגניזם

, הדרך בה האורגניזם מפיק את האנרגיה הנחוצה לקיומו, הדרך בה הם פועלים זה עם זה וזה על זה

וכגולת , חיים והדרך בה הוא נפטר מחומרי הפסולתהדרך בה הוא מקבל את החומרים החיוניים לקיום 

 .הדרך בה הוא מבטיח את קיומו באמצעות התורשה, הכותרת

 

 

 

 

 

                                                 
287  )Dixon, M. 1970 (432' עמ  
288 Walter. A. Jacobs 1883-1967 
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 .פרמקולוגיה

 

הציבה השונות אתגר לא פחות גדול מזה שעמד בפני , התחום התרופתי, בתחום הקרוב יותר לענייננו

עד למאה העשרים היה אוסף של  ארגז הכלים התרופתי שעמד לרשות הרפואה. החוקרים בביוכימיה

. שנצברו מניסיון נרכש בפעילות הרפואה במשך אלפי שנים, רובם ממקור טבעי כלשהו, חומרים

Holmesההכרה כי ערכם מוטל בספק רב מוצאת את ביטויה בדבריו של  
אחד מהרופאים   289

 Massachusetts Medical-לפני ה1860עשרה בהרצאה שנשא בשנת -הידועים במאה התשע

Society  

 

"…if the whole materia-medica as now used could be sunk to the 

bottom of the sea, it would be all the better for mankind – and the 

worse for the fishes"
290

 

 

סיבה אפשרית לחוסר התועלת בתרופות שעמדו לרשות הרופאים הועלתה כבר מאתיים שנה לפני כן 

Locke י על יד
 "Concerning Human Understanding", במסה בשם 1690כשכתב בשנת   291

 : הבנת הדרך בה פועלות התרופות על הגוף היא בעוכרי היכולת למצוא תרופות יעילות כי אי

 

 "Did we know the mechanical affections of the particles of rhubab, hemlock, 

opium and a man ….we should be able to tell beforehand that rhubab will purge"  

 

-מלבד כתקווה מופשטת –עשרה לא הייתה היכולת -פסקה זו בסוף המאה השבע Lockeכאשר כתב 

עשרה ויצירתה של הביוכימיה -לאור ההתפתחות המדעית במאה התשע, ואולם. לממש תנאי זה

השעה לנסות ולתרגם את המידע הרב שנצבר כדיסציפלינה מדעית העומדת בזכות עצמה הבשילה 

כמעט מאתיים שנה  Lockeלאתגר שהציב  תהצעד המתבקש הבא היה לנסות להיענו. לתחום התרופתי

לפני כן ולחקור לעומק ובמדויק את הדרך בה מתקשרות התרופות בהם משתמשים הרופאים עם 

 -נוסדה ב 1847בשנת . קולוגיהתפקיד זה נטלה על עצמה הפרמ. התאים והרקמות עליהם הם פועלים

Buchiem  בגרמניה המחלקה הראשונה לפרמקולוגיה במטרה לחקור את הדרך שבה פועלות תרופות

Langleyערך  1905בשנת   .)Rang 2006(ורעלים על הגוף 
ניסויים בבדיקת ההשפעה של   292

Atropine & Pilocarpine והשפעת רעל הקוררה , על הפרשת רוק בכלבים)carrera toxin  ( על

                                                 
289 Oliver Wendell Holmes 1841-1935 

290  )Holms, W.O 1861(  

291 John Locke 1632-1704 

292 John Newport Langley 1852-1925 
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מניסויים אלו ורבים אחרים הוא הסיק כי הרעלן או התרופה אינם פועלים ישירות על . שרירי השלד

על בסיס ניסויים אלו הוא  הניח . שתואר שנים קודם לכן כקולטן השריר אלא באמצעות גורם מתווך

  .)Maehle 2002(מתקשרים עם מקומות מוגדרים ברקמה ) תרופות ורעלים(, כי חומרים פעילים

Langley  כינה את מקומות הקישור בשםreceptive substance  ,מי . או במינוח המודרני קולטנים

Hill, שהיה הסטודנט שלו
פיתח את המודלים המתמטיים שתיארו את ההתקשרות באופן כמותי   293

 :ובכך הפך את הרעיונות המופשטים  לתיאוריה בעלת תשתית כמותית  

 

כחה מוצקה לכך שקיים קשר בין הניקוטין ומרכיב יש בכך הו.....זה בדיוק מה שנדרש"

294"מסוים של השריר
 

 

הוא שבו   Clark  ""The Mode of Action of Drugs on Cellsספרו של פרסם הת 1933בשנת 

מחישוב של גדלי המולקולות . יצר את התמונה הפיסיקאלית של הקישור של החומר הפעיל לקולטן

adrenaline & acetylcholine תמש כדי להגיע לאפקטים שכוזים הנמוכים בהם יש להוהרי

) אפילו בשכבה אחת (מצפות  החומר הפעיל שמולקולות לא יתכן פרמקולוגיים הוא הגיע למסקנה כי 

 –הרי הם הקולטנים  –מכאן נובע כי הקישור הוא לאתרים ספציפיים  .הצפרדע של י הלב את תא

 : התופשים אחוז זניח מפני התא 

 

עילים את השפעתם על ידי התקשרות לקולטנים מיוחדים בתוך או על פני תאי הם מפ"...

295"הלב
 

 

רעיונות אלו והמחקרים שביססו את אמיתותם הניבו זרם רצוף של תגליות שתיארו קולטנים הנמצאים 

על תאים ברקמות מסוימים וקישורם לחומרים פעילים המופרשים על ידי הגוף עצמו או כאלו 

שגילה   Ahlquistדוגמה ליישום תורת הקולטנים ניתן לראות במחקרו של . בחוץשמוחדרים לגוף מ

, בלוטת יותרת הכליה  המופרשים על ידי epinephrine & norepinephrineכי    1948296בשנת 

נובע ומשפיע בתורו על פעילות הלב ועל לחץ הדם  renninשחרור של  . על הלב וכלי הדםמשפיעים 

מכאן הייתה הדרך קצרה .  )β )Enna 2008ומטיפוס  αנים שונים מטיפוס לשני קולט ומהתקשרות

Blackלפיתוח חוסמים לקולטנים אלו על ידי 
חוסמים אלו מהווים מאז חלק חשוב מהארסנל .  297

 . קצב לב בלתי סדיר ועוד, הרפואי לטיפול בלחץ דם ובמחלות לב נוספות כמו אי ספיקת לב

 

                                                 
293 Archibald Vivian Hill 1886-1977    

294 )Rang, H.P 2006(  

295 )Maehle, A.H, Prull, C.R, Halliwell R.F. 2002(   
296 Raymond Paul Ahlquist 1914-1983 

297 James W. Black  1924-2010 
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המהווים חומרים המתווכים ) מוליכים עצביים(טרנסמיטורים -הניורומקום מיוחד בתחום זה תופשים 

המחקר זיהה את הדרך בה מופרשים מוליכים עצביים אלו למרווח הבין . בין האקסונים לתאי העצב

ואת   (post synaptic neuron)את הקולטנים הסופגים את המוליכים העצביים בתא הקולט  , תאי

. הקולטים בחזרה את עודפי המוליכים העצביים)  (pre synaptic neuronהקולטנים בתא המוסר 

)Wong 2005(  יחד אתם התגלו גם האנזימים המייצרים את המולכים העצביים ואת אלו המפרקים

 -ציקלים כמו ה-מחקרים אלו הביאו בשנות החמישים לפיתוחם של החומרים הטרי. אותם

amitriptyline, nortriptyline ,חומרים אלו פועלים . שהפכו לתרופות נוגדות דיכאון נפוצות ביותר

. סינפטיים-י הרצפטורים הפרה"יגה מחדש של חלק מהניורוטרנסמיטורים עבמנגנון של עיכוב הספ

 SSRI (specific serotonine reuptake inhibitors)-דור חדש של מעכבי ספיגה מקבוצת ה

-וה   fluoxetine, sertraline-כוללים את ה 1987שפותחו בשנות השבעים ונכנסו לשימוש בשנת 

citalopram  באמצעות הקטנה של תופעות הלוואי של התרופות ול הרפואי טיפהביאו לשיפור ב

גם תרופות אלו נמצאות בשימוש רחב אצל חולים רבים ללא תלות בשונות . 298מהדור הראשון

 . שבניהם

 

כי   Fischerטען  1894כבר ב . ענף אחר בתחום הפרמקולוגיה עסק בהתערבות בפעילות האנזימתית

ובכך פתח את הדרך לתיאוריה של  שבין האנזים לסובסטרטיכולת זו נובעת מההתאמה המרחבית 

לקראת המחצית השנייה של . המונחת עד היום ביסוד הבנת הדרך בה האנזימים פועלים' מנעול-מפתח'

קביעת המבנה המרחבי שלהם והמבנה של , העשרים בוצעו ניסיונות מוצלחים בגיבוש אנזימים-המאה

מולקולות שיתאימו ' לתכנן'בכך התאפשר לפרמקולוגים . X אתרי הקישור בעזרת דיפרקציה של קרני

דוגמאות לתרופות שהשפיעו באופן ניכר על הטיפול במחלות כרוניות . באופן מיטבי לאתר הפעיל

במחצית הראשונה של המאה העשרים הביאו .  באמצעות התערבות בפעילות של אנזימים יש למכביר

 RAAS (Theל מערכת ההורמונים המכונה כיום עבודותיהם של חוקרים רבים להבנה מלאה ש

rennin-angiotensin-aldosterone system)
299  )Basso 2001(  )Tatte 2004(  והאנזימים

זו הביאה לחיפוש שיטתי  תל מערכת הורמונאליהבנת הפעילות ש. המאפשרים את המעברים בניהם

של תרופות היכולות לעכב את האנזימים הללו ובכך להוריד את רמתם בגוף ולהביא לירידה בלחץ 

                                                 
דיכאוניות היה  -מעניין לציין כי מחקר שוק שנעשה לבחינת הכדאיות של פיתוח הפרוזאק גילה כי שוק התרופות האנטי 298

 .שלוק גדול בכדאיות הפיתוח ועל כן היה ספ דולרמיליון  מאתיים פחות מ 1975שנת ב
. באמצעות מיצוי של חומר מהשתן  Bergman   Tigersedt &על ידי  1898התגלה כבר בשנת     renin-ה 299

המתבטא (אנו יודעים כיום כי נפח דם נמוך  . החוקרים הראו כי כאשר נותנים חומר זה לכלבים הוא מעלה את לחץ הדם

האנגיוטנסין גורם להתכווצות כלי . ן מהכליה אשר גורם להגברת ייצור האנגיוטנסיןמביא לשחרור רני) בירידה בלחץ הדם 

הדם ועל ידי כך לעלייה בלחץ הדם ובנוסף מזרז האנגיוטנסין ייצור אלדוסטרון הגורם לכליה לספוג חזרה יותר מים ונתרן 

להיות אחראים ליתר לחץ  אלו עשוייםפעילות יתר של אחד או יותר מהורמונים . ובכך מעלה את נפח הדם ומעלה את לחצו

 .יחד עם הגילוי והמחקר של מערכת זו נחקרו ונתגלו גם האנזימים המהווים חלק ממערכת זו. דם כרוני 
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 ACEI ( angiotensin converting -התרופות מהדור הראשון שפעלו בדרך זו היו ה. הדם

enzyme inhibitors)   ך את השמעכבים באופן יעיל את האנזים שהופ-angiotensin I ל-

angiotensin II )captopril, lisinopril  .( מאוחר יותר פותחו תרופות שעיכבו את הקישור

והדור החדש ביותר של ,  )(ARB Angiotensin  Renin blockersלקולטנים של האנגיוטנסין  

 .  תרופות אלו שייך למעכבים ישירים של הרנין

ינו מן היסוד את התחלואה והתמותה ממגוון רחב של מחלות לב שמניעת יתר לחץ דם התרופות ל

  משולב            וניתוח  )Law, Morris et al. 2009(סקירה שנערכה לאחרונה . ושבץ מוחי

(meta-analysis)  דם על תחלואה לחץ  של הורדתמחקרים שבחנו את ההשפעה  150של מעל

מ בלחץ "מ 5 מ בלחץ הסיסטולי ו"מ 10הראה כי ירידה של מחלות לב כליליות ושבץ ותמותה מ

שליש כידה של אירועים קרדיווסקולאריים וירבשיעור של  25%ירידה של עשוי להביא ל הדיאסטולי

  .300מוחי אירועים של שבץמה

 ,simvastatin)דוגמה חשובה נוספת בתחום זה היה פיתוח התרופות ממשפחת הסטטינים 

atrovastatin) pravastatin  שעיכבו את האנזיםHMG-CoA reductase   בקבוק-צוואר'המהווה' 

הכולסטרול ויחד עם זה הוא  עיכוב אנזים זה מעכב את הסינתזה של. בסינתזה של הכולסטרול בכבד

ובכך מזרז את סילוקם  low density lipoproteins)( LDL-מעלה את  התבטאות הקולטנים ל

 U.S. Preventive             -במחקר שערך ההחשיבות הרבה של תרופות אלו הודגמה .  מהגוף

Services Task Force    ל הכולסטרול מוריד שנים בהורדת הערכים ש 5-7שבו נמצא כי טיפול של

למותר   .)Baigent, Keech et al. 2005(את התמותה  19%את הסיכון למחלות לב וב  29%ב 

 . להזכיר שוב כי ההתוויה לתרופות אלו כללית ואינה מושפעת מהשונות בין החולים

התיאוריה של הקולטנים  המהתיאור הקצר שהבאנו לעיל עולה באופן ברור הסיבה מדוע הפכ

וההתערבות בפעילות האנזימתית לאבני היסוד של הפרמקולוגיה ויצרו תמריץ חזק למחקר משולב של 

הבשלתם של ענפי הביוכימיה והפרמקולוגיה השלימה את החוליות . דעי הטבע והרפואהכל הענפים במ

חקרו את מערך הריאקציות הפועלות  םכימאי-הביו.  הפיסיולוגיה והרפואה, החסרות בין הביולוגיה

את תוצריהם ואת הפונקציות , את שרשרת החומרים עליהם הם פועלים, את מגוון האנזימים, בתא החי

חקרו את חומרי הטבע שהיו ידועים כחומרים  םהכימאים האורגאניי. גיות בהם הם מעורביםהפיסיולו

באמצעות לימוד המבנה -הפיזיקאים חקרו . פעילים מבחינה רפואית ויצרו  מיליוני מולקולות חדשות

את המבנה התלת מימדי של האנזימים והקולטנים ואת אתרי הקישור והנחו על ידי כך את  –הגבישי 

הפרמקולוגים חקרו את השפעת החומרים הללו . מאים לשפר את הפעילות של החומרים הנחקריםהכי

הרקמות והאורגניזם השלם והרופאים בדקו ההשפעה של החומרים הנבחרים בניסויים , על התאים

פעילות משולבת זו חידשה מן היסוד את ארסנל .  קליניים רחבי היקף שבחנו את בטיחותם ויעילותם

  Lockeהמחקר הביוכימי והפרמקולוגי נענו היטב לאתגר שהציב . שעמד לרשות הרופאים התרופות

                                                 
 .  זאת ללא תלות מובהקת בגובה לחץ הדם לפני הטיפול 300
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ואשר התגלה על פי מיטב , ורובם של התרופות חדשות אלו היו בעלי מנגנון פעולה שנחקר היטב

 . השיטות המדעיות והתאים היטב לרב המכריע של החולים ללא תלות בשונות שביניהם

 

 והביוטכנולוגיה פותחים אופקים חדשים הביולוגיה המולקולארית

 

ניב עושר של מידע ותרופות חדשות מוהנה בעוד המחקר הביוכימי והפרמקולגי נמשך במלוא עוזו ו

 . 301תאית-נפתחו אופקים רחבים בהרבה שהבטיחו להעשיר את הידע המדעי ולהעמיקו לרמה התוך

שה של מנדל למבנה התא במחצית הראשונה של המאה העשרים הוצע הקשר בין חוקי התור

 One gene one"את  האמרה  Beadle & Tatumטבעו  1941בשנת והכרומוזומים שבתוכו ו

enzyme"   אשר פתחה את הדרך למחשבה כי החלבון הוא תוצר של האינפורמציה הנשמרת בחומצות

חומר א הוא ה.נ.פורסמה העבודה  אשר הראתה כי הד 1944בשנת .  א.נ.הגרעין המרכיבות את הד

פענחו   Watson & Crickכאשר  1953התמונה הושלמה בשנת . ממנו עשויים הגנים והכרומוזומים

. א והניחו את היסוד להבנת הדרך בה מועברת האינפורמציה הגנטית מדור לדור.נ.את המבנה של  ה ד

מוגבלות  במבט לאחור קשה להאמין כי גילויים כה חשובים התבצעו באמצעות טכניקות ניסיוניות  כה 

)Keating 2001(. גילוי ה- restriction enzymes  שבאמצעותם היה ניתן בפעם הראשונה לבצע

א אשר יצרו את .נ.השיטות לשחבור של פיסות דגילוי , א.נ.חיתוכים במקומות ידועים ומוגדרים ב ד

כמו אלו  )Kevles 2003(לתאים    302ושיטות להחדרת גנים זרים" סינטטיים"היכולת לייצר גנים 

Bergשפותחו במעבדתו של 
303
Boyerועל ידי  1972בשנת  

Cohenו   304
ופיתוח  ,1973בשנת   305

העתקים בודדים  של מקטעי , בזמן קצר ובקלות, שבעזרתו ניתן לשכפל פי עשרות מונים  PCR  -ה

לזהות שינויים בגנים הנגרמים על ידי מחלות ובכך , א.נ.מפות את המבנה הגנטי של ה דא אפשרו ל.נ.ד

Kornbergטכנולוגיות אלו אפשרו ל . לזהות את ההבדלים בין אנשים בריאים לבין חולים
לייצר  306

 Life has been": ב להכריז"בארה NIH -באופן סינטטי גן של וירוס והצלחה זו דחפה את ראש ה

synthesized"  בקהל הרחב ובקהיליית  -חיוביים ושליליים–ההכרזה שלחה גלי תהודה רחבים

אלו הביאו לדיון ציבורי רחב בדבר המשמעויות החברתיות שעשויות להיות . 309, 308, 307המדענים 

 . לטכניקות אלו

                                                 
 -כ 1835דרה בשנת שהוג" מולקולת על"מעין , בו מאוחסנת הפרוטופלסמה" מיכל"במשך זמן רב נתפש  התא כ 301

 ". חומר הבסיסי של החי"
 מוטנטים וסינטטיים, טבעיים 302

303 Paul Berg b.1926 

304 b 1936  Herbert Boyer 

305 b 1922 Stanley Cohen 

306 Arthur Kornberg 1918-2007 

"  The Biological Time Bomb" דוגמה לספרות כזו אפשר למצוא בפרסום לספר ידוע מאותה תקופה בשם        307

 :ל כי בתוך עשר שנים"שבו אומר המו
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בתוך פחות מארבעים שנה השיגה הביולוגיה המולקולארית מידע מפורט על הרכב התא והאברונים 

ורבים , המיטוכונדריה, הריבוזומים, הגרעין, נלמדו התפקידים של כל אחד מהאברונים. ם שבוהשוני

המנגנונים , החומרים מהם הם מורכבים ברמה המולקולארית, המבנה של כל אחד מהםפוענח . אחרים

הדרך בה הם מתירים לחומרים הנחוצים לקיומם ולתפקודם , המולקולאריים באמצעותם הם מתפקדים

הדרך בה מועתקת , הדרך בה הם מתקשרים עם אברונים אחרים, נס לתא ולאברוניםלהיכ

הדרך , הדרך בה חלבונים נוצרים ונהרסים, הדרך בה היא מתורגמת לחלבונים, האינפורמציה הגנטית

ועוד , בה תאים מקבלים ומוסרים אינפורמציה לתאים שכנים ובונים יחד את הרקמה שהם חלק ממנה

חומצות שומן , חומצות גרעין, מחקר זה גילה ואפיין עשרות אלפי חלבונים. אחרותרבות  תפעילויו

האינפורמציה שנלמדה .  הוא  חקר את הפונקציות שלהם וזיהה את מבניהם. ומולקולות רבות אחרות

 . נאספה ורוכזה במאגרי מידע ענקיים הפתוחים כיום לכל החוקרים

ית המאה העשרים נוצרה תמונה המתארת בפרטי במקום המידע הכללי והמעורפל ששרר עד מחצ

המרהיבה שבה עשרות חלבונים ומקרומולקולות אחרות משתפים פעולה  הפרטים את הכוריאוגרפי

, בדייקנות מופתית, בו זמנית, כדי לבצע את הפונקציות הרבות  שעל התא וחלקיו השונים לבצע

 .נולוגיות המתקדמות ביותרוביעילות הגבוהים בהרבה מכל מערכת שתוכננה ויוצרה בטכ

גולת הכותרת של תחום הביולוגיה המולקולארית הייתה השלמת פענוח הגנום האנושי שהטיוטה 

והטכנולוגיות  ,מיפוי הגנום. הראשונה שלו הושלמה בתחילת העשור הראשון של המאה הנוכחית

כל שלושה  הפכו את היכולת לפענח את מפת הגנום של כל פרט על ,שפותחו כדי לאפשר זאת

 . שבה במהירות ויעילות לכלי זמין לכל חוקר ורופא בעלויות סבירות םהנוקליאוטידי דמיליאר

                                                                                                                                        
“ You may marry a semi artificial man or women….choose your children’s sex…tune out 

pain…change your memories…and live to 150 if the scientific revolution doesn’t destroy 

us first” 

 
כי  Paul Bergת חתן פרס הנובל שתרם רבות לפיתוח טכנולוגיות אלו הציעה קבוצת מדענים בראשו, 1974בשנת  308

בכינוס . יוטל מורטוריום על המשך המחקר בהנדסה גנטית עד אשר ילמדו לעומק המשמעויות הרחבות של הטכנולוגיה

 16 ב התקיים דיון בשאלה זו שכתוצאה ממנו הוטל מורטוריום של"בארה Asilomar-שהתקיים ב 1975מדעי בפברואר 

מעניין לציין . הנחיות מתאימות באשר למותר והאסור בשטח זה  NIH -חודש על המחקר בהנדסה גנטית שבסופן הוציא ה

כי מנגנון דומה הוצע חמש עשרה שנה מאוחר יותר כדי לבחון את ההשלכות החברתיות שעשויות להיות לפרויקט הגנום 

 . האנושי

 
היה בין הבודדים הבולטים שיצא בפומבי נגד , חתן פרס הנובל ,     (Joshua Lederberg  1925-2008), לדרברג 309

 :חששות אלו והדגיש את הפוטנציאל הרפואי הגדול שבטכנולוגיות אלו כאשר כתב כי

".. early chance for a technology of untold importance for diagnostic and therapeutic medicine; the 

ready production of an unlimited variety of human proteins. Analogous manufacturing essential 

nutrients, and in the improvement of microbes for the production of antibiotics and of special 

industrial chemicals" 
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מנקודת מבטה של הביולוגיה המולקולארית כל התוצאות המרשימות בתחום פיתוח התרופות שהושגו 

החדשים משנתנו בידי החוקרים הכלים , עתה. במהלך המאה העשרים לא היו אלא קצה הקרחון בלבד

לזהות כל פעילות ביולוגית החל  –לפחות באופן עקרוני  –של הביולוגיה המולקולארית יכלו הללו 

זיהוי , א ויצור החלבון המבטא את האינפורמציה הגנטית.נ.עבור דרך הר) רמת הגן(א .נ.מרמת הד

הדרך בה הוא תוצאות פעולתו ו, המטרות עליהן הוא פועל, המיקום בתא ובאורגניזם בו החלבון פעיל

בכל אחד מהשלבים הללו ניתן לזהות שינויים החלים בו והמשבשים את . מתפרק חזרה למרכיביו

, אלא 'קצה הקרחון'מעתה ניתן להתערב לא רק ב. תיפקדו ואת התוצאות הפתולוגיות של שיבוש זה

טא כך למשל במקום להשתמש בחוסמי בי.  גם בכל אחד מהשלבים שבדרך, לפחות באופן עקרוני

לטיפול ביתר לחץ דם ניתן אולי להקטין מלכתחילה את התבטאות הקולטנים בחולים הסובלים מיתר 

ניתן אולי להתערב בדרך בה מיוצר החלבון . א.נ.א או ברמת הר.נ.לחץ דם על ידי התערבות ברמת הד

וון נוצרו מג –הקולטן מסוג ביטא  –במקום מטרה אחת . או הדרך בה הוא מתפרק, המשמש כקולטן

התערבות בכל אחת ממטרות אלו יכולה ליצור מגוון רחב של תרופות . רחב של מטרות אפשריות

 .בטיחות שונות/בעלות פרופיל יעילות

הרחבת הידע לבסיס המולקולארי של פעילות התא והאורגניזם העצימה את רעיון האחדות שתיארנו 

והוא זה שקובע את (מה מפרט לפרט א אכן שונה במידת .נ.אנו יודעים כי למרות שהדעתה . קודם

, הדרך בה נאגר המידע ומועבר מדור לדור(שלפיהם פועלים האורגניזמים ' החוקים'הרי )  זהותו

מכאן שאנו חופשיים לחפש אחר . זהים או לפחות דומים מאד לכל הפרטים) והדרך בה מתורגם המידע 

כדי לשפר את  הטיפול בחולים  הדרכים בהם נפתח תרופות חדשות במטרה להתערב במהלך המחלה

 .  מבלי שנאלץ לחשוש משאלת השונות האישית

רפואי ומערכת הבריאות כולה נמצא כי היישום של התגליות בתחום חדש -למזלו הרב של המחקר הביו

גן המבטא חלבון מסוים  ' לשתול'מהרגע שנמצאה הדרך . על בסיס תעשייתי מוצק ןזה יכול להישע

נפתחה הדרך להשתמש בכל , שניתן לגדלם בתהליכי תסיסה, או תא של יונק שמר, בתא של חיידק

לתרגם במהירות את  )Nout 1992(ובכך   310הידע בתהליכי תסיסה שנצבר במשך אלפי שנים

בתוך שלוש שנים מפרסום  ,ואכן   .)Cohen 1973(הממצאים המדעיים למוצרים פרמצבטיים 

שהצליחה להכין  Genentechנוסדה חברת הביוטכנולוגיה הראשונה   Boyer & Cohenעבודתם של 

לשבטו בחיידקים ובאמצעותם לייצר אינסולין סינטטי רקומביננטי , באופן סינטטי את  גן האינסולין

שלוש שנים לאחר מכן  )Nout 1992( 1982שקיבל את אישור רשויות הבריאות ויצא לשוק בשנת 

)  human growth  hormone(נטטי שוחזרה ההצלחה ביצור של הורמון הגדילה הסי 1985בשנת 

לפתח ולייצר את תרופת , Biogenושנה נוספת לאחר מכן הצליחה חברה ביוטכנולוגית חדשה בשם   

מאה עשרים בתוך עשר שנים נכנסו לשוק לא פחות מ.  האינטרפרון לטיפול במחלות וויראליות וסרטן

ם שנה מתחילת דרכה של תעשיית בתוך שלושי. מוצרים שיוצרו בשיטות של הנדסה גנטית וחמשה 

                                                 
 ולם העתיקייצור בירה ויין היה ידוע כבר בע, ייצור שמרים לצרכי התפחת בצק  310
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, ביליון דולרשלוש מאות וחמישים הושקעו בתעשייה זו מעל  2005הביוטכנולוגיה ועד לשנת 

ממכירות התעשייה הפרמצבטית  15% -ביליון  דולר ומהוות כ מאה מכירותיה כיום מתקרבות ל

למותר לחזור ולהזכיר כי תרופות אלו נמצאות בשימוש רחב ללא תלות   .)Long 2010( בעולם

 . בשונות האישית של החולים

 

 

 . טכנולוגיות רפואיות חדשניות פועלות בסינרגיה עם תרופות

 

בפרקים קודמים תיארנו כיצד התגלו החיידקים והוירוסים כגורמים אקסוגניים לאורגניזם שהמחקר 

תרומה שאינה תלויה בשונות , האורגניזם הניב תרומה רבת ערך לרפואהבאינטראקציות ביניהם ובין 

מחקר והפיתוח של טכנולוגיות נמצא ב, אך יעיל לא פחות, גורם אקסוגני שונה לגמרי. האישית

 הואגם שרפואיות המשתמשת במגוון אינטראקציות פיסיקאליות  עם האורגניזם לצרכי אבחון וטיפול 

Rontgen גילה  1895בשנת  .תלוי בשונות האישית ואינ
את הקרינה האלקטרומגנטית הנקראת  311

בשנות החמישים הראשונות .  רופאי שיניים נכנסה טכנולוגיה זו לשימוש על ידי בתוך שנה . על שמו

כיצד ניתן להשתמש במונה גייגר לצורך הדמיה של בלוטת   )Mallard )Mallard 2003 הראה 

הוא הראה כי ספיגת היוד שונה ברקמות . דת קרינת גמאהתירואיד לאחר מתן יוד רדיואקטיבי ומדי

לקראת סוף אותו עשור נבנו . בריאות המרכזות את היוד לעומת רקמות סרטניות החסרות יכולת זו

Au הסורקים הראשונים לבדיקת הכבד באמצעות זהב קולואידי 
198

והמוח   , הכליות , )רדיואקטיבי (

 I( באמצעות יוד 
הגבוהה בהרבה  80%כלו לזהות גידולים ממאירים בדייקנות של סריקות אלו י). 131

הראשונים   MRI -בסוף שנות השבעים נבנו מכשירי ה. מזו שניתן להשיג באמצעות מכשירי רנטגן

אלו התפתחו מאד כאשר נכנסו לשימוש . ואז החלו להופיע הדמיות של איברים שונים כולל המוח

דות מגנטיים בעצמה  גבוהה מאלו של המכשירים הראשונים מוליכי העל שהיו נחוצים כדי להשיג ש

והטומוגרפיה  Ultra Sound -ואפשרו השגת הדמיות בעלי רזולוציה גבוהה אליהם הצטרפו ה

 )CT( .הממוחשבת

לכך יש להוסיף התערבויות מכאניות שהדוגמאות המובהקות להן הם ניתוחי מעקפים ופתיחת חסימות 

טכנולוגיות אלו יצרו מהפך גמור בטיפול במחלות לב שונות שעלותם . באמצעות קטטרים ותומכנים

 .  )McMurray 2002(ביליון דולר  עשרים ושבעה מיותר ב 2002הוערכה בשנת 

 

 

 

 

                                                 
311 Wilhelm Rontgen 1845-1923 
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 רפואי על בריאות הציבור-ההשפעה של יישום המחקר הביו

 

פיתוח תרופות וטכנולוגיות חדשות שאינן תלויות בשונות , ההתלהבות מפריצות הדרך הרבות במחקר

. בריאות הציבורעל  ההשפעלהם הייתה באיזו מידה והאם לבחון מהצורך האישית אינה פותרת אותנו 

, ההשפעה על השינוי בתוחלת החיים, לנו חשובים ביותרשנראים בחנו שני משתנים לצורך כך 

 . וההשפעה על הטיפול במחלות הכרוניות

גורמים אחרים שגם להם  ,לנטרל עד כמה שאפשרו, לבחוןבחינה ביקורתית של השפעות אלו מחייבת 

 ,ביטחון תזונתי , כאלו לצורך הדיון נבחן שלושה גורמים . עשויה להיות תרומה לבריאות הציבור

-לקראת סופה של המאה התשע. ושיפור במניעה  של מחלות זיהומיות  ,שיפור התנאים הסביבתיים

עשרה החל תהליך של חקיקה סוציאלית אשר יחד עם השיפורים בתנאי החיים של האוכלוסייה ייצבו 

בחינת הנתונים מראה כי ירידת התמותה . את רמת חייהם ותנאי המחייה של מרבית האוכלוסייה

כפי שזו מתבטאת  בעלייה באינדקס של מסת הגוף , תזונה-באופן מובהק אחר הירידה בתת עוקבת

BMI)  ( ובמימדים פיזיים אחרים)Fogel 1994(.  השוואה של מידות שנלקחו מחיילים בצבא הצפון

הראתה כי  1988, 1950, 1946-7ב ממלחמת האזרחים לעומת מידות שנלקחו מחיילים בשנים "בארה

מ ואינדקס מסת הגוף של בני "ס חמישהבשל החיילים שנים עלה הגובה הממוצע  100במהלך של 

שביצעה  Costaהחוקרת . רים ושששעל עשרים ושלוש עלה מש השלושים ואחד עד שלושים וחמ

בנוסף   . )Costa 2000(השוואות אלו טוענת כי לשינויים אלו היה תפקיד מכריע בירידה בתמותה 

לכך שופרו מאד התנאים הסביבתיים שהעיקרי שבהם היה הדאגה לאספקת מים נקיים לאוכלוסיה 

העלייה ברמת החיים ושיפור התנאים הסביבתיים היטיבו ). כזו שאינה מזוהמת בשפכים(, העירונית

נאי לכך נוספה ההקפדה על ת. מאד עם יכולת הצעירים באוכלוסייה להתמודד עם האתגרים שבפניהם

כל אלו תרמו לירידה בשכיחות המחלות . חיסונים וטיפול תרופתי במחלות זיהומיות, היגיינה נאותים

מהתמותה  44%ב  "יוחסה בארה 1900בשנת  . )Finch 2004(הזיהומיות כגורם תמותה מרכזי 

 -ירדה תרומתם של מחלות אלו לתמותה   ל 1936בעוד שבשנת   .)Cutler 2005(למחלות מדבקות 

אלף תושבים עשרים ושניים לכל בעקבות כל השיפורים האלו ירד שיעור התמותה הכללי  מ. 18%

אלף אחד עשרה לכל והמשיך לרדת ל 1900אלף תושבים בשנת  שמונה עשרה לכלל 1850בשנת 

 . 1940תושבים בשנת 

ותה בגילאים הצעירים שתואר לעיל הביא אמנם להארכה ניכרת בתוחלת החיים הקיטון המרשים בתמ

מחקרים מראים כי המחלות . את המחלות הכרוניות לגורם התמותה העיקרי, בהכרח, אך בכך הפך

בכך עבר העולם  . )Mokdad 2004(ב "מהתמותה בארה 80% -הכרוניות אחראיות כעת למעל ל

יש כיום הסכמה .  312של מחלות כרוניות 'מגפות'ת זיהומיות לתקופ 'מגפות'המערבי מתקופה של 

ך ניווני איטי רחבה לכך כי הופעת הסימנים הקליניים של המחלות הכרוניות היא שיאו של תהלי

                                                 
  .אשר לצורך הדיון כאן כוללות גם את מחלות הסרטן  312
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כתוצאה מכך יש לצפות לכך כי מועד הופעת הסימנים הקליניים של . שמתחיל כבר בגילאים מוקדמים

למעשה מקובל לחשוב כי אפילו למצב . המחלות הכרוניות יושפע גם הוא מתנאי החיים של כל פרט

במהלכו  לכמו גם לעישון וצריכת אלכוהו )Salsberry 2005( ןההורים  לפני תחילת  ההיריו

)Manconochi 2007(   לכן לא . 313יש השפעה רבה על מצב בריאותם של הילדים לכל אורך חייהם

יהיה  זה מפתיע כי לשיפור בתנאי החיים בגילאים הצעירים יש השפעה מטיבה לאורך זמן על תחילתו 

   .וקצב התקדמותו של תהליך איטי זה

והטיפולים הרפואיים המשופרים שנצפו במרבית השנים של המאה , לטובה בתנאי החיים ואכן לשינוי

הייתה השפעה מטיבה על המחלות הכרוניות ) למעט מלחמות העולם והשפל הכלכלי(העשרים 

באמצעות האטה אפשרית של התהליכים הניווניים ודחייה משמעותית בגיל הופעת התסמינים הקליניים 

ברשומות הגיוס לצבא במלחמת האזרחים  )Lee )Lee 2001דיקה שערך בב.  של מחלות אלו

.  נמצאו בלתי כשירים לגיוס 16-19מהמתנדבים לצבא בגילאי  16%נמצא כי  1861ב בשנת "בארה

נמצאו בלתי כשירים מפאת  35-39עם העלייה בגיל מצב זה מחמיר ומעל מחצית המתנדבים בגילאי 

מול מצב עגום זה מצטט . שחפת ועוד ,מחלות שגרוניות, מגוון של מחלות ניווניות כגון מחלות לב

Fogel   )Fogel 2005(  היו חופשיים  050-4בגילאים  41% 1994מחקרים המראים כי בשנת

היו  65-69המספרים המקבילים בגילאי . 1890-1910בלבד בשנים  33%ממחלות כרוניות לעומת 

ר בטיפול מחקרים אלו מאששים את ההנחה כי השיפור בתנאי החיים והשיפו.  3%לעומת  14%

הרפואי גרם לדחייה של הופעת הסימנים הקליניים של מחלות כרוניות רבות לגילאים מבוגרים יותר 

ואילו אחוז גבוה יותר של הצעירים היו במצב בריאות משופר וחופשיים ממחלות כרוניות לתקופה 

  )Compression of Morbidity"  )Barondess 2008"תופעה זו זכתה לכינוי  . ארוכה יותר

השינוי במאת השנים , ואכן.  314התוצאה המצרפית של תהליכים אלו התבטאה בהארכת תוחלת החיים

בתחומים אלו היה גדול מכל מה שחוותה האנושות מימי האדם הניאנדרתאלי ועד לתחילת , האחרונות

 National Center of Health -על פי הטבלאות שמפרסם ה .(Arias 2006) המאה העשרים

Statistics  שנים לנשים 47.8 -שנים לגברים  ו 46.3הייתה  1900ב בשנת "תוחלת החיים בארה .

ואילו אצל נשים ) 60%עלייה של (שנים  73.8-בתוך מאה שנים עלתה תוחלת החיים לגברים  ל

חלק נכבד לעלייה הגדולה . )Smith 2005() 66%עלייה של (נים ש 79.5 -עלתה תוחלת החיים ל

                                                 
עשויים לגרום להשפעה מזיקה ארוכת טווח נמצא , ןעוד לפני ההיריו, מקרה בולט שבו נמצא כי לתנאי חיים קשים 313

הפכה מערב הולנד לשדה  1945של שנת ועד לאביב  1944בחורף של שנת ". הרעב ההולנדי"כאשר נחקרו ההשפעות של 

בסוף החורף ירדה כמות הקלוריות . קרב עיקרי בין גרמניה למעצמות הברית וכתוצאה מכך נוצר מחסור חמור במזון

עד . מובן כי בתקופה זו נרשם שיעור גדול בהרבה מהממוצע במקרי תמותת עוברים. ק"ק 600בממוצע לתושב עד ל 

נמצא , והנה. ייתה השפעה ארוכת טווח על האמהות ששרדו וחזרו לתזונה רגילה לאחריהלאחרונה סברו כי לרעב לא ה

ולילדים  ןלאחרונה כי כאשר בגרו הילדות של אמהות אלו הן סבלו משיעור גבוה יותר של תמותת תינוקות במהלך ההיריו

יים הקשים עשויה להיות השפעה לתנאי הח, לאמור. שנולדו והגיעו לגיל חמישים יש שכיחות גבוהה יותר של מחלות לב

 .לא רק על אלו הנתונים בהן ישירות אלא אף על מצבם הבריאותי של שלושה דורות בעתיד

 
 .התוחלת החיים מוגדרת כגיל אליו צפויה להגיע מחצית האוכלוסיי 314
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בתוחלת החיים במאה העשרים ניתן לייחס לירידה הגדולה בשיעור התמותה של תינוקות בעת לידתם 

 . 315וצעירים עד גיל עשר

יישום התובנות החדשות  לפיתוח תרופות , פיתוח כלי מחקר חדשים, פעילות משולבת של מחקר מדעי

נולוגיות פיסיקאליות להדמיה וטיפול הצליחה לשנות מן בטוחות ויעילות ושילוב גובר והולך של טכ

שילוב כל אלו הביא לעלייה הגדולה בתוחלת החיים . היסוד את הדרך בה מטופלים כיום חולים

מעבר לתוצאות חשובות אלו נוצרה תחושה ברורה כי אין אנו אלא בתחילת . שנצפתה במאה העשרים

לי מחקר נוספים ויישומם בדרכי טיפול חדשים יביא שילוב של המשך המחקר יחד עם פיתוח כ. הדרך

 .בהכרח להמשך קו המגמה של המאה העשרים ואולי אף בקצב מואץ יותר מזה שהכרנו עד עתה

לטענתם אין אנו עוסקים בקו מגמה . חוקרים אחדים הביאו תחושות אלו של אופטימיות לידי הקצנה

היוצרת מציאות חדשה מזו שהייתה  – inflection point - רציף אלא בנקודת מפנה בלתי רציפה

"  The Theory of Technophysics Evolution" –על פי תיאוריה זו שכונתה . מוכרת עד עתה

(Fogel 1997)   סינרגיה זו יוצרת סוג . נוצרה סינרגיה בין השיפורים הטכנולוגיים והפיסיולוגיים

במובן זה שהוא  Darwinסוג זה שונה באופן מהותי מזה שתואר על ידי . חדש של אבולוציה אנושית

היוצרת , דשה זו היא תוצאה של פעילות אנושית יזומהאבולוציה ח.  אינו תוצאה של ברירה טבעית

ודרך פעולתה , יציבה לא פחות ממנה, ברירה זו מהירה יחסית לברירה הטבעית. ברירה מוכוונת

השינוי החל באופן משמעותי לפני כשלוש מאות .  מועברת מדור לדור בין השאר על בסיס תרבותי

. הגוף בממוצע במידה ניכרת ותוחלת החיים הוכפלה בתקופה זו גדל. שנה והואץ מאד במאה האחרונה

זהו שינוי שהתאפשר על ידי יכולת שליטה גוברת בסביבה ובכך טוען המחבר הוא מבדל את המין 

כל אלו מדגימים באופן ברור כיצד . האנושי מסוגי החי האחרים ואף מהמין האנושי עד לאותה תקופה

דות שהותאמו לצורך יישומה במדעי החיים והרפואה התגברה השיטה המדעית והמתודולוגיות המיוח

הרג של עשרות , בצד מלחמות עולם. מצדיקים את הכותרת שנתנו לפרק זהעל בעיית השונות ובכך 

והשואה הביאה המאה העשרים את הביולוגיה והרפואה לשיאים שלא היו כדוגמתם , מיליוני אנשים

 .   והכינה את הקרקע לקפיצת המדרגה הבאה

 

 

 

 

                                                 
דית הצליחו הומנואי-חוקרים   שבדקו את מידת השחיקה של שיניי  אדם  שנמצאו בריכוזי קבורה מהתקופה הקדם 315

שלדים  357החוקרים מצאו כי מתוך . מכלל האוכלוסייה) עד עשר שנים(להעריך את חלקם היחסי של בני הגיל הצעיר 

בהנחה .  של צעירים עד גיל זה 316לעומת ) 10מעל גיל (שלדים שניתן ליחסם למבוגרים  37של אנשים נמצאו רק 

באותה תקופה ניתן לאמור כי כתשעים אחוז מהאוכלוסייה היו מתחת ששלדים אלו מייצגים חתך אופייני של האוכלוסייה 

   315.המאוחרת יותר, יחס זה מתאזן  באופן ניכר בתקופה הפליאוליתית. לגיל עשר
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 316מאיגרא רמא לבירה עמיקתא -פרק שישי

 מבוא

 

זרם רצוף של תרופות וטיפולים חדשניים נבע מהמקור . ת הפרק הקודם סיימנו בנימה אופוריתא

העמקת הידע בתחומי הביולוגיה . רפואי ששיפרו בהתמדה את בריאות הציבור-פ הביו"השופע של המו

כי , בפועל, בכך הוכח. צה של תהליכים אלוהמולקולארית הכינה את התשתית להמשך ואולי אף להא

את האכזבה על רקע זה נקל להבין . בעיית השונות חדלה לעמוד למכשול בפני החוקרים והרופאים

כי הציפייה להאצת תהליך החדשנות  העשרים ואחת מאה ההמרה כאשר התברר בעשור הראשון של 

שניים התחלפה בהתמעטות מספר התחזית לזרם מתגבר של תרופות וטיפולים חד. אינה מתגשמת

מצב זה יצר משבר עמוק בכל מערכות הבריאות הציבוריות כולל .  המאושרות לשיווקהתרופות 

פתרון 'והציף מחדש את הספקות באשר ל 'בצורת החדשנות'משבר שזכה לכינוי , תעשיית התרופות

 . שנמצא לבעיית השונות 'הסופי

 

ננסה לנתח את התופעה , ות בבסיס הבצורת בחדשנותבפסקה הראשונה נתאר את העובדות העומד

בחינה . ונבחן חלק מהסיבות הרבות שהוצעו להסבר התופעה, הכמותי והאיכותי, בשני ההיבטים שלה

מיצוי המטרות , פ"מחסור בהשקעות במו, 'חשודים המידיים'זו תפריך בנקל את אשמתם של ה

בכך נותרת שאלת הסיבות למשבר . תוהקשחת הדרישות הרגולטוריו ,להתערבות פרמקולוגית

 .החדשנות תלויה ועומדת בחלל הציבורי

 

אותה תארנו בפרק  'מאה המופלאה'ה. בפסקה השנייה נדון בהשפעת המשבר על חברות התרופות

הקודם יצרה את תעשיית התרופות כפי שאנו מכירים כיום והעמידה אותה בחזית החברות 

במודל העסקי של חברות אלו מאד בצורת החדשנות פוגעת . יותגידול ורווחקצב התעשייתיות מבחינת 

מאחר והוא תלוי באופן מוחלט ביכולת החדשנות הנחוצה על מנת להביא תרופות חדשות לשוק 

לכך מצטרפים הלחצים הכלכליים המופעלים על ידי .  שיחליפו את אלו המאבדות את הגנת הפטנט

 .למצוקה ןהמערכות הציבוריות שנקלעו גם ה

 

שלא במפתיע נגלה כי חלק . הפסקה השלישית דנה במצוקה של המערכות הציבוריות ובסיבות לה

ואולם למערכות הציבוריות יש אמצעים להעביר . חשוב ממצוקה זו נובע גם הוא ממשבר החדשנות

מעגל שוטה זה מדרדר את . חלק מהנטל אל חברות התרופות ובכך הן מעצימות את הבעיה של החברות

הבריאות על כל מרכיביה הציבוריים והפרטיים לסחרור שממנו לא ברור כרגע כיצד ניתן מערכת 

 . לצאת

                                                 
 'ב' עמ' מסכת חגיגה דף ה 316
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חיפוש נובע הבמקרה של חברות התרופות . מצב זה דוחף את המערכת כולה לחיפוש אחר פתרונות

הפסקה הרביעית . ראחר כל דרך אפשרית ליציאה מהמייצתרות מצורך קיומי ועל כן לא ייפלא שהללו 

לא נמצאה נוסחת קסמים כזו , לפחות עד עתה, ה במקצת מהדרכים הללו ובה אנו מגיעים למסקנה כידנ

נראה כי העשור הראשון של . וכי על פי דעת המומחים לא יהיה מנוס משינויים מרחיקי לכת בתעשייה

המאה העשרים ואחת בשל למחשבה מחודשת המטילה ספק בחלק מהמוסכמות שהתבססו במאה 

 . העשרים

 

 בצורת החדשנות

 

, בסיומו של הפרק הקודם תארנו את תחושת האופוריה שכבשה כל חלקה טובה בקרב החוקרים

ניזונה מהציפייה זו תחושה . והציבור הרחב, הפרמצבטית ההתעשיי, המערכת הציבורית, הרופאים

, הוהנ. ואף יתגברו ביתר שאת, המרשימים של המאה העשרים בתחום הרפואה ימשכו םשההישגי

במקום תנופה והאצה של חדשנות נראה . בתוך זמן קצר להפתיע התחלפו תחושות אלו באכזבה ודאגה

 . 'בצורת החדשנות'מונח שזכתה לשהתחילה תקופה של האטה ניכרת בחדשנות 

 

זיהוי מטרות , המחקר הפרמקולגי במאה העשרים נסמך על גילויי מנגנונים ביוכימיים הפועלים בגוף

מכאן קל להבין שהמספר . וחיפוש מולקולות מתאימות במיוחד לצורך כך, נונים אלולהתערבות במנג

והמגוון הגדול של מטרות להתערבות תרופתית שהניבה הביולוגיה המולקולארית יצרו ציפייה להאצת 

הנחת עבודה . פיתוחם של תרופות חדשות יעילות ובטוחות המבוססות על מנגנונים ביולוגיים מוכחים

מחברת  Bayerחברת  1998לעסקאות ענק כדוגמת זו שבה רכשה בשנת התמריץ  הייתהזו 

Millenium דולר מיליון ארבע מאות ושישים וחמישה של 'צנוע'מאות מטרות תמורת הסכום ה .

תוכל לטפל  בכל כך הרבה מטרות הוסכם כי כל  Bayerמאחר והיה ברור כי אין סיכוי שחברת 

הדיווח על העסקה בעיתון . Milleniumיחזרו לרשות חברת  Bayerעל ידי לא ינוצלו המטרות ש

 Bayer's Millenium deal signals shift"הופיע תחת הכותרת  Nature Biotechnologyהחשוב 

in R&D" )Dorey 1998(  חברות נוספות הצטרפו למגמה זו בהשקעות כבדות ביותר . 

תנאי לא רק לצער כל הנוגעים בדבר התברר עד מהרה כי התקוות שזיהוי מטרות מהווה , ואולם

בעסקה זו . ת מאדוופרזת ומומספיק לפיתוח מוצלח ומזורז של תרופות היו מוקדמאלא גם תנאי הכרחי 

כמו ברבות מאלו הדומות לה הוחזרו כמעט כל המטרות לבעליהן המקוריים והן מונחות שם כאבן שאין 

באופן רחב  Wehlingאת הבעיה ניסח . עד מהרה התברר שהבעיה  מורכבת הרבה יותר. לה הופכין

עשר שנים . תוח תרופותשל הידע המדעי לצורך פי Translatability -יותר והגדיר אותה כשאלת ה

 Translational Medicine"   :לעיל שואל המחבר את עצמו ואת הקוראים ולאחר העסקה שתיארנ

Science or Wishful thinking"  
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דאגה בדבר הקשיים ביישום הממצאים המדעיים לפיתוח אפקטיבי של תרופות מצאה את ה

 United States Governmentב על ידי "ח שהוכן לקונגרס בארה"בדוגם ביטויה 

Accountability Office  ח נטען "בדו . 2006בשנת)U.S.GAO 2006(  כי קיים

קונצנזוס בקרב העוסקים בנושא שהקשיים בתרגום תגליות בתחום המדע הבסיסי לפיתוח 

לדעת המומחים הניסיונות . במהלך הפיתוח תתרופות חדשות נמצא ביסוד הגידול בכישלונו

הממוצע של אחוז הלפתח טיפולים למחלות כרוניות ומורכבות כמו סרטן מעלה את 

הפיתוח ומצריך ניסויים קליניים בהיקפים רחבים מאלו שהיו מאריך את זמן , הכישלונות

נוצר כשל מובנה בתהליכי הפיתוח כפי שמפרט , לאמור  .)Dimasi 2003(נהוגים בעבר 

מצב זה הוא תוצאה מכך שהתהליך הנוכחי של פיתוח "שציטטנו לעיל  FDA -ח של ה"הדו

317"ויקר ,בלתי יעיל, מוצרים רפואיים הופך להיות בעייתי
 

 

באי יכולת לבנות תוכנית פיתוח , טרותכשלים אלו מוצאים את ביטויים בבחירה לא נכונה של מ

כל אלו מובילים . ובחוסר תשומת לב לתנאי השוק, בחוסר יעילות של תהליכי הפיתוח, מושכלת

 . לייקור רב של התהליך ולבצורת חמורה באישור תרופות, לשחיקה חמורה במהלך הפיתוח

בנה מעמיקה במנגנונים בחירה מושכלת של מטרות שיניבו בסיכוי גבוה תרופות חדשות מחייבת ה

קיום סמנים ביולוגיים בהם ניתן להשתמש במהלך הפיתוח כדי לעקוב על , הביולוגיים של המחלות

וקיומם של מודלים למחלה בבעלי חיים הקרובים במידה מספקת להתבטאות המחלה  ,פעילות התרופה

ובדה כי זיהוי המטרות של שלושת התנאים הללו נובעת מהע, במקביל, םהחיוניות להתקיימות.  באדם

הגנומיות והפרוטאומיות נעשה בעיקר באמצעות ביולוגיה חישובית המשווה ביטוי גנים בתנאים שונים 

מחקר כזה נותן תמונה רחבה המכילה עושר של .  של רקמה בריאה לעומת ביטוים ברקמה חולה

למפות את  כמו כן קשה. פרטים שאת מידת הרלבנטיות של כל אחד מהם בנפרד קשה לאמוד

בנוסף לכך התברר כי בהעדר סמנים . האינטראקציות המפותלות הקיימות בין כל המרכיבים שהתגלו

תחילה במודל חיה ולאחר מכן במסגרת של ניסויים , שיטות מעקב אמינות וחוסר של, רלבנטיים

הניסיון המר לימד כי תוכנית . )Grenet 2001(קשה לבנות תוכנית פיתוח יעילה  ,קליניים ראשוניים

ושימוש במודלים בלתי מתוקפים ) in-vitro(ניסויי מבחנה , פיתוח המבוססת על ביולוגיה חישובית

נם מסוגלים לנבא ברמה סבירה את הסיכוי להגיע למוצר יעיל ובטוח היא מתכון לכישלון בחיה שאי

לאור ההכרה הכללית בקשיים החמורים בתהליך פיתוח  .  )Duke 2003( )Horrobin 2003(יקר 

 Critical Path to New"ליזום תוכנית מקיפה בשם  2004בשנת  FDA -התרופות חדשות נחלץ 

Medical Products"   תוכנית זו מבוססת על ההבנה כי: 

 

                                                 
317 )Wehling, M. 2008( 
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רק . תהליך הפיתוח של מוצרים רפואיים אינו עומד בקצב החדשנות של המדע הבסיסי"

רים רפואי החדש בתהליך הפיתוח של המוצ-מאמץ מרוכז שיישם את חידושי המדע הביו

318"הנתיב הקריטי של תהליך הפיתוח תרום להצלחת עדכון הרפואיים עשוי ל
 

 

שיעמדו לרשות הציבור מטרת התוכנית היא ליצור מסגרת רחבה שבה יפותחו כלים מדעיים וטכניים 

 assays, standards, computer modeling techniques, biomarkers, andבין השארהכוללים 

clinical trial end-points  על בסיס כלים אלו יהיה אפשר לזהות בשלב מוקדם לאלו מהפרויקטים

  .אין סיכוי להגיע לשוק ובכך לפנות משאבים לפיתוח הפרויקטים הראויים

 European Advanced Translational Research -במקביל ליזמה האמריקאית הוקמה באירופה ה

Infrastructure in Medicine  .ו ארגונים ממוקדים יותר כמו הבנוסף לכך נוסד- Stroke 

Therapy Academic Industry Roundtable  שנוצר במיוחד לדון בסיבות לכישלונות הרבים

כתוצאה מדיונים אלו זוהתה  המגבלה של מודלים מסוימים . בפיתוח מוצרים לטיפול בשבץ מוחי

התרופה הנבדקת אכן מגיעה  בבעלי חיים לניבוי הצלחה ולחוסר ההקפדה על כך שכמות מספקת של

 Predictive Safety Testing -דוגמה נוספת לאיגום המאמצים היא ה. לאתר המטרה של פעילותה

Consortium בכבד, שמנסה לזהות סמנים ביולוגיים לניבוי בעיות בטיחות הנובעות מפגיעה בכליות ,

, מוסדות אקדמיים, קונסורציום זה הורכב משש עשרה חברות תרופות. במערכת הדם וכדומה

כך למשל זוהו עשרים ושלושה סמנים ביולוגיים המנבאים סיכונים לפגיעה . וארגונים ציבוריים

ואחרים במטרה לזהות  FDA -מיזם אחר נוסד על ידי ארגון החברות הפרמצבטיות יחד עם ה. בכליות

וסרטן  תהיו בסוכרהתחומים הראשונים . סמנים ביולוגיים היכולים לעזור במניעת וריפוי מחלות

במטרה למצוא   National Cancer Biomarker Project -יצר את  ה NCI -ה.  הלימפומה והריאות

 . סמנים ביולוגיים לזיהוי מוקדם של סרטן מסוגים שונים

פ "חוקרים מהאקדמיה וחברות אחדות בוחנים באופן ניסיוני מודלים מרחיקי לכת יותר של שת

החברות לא , ועל פי ההערכות, מאחר .)open innovation ")Hunter 2010"במסגרת מה שמכונה  

אין להניח לבעיה זו לעמוד בדרכה של  (Alexy 2009) מהפטנטים שברשותן  90%מנצלות בפועל 

כדוגמה לפעילות כזאת הקימה . החדשנות ועדיף לשתף חוקרים חיצוניים וחברות במחקר הפרמצבטי

תוכנית אינטרנט תחרותית פתוחה לציבור לפתרון בעיות שהחברה נתקלת בהם    Eli-Lillyחברת 

 assaysיכולותיה בתחום פיתוח בנוסף לכך הודיעה החברה כי היא מעמידה את . במהלך הפיתוח

 .Phenotype Drug Discovery Initiative -לרשות החוקרים במסגרת תוכנית ה

הייתה שנת שיא במספר התרופות  1996שנת . בתחילה היה נדמה כי מאמצים אלו נושאים פרי

על ב חמישים ושש תרופות המבוססות "בארה FDA-בשנה זו אושרו על ידי ה. החדשות שהגיעו לשוק

חמישים ושלושה מהן היו תרופות שהחומר הפעיל בהן היה ממקור של סינתזה . מולקולות חדשות

                                                 
318 )FDA 2004(   
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 2005בשנת  Lichtenbergבמחקר שערך  . 319כימית ושלושה שהחומר הפעיל בהן היה ביולוגי

)Lichtenberg 2005(  מההארכה בתוחלת החיים שהושגה בין השנים  40%-כניתן לייחס נטען כי

חל קיטון ניכר במספר  1996ואולם משנת . יסתם של תרופות חדשותלכנ  2000לשנת  1986

הגיע מספר זה  2005תשע שנים לאחר מכן בשנת . התרופות החדשות שאושרו לשיווק מדי שנה

משנת שפל זו חזר ועלה המספר באופן מתון מאד והוא נע  . 320לשפל של עשרים  אישורים בלבד

דשות לשנה מספר שהוא פחות ממחצית התפוקה של תרופות ח 22-25בשנים האחרונות בטווח של 

ירידה עקבית זו  הייתה בניגוד גמור לציפיות  .  )Bethan 2010(התעשייה חמש עשרה שנה לפני כן 

 FDA -ח שחובר על ידי ה"שנסמכו על ההתקדמות הרבה במדעי הביולוגיה והרפואה כפי שמציין הדו

 . 2004בשנת 

 

בהעמדת מוצרים רפואיים חדשניים לרשות  במקום הציפייה להאצה  -בעיית צנרת המוצרים"

רפואי יצרה תקוות -בחדשנות של המדע הביו המהפכה.....מובחנת לאחרונה האטה החולים

והנה אנו חווים דאגה גדלה והולכת באשר . טיפול וריפוי של מחלות קשות, חדשות למניעה

לא יניבו בקרוב מוצרים רפואיים יעילים לאפשרות שהתגליות  החדשניות במדע הבסיסי 

  321"וזולים יותר שיעמדו לרשות החולים, בטוחים יותר, יותר

 

שבחן בעיה זו מפרספקטיבה ,   Monusהחוקר האמריקאי . חוקרים מסכימים לניתוח זהלא כל ה

 רחבה יותר חולק לגמרי על המסקנה כי בשנים האחרונות נוצרה בצורת בחדשנות הפרמצבטית

)Munos 2009(. אושרו על ידי ה 2009 ל 1950בשישים השנים שבין , לדבריו-FDA  1222 

 ל 1950בשלושים השנים שבין .  מולקולות ביולוגיות 119-ו מולקולות כימיות 1103מתוכן , תרופות

שלאחר מכן בחמש עשרה השנים .  כעשרים לשנה- קבועהיה קצב כניסת המולקולות החדשות  1980

זר בשנים שבין ב ח"אך מספר התרופות המאושרות לשיווק בארהקצב זה בעליה מסוימת  הנצפת

המחבר חולק גם על הטענה המקובלת כי חלקם היחסי של התרופות  .לקצב הקודם 2009ל  1996

לדבריו  קצב האישור של אלו גם הוא קבוע . אושרות עולה ביחס לתרופות ממקור כימיהביולוגיות המ

 -נבע מכניסת חוק הבקצב האישורים באמצע שנות התשעים כי הגידול הזמני טוען  חוקרה.  למדי

Prescription Drug User Fee Act האצה זמנית באישורים הביא לתוספת תקציבית ואפשר ש

כהוכחה לכך מזכיר המחבר כי על פי   FDA. -האישור אצל הבצנרת שהמתינו  המוצרים טון מספרוקי

יום בממוצע  שש מאות שישים ותשעהתקצר זמן הבדיקה למוצרים חדשים בשליש מ FDA-נתוני ה

                                                 
 Centerבנוסף לכך אושרו על ידי  Center for Drug Evaluation and Research -תרופות אלו אושרו על ידי  319

for Biologic Evaluation and research מוצרים , אלרגנים, נוספים האחראית על בדיקה של מוצרי דם עשרה מוצרים

אינן זהות בין שתי , "חדש"חשוב לזכור כי אמות המידה ל.  וחיסונים, מוצרים מהנדסת רקמות, לטיפול תאי וטיפול גנטי

 .היחידות
 .ממקור ביולוגי 2ממקור כימי  ו  18 320
 שם 321
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על כל  . )U.S.GAO 2006( 2002יום בממוצע בשנת  ארבע מאות ארבעים ושתייםל 1993בשנת 

ברור , בין אם קצב החדשנות אכן הואט בשנים האחרונות ובין אם הוא רק חזר לרמתו הרגילה, פנים

כי הקצב הנוכחי רחוק מלספק כיום את צרכי הציבור והתעשייה שמכירותיה השנתיות מתקרבות 

 .322לטריליון דולר

 

במיעוט  ללהיכלחברות הפועלות בענף זוכות קצב החדשנות הנמוך גורם לכך כי רק חלק קטן מאלפי ה

מכל חברות  6%רק   .)Munos 2009(המאושר של החברות המביאות תרופות חדשות לשוק 

הצליחו בכך ורק מחציתן התקיימו לאורך כל ) 4300מתוך  261(התרופות שפעלו בשנים האחרונות 

מוזגו או נעלמו בדרך , השאר נרכשו. קיימות היום 105החברות הללו רק  261מתוך .  התקופה

. חברות בלבד 21רוב התרופות החדשות פותחו על ידי בדיקה מפורטת יותר מצביעה על כך ש. אחרת

תרופות חדשות לשנה  2-3ואולם גם החברות הפוריות ביותר לא הצליחו להגיע למספר הממוצע של 

למעשה מראה החישוב כי הסיכוי של חברה . הנחוצות להן על מנת לשמור על קצב הגידול הרצוי

 0.003% - 0.06%שנה זניח ממש ואינו עולה על תרופות חדשות מדי  2-3בודדת להגיע לפיתוח של 

 . 

הסבר מידי ופשוט לתופעת הבצורת בחדשנות יכול היה להיות אי הקצאת משאבים מספיקים  למחקר 

נבחנים נתוני  ) The 2009 R&D Scoreboard(בסקר שנתי שעורך משרד המדע באנגליה . ופיתוח

מתברר כי התעשייה  . ת המובילות בעולםהחברות התעשייתיו אלף מאתיים וחמישים פ של "המו

פ ובמקום ראשון באופן היחסי "בהשקעה במו) במספרים מוחלטים(הפרמצבטית נמצאת במקום השני 

מצב זה נמשך שנים רבות בהן הגידול השנתי הממוצע בהוצאות למחקר ופיתוח היה במשך .  להיקפה

 .12%323שלושים וחמש השנים האחרונות מעל 

 United States Government -על ידי ה 2006ב בשנת "לקונגרס בארהח שהוגש "לפי דו

Accountability Office )U.S.GAO 2006(  תחת הכותרת- New Drug Development 

Science, Business, Regulatory, and Intellectual Property Issues Cited as Hampering 

Drug Development Efforts  ארבעים כ( 2004פ של התעשייה בשנת "נטען כי הוצאות המו

עלייה ). דולר ביליון ש עשרה ש( 1993לעומת אלו שבשנת  שניים וחציהיו גבוהות פי ) ביליון דולר

. פ באה לידי ביטוי בעלייה גדולה במספר הפרויקטים שהגיעו לשלב של פיתוח קליני"זו בהשקעות המו

שלוש מ  Investigational New Drug applicationsכך למשל הוכפלו מספר הבקשות לאישור 

ומספר  )U.S.GAO 2006( 2005בשנת  חמש מאות ושמוניםל 1985בשנת  מאות ושלושים 

גידול מרשים זה שאינו מלווה בגידול עוקב . שולש) קליניים-כולל בשלבים הפרה(הפרויקטים הכללי 

בעוד .  של מספר התרופות המאושרות החדשות משמעו בהכרח גידול בשחיקה בשלבי הפיתוח השונים

הרי מספר הפרויקטים , אזה שנייה הכפיל את עצמו בעשר השנים האחרונותשמספר הפרויקטים בפ

                                                 
השבעים והשמונים של המאה הקודמת כאשר היקף המכירות גם אם קצב זה היה מספיק לצרכי התעשייה בשנות  322

 .הגלובלי היה כשלוש מאות מיליארד דולר לשנה

 .גבוה בהרבה מקצב עליית יוקר המחייה באותה תקופה 323
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התוצאה המתמטית הברורה של נתונים אלו היא כי  .  )Feature 2006(בפאזה שלישית נשאר קבוע 

אחד המרכזים .  עלות הפיתוח הממוצעת של מולקולה חדשה עלתה במידה רבה לאורך התקופה זו

 Tufts -פ בתעשייה הפרמצבטית ובהערכת עלותם הוא ה"האקדמיים המתמחים בלימוד תהליכי מו

Center for the Study of Drug Development וקרי המרכז מעריכים כי העלות ח. ב"בארה

וזו עלתה דולר מיליון  שמונה מאות וארבעה הייתה כ 2001הממוצעת לפיתוח תרופה חדשה בשנת 

 ביליון ושלוש מאות מיליון דולר ול )Dimasi 2003( דולר מיליון תשע מאות שנתיים לאחר מכן ל

 324ביליון ושמונה מאות מיליון דולרעלות הפיתוח של תרופה חדשה כיום מוערכת ב. 2005בשנת 

)Dimasi 2007(  ,)Paul 2009( . 

יכול היה להיות כי לאחר  -שגם הוא אינו נכון בעליל  -הסבר פשוט נוסף לתופעת בצורת החדשנות 

כבר עמדנו על . חמישים שנות מחקר ופיתוח פרמצבטיים מוצו רובן של המטרות הראויות להתערבות

המאה כך כי ההתקדמות העצומה בהבנת הביולוגיה של האורגניזם שחלה במחצית השנייה של 

ופענוח הגנום האנושי בתחילת המאה הזאת הניבו , התפתחותה של הביולוגיה המולקולארית, העשרים

גנים  22.000-מקובל להניח כיום את קיומם של כ  . )Hopkins 2002(עושר עצום של מטרות 

הביולוגיה המולקולארית זיהתה אין ספור מנגנוני .  א האנושי ומאות אלפי חלבונים בגוף האדם.נ.בד

 'שגיאות'פעולה באמצעותם פועל האורגניזם האנושי ומספר גדול של כשלים בתפקודו הקשורים ל

באופן עקרוני כל כשל כזה עשוי להיות  .)Nishimura 2005(נה הגנים והחלבונים מסוגים שונים במב

קל לראות כי רק חלק זעיר ממספר המטרות האפשריות להתערבות . מטרה ראויה להתערבות טיפולית

 . נחקרו עד עתה

טענה נוספת שהועלתה כהסבר אפשרי לבעיית החדשנות היא ההקשחה בדרישות הרשויות 

י הרשויות מסרבות בשנים האחרונות לאשר בהקשר זה נטען כ. הרגולטוריות בעיקר בתחום הבטיחות

תרופות חדשות בגלל חששות לתופעות לוואי העשויות לקרות בתדירות נמוכה ובכך יצרו שינוי באיזון 

התומכים בטענה זו מביאים כדוגמה את . שבין הדרישות ליעילות ובטיחות שהיה סובלני יותר בעבר

וצאה ממקרים בודדים בלבד של מות או הדרישה להוציא מהשוק תרופות רבות מכר שנבעה כת

 .)Munos 2009(של טענה זו אינה תומכת בתקפותה  פורטת בחינה מ . 325.קשות יתופעות לווא

מוצרים  ארבעים ושמונהעולה כי מתוך  2009מבדיקה של האישורים שהתקבלו באירופה בשנת 

רובן המכריע של אלו שלא . )Eichler 2010() 60%(חדשים שהוגשו לרישום אושרו עשרים ותשעה 

תכנון הניסיונות בפאזה אושרו היה מסיבות של חוסר בהוכחה מספקת של יעילות בגלל ליקויים ב

 :  European Medical Agency -מסקנת רשות הרישוי באירופה ה. השלישית

 

                                                 
פ על התרופות במהלך הפיתוח כולל אלו הנכשלות "בחישוב העלות לפיתוח תרופות נלקחות בחשבון כל הוצאות המו 324

משך הזמן הארוך הנחוץ לפיתוח . הוצאות אלו מועמסות כמובן על מעט התרופות שאושרו לשיווק. קואינן מגיעות לשו

 . של הכסף המושקע במהלך הפיתוח) מחושבת(מחייב הוספת הוצאות ריבית ) שנים 8-12(תרופה 
 .Vioxxלטיפול בסוכרת והתרופה להקלת כאבים  Rezulin  &Avandiaכגון ביטול השיווק של  325
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אמות המידה שהוגדרו על ידי מבקשי רישיונות השיווק אינן מספקות  תמיכה מספקת למתן "

 ....."הזה זרועי-העדר זרוע ביקורת היא חיסרון מרכזי בתכנון הניסוי החד. הרשיון

 

לתוצאות עגומות אלו תורמת גם העובדה כי בשנים האחרונות חל גידול ניכר בחלקם  יתכן מאד כי 

בעוד שבעבר רב התרופות החדשות פותחו .  היחסי של החברות הקטנות  בפעילות פיתוח של תרופות

רק שש מתוך עשרים ואחד מהמולקולות החדשות פותחו  2008על ידי  החברות הגדולות הרי בשנת 

ייתכן מאד כי עליית חלקם של . היו אלו עשר מתוך עשרים וארבע בהתאמה 2009על ידן ובשנת 

החברות הקטנות בפיתוח התרופות החדשות תרמה במידה מסוימת לקשיים אלו באשר נראה כי 

  :לחברות הקטנות אין את הידע והמשאבים הנדרשים לפיתוח מלא ומסודר של תרופות חדשות

 

מחסור , מימון-הן תוצאה של תת )הקטנות( פארמה-הביו בחברותבפיתוח הקליני הכשלונות "

326"בכח אדם ותכנון לקוי של הניסיים הקליניים
 

 

מטיל חלק מהאשמה בירידת פריון  )U.S.GAO 2006(ב "מחקר שנעשה לבקשת הקונגרס בארה

של הרשויות הרגולטוריות באשר לדרישות היעילות  וספציפיותפ על המחסור בהנחיות ברורות "המו

העדר כללים ברורים מקשה מאד על . והבטיחות שבהם נדרש מוצר לעמוד כדי לקבל אישור שיווק

 . בניית תוכנית מחקר אפקטיבית ויעילה

 

פ "המו  פ שאין לה פיצוי בעליית התפוקה גורמת לירידה חריפה בפריון"המוהעלייה הגדולה בהוצאות 

)R&D productivity( לבין ההשקעה   327פ"המופק מתוצאות המוהכלכלי יחס בין הערך המוגדר כ

יותר תרופות חדשות בעלות נמוכה ( ) efficiency(פ הוא שילוב של יעילות "פריון  המו .פ"במו

 GSKשהיה הנשיא של  Garnierלדעתו של  ). ברווחת החולים והחברה גידול(ואפקטיביות ) יותר

פ הוא האתגר הגדול ביותר "הירידה בפריון של המו, אחת מחמש חברות התרופות  הגדולות בעולם

  .הניצב כיום בפני התעשייה

 

328"אם לא ימצא לו פתרון דבר לא יצלח. פ הוא הנושא החשוב ביותר"פריון המו"
 

 

 .שתקף היטב במצבן הקשה של חברות התרופות כפי שנראה בפסקה הבאהואכן אתגר זה מ

 

                                                 
326  )Czerepak, E.A., Ryser, S. 2008(   . 

 החולים והחברה כולה, רותלל את החבבמובן הרחב של המילה הכו  327

328 )Ingelhert, J.K 2003( 
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 החברות הפרמצבטיות במשבר

 

כדי להבין את המשמעות העצומה של משבר החדשנות יש ללמוד את התפקיד המרכזי שיש לחדשנות 

החברות הפרמצבטיות הגדולות היו מופת של הצלחה עסקית במשך כל . בתעשייה הפרמצבטית

   Public Citizen Congress Watch  -ח שהוכן על ידי ה"דו. נייה של המאה העשריםהמחצית הש

)Pattison N 2003( של עשר החברות הממוצע הרווחיות שיעור  ,2002בשנת  ,מצא כי

מהמכירות בעוד שממוצע הרווחיות של  17% היה  Fortune 500 -הפרמצבטיות שהיו ברשימת ה

הרווח המצרפי של עשר החברות , זאת ועוד.  3.1%החברות לא עלתה על  רבע מאות ותשעים אשאר 

מצב זה לא היה ייחודי . החברות ארבע מאות ותשעיםשל כל שאר רפי המצהללו היה גבוה מהרווח 

 Angell(של המאה העשרים מספר העשורים האחרונים שנה זו הייתה אופיינית למצב ב. לשנה זו

2004( . 

כמו רב התעשיות שנוצרו . הצלחה מרשימה זו החלה באופן צנוע למדי בסוף המאה התשע עשרה

גם התעשייה הפרמצבטית נוצרה כשילוב של הידע , במאה התשע עשרה כחלק מהמהפכה התעשייתית

ן שהצטברו אצל האומנים ובעלי המלאכה במשך אלפי שנים עם החידושים המדעיים והניסיו

המחקר בכימיה של חומרי טבע הניב  . 329והטכנולוגיים של המאות השמונה עשרה והתשע עשרה

שורה של אלקלואידים שחלקם בודדו מאופיום גולמי שהיה חלק מסל התרופות במשך אלפי שנים 

חומרים אלו שתחילת ייצורם הייתה על ידי .  )Boussel 1982( 330וחלקם מחומרי טבע אחרים

, לקראת סוף המאה התשע עשרה ,עברו, הרופאים עצמם או שיוצרו בבתי מרקחת שהתמחו בכך

בבאזל  Hoffman La Rocheב וחברת "בארה Abbott, Eli-Lillyלייצור מסחרי בחברות כמו 

                                                 
מלמדים על מגוון רחב של צמחי  םשרידים ארכיאולוגיי. ייתה ידועה משחר ההיסטוריהאומנות רקיחת התרופות ה 329

אין . מצריים ומאוחר יותר ביוון העתיקה משם התפשטו לרומא ומעבר לה, מרפא ושיקויים אחרים שהיו בשימוש בבל

מרכיבים מן , כילו צמחי מרפאת המגוון שהציעו תרבויות הודו וסין  כל אלו יצרו פרמקופיאות מגוונות שהאלשכוח כמובן 

המיוחס למלך מיתראדט הרביעי אשר  Thriac -דוגמה מרשימה היא שיקוי ה. מלחים וחומרים אנאורגניים רבים ועוד, החי

יין , מרכיבים שונים שכללו מלבד בשר נחשים 70הועתקה במאה הראשונה לספירה על ידי היוונים והכילה לא פחות מ 

 .הפופולאריות שלה הביאה להתפשטותה לסין והודו. ם רבים אחריםשהתיישן אופיום ומרכיבי
הכימיה האורגנית , אורגנית-השלב הבא בהתפתחות הרוקחות כבר הסתמך על הידע והניסיון שנצבר בכימיה האי 330

 1817משנת , רוקח צרפתי את המורפין מצמח האופיום F.W.A Serturnerהפיק  1806בשנת . והכימיה של חומרי הטבע

 -על בידוד רשימה ארוכה של חומרים מתוך חומרי טבע בניהם ה Caventou & Pelletierאילך דיווחו החוקרים ו

emetine,  strychnine, brucine  והחוקר הגרמניF.Wohler  הכין לראשונה באופן סינטטי את השתנן)urea ( שעד אז

 . נחשב לחומר טבעי שניתן להפיקו רק מן החי
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חברות אחרות  נוצרו כפעילות משנית של חברות תעשייתיות מתחום הכימיה ובעיקר  . 331שבשוויץ

קבוצה שלמה של חברות כאלו . 332מתחום הכימיה של הצבעים שהתבססו על הכימיה של האנילין

בתחילה הייתה זו . 333של התעשייה התבססו בבאזל שבשוויץ והפכו מדינה זו למרכז עולמי חשוב

אך מצב זה השתנה לאחר מלחמת העולם  )Reidl 1990(פעילות שולית בלבד לייצור הצבעים 

חברות . יכולות המחקר והיצור הכימיים הביאו עד מהרה לפיתוח תרופות חדשות ויעילות. הראשונה

 . ותיקות אלו תופסות כיום את עשרת המקומות הראשונים בין החברות הפרמצבטיות בעולם

ית ניתן לזקוף לזכות השילוב של תרומתן את המעמד המיוחד שרכשה התעשייה הפרמצבט

רגולציה הדוקה לאבטחת היעילות והבטיחות של התרופות וההגנה , המשמעותית לבריאות הציבור

בעידן החדש של פיתוח תרופות לא . הנרחבת על הקניין הרוחני שהניחה את  הבסיס הכלכלי לתעשייה

צנועות וניסויים קליניים מצמצמים כדי במעבדות , כ באקדמיה"בד, היה די במספר קטן של חוקרים

השילוב בין ההיקפים הגדולים של הניסויים הקליניים הנדרשים יחד עם . להביא תרופה חדשה לשוק

התהליכים שנדרשו לפיתוח . דרישות הבקרה הקפדניות גרמו למהפך בדרך בה פותחו תרופות חדשות

ם באופן שרק ארגונים תעשייתיים גדולים יקרים וממושכי, תרופות ייצורם ושיווקם הפכו למורכבים

שילוב נסיבות זה הביא לכך שהרב המכריע של התרופות החדשות במחצית השנייה . יכלו לעמוד בהם

כדי לאפשר לתעשייה להשקיע את הסכומים . של המאה העשרים הגיע מהתעשייה הפרמצבטית

המדינה לתרופות החדשות  הנדרשים במחקר ופיתוח ולשאת בסיכונים המובנים בתהליך זה נתנה

הרוחני כפטנטים  ןהנות מבלעדיות בשוק למשך תקופה ארוכה באמצעות הגנה שנתנה על הקניילי

בלעדיות זו אפשרה לתעשייה לגבות במשך תקופת הבלעדיות מחירים גבוהים בהרבה . מסוגים שונים

על היקפי ההשקעה  שולי הרווח הגבוהים מאפשרים השגת תמורה נאותה לחברות. מעלויות ייצורם

בכך נוצר המודל העסקי . הגדולים הנדרשים למחקר והפיתוח והסיכון הכרוך בתהליך ארוך ויקר זה

רווחים גדולים מתרופות שאושרו , שעיקרו השקעה גדולה בסיכון גבוה בפיתוח תרופות חדשות

נות ובכניסת מכאן נובעת התלות של התעשייה בחדש.  פ"לשיווק שחלק ניכר מהם חזר והושקע במו

תלות זו הוחרפה מאד  בעשרים השנים האחרונות כתוצאה מהתגברות התחרות . מוצרים חדשים

עד לשנות התשעים של המאה העשרים שמרו מוצרי החברות הגדולות על נתח גדול מהשוק .  הגנרית

למרות קיומה של תחרות גנרית גם שנים רבות לאחר תום תקופת הבלעדיות שהקנתה ההגנה 

לחוקי הגנת הקניין הרוחני  שהסדיר את נוהלי   334ב תיקון"חוקק בארה 1984בשנת .  טיתהפטנ

בתעשייה הגנרית שביסס  FDA-שינוי זה נוסף לתמיכה המוצקה של ה. הרישום של תרופות גנריות

את אימון הציבור ביעילותן ובטיחותן של התרופות הגנריות כמוצרים שווים לאלו שפיתחו החברות 

                                                 
י חלק חשוב מכוח המשיכה של באזל היה בעובדה כי באותה עת חוקי ההגנה על הקניין הרוחני באופן פאראדוקסל 331

בשוויץ היו רופפים ובעקבות כך חלה נדידה של ממציאים תעשיינים ובעלי הון לאיזור מהמרכזים האחרים בצרפת 

 . ובגרמניה

   .האספירין והפנאציטין, המפורסמות שבהם באותה תקופה היו הסאלווארסן 332

 .Sandoz, Ciba, Geigyבניהן החברות  333

 ומאז נקרא על שמם Waxman & Hutchהתיקון הוצע על ידי המחוקקים  334
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כתוצאה מכך מאבדות החברות הפרמצבטיות את הרוב המכריע של נתח השוק בתוך חודשים . הגדולות

ימלאו שובכך מגבירים מאד את הצורך בכניסה של מוצרים חדשים   335ספורים מתאריך תפוגת הפטנט

 . את חלקם של המוצרים שהחברות איבדו לטובת התרופות הגנריות

ת באופן אנוש בתנאי ההכרחי לקיום בר קיימא של מהאמור לעיל ברור כיצד פוגעת בצורת החדשנו

האטה חמורה בזרם של מוצרים חדשים בעלי ערך גבוה . המודל העסקי של התעשייה הפרמצבטית

מונעת מהחברות להמשיך , המחליפים את מקומן של התרופות שמאבדות את הגנת הבלעדיות בשוק

ם רבים ובכך הכניסה את התעשייה כולה לצמוח בקצב וברווחיות אליו הורגל שוק ההון במשך עשורי

 2009-2015במחקר שנעשה על הביצועים הצפויים של החברות הפרמצבטיות בשנים . למצב משברי

היה הגידול השנתי הממוצע של ארבע  1999-2004כי בעוד שבשנים  )Goodman 2009(נמצא 

והוא  6.7%ירד קצב הגידול השנתי ל 2004-9לשנה הרי בין השנים  10%עשר החברות המובילות 

רק לחברה  1999-2004בעוד שבין השנים . 2009-14בלבד בין השנים  1.2%צפוי להמשיך לרדת ל 

צפוי  2009-14ובשנים  2004-9עלה מספרם לשלוש בשנים  2%אחת היה גידול שנתי נמוך מ 

. במדד המחירים 2.8%ם לב כי גידול זה אף נמוך מהגידול הצפוי של ייש לש. מספרם לעלות לתשע

פרמצבטית צפויות לקטון בשנים ה ההמשמעות היא כי בניכוי הגידול במדד המחירים מכירות התעשיי

 14למעשה היחס בין אובדן המכירות לגידול במכירות הנובע ממוצרים חדשים בממוצע של . אלו

החברות הללו נמצא  14כאשר חושב הערך הנוכחי הנקי של  .בלבד 0.23עומד על שנסקרו החברות 

בכל שאר  .5%ל יש גידול מע) Roche & Abbott(רק לשתיים שנסקרו מבין כל החברות כי 

נמצאת במקום  –פייזר  –שלא במפתיע החברה הגדולה ביותר בענף . החברות הגידול נמוך יותר

באשר הפסדי המכירות של מוצריה המובילים אינו ניתן להחלפה במוצרים חדשים  האחרון בקבוצה

 .בקצב הנדרש

נמצא כי בין השנים   )World Health Statistics(על ידי ארגון הבריאות העולמי ממחקר שנעשה 

השיגו  2008מהדירוג שנעשה נמצא כי בשנת . צפוי המשך ירידה בביצועי החברות 2008-13

התחזית היא כי הדירוג שיושג בשנת . אפשריות שמונים ושמונהנקודות מתוך  שישים ושבעהחברות 

 .  נקודות בלבד חמישים ושלוש יהיה 2013

גם באמצעות הגברת הלחץ של מערכת הבריאות על חדשנות משפיע לרעה על התעשייה המשבר 

המבטחים בכל . ללא חדשנות אין כל הצדקה לגידול המתמיד בעלויות אותה חווה המערכת. החברות

המדינות מנסים לצמצם בהוצאותיהם באמצעות מעבר לשימוש נרחב בתרופות גנריות זולות ובלחץ על 

ץ זה מקטין את הרווחיות של החברות ואת לח. המחירים של התרופות שעדיין נהנות מבלעדיות

 .האמצעים העומדים לרשותן לצורך מחקר ופיתוח ומאיץ כלפי מטה את הסחרור במצבן

 

בפרק הקודם . ניתוח זה לא יהיה שלם ללא בחינת תרומתה של תעשיית הביוטכנולוגיה הצעירה לבעיה

החברות המובילות . טכנולוגיהשל חברות הביו -לקראת סוף המאה העשרים -תיארנו את היווצרותן 

                                                 
 תהליכים דומים מתפשטים גם באירופה ובשאר העולם  335
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 דרך כללהשנייה של חברות התרופות בעולם וקצב גידולם גבוה ב המקבוצה זו נמצאות כיום בעשיריי

הראשונה של  המזה של החברות המסורתיות כך שהמובילות שבהם עשויים לתפוס מקום בעשיריי

ראשונות בתחום החברות הציבוריות ה. החברות על חשבון חברות שקצב הגידול שלהם קטן

פתחו במה שנראה כדרך חדשה   Genentech, Cetus, Chiron, Biogen, Amgenהביוטכנולוגיה 

עסקה  Genentechחברת . בניהול מחקר ופיתוח בכך שהתמקדו בחדשנות קרובה יותר למדע בסיסי

מדענים המציאו   PCR -את ה. בתחילת דרכה בנושאים כמו שיבוט גנים וביטויים בתאים של חיידקים

שהתחרתה באופן  Celeraוהדוגמה המובהקת ביותר למיקוד במדע בסיסי היא חברת  Chiron,בחברת 

חברות אלו יצרו שיתופי פעולה עם החברות המסורתיות . פרטי במיזם הציבורי לריצוף הגנום האנושי

יות מודל עסקי זה היה שונה מתעש. בשיווק מוצריהם ובכך השיאו את היכולות המיוחדות להם

שהתבססו על פיתוח טכנולוגיות חדשות ועסקו רק מעט במדע הבסיסי ) HiTech(טכנולוגיות העילית 

ושונה גם מזו של תעשיית התרופות המסורתית שעסקה בעיקר במחקר יישומי מובהק המסתמך על 

לאור זאת לא היה זה אלא מתבקש לצפות כי עליית חברות . המחקר הבסיסי שבאקדמיה

ואולי יותר , ה החדשות הנסמכות על חידושי המדע והטכנולוגיה העדכניים ביותר יפצוהביוטכנולוגי

על הביצועים הירודים של התעשיות הפרמצבטיות המסורתיות ובכך יסייעו לשימור המעמד , מכך

 . של התעשייה כולה -ברווחיות ובקצב גידול -המוביל

מגיע  )Pisano 2006(ת הביוטכנולוגיה במחקר הסוקר את עשרים וחמש שנות קיומה של תעשייוהנה 

המחבר למסקנה כי למרות החדשנות המובנת במודל העסקי של התעשייה הרי הקיימות של תעשייה 

בניגוד לציפיות של .  לא פחות גדול מזה של התעשייה הפרמצבטית המסורתית, צעירה זו מוטל בספק

לא , המשקיעים ואנשי שוק ההון לזרם של מוצרים חדשים שיניבו מכירות גבוהות ורווחים מתאימים

) 1975-2004(הצליחה תעשיית הביוטכנולוגיה ליצור רווחים במשך שלושים שנותיה הראשונות 

אם . לשנה דולר מיליארד ארבעיםלמרות שהמכירות  המצרפיות של החברות הגיעו  בתקופה זו לכדי 

 Amgen, Gennetech, Genzymeכמו ) מאד(מנכים מהחשבון מספר קטן של חברות רווחיות 

כמו כן מתברר כי למרות . אות החברות האחרות הביאו להפסדי ענק למשקיעים בהןמגלים שמ

שהיה צפוי , גם הפריון של תעשייה זו, פעילותה של התעשייה הצעירה בחזית המדע והטכנולוגיה

להיות גבוה מזה של התעשייה הפרמצבטית המסורתית אינו שונה מזה של החברות המסורתיות 

שעשה המחבר מראה כי לא זו בלבד שפריון תעשיית הביוטכנולוגיה לא  בחינה מדוקדקת. הגדולות

מבחינת עלות הפיתוח של תרופה (פ "הבדל ביעילות המו, בממוצע, היה גבוה יותר אלא שגם לא נמצא

כמו כן מצא המחבר כי היחס בין ההשקעה . בין התעשיות המסורתיות לאלו של הביוטכנולוגיה) חדשה

אלו . של התרופות החדשות היה בבירור לטובת התעשיות המסורתיותבמחקר להיקף המכירות 

כגון תרופות להורדת לחץ דם והורדת כולסטרול ואילו רוב  'רבי מכר'התמקדו באותה תקופה ב

. התרופות שהביאו חברות הביוטכנולוגיה לשוק היו בתחומי גומחה מובהקים בהם מספר החולים נמוך

ו קבעו חברות הביוטכנולוגיה מחירים גבוהים במיוחד למוצריהן כדי לכפר במידת מה על נחיתות ז

למחירי התרופות והגדילו עוד יותר את הקשיים העומדים בפני מערכות  –וגבוה  –ובכך יצרו רף חדש 

 .קשיים בהם נדון בהרחבת מה בפסקה הבאה, הבריאות הציבוריות



 126 

 

 מערכת הבריאות הציבורית במשבר

 

ת התעשייה הפרמצבטית כתוצאה מבצורת החדשנות לא הייתה אמורה לקשיים החמורים בהם נאבק

והנה מתברר כי הבעיה זלגה . להיות לכאורה השפעה שלילית על מערכת הבריאות הציבורית

אחת מהנחות היסוד המשתמעות . מהתעשייה אל המערכת הציבורית כולה והביאה גם אותה עד משבר

עוסק בהבאת טכנולוגיות חדשות לשוק היא כי טכנולוגיות מהחוזה הבלתי כתוב בין הציבור לבין מי ש

אלו ישפרו את מצב החברה על ידי הורדת עלויות או באמצעות שיפור בתפוקות במידה שתצדיק את 

בחינת התוצאות בתקופה האחרונה מראה כי ככל שהדבר נוגע למערכת הבריאות . העלייה בהוצאה

ת ושיפור בתפוקות המערכת כולה נמצאת במשבר במקום התייעלו. הנחת יסוד זו אינה מתממשת

 .  עמוק

בפרקים הקודמים ראינו כי משיקולים חברתיים נטלה המדינה על עצמה במאה העשרים את עיקר 

מנתוני ארגון הבריאות העולמי  עולה כי ההוצאות לבריאות גוזלות חלק . האחריות על בריאות הציבור

הגיע ממוצע ההוצאה על בריאות בעולם  2006בשנת ). ג"תל(גדל והולך של התוצר הגולמי הלאומי 

החל מאחוז נמוך במדינות , ממוצע זה מסתיר שונות גדולה. 8.7% -מהתוצר הלאומי הגולמי ל

            2006ב שהגיע בשנת "ועד לאחוז הגבוה ביותר בארה, )אנגולה ובנגלדש( 2-4%, הנחשלות

 Centers of Medicare & Medicaid -של ה וצפוי להגיע לפי ההערכותג "מהתל 15.3%ל 

Services    ב על "בקצב כזה עשוי חלקה של ההוצאה על הבריאות בארה. 19.3%לכדי  2019בשנת

 50%עד כדי  2082לזנק בשנת   CBO ( Congressional Budget Office) -פי הערכות ה

עלייה זו גבוהה כמובן בהרבה מהעלייה במדד המחירים הכללי ולמרות כל   )Orszag 2008( ג "מהתל

חשוב לזכור כי מדובר בעלייה ניכרת בהוצאה כמו כן . המאמצים לא נמצאו עד עתה הדרכים למתנה

לנפש באשר על פי התחזיות הקיימות לא צפויה עלייה משמעותית בשנים אלו בגודל האוכלוסייה 

 . ב"בארה

בגרימת המשבר הוא הזדקנות האוכלוסייה המתבטאת בגידול בחלקם היחסי  'החשוד המידי'ה

  Baby Boom-וצאת ההתבגרות של בני דור הגידול זה הוא ת.  באוכלוסיה של בני השישים ומעלה

ב בשנת "בארה הגיל החציון של האוכלוסיי. ב"שנולדו לאחר מלחמת העולם השנייה באירופה ובארה

שלושים וצפוי להמשיך לעלות ל 2000בשנת  שלושים וחמש וחציועלה ל ארבעושלושים היה  1994

ח של "בדו. לעלייה זו יש משמעות עצומה בכל הנוגע להוצאות הבריאות . 2035בשנת  ותשע וחצי

ומעלה אחראים  שישים וחמשב עולה כי בני "אחת מהחברות הביטוח הרפואי הגדולות ביותר בארה

 8.5%-ו 19-65בלבד שלהם אחראים בני  24.4%זאת לעומת , למעל שני שליש מהוצאות הבריאות

 . 0-18אים בלבד בגיל
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לנסיבות הדמוגרפיות מצטרף הגורם השני לעלייה הגבוהה בהוצאה על הבריאות והוא כניסה מתמשכת 

ח של שנת "בדו CBO  -ב ה"משרד התקציב של הקונגרס בארה. של טכנולוגיות חדשות ויקרות

 :מציין . "The Long Term Budget Outlook"בשם    2010

 

הוא בהטמעה הנרחבת של לנפש של הוצאות הבריאות  המרכיב המרכזי בגידול בהוצאה"

התקדמות המרשימה במדעי הרפואה נותנת בידי ספקי ה. טכנולוגיות ושירותי רפואה חדשים

השירותים הרפואיים את היכולת לאבחן ולטפל במחלות בדרכים חדשות שלא היו קיימות 

גם . חדשות ויקרות  מיכשור רפואי ומיומנויות, רבים מאלו נשענים על תרופות . בעבר

. כאשר מדובר בחידושים שאינם יקרים במיוחד השימוש הרחב בהם מוסיף עלויות ניכרות

אף כי חידושים מסוימים עשויים להביא לקיטון בהוצאות  הרי בסופו של יום השינויים 

336."בפרקטיקה הרפואית הביאו לעלייה בהוצאות
 

 

מצא כי חלה עלייה עצומה באימוץ טכנולוגיות נ  2008שפורסם בשנת   CBO-במחקר דומה שערך ה

בשנות השבעים המוקדמות פותחו שיטות חדשות לטיפול . חדשות על כל המשמע מכך מבחינה כלכלית

עברו מעל מיליון חולים טיפולי  2004בשנת . במחלות לב באמצעות צנתור אבחוני וצנתור טיפולי

. מאתיים אלף חולי לב נעשו ניתוחי מעקפיםחולים הושתלו קוצבי לב וב שלוש מאות אלףב, צנתור

גם עליית מחירי . באותו פרק זמן עלה מעל חצי מיליון המספר חולי הכליות שעברו טיפולי דיאליז

התרופות הייתה גבוהה במידה ניכרת בשנים האחרונות מהעלייה במדד המחירים הכללי ובכך תרמה 

 : תרומה נכבדה לעלייה בהוצאות הבריאות

 

במחירי התרופות במהלך רובם של ארבעים השנים האחרונות היה תרומה צנועה לעלייה "

אף כי ההוצאה על תרופות מרשם הואצה בשנות . בלבד לכלל הגידול בהוצאה על הבריאות

השמונים הרי בגלל חלקם היחסי הנמוך בכלל ההוצאה על הבריאות לא היה בכך כדי 

ואולם החל מאמצע שנות התשעים היה . תלהשפיע באופן משמעותי על כלל הגידול בהוצאו

. לגידול בהוצאות על תרופות מרשם השפעה בולטת על הגידול בכלל ההוצאה על הבריאות

337"לשנה 10%גדלה ההוצאה על תורפות מרשם בקצב ממוצע של  1995-2005בין השנים 
 

 

סלחני ובלבד יתכן שיחס הציבור לעלויות הגבוהות הכרוכות בכניסת הטכנולוגיות החדשות  היה 

שהציבור היה משתכנע  שלטכנולוגיות חדשות אלו יש תרומה משמעותית לשני המדדים החשובים 

. בהארכת תוחלת חיים ושיפור איכות החיים של החולה והציבורהגידול המשך , ביותר של הרפואה

 1900 הזכרנו בפרק הקודם כי בשנת .  לצערם הרב של כל הנוגעים בדבר ציפייה זו אינה מתממשת

                                                 
336 )Elmendorf, D.W, 2010( 

  
337  )Orszag, P.R 2008( 
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בתוך מאה שנה עלתה תוחלת החיים והגיעה בשנת . שנים 49.2ב על "עמדה תוחלת החיים בארה

בחינה מפורטת יותר מראה כי אף  .  )Shrestha 2006( 57.5%338שנים עלייה של  77.5 -ל 2003

בעוד שבמחצית .  בתוחלת החיים נמצא בירידה חדה קצב השינוישתוחלת החיים ממשיכה לעלות הרי 

הרי במחצית )  38.4%עלייה של (שנים לתוחלת החיים  18.9הראשונה של המאה העשרים נוספו 

על פי התחזית של , רה מזוית. בלבד) 13.8%תוספת של (שנים  9.4השנייה של מאה זו נוספו רק 

 -ל  ב תוחלת החיים באמצע המאה הנוכחית צפויה להגיע"של ארה ההלשכה המרכזית לסטטיסטיק

בעוד שהעלייה בהוצאה על בריאות , לאמור  . 339)6.6%(שנים בלבד  5.1שנים תוספת של  82.6

 .נמשכת הרי תרומתה לקצב העלייה בתוחלת החיים קטנה

גם במדד השני של בריאות הציבור לא נראה כי לעלייה בהוצאות הבריאות יש תרומה דראמטית 

אחת הדרכים המקובלות בשנים האחרונות לבחון באופן . לשיפור באיכות החיים של הציבור והחולים

מדד . Disability Adjusted Life Yearsותי את השינוי באיכות החיים היא באמצעות מדד בשם כמ

זה הוכנס לשימוש בשנות התשעים ואומץ על ידי ארגון הבריאות העולמי כמדד ראוי לבחינת ההיבטים 

 Murray(הכמותיים של יעילות טיפולים שונים והמצב היחסי של בריאות הציבור במדינות שונות 

א מתבטאת בערך הנוכחי הנקי של המדד מתאר את המעמסה הכוללת של המחלה כפי שהי .)1997

לממוצע של חומרת המחלה  קנןמספר השנים ההולכות לאיבוד כתוצאה ממות מוקדם ונכות והוא מתו

בבחינה השוואתית ניסו החוקרים לאמוד את השינוי הצפוי במדד  .)Fox-Rushby 2001(ושכיחותה 

לאור ,  )Lopez 1998(בבחינה זו נמצא כי . 1990-2020זה בטווח שלושים השנים שבין 

של המיקום  בדירוגההתפתחויות הצפויות בטיפול במחלות מסוימות יחולו שינויים מאד משמעותיים 

כך למשל מחלות הקשורות בזיהומים בדרכי העיכול יעברו מהמקום השני . עמסה של מחלות שונותמה

ואילו מחלות של אי ספיקה לבבית יעברו מהמקום החמישי  2020למקום התשיעי בשנת  1990בשנת 

ואולם החלק המאכזב ביותר הוא הערכת המחברים כי הקיטון . 2020למקום הראשון בשנת  1990ב 

 3.5%-שנים יהיה כ 30בתקופה של ) שמשמעותו שיפור באיכות החיים( DALY -ללי במדד ההכ

לא , למרות המאמצים הרבים והסכומים העצומים המושקעים מדי שנה במחקר ופיתוח, לאמור. בלבד

צפויה פריצת דרך משמעותית  בעשרים השנים הבאות בהארכת תוחלת החיים ובשיפור באיכות 

 . החיים

ממומנות הוצאות הבריאות במדינות העולם שונה ותלויה באופי התפיסה החברתית הדרך בה 

ואולם בסופו של יום לעלייה המתמדת והחדה בהוצאות הבריאות יש  . 340והכלכלית של כל מדינה

                                                 
ב היא מפגרת  אחרי חלק ניכר מהארצות המפותחות "מעניין לציין כי למרות העלייה המרשימה בתוחלת החיים בארה 338

 .ונמצאת רק במקום התשיעי בעולם
 . שנים שנחזתה קודם לכן 80.5וגם זאת לאחר העלאת התחזית מתוחלת חיים נמוכה יותר של  339

משקי  31%באמצעות המעסיקים ועוד  23%( מסך ההוצאה  42% ב מימנה עד לאחרונה רק כ"הממשלה בארה 340

לכך היו תוצאות קשות במישור החברתי בצורת חוסר שוויון בנגישות . ועל כן הנטל על התקציב היה נמוך יחסית)  הבית

רפורמת הבריאות שאושרה לאחרונה תשנה מצב זה אך . מיליון תושבים ללא ביטוח 40לביטוח בריאות והותיר מעל 

אחוז ההוצאה לבריאות . באירופה המצב שונה. השפעתה הכלכלית המלאה על  החשבונות הלאומיים עדיין לא ידועה
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השפעה דומה על החשבונות הלאומיים הכוללים ומכך מתחייבת בחינה מחודשת של כל מוסכמות 

בבחינה כזו יעלו לדיון מחודש שאלות כגון . במשך למעלה ממאה שנה היסוד לפיהן פעלו המדינות

רמת הפתרונות הרפואיים שהמדינה , היקף הביטוח הרפואי שהחברה מסוגלת להעמיד לרשות הציבור

מידת החופש של , ת והעדכניות ביותרוהיקף הזמינות של הטכנולוגיות היקר, יכולה להרשות לעצמה

הרוחני שהציבור מוכן להעניק  ןמידת ההגנה על הקניי, מחירי מוצריהםמפתחי הטכנולוגיות בקביעת 

בין השאר , לדיון זה תהיה השפעה חשובה. למפתחי הטכנולוגיות בתחומים חיוניים לבריאות הציבור

גם על המשך דרכן ודרך פעילותן של החברות הפרמצבטיות ועל הדרך בה יתבצע וימומן המחקר 

 . גיות חדשותוהפיתוח של תרופות וטכנולו

 

 התמודדות התעשייה עם משבר החדשנות

 

העומק וההיקף של משבר החדשנות אותו תיארנו בפסקאות הקודמות חייב את התעשייה בפרט ואת 

המערכת הציבורית בכלל לחפש דרכי התמודדות עמו ולמצוא פתרונות העשויים לסלק את האיום 

מאחר והמשבר יוצר איום קיומי מוחשי על . רשהוא נושא בחובו או לפחות להקל עליו במידת האפש

לצורך כך נבחנו פתרונות . המודל העסקי של התעשייה הפרמצבטית נחלצה זו ראשונה לפעולה

 . עסקיים ואסטרטגיים, אירגוניים

מחקרים שנערכו בעשור הקודם הסבו את תשומת לבן של חברות התרופות הגדולות לגידול בחלקם 

פ כפי שהוא מתבטא במספר המוצרים החדשים ובמה שנראה "בפריון המוהיחסי של החברות הקטנות 

אלו נמדדים בגודל ההשקעה לכל מולקולה מאושרת . כיעילות גבוהה יותר של תהליכי המחקר

אלו . ביליון$ 60 -כהיו  2000-2008פייזר בין השנים חברת  פ של"ות המוהוצא, כך למשל. לשימוש

עלתה  ,בממוצע ,חשבון פשוט מראה כי. בלבד שאושרו לשיווק ותמולקולות חדש 8בתקופה זו הניבו 

להביא לאישור  Progenicsחברת לעומתה הצליחה . ביליון$ 7.5 -כל תרופה חדשה לחברת פייזר כ

רבע כרק   .מיליון בלבד$ 400 -פ הכוללת לחברה באותה תקופה הייתה כ"תרופה אחת שעלות המו

רק אחוז קטן אף כי . דולר דתרופות בעלות הנמוכה ממיליארמהחברות שנסקרו הצליחו להביא לשוק 

ולכן כחברות בודדות קשה לסמוך על ( הביא מוצרים חדשים לשוקהקטנות הצליחו לחברות המ

גורם לכך פ הנמוכות יחסית של כל חברה "והוצאות המוהמספר הכולל הגדול שלהם  הרי) ביצועיהן

לדעת החוקרים דווקא  .ותר מזו של החברות הגדולותגבוהה ישל החברות הקטנות יעילותן ככלל  ש

סגן נשיא לפרמקולוגיה קלינית בחברת  Levickלגודלם הצנוע של החברות יש יתרון כפי שמציין 

GSK אחת מחמש חברות התרופות הגדולות בעולם : 

 

                                                                                                                                        
ב  באירופה הרב המכריע של "אך בניגוד למצב בארה 10%כ מעל "ב ואינו עולה בד"ג נמוך יותר מזה שבארה"מתל

 .ההוצאה היא ממשלתית ומהווה נתח נכבד מתקציב הממשלות
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עובדים מכירים האחד את השני והדבר יוצר הבחברות הביוטכנולוגיה והפארמה הקטנות כל "

החלטות חשובות מתקבלות במהירות והדבר בהכרח . על המוצרים שבפיתוח ' בעלות'שת תחו

 341"מביא ליעילות גבוהה יותר

 

 

המתמחה באיסוף נתונים   CMR Internationalביטוי כמותי לתחושות אלו ניתן על ידי חברת 

ים כעשרה מחקרה גילה כי בעוד שבחברות קטנות עוסק. פ בפרמצבטיקה"כמותיים על תהליכי המו

המספר המקביל בחברות הגדולות הוא לא פחות , חוקרים בממוצע בניסויים קליניים של תרופה אחת

לדעת החברה מלבד ההוצאה המיותרת לכאורה בהעסקת מספר כה רב של חוקרים . ממאה וחמישים

   )Feature 2006(. עצם הגודל מקשה על בקרה יעילה של התהליכים

לדעתו . פ של חברתו"ליזום מהפך בארגון המו GSKנשיא חברת  Garnierתובנות אלו הביאו את 

חברות הגדולות חייבות ה. למסגרת תעשייתית קלאסית –לפחות עדיין  –פ פרמצבטי אינו מתאים "מו

להסתגל למחשבה שחדשנות פרמצבטית לא ניתנת לתכנון והופעת מוצרים רבי מכר היא אירוע של 

מכירות של תחזיות קבלת החלטות במחקר ופיתוח על בסיס שיטות הרגילות של ה. 'ברבור שחור'

פ "יסיון לבצע מוהנ. כמו גם גישת פורטפוליו למזעור סיכונים נכשלו ברב המקריםעתידיים ורווח 

  .חדשני בפרמה על ידי שימוש בשיטות ניהול מתוחכמות יצרו תחושת שווא של שליטה

 

כי תהליכי מחקר ופיתוח  הניחו) כולל חברות פרמצבטיות(המנהלים של חברות גדולות "

כתוצאה מכך אבדה . למיכון ולניטור באמצעות מדדים כמותיים, לתיעוש ,ניתנים לגימלון

  "מחקרלוהתשוקה , השקיפות, ות האישיתתחושת האחרי
342

 

 

המסקנה המתבקשת לדעתו היא כי יש לשלב בין היתרונות של הפעילות בחברה קטנה עם המשאבים 

פ "קיווה להשיג שילוב זה על ידי פירוק חטיבת המו הוא . והמומחיות הקיימים בחברות הגדולות

 מתמחים בענפים מוגדרים של הרפואה ,מרכזי מצוינות אוטונומייםאחד עשר להענקית של החברה 

בכך הועתקה האחריות על החדשנות מהארגון הגדול לקבוצת ארגונים קטנים . פועלים כמרכזי רווחו

 . כמעין חברות הזנק קטנות -בתוך החברה-הפועלים

. פ שלהם"רב החברות הגדולות האחרות בחרו בדרכים מסורתיות יותר בניסיון לשפר את פריון המו

נוטות חברות רבות ללמוד מהניסיון שנרכש בתעשיות אחרות ולאמץ פתרונות של מיקור  כך למשל

וביצוע ניסויים , קליני-חוץ כתחליף לפעולות שבאופן מסורתי נעשו בתוך התעשייה כגון מחקר פרה

מיקור חוץ לחברות המתמחות בביצוע ניסויים קליניים עשוי להביא לשיפור ניכר בפריון . קליניים

                                                 
341  )Feature 2006(   

 
342 )Muno, B. 2009( 
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חוסר יעילות בביצוע .  )Paul 2009( 343פ"מאחר והם מהווים כשני שליש מכלל הוצאות המופ "המו

 ניסויים קליניים נגרם כתוצאה מכך שכמעט שלושת רבעי מהמרכזים המשתתפים בניסויים קליניים

. מתקשים לעמוד במכסת גיוס החולים שהתחייבו לה ושלושים האחוז הנותרים אינם מגייסים כלל

פ והוא "כזה מלווה ביצירת בריתות אסטרטגיות בין חברות פרמה לחברות מתמחות במוחוץ מיקור 

 תדוגמה אופייני. כרוך לעיתים במכירת נכסים וקבלת התחייבויות ארוכות טווח לשימוש בנכסים אלו

. פ"המתמחה במתן שירותי מו Covanceלחברת    Elli-Lillyהיא העסקה שנכרתה בין חברת 

פ ארוך "שתאיתה פ שלה ויצרה "חלק ממתקני המו Covance-לבמסגרת עסקה זו מכרה חברת לילי 

הרחבה והעמקה של חילופי מידע בתוך הארגון , כל אלו לוו במגוון רחב של שינויים ארגוניים. טווח

לצערם הרב . הארגוני העוסקות בתחום ץשל חברות הייעו 'חוכמה המקובלת'לו על פי מיטב הומחוצה 

פ "לפריצת דרך ממשית בשיפור הפריון של המו, עדיין, של כל הנוגעים בדבר לא הביאו שינויים אלו

 . הפרמצבטי

 

גבלת למדי חברות רבות הכירו בכך שיכולתן להביא לשינוי המגמה באמצעות שינויים אירגוניים מו

עסקו ארבעים וארבע מתוך חמישים החברות  2009בשנת . ולכן בחרו לחפש פתרונות רחבים יותר

מטרת פעילות זו היא הגדלת צנרת  . )Walker 2010(הפרמצבטיות הגדולות במיזוגים ורכישות 

 . וכניסה לשווקים חדשים והורדת ההוצאות כדי לשמור לפחות על גידול נאות בשורת הרווח, המוצרים

כידוע היטב הפכה .  במקביל לכך אמצו מרבית החברות הגדולות שינוי במיקוד האסטרטגי שלהן

 'רבי מכר'תעשייה הפרמצבטית בעשרות השנים האחרונות לתלויה מבחינה כלכלית בפיתוח מוצרים ה

)block-busters ( ,מטבע הדברים רובם . תרופות שמכירותיהן השנתיות עולות על ביליון דולר

הדוגמאות הידועות ביותר הם התרופות . המכריע של תרופות אלו היו בתחום רפואת המשפחה

עצם , מחד. תלות זו יצרה בעיה כפולה . 344טינים המשמשות להורדת כולסטרולממשפחת הסט

כבר הראינו , מאידך. ההצלחה של תרופות רבות כאלו העלתה את רף הכניסה לפיתוח  תרופות חדשות

לעיל כי לבעיות רפואיות רבות כמו במחלות הניורודגנרטיביות ובטיפול בכאבים קשים עדיין לא 

. שמעותיות בתחום המדע הבסיסי המאפשרות לפתח תרופות כאלו בהצלחההושגו פריצות דרך מ

שילוב זה הביא לכך שבצורת החדשנות התבטאה ביתר שאת דווקא בתחום החיוני ביותר לכלכלת 

מצב זה דחף את התעשייה לכיוון של צמצום דראסטי בתחומי הפיתוח של תרופות חדשות . החברות

). niche indications(אבים לפיתוח תרופות בשטחי גומחה לטיפול ברפואת המשפחה ובהסטת המש

גורם  נוסף שחיזק מגמה זו היא הנחת  . 345וסרטן, תרופות לטיפול במחלות גנטיות נדירותכדוגמת 

העבודה כי לאור הצורך הרפואי החמור הקיים במחלות אלו  ומספרם הקטן באופן יחסי של החולים 

                                                 
 .בעיקר בשלבי הניסויים המאוחרים בהם משתתפים אלפים רבים של חולים 343

בכך לתרופה רבת המכר  והפךדולר מיליארד  13של מעל ר הגיע למכירות שנתיות שהידוע שבהם הוא הליפיטור אש344

 .ביותר מאז ומעולם

הוא שם כולל למספר רב מאד של מחלות " סרטן"למרות המספר הרב של החולים בסרטן מקובל היום לחשוב כי  345

 "גומחה"הדורשות פיתוח תרופות ייחודיות לכל סוג ולכן הוא מתאים להגדרת 
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בנוסף להקלות הצפויות שיינתנו לחברות . י הכניסה לשוקיטו הרשויות הרגולטוריות להקל בתנא

, והשני  346,הפחתה צפויה בעלויות הפיתוח, האחד. בכניסה לשוק ייהנו החברות משני יתרונות נוספים

דוגמה ידועה היטב ליתרונות של . 347"תרופות יתום"מטווח המחירים הגבוה שיהיה ניתן לגבות עבור 

שפותחה ) Gaucher's disease(לטיפול במחלת הגושה  Ceredaseפיתוח תרופות יתום היא התרופה 

לאנזים שהחולה אינו מסוגל לייצר כתוצאה מפגם גנטי ושעלותה השנתית  replacement therapy-כ

לטיפול שנתי $ 50-150.000גם טווח המחירים של .  לחולה$ 200.000הייתה עד לאחרונה מעל 

ושרות לטיפול בסרטן עולה בהרבה על מה שהיה מקובל בחולה המקובל כיום לתרופות חדשות המא

לפני מספר שנים ובודאי גבוה מאד בהשוואה לעלות טיפול שנתית של תרופות הנרשמות בדרך כלל 

 .  $ 3000 -על ידי רופא המשפחה הנמוכה  מ

התרכזות חברות התרופות בתחומי גומחה נתנה פתרון זמני ומוגבל לבעיית המשבר בחדשנות אך בו 

מכר דחף את החברות -הצורך לפצות על אובדן של הכנסות מתרופות רבות. בעת גרם להחמרה שלה

והנה אף כי המבטחים . לתמחר באופן אגרסיבי את תרופות הגומחה כך שסך ההכנסות לא ייפגע

האכזריות , הרי מגבלות התקציב 'תרופות מצילות חיים'מתקשים לעמוד בפני לחץ הציבור לטיפול ב

כתוצאה מכך מגלות החברות להוותן הרבה כי גם פתרון . מקשיחות יותר ויותר את עמדתן, לא פחות

 . זה רחוק מלפצות אותן על הצנרת הדלה של המוצרים החדשים שברשותן

ההתמקדות בתחומי גומחה הביאו בשנים האחרונות לשינוי הרכב סל המוצרים שנמצאים בפיתוח 

היו בארבע תחומים  2009בשנת  FDA -אושרו על ידי המעל מחצית התרופות ש.  ומגיעים לשוק

וגומחות מצומצמות ומוגדרות היטב של מחלות , מחלות נירולוגיות, סרטן, מחלות אוטואימוניות, בלבד

היקף ההשקעות במחקר והפיתוח של תחומי רפואת המשפחה . )Bethan 2010( תקרדיווסקולאריו

 .)Morrison 2010(ירדו באופן דראסטי וחלק מהחברות הגדולות הודיעו על יציאה מתחומים אלו 

המשפחה צפויה לגבות מחיר כבד בשנים פ בתחומים הרחבים של רפואת "רתיעה זו מפעילות מו

עדיין נותרו , למרות ההישגים הגדולים בפיתוח תרופות בתחומים רבים של רפואת המשפחה. הקרובות

אפילו בתחום הטיפול במחלות זיהומיות מתגלים . מחלות רבות שלהן לא נמצאו פתרונות משביעי רצון

טיביוטיקה הגורם להתפשטות תופעת באנ –והבלתי מבוקר  –קשיים הנובעים מהשימוש הרחב 

מעט מאד חברות משקיעות כיום . התנגודת שהתפתחה לרב התרופות האנטיביוטיות הקיימות בשוק

 .בתחום זה םמשאבים  משמעותיי

הפער העצום . תהליכים אלו צפויים לגרום נזקים חמורים לבריאות הציבור במדינות המתפתחות

למתפתחות מוצא ביטוי בין השאר בתקציב המוגבל מאד של בהכנסה לנפש בין המדינות המפותחות 

מצבה הכלכלי העגום  של מרב האוכלוסייה מונע . מערכות הבריאות הציבוריות במדינות המתפתחות

                                                 
 .בהנחה שהניסויים הקליניים יכללו מספר קטן יחסית של חולים וימשכו זמן קצר זאת 346

. חולים 200.000 ב כתרופה המיועדת לטיפול במחלה שמספר המאובחנים בה פחות מ"תרופת יתום מוגדרת בארה 347

 .באוכלוסיה 1000.000חולים לכל  5000באירופה ההגדרה שונה מעט והרף הוא 
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בעדה מלממן בעצמה את הטיפול הרפואי ועל כן הצרכים הרפואיים של מדינות אלו שונים מאד מאלו 

סדרי העדיפויות במדינות אלו מחייבים מתן מענה רפואי זול   .)Reich 2000(של המדינות המפותחות 

הערך הכלכלי של צרכים אלו לחברות . וזמין למחלות שרובן כבר אינו מטריד את העולם המפותח

מלבד מס שפתיים (קיימת התעלמות כמעט מוחלטת של  החברות הגדולות הגדולות נמוך מאד ולכן 

לטיפול במחלות הנפוצות בעולם , יעילות ובטוחות, מהצורך בפיתוח תרופות חדשות) ויחסי ציבור

 Medicines for -כגון ה םעיקר המעמסה נופל על יוזמות של ארגונים וולונטריי . 348השלישי

Malaria Ventures   של ) עילות שמטרתה העיקרית היא השגת יחסי ציבור חיובייםכפ(ותרומות

מיליון חולים במחלת עיוורון הנהרות  30שטיפלה ב  Merckחברות פרמצבטיות כמו 

)onchocerciasis (באמצעות תרופה וטרינרית שנמצאה יעילה לטיפול במחלה קשה זו . 

חדשנות מנסות החברות לבעיית הבצורת ב וארגונייםבנוסף לחיפוש פתרונות אסטרטגיים 

תלוי המודל , כזכור. הפרמצבטיות לחפש כל דרך אפשרית כדי לשנות את כללי המשחק לטובתן

את מעמדן  -בתקופת חיי הפטנט -הכלכלי של חברות התרופות באופן מוחלט כיכולתן לנצל

. צורןמעמד זה מאפשר להן לשווק את התרופה במחיר הגבוה בהרבה מעלות יי. המונופוליסטי בשוק

במצב של מחסור בתרופות חדשות שיתפסו את מקומן של התרופות המאבדות את הגנת הפטנט 

כי רק באמצעות הארכה זו ניתן , זאת בטענה. נאלצות החברות לנסות להאריך את תקופת ההגנה

ואכן המאבק . להבטיח את ההחזר על ההשקעה העצומה והסיכון הכרוכים בפיתוח תרופות חדשות

תקופת ההגנה המקובלת כיום על . פת האקסקלוסיביות הוכתר במידה רבה של הצלחהלהארכת תקו

שנים  2-5חברות התרופות הצליחו להשיג הארכה של  . 349קניין רוחני בכל השטחים היא עשרים שנה

. של חיי הפטנט האפקטיביים 20-50%זו מהווה הארכה של  'צנועה'תוספת . לפטנטים על תרופות

של התעשייה נרשם לאחרונה כאשר במסגרת השינויים בביטוח הבריאות  ההישג הגדול ביותר

עשרה שנה מיום השקת ארבע ב הוענקה לתרופות ביולוגיות תקופת מונופול של  "הציבורי בארה

 . המוצר ללא תלות במשך חיי הפטנט

פ "מוהירידה בפריון ה. בשולי הדברים יש להעיר כי הצלחות אלו עשויות להתגלות כניצחון פירוס

ומשמעויותיה הקשות למערכת הציבורית מזינים מערכת טיעונים אלטרנטיבית העלולה לחסל לחלוטין 

כבר כיום מגיעים חוקרים אחדים למסקנה כי במערכת הנוכחית של . את המודל הכלכלי של התעשייה

לביקורת  . )Gupta 2004(ההגנה על הקניין הרוחני יש יותר נזק מאשר תועלת למדינות המתפתחות 

 Correa(זו  מצטרפים לאחרונה גם ארגונים בין לאומיים חשובים כמו ארגון הבריאות העולמי 

ואולם עיקר הלחץ עשוי לנבוע מטיעונים כלכליים ועקרוניים המועלים על ידי חוקרים .  )2006

דוגמה לטיעונים המטילים ספק בהצדקה של מדיניות ההגנה על הקניין הרוחני מתוארת . במערב

המחקר מראה כי לאורך תקופה ארוכה קצב עליית מחירי .  )Angel  )Angell 2004בעבודתה של 

בנוסף לכך  .  )Hensley 2003(מעליית מדד המחירים הכללי לצרכן  2-3התרופות היה גבוה פי 

                                                 
ותמחור , גורם התמותה הראשי במדינות רבות -מחסור בתרופות חדשות ויעילות לטיפול במלריהדוגמאות  לכך הן ה 348

 . פרוהיביטיבי לתרופות מודרניות לטיפול באיידס שעיקר תפוצתו הוא באפריקה

 מיום הגשת הבקשה לפטנט 349
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בין השנים  FDA-מהתרופות שאושרו לשימוש על ידי ה)  78%(  487מתוך  379מראה המחברת כי 

ת זאת נמכרו תרופות אלו למרו.  me-too(350(היו תרופות ללא תוספת ערך חדשנית  1998-2003

נתונים אלו מעמידים בסימן . במחירים גבוהים בעוד שתרומתן לגידול בתחרותיות הייתה שולית בלבד

שאלה את ההצדקה למחירים הגבוהים שגובות חברות התרופות בחסות המונופול מבלי שאלו יוצדקו 

ת להיות יעילות לחולים טענת החברות כי תרופות אלו עשויו. בערך המוסף של התרופות החדשות

כדי להוסיף חטא על . שלא הגיבו היטב לתרופות הקיימות מעולם לא הוכחה בניסויים קליניים תקפים

פשע טוענת המחברת כי בהעדר פתרונות חדשניים למחלות ידועות מפנות החברות משאבים רבים 

 erectile dysfunction, premenstrualכגון  'חדשים'לקידום טיפול במחלות ובסימפטומים 

dysphonic disorder  generalized anxiety disorder, שחיוניות הטיפול בהם מוטלת בספק רב .

 . כמו כן  מזכירה המחברת כי חברות התרופות נהנות כמעט בחינם ממחקר אקדמי וממשלתי נדיב

למימון המחקר תוך ביטול מלא של זכויות הקניין  )Baker 2004(חוקרים אחדים הציעו אלטרנטיבות 

להגדיל בצורה  ,לכאורה ,בעזרת חשבון פשטני ניתן להראות כי ניתן. הרוחני כפי שהן מקובלות כיום

התרופות מכירות .  של מחירי התרופות הוזלה דרמטיתפ תוך כדי "משמעותית מאד את ההשקעה במו

-זה יש לנכות  כנכבד מסכום . דולר דמיליאר שמונה מאותבעולם הגיעו להיקף של כ  2008בשנת 

לאחר ניכויים . תרופות גנריותמכירות של  20% -תרופות ללא מרשם ועוד כמכירות של של  20%

אם . דולר דמיליאר ארבע מאות ושמוניםאלו נותרו מכירות של תרופות מוגנות פטנט בהיקף של כ

בממוצע  10% -שמחירה של תרופה המאבדת את הגנת הפטנט בשוק הוא כניקח בחשבון 

ארבעים של התרופות בתקופת הגנת הפטנט הוא  'הערך הכלכלי'הרי ש  351ממחירה בתקופת הפטנט

של התרופות ) לאמור הפרמיה של מצב המונופולין(בלבד ואילו הערך העודף דולר מיליארד  ושמונה

לשני , באופן שרירותי, אם נחלק סכום עתק זה. דולר דמיליאררבע מאות ושלושים אהמוגנות הוא כ

אזי יעמוד לרשות המחקר , חלקים שווים ונקצה מחצית ממנו להורדת מחירים ומחצית לתמיכה במחקר

והפיתוח תקציב כפול או משולש  בהשוואה לזה העומד לרשותו היום ואילו מחירי התרופות יוזלו עד 

הדרך ליישום רעיונות אלו אינה פשוטה כלל אך הפוטנציאל שלו כה גדול והסכומים  .כדי מחצית

 . הכרוכים בכך גבוהים מכדי שיהיה ניתן להתעלם מהם לאורך זמן

 

 

 

 

 

                                                 
350 "appear to have therapeutic qualities similar to those of one or more already marketed drugs" 

 אחוז זה כולל את עלויות הייצור והרווח של היצרניות הגנריות 351
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 כלי לחידוד המחשבה, אין כמו הגיליוטינה

 

ד על הרקע העגום של העובדות שתוארו בפרק זה נשמעים אמנם מעט קולות הצופים כי כבר בעתי

רפואי כקדם אך -הקרוב ביותר צפויות להתרחש פריצות דרך מדעיות שיחדשו את ימי המחקר הביו

מצביע על כך שלדעת רב המשתתפים בו התרחיש  )Crommelin 2010(סקר שנערך לאחרונה 

המשך הפעלת לחצים הכלכליים , פ"הסביר ביותר לעתיד הנראה לעין הוא המשך הקיטון בפריון המו

אלו יסיטו את הדגש לכיוון של שיפור . נוספים בניסויים קליניים יקרים תעל ידי המבטחים וכישלונו

ת ההוצאות הכרוכות בכך תוך הסתפקות בפתרונות הנגישות  של אוכלוסיות לטיפול רפואי והקטנ

הללו אין פלא שנוצרה פתיחות רבה של  המערכת  'יום הדין'על רקע תרחישי . הרפואיים הקיימים

  .כולה לשקול מחדש מוסכמות מקובלות גם אם הן יורדות עד לשורשי שיטות המחקר הנוכחיות

והמתודולוגיות שפותחו סביבו " אחדות הטבע" אחת המוסכמות היסודיות ביותר היא ההנחה כי תפישת

הברור שהסתמן במאה העשרים החיובי משנראה כי קו המגמה אולם עתה ו . גברו על בעיית השונות

והאם אולי דוקא תופעת , עולה מחדש השאלה האם רעיון מרכזי זה לא מיצה את עצמו עודאינו תקף 

 .השונות היא זו הנמצאת בשורשי הקשיים שהתגלו

המספר הגדל והולך של הכשלונות בשלבי המחקר א למשבר החדשנות הוהביטויים הבולטים  אחד

כשלונות אלו נובעים  מפיזור גבוה מדי של תוצאות הניסויים ברור לעין כל כי . הקליניים המתקדמים

. שאינם מאפשרים להראות מובהקות סטטיסטית בהבדלים שבין קבוצת המחקר לקבוצת הביקורת

אין זה סביר להניח כי פיזור זה מקורו בשונות הידועה , ם את עצמם חוקרים רביםשואלי, האם

 ? לשמצה

בנוסף לכך נמצא כי הטיפול השוטף בחולים רחוק מלהשביע רצון וחלק ניכר מהחולים מקבלים 

ב נמצא כי תופעה זו נצפתה  אצל "במחקר רטרוספקטיבי שנערך בארה.  תרופות שאינן מתאימות להם

בשנת , על פי הערכה. ב"החולים ובכך נגרמים כשני מיליון אשפוזים מיותרים בשנה בארהמ 20-40%

 ,Lazarou(ב "חולים בארה 100.000 -גרמו תופעות לוואי של תרופות  למותם של כ, לבדה 1994

Pomeranz et al. 1998(  .  היא כי למרות השימוש במיטב העולה מנתוים אלו המסקנה הברורה

את  יםמביאנתונים אלו .  המתודולוגיות המחקריות בעיית השונות רחוקה מלמצוא את פתרונה

ובות יותר על ידי התאמה של הטיפולים המוצעים היה ניתן להשיג תוצאות טלא  האםתהות החוקרים ל

נסח זאת ביתר בוטות האם לא לאם , או  .'חולה הממוצע'במקום ההסתמכות על ה לכל חולה בנפרד 

המותאמת לכיוון של הרפואה " מידה אחת לכל"מהרפואה של , לו גם חלקיתו, הגיע הזמן לשקול חזרה

ה נמצאה בתחום החדש של הביולוגיה תרומה חשובה להתפתחות כיוון מחשבה ז? אישית

להגדיר באופן ברור ומדויק את הפארמטרים של השונות , בפעם הראשונה, המולקולארית המאפשרת

ייתכן מאד כי השילוב בין הספקות שהועלו וההזדמנות שנוצרה הביאו . לצורך ההתאמה האישית

 .בכך ידון הפרק הבא. לתחייתה של גישת הרפואה האישית
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  רפואה מותאמת אישית -עיפרק שבי

 מבוא

 

מחזירה למרכז הבמה את הדיון בשונות האישית ואת , מעצם הגדרתה, רפואה מותאמת אישית

מאחר והשונות האישית הבולטת . השפעתה האפשרית על הבריאות ועל הדרך בה יש לטפל בחולים

ונה בפרק זה בשאלה דנה הפסקה הראש ,בין אנשים השייכים לגזעים שונים, לכאורה, ביותר מצויה

עד מהרה מתברר כי דיון זה מוביל , ואולם. האם וכיצד מתבטאת השונות בין הגזעים בתחום הבריאות

-שיוך אנשים לגזעים רחוק מלהיות חד, הגדרות הגבולות בין הגזעים אינן ברורות. למבוי סתום

אלו שבין פרטים מגזעים  עולה לעיתים קרובות על" אותו גזע"והשונות בין פרטים השייכים ל, משמעי

בנוסף לכך מתברר כי כל מחקר בתחום זה טעון במגוון רחב של דעות קדומות המונע הפקת  . שונים

 . תובנות משמעותיות לדיוננו

 

המבוססת על הכרת הרקע הגנטי  רפואה מותאמת אישיתהפסקה השנייה  בוחנת את האפשרות להגיע ל

שפסגתן הייתה , רכשו במחצית השנייה של המאה העשריםהתובנות והמידע שנ. של השונות האישית

. מאפשרות כיום להגדיר באופן חד ערכי את המבנה הגנטי של כל פרט, השלמת ריצוף הגנום האנושי

. זיהוי המוטציות הספציפיות של הפרט מאפשרות לתאר במדויק במה שני אנשים שונים זה מזה

ות המוטציות ברגישות למחלות ובתגובה על העמקת המחקר בהבנת הקשר בין השינויים שגורמ

הטיפול בהם עשויה להביא ליכולת להתאים באופן מיטבי את הטיפול לחולה הספציפי העומד לפני 

 .הרופא

 

בחרנו בפסקה השלישית לנתח מקרה קונקרטי בו נעשה ניסיון , מאחר ונושא זה עומד במרכז עבודה זו

לדילול 'בפסקה זו אנו מראים כיצד תרופה . אישיתאמת מותליישם את הדרך בה יכולה לפעול רפואה 

ת מוטציות בגנום של החולה ווכיצד עשוי, הנמצאת בשימוש שכיח פועלת ברמה המולקולארית' דם

על יסוד מידע זה נתאר את . לגרום לשינויים מאד משמעותיים ביעילות ובבטיחות של השימוש בה

את השונות האישית שהשימוש בהם אמור לשפר  הניסיונות לפתח אלגוריתמים הלוקחים בחשבון

 . במידה ניכרת את היעילות והבטיחות של השימוש בתרופה

 

, רופאים, חוקריםמנקודת מבטם של , אישיתהמותאמת הפסקה הרביעית בוחנת  את תחום הרפואה 

קה זו נראה בפס. את סיכויי יישומה ואת המשמעויות האפשריות הכרוכות בכך ,םכלכלנים ורגולאטורי

יחדש את תנופת   רפואה מותאמת אישיתחזון שבו יישום אמונה בכיצד הדעות נעות בין אופטימיות ו

חות כולבין דעות מפו, ההתקדמות שתוארה בפרק החמישי ויביא את הרפואה למחוזות חדשים לגמרי
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קבלת את בין כך ובין כך הדעה הכללית מ. יותר המציגות את האתגרים הרבים שעדיין עומדים בדרכה

אישית כעובדה קיימת כאשר הדעות חלוקות בעיקר לגבי המותאמת חזון הרפואה האפשרות ליישום 

 . קצב יישומה

 

תרופות אלו שחדרו . הפסקה האחרונה מתארת את התפתחות המחקר בתחום התרופות מכוונות מטרה

. אה האישיתיש להתקדם ביישום הרפו םבה כים הדראחד מלשוק בשנים האחרונות מדגימות את 

שילוב של שימוש בסמנים ביולוגיים לצורכי אבחון ומעקב אחר טיפול יחד עם תרופות המתאימות 

נראה כי שוב ניתן . במיטבה רפואה מותאמת אישיתלמבנה הגנטי הפרטי של החולה מייצגות את ה

 .לצפות באופטימיות לעבר העתיד

 

 . וגזענות ,גזע, שונות

 

לבחינת הקשר בין השונות האישית ובין מכלול של גורמים  -רה לכאו תאידיאלי–מערכת מודל 

בעוד שהשונות . הקשורים בבריאות עשויה להיות לימוד השונות בתגובה לתרופות בגזעים שונים

ברמה האישית עשויה להציב אתגר קשה למחקר שיטתי הרי השונות בין הגזעים בולטת לעין כל 

ור כי לשאלת השונות בין הגזעים עשויות להיות יש לזכ. ומעצם הגדרתה הרקע שלה תורשתי

משפט , סוציולוגיה, תרבות, פוליטיקה, דת, משמעויות רחבות ביותר בתחומים רבים של היסטוריה

. עובדה זו גורמת לכך שלכל טענה שנטען בתחום זה יש רבדים רבים שקשה מאד להפריד בניהם. עודו

מכאן  . ולעיתים קרובות עוד יותר מוסוות, ים גלויותלעית, רבים מהם טעונים למכביר בדעות קדומות

 .שגם אם נגביל את הדיון לתחום הרפואה יהיה צורך להיזהר זהירות יתר בהסקת מסקנות

פי דעה ל. לדעות קדומות אלו שתורגמו לשפה מדעית נמצאה בברזיל, אחת מני רבות, דוגמה מובהקת

. במדינה זו 'מודרנית-תרבותית'יצור חברה שרה לא היה סיכוי לע-במאה התשעאותה חלקו רבים 

דה על תהליכים החייבים לגרום ליצירת יהאקלים נחשב ללא בריא ללבנים והתערובת הגזעית הע

בצע מדידות גולגולת של  Joao Batista L acerda בשם אנתרופולוג ברזילאי  .חברה מנוונת

-ל    352ולנצל מדידות אלו ככלי 'קיםמדוי'תם על פי מדדים נחיתובמטרה לבסס את תושבים מקומיים 

"craniological identification of races" עורכי דין . ולהשתמש בו לצרכי ענישת מפירי חוק

 : שטען כי Cesare Lombrosoושופטים ברזילאים נטו לקבל את התיאוריות של האיטלקי 

 

המולדת לפשע צריכה  מיון פורעי החוק על פי פגמיהם האורגניים והפיזיים ועל פי נטייתם"

353"להיות הבסיס הבלעדי לעונש שיושת עליהם
 

                                                 
 Raimundo Nina Rodrigesעל פי הצעתו של  352

353  )Peard, G.J 1999( 
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 -Tropicalista Doctors -בשם שיצרו קבוצה מסלבדור ובאהיהכנגד דעות אלו יצאו רופאים 

אתגר את ובאמצעותו שמו להם למטרה ל Gazeta Medica du Bahia  ןהביטאושהקימה את 

בדבר הניוון ) הם בממסד הרפואי של דרום אמריקהוהחנפים הנלווים עלי(שרווחו באירופה  ותהטענ

כולל ניסויים  ,שימוש בשיטות מחקר מודרניות בתחום הפיסיולוגיה וההמטולוגיה באמצעות. הטרופי

הראו כי מה שכונה תופעות ניווניות לא היו אלא תוצאה של נסיבות חברתיות שגרמו לעליבות  ,ח"בבע

המסקנה הנובעת מכך הייתה לדעת . הגזעית 'חולשתם'מ נבעווהזנחה של העבדים האפריקאיים ולא 

, כלכליים, רמים סביבתייםואלא נתון לשינוי על ידי שינוי ג ירופאים אלו כי המצב אינו דטרמיניסט

  . )Schwartz 1999( )Garfield 2002(פוליטיים וחברתיים

.  גם בתחום הצר יותר של הרפואה נמצאו רמזים לכך שקיימת שונות בין הגזעים בתחום הבריאות

Garrodהראה  1902בשנת 
מצייתת לחוקי התורשה של   phenylketonuria -כי הרגישות  ל 354

Mendel )Garrod 1902( .לאחר מכן הראה כי תופעה זו מתקיימת גם במחלות אחרות ,cystinuria, 

pentosuria, albinism . פירסם ספר בשם  1923בשנתInborn Errors of Metabolism  שבו

 Snyderהראה  1932בשנת  . ייחס מחלות אלו לשגיאות מולדות בתהליכי המטבוליזם של הגוף

)Snyder 1932(  כי אי היכולת לחוש בטעם המתוק שלphenylthiocarbamide  עובר בתורשה כ- 

autosomal recessive  לפי חוקי התורשה שלMendel  . במהלך מלחמת העולם השנייה נמצא כי

 –בשם , בטוחה בדרך כלל, אפריקאיים שחלו במלריה וטופלו בתרופה-חיילים אמריקאיים

Primaquine  סובלים מהמוליזה)Primaquine Hemolysis ( )Nuffield 2003( . ממצאים אלו

, שחורים שונים מלבנים. במשך דורות 'ברור'באשר הם הבליטו את מה שהיה  הנפלו על קרקע פוריי

ואנטומיה כמו גם בתכונות , מורפולוגיה, אסיאתים שונים מאירופאים במובנים פיסיים  כגון צבע

לכן אין זה מפתיע כי הם יהיו שונים גם בהיבטים שונים , וחוש מוסרי הות כמו  אינטליגנצימטאפיסי

ואולם עד מהרה התברר כי דיון שיטתי בשאלות אלו נתקל . של בריאותם ותגובתם לטיפול תרופתי

וא ברת הודבשפה המ. המונח גזע אינו מוגדר היטב ואין משתמשים בו באופן עקביבקושי באשר עצם 

, שפה, מוצא אתני, לאום, חברה ,תרבות ,קיבוץ של פרטים על בסיס דתל, בהתאם לצורך, שמשמ

 . )Keita 2004( גיאוגרפיה ואנטומיה, גנטיקה

 . אחדיםגילגולים למונח גזע המודרנית ההתייחסות הביולוגית עברה בפרספקטיבה היסטורית 

)Condit 2007( . נוצרו החלוקות  אמצע המאה העשריםלעד ומאה השמונה עשרה מתחילת ה

כחלק מעבודתו הרחבה בטקסונומיה של החי הבחין . הראשונות לגזעים תוך שימוש בכלים מדעיים

Linnaeus תחילה בין ארבעה גזעים של ה- homo sapiens אסיה, על פי היבשות אמריקה שחולקו ,

 -אמריקאים, לבנים-מאוחר יותר הוא הוסיף ארבע תת קבוצות שכללו אירופאים. אפריקה ואירופה

את  Coonעידן  1962בשנת  . )Marks 1995(שחורים -צהובים ואפריקאים-אסיאתים, אדומים

                                                                                                                                        
 

354 Archibald Garrod 1857-1936 
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 ,Caucasoid, Mongoloid, Astraloidהחלוקה לחמשה גזעים על בסיס הפנוטיפים וקרא להם 

Negroid, Capoid .)Tishkof 2004( . חלוקות אלו היו שרירותיות למדי והגבולות בין הגזעים לא

 הלמרות הסתייגויות אלו הכשירו החלוקות לגזעים  את הקרקע למתן לגיטימצי . 355היו חדים כלל

 .   מדעית איתנה-גיתלטענה כי למונח גזע יש תשתית ביולו

חל  ,וכריאקציה לתיאוריות הקודמות ,שחלו במלחמת העולם השנייה בהשפעת האירועים החמורים

ארגונים כמו .  המחקר נטה עתה להדגיש דווקא את השוויוניות בין הגזעים.  היפוך מגמה מלא

UNESCO בחנו מחקרים אנתרופולוגיים וגנטיים והגיעו למסקנה כי : 

 

וכי כל האנשים משתייכים  אנושות אינה ברת חלוקה גיעו לתמימות דעים כי ההמדענים ה"

 Homo sapiens  "356 -לאותו מין ה

 

 " חסר משמעות מבחינה ביולוגית"והינו " אינו מבוסס על הוכחות מדעיות" "גזע"מכאן שהמונח 

)Haga 2003(  . הביסוס הכמותי לטעון זה נשען על הממצאים המראים כי השונות הגנטית במין

יתרה . ושונות זו לא אופיינית לקבוצות כאלו ואחרות של המין האנושי 0.1%האנושי לא עולה על 

ושי נמוכה באופן יחסי למינים אחרים ומגיעה מתברר כי השונות בין שני פרטים במין האנ, מזו

שונות נמוכה . אצל השימפנזים 1:100לעומת יחס של  םנוקליאוטידי 1-1500אחד מכל  דלנוקליאוטי

אם נבחן את . זו משקפת את הגיל הצעיר של המין האנושי וההיקף הקטן של אוכלוסיית המוצא

מהשונות מתבטאת בתוך  85-90%-כ השונות בשלושת היבשות אפריקה אסיה ואירופה נמצא כי

מחקר אחר שבחן . )Jorde 2004(מהשונות מתבטא בהבדל שבין היבשות  15%-יבשות המוצא ורק כ

ההתאמה בין המורפולוגיה לשושלת היוחסין -א המיטוכונדרי מוכיח את אי.נ.והד Yכרומוזום האת 

)Keita 1997( . את מנהל פרויקט הגנום האנושי  1999ממצאים אלו ורבים אחרים הביאו בשנת

Collins הגיע הזמן לסתום את הגולל על הקשר בין הגנטיקה לגזע למסקנה כי : 

 

 "חלוקתה של האוכלוסיה האנושית על פי קטגוריות גזעיות  אינה מוצדקת מבחינה מדעית"

 

הזרם הגובר והולך של המידע שהצטבר מיישום הטכנולוגיות של הביולוגיה המולקולארית ומפרויקט 

דחף את החוקרים לבחון מחדש את  2001נה שלו הושלמה בשנת שהטיוטה הראשוהאנושי הגנום 

                                                 
 -לפני כבאפריקה ממנה החלה הנדידה  מקורו Homo sapiens -האנושי הבין כך ובין כך יש לזכור כי המין  355

אין זה מפתיע על כן כי בגלל . שנה בלבד 50-100.000 -לפני כרק שנה וההפרדה למה שמכונים הגזעים החלה  200.000

, מאידך. השונות באוכלוסייה האפריקאית היא הגבוהה ביותר והשונות בינה לבין הגזעים האחרים גם היא ניכרת, עתיקותה

    .ים מוציאים כי היא גבוהה במידה ניכרת מזו שבין הגזעיםכאשר בוחנים את השונות בתוך הגזעים השונ

 
356 )Humphrey, H. 1950( 
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בחינה זו . על מעט מידע ועל לא מעט אידיאולוגיה) יש להודות(, עמדותיהם הקודמות שהיו מבוססות

מעמדתו  Collinsכתוצאה מהנתונים החדשים נסוג  . הביאה לשינוי נוסף בהשקפת חלק מהמדענים

ונות הגנטית ברמה המולקולארית רלבנטיים לקבוצות מהש 10%הקודמת וטען שאפילו אם רק 

שיכולים להסביר שינויים ממשיים ברמת הפנוטיפ  םנוקליאוטידי 300.000 -ספציפיות גם אז מדובר ב

 Rischטיעונים אלו מודגשים במאמר של . כולל שונות ברגישות למחלות ושונות בתגובה לתרופות

 )Risch 2002(:ועמיתיו

 

ם הבדלים גנטיים בין גזעים וקבוצות אתניות באמצעות סמנילזיהוי של אנו מאמינים כי "

יש הצדקה גנים האחראים לרגישות לתרופות או לשונות בתגובה להם , גנטיים אקראיים

357"להגדיר קבוצות גזעיות על פי שיוכם ליבשות המוצאו.... מדעית
 

 

עמדות אלו העלו לדיון מחודש את ההקשרים האידיאולוגיים הבעייתיים של העבר באשר ליחסים 

' הוכחות מדעיות'בשילוש בלתי קדוש זה מתבסס עתה על  הדיון החדש. וגזענות, גזע, שבין גנטיקה

את התובנות הנובעות מהמחקר המדעי מחזקים הנתונים . הנובעות מחזית המחקר הביולוגי והרפואי

בעיקר אמריקאים (ב "המלמדים על מצבם הבריאותי הירוד יחסית של גזעים שאינם לבנים בארה

ה מתבטא בשכיחות גבוהה של מחלות מסוימות הקשורות מצב ז). היספאני ואינדיאני, ממוצא אפריקאי

ושכיחות גבוהה יותר ) סרטן הערמונית ויתר לחץ דם, עלייה בשומני הדם, כגון סכרת(להשמנת יתר 

במאמץ להסביר תופעות אלו מחוץ להקשר הגנטי נטען כי הגורמים לכך  אינם .  של מחלות תורשתיות

חיזוק לדעות אלו נמצא . האוכלוסיות הללו לשירותי רפואהגנטיים אלא נובעים מנגישות נמוכה של 

Institute of Medicine  -ח שנוי במחלוקת שהוציא ה"בדו 2003בשנת 
בדבר אי השוויון ,  358

אחדים טענו  כי המחקר מוטה . ח עורר ויכוח סוער בדבר מהימנותו"הדו. ב"בנגישות לרפואה בארה

ואילו אחרים הדגישו את הצורך  )Epstein 2005(ויון ומעצים ללא הצדקה אמיתית את רמת אי השו

להפריד בין שאלות של אי שוויון הנובעות מאפליה על בסיס גזעי ולבין גורמים חברתיים כלכליים 

בכך חזרה שאלת הקשר בין השונות הגזעית   .)Smedley 2003(העשויים לתרום לשאלת אי השוויון 

 . לרפואה לתחום המעורפל בו מעורבים מדע וחברה על כל המשתמע מכך

359בוושינגטון Howardבניסיון לקדם את הדיון בתחום זה כנסה אוניברסיטת 
מומחים בתחום  

  )Collins 2004(: בנושא  2003בשנת לדיון שנערך היסטוריה וגנטיקה , אנתרופולוגיה, הסוציולוגיה

 "Human Genome Variation and 'Race': the state of the science"  המומחים הגיעו

הקשרים מורכבים בעלי כולם נושאים . אין הגדרות מוסכמות race, ethnicityלמונחים למסקנה כי 

                                                 
357 Risch 2002)( 

 ב"הזרוע הרפואית של האקדמיה הלאומית למדעים בארה 358

ב כדי לשרת את "מיד עם סיום מלחמת האזרחים בארה 1866לאוניברסיטה זו שהוקמה על ידי הקונגרס בשנת  359

 . האוכלוסייה השחורה היה תפקיד חשוב במאבק באפליה באמצעות התנועה לזכויות האזרח
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דבר היכולת לזהות גזע לשאלת המפתח ב. ופוליטיים, כלכליים-מרכיבים סוציו, תרבות, של היסטוריה

אין קשר  אחדים לפיהגנטיקאים מחד ברור כי טענת . עם הרכב גנטי מוגדר היטב אין תשובה ברורה

כי קיימת קורלציה טובה אינה נכונה באשר הוכח  כנראה(Marshal 1998)  בין השונות הגנטית לגזע

שר לעיתים עמום יש להודות כי הק מאידך .)Rosenberg 2002(לגזע או מקור אתני  הרכב גנטי בין 

 . תחומים בין הגזעיםהגורמים רבים נוספים המגדירים את הוא רק אחד מהגנטי מאחר והמרכיב 

 

תגובה , רגישות למחלות(את הדיון בנושא זה התחלנו בהנחה כי בחינת הקשר בין מצב הבריאות 

מותאמת לבחינה של רעיון הרפואה ה בגזעים שונים יכולה להיות מערכת מודל אידיאלית) לתרופות

עצם אפשרות הקיום של הגדרה גנטית גבי והנה מהדיון לעיל עולה תמונה עמומה למדי ל. אישית

ותשובה עמומה עוד יותר באשר לקשרים בין הגזע למצב הבריאות של חברי הגזע , ברורה לגזע

שכיחות של אללים מסוימים למצד אחד הוכח כי . ולקיום תגובות המיוחדות לגזע לטיפול תרופתי

אין ספק  , מאידךו )Inoue 2002( 360באוכלוסיה יש תרומה בשכיחות גבוהה יותר של מחלות מסוימות

אפליה וגורמים סביבתיים יש , חינוך, גישה לשירותי בריאות, כלכלי-לגורמים כמו מצב סוציו כי

 .לא פחות משמעותיתהשפעה 

במהלך השנים . באשר לשאלת הקשר האפשרי בין גזע לתגובה לטיפול תרופתי התשובות מעורפלות

או שילובים של תרופות נמצאו כבעלי  תרופותעשרים ותשע דווח במחקרים מסודרים כי לפחות 

ואולם גם כאן התקשו החוקרים לבדל את ההשפעות . השפעה שונה על אוכלוסיות בגזעים שונים

כך למשל בניסוי שנעשה לבחינת יעילות הורדת לחץ הדם על .  )Tate 2004(הסביבתיות מגורם הגזע 

ואולם  .)Xia 2001(אמריקאית -נמצא שהוא יעיל פחות באוכלוסייה אפרו Quinapril -ידי טיפול ב

גורמים הנמצאים (דם טרם הטיפול הגיל ולחץ , כאשר הוכנסו לניתוח גורמים נוספים כמו משקל

 . (Mokwe 2004) 361נמצא שהשפעת הגזע יורדת מאד)  בקורלציה לחלוקה הגזעית

 

הדיונים הערים שנערכו בין החוקרים והרופאים בנושאים אלו קבלו מפנה חד כאשר בחודש נובמבר 

   BiDilאישור לשיווק תרופה בשם  NitroMedקבלה חברה פרמצבטית קטנה בשם    2005בשנת 

הדחף .)Herper 2005(אמריקאי בלבד -ת לחץ דם לחולים ממוצא אפרוהמיועדת לטפל בהורד

חולים שהראה כי  33.000לאישור התרופה לאוכלוסיה מוגדרת זו נבע ממחקר רטרוספקטיבי על 

יעילות  ACE Inhibitorsתרופות מקובלות להורדת כולסטרול ותרופות להורדת לחץ דם מטיפוס 

אחד מהחוקרים שהשתתפו במחקר לא הופתע  Ferdinand. אמריקאיות-פחות אצל אוכלוסיות אפרו

                                                 
 . Crohn diseaseגם במחלות שכיחות יותר כמו הגנטי ברור ו בעיקר כאלו שבהם הרקע 360

361 Quinapril שייך לקבוצת התרופות מסוג מעכביACE-angiotesin converting enzyme  ההשערה היא כי מיעוט

-באוכלוסיות אפרו NOהפעילות שלהם באוכלוסיות ממוצא אפריקאי נובעת אולי מהפעילות האנדוגנית הנמוכה יותר של 

שינויים . השונים CYP-ושינויים במטבוליזם הנובעים משינויים בשכיחות ה ADME  -הבדלים ב, קאיותאמרי

 . פיסיולוגיה של המחלה-בפרמקודינמיקה עשויים להיות קשורים יותר להבדלים בפתו
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לא טרחו החברות לכלול מיעוטים  NitroMedוצאה באשר עד לביצוע הניסוי על ידי כלל מהת

 :  בניסויים הקליניים

 

 .Keith Cאומר , רב הנתונים שיש בידנו על תרופות נאספו מטיפול באוכלוסיות לבנות"

Ferdinand  פרמקולוג מאוניברסיטתXavier.  והמשנה לדיקאן בבית הספר לרפואה

Mount Sinai שם[?ה כיצד נוכל לדעת עד כמה נתונים אלו נכונים לכל האוכלוסיותתוה[ 

 

 :בכל ניסוי כזה יש ברכה Wrightלדעתו של 

 

. אני עדיין אינני משוכנע כי לניסויים הבודקים הבדלים בין אוכלוסיות יש הבטים שליליים"

 ]שם[".ניתן תמיד לדמות קיום נזקים אפשריים אך לפחות עד עתה לא נמצא מקום לדאגה

 

שנכתב על ידי מומחה לאתיקה  New England Journal of Medicine -מאמר מערכת ב

 race –. ניבא שזו תחילתה של תנועה לפיתוח תרופות על בסיס גזעי Georgetownמאוניברסיטת 

based therapies.    ואכן בתוך ששה חודשים התגבר זרם של מאמרים בהם תוארו הבדלים בשכיחות

למגמה חדשה זו קמו תומכים כמו  . 362עים שונים ובין גברים ונשים ותגובה שונה לתרופותמחלות בגז

רפואה  ,המדען הראשי של איגוד הקרדיולוגים השחורים  ,Ferdinandלדעתו של  . גם מתנגדים

מצב זה חשוב   ".חלון הזדמנויות לגלות ניואנסים ברפואה"החוקרת הבדלים בין אוכלוסיות פותחת  

לאוכלוסיה זו הידועה בשכיחות הגבוהה יותר של מחלות לב ובתגובה נמוכה למעכבי ביטא במיוחד 

)Grens 2007(.  המשפטן  דעה שונה מביע J. Cahn    מאוניברסיטתSt-Paul  ב- Minnesota  

דעה דומה  .בצורה כלשהי לגנטיקה מתקשר גזע שלפיו  הטוען כי ניסויים כאלו ישלחו מסר לא נכון

  :בוושינגטון  Howardמהמרכז לחקר הגנום באוניברסיטת  Charles Rotimiמשמיע 

 

בעוד שהשימוש בגזע עשוי לסייע לנו להבין את הצורות השונות שבהן מתבטאות מחלות "

הרי ביצוע ניסויים על בסיס גזעי יסיחו את דעתנו מהסיבות האמיתיות , בקבוצות שונות

   "שיוויון במתן השירות הרפואי-הגורמות לאי

 

 :והוא מוסיף ואומר

 

                                                 
. ריאותומחלוקת עזה קיימת בין החוקרים באשר לערך של הזיהוי העצמי של הפרט עם אוכלוסיה מסוימת ואיכות ב 362

אלו התומכים בכך טוענים כי אפילו אם הקורלציות הקונקרטיות במישור הגנטי חלשות הרי בהסתכלות כוללת יש משמעות 

. לכך באשר להשתייכות לאוכלוסייה מסוימת יש הקשרים נרחבים שלהם יש השפעה ללא ספק על מצב הבריאות

 יהם עשויה להביא יותר נזק מתועלת המתנגדים טוענים כי ההקשרים כה חלשים עד כי הסתמכות על
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אי השונות הגנטית . לם לא תהיה הומוגניתלעוהגדרתה תתבצע על ידי חבריה קבוצה ש"

שונות אנושית אינה חופפת את . קבוצות אלו תהיה גבוהה מזו שבין קבוצות שונותתוך הב

הכיל חולים שהגדירו את  nebivelolהניסוי שבחן את התרופה . התפיסה שלנו של הגזע

לנו להתעלם  אל . זהו המסר העיקרי. קבוצה מאד הטרוגנית, עצמם כאמריקאים אפריקאים

  "מההבדלים אך עלינו להבינם נכונה ולפרש את תוצאות הניסויים בהתאם

 

, מתברר) אם כי בהקשר של גזע( רפואה מותאמת אישיתלמרות מה שנראה כהתחלה מבטיחה של 

בין אם הדבר נובע בשל חוסר כדאיות שיווקית ובין מחוסר . כי  למגמה זו לא היה המשך, בדיעבד

לאוכלוסיות ) או אפילו בדיעבד(ידוע כיום על תרופות המפותחות מלכתחילה  הצלחה מדעית לא

המודל האידיאלי לכאורה לבחינת הקשר בין השונות למצב הבריאותי . 363 מוגדרות על בסיס גזעי

 . באמצעות מחקר על גזעים  נתגלה כמקור אכזב

 

 

 רפואה מותאמת אישיתפרופיל גנטי כבסיס ל

 

הפקת תובנות מועילות באשר ,  כפי שראינו לעיל, מונח גזע מונעותההגדרות המעורפלות של ה

והנה לקראת . לקשרים בין גזע לבריאות ולא היה ביכולתם לתרום לקידום הפתרון של בעיית השונות

, סופה של המאה העשרים החלו להצטבר נתונים שנרכשו ממחקר בביולוגיה מולקולארית ובגנטיקה

. לרמת הפרט, שהתגלה כאוסף רחב ובלתי מוגדר היטב, קר מהגזעשהניחו את היסוד להעתקת המח

את  -הרמה המולקולארית–במקביל לידע המצטבר המאפשר להבין לעומק ברמה הבסיסית ביותר

, נוצרו הכלים לאפיון האישי של כל פרט ברמה המולקולארית, המבנה והדרך בה פועל האורגניזם

יצות דרך אלו הניבו דיון מסעיר בעל השלכות פר. והגדרה מדויקת של השונות בין הפרטים

 רפואה'פוטנציאליות רחבות לאין שיעור על בריאות הציבור  בדבר האפשרות ליישם את חזון ה

המשלב את רעיון האחדות שבטבע עם היכולת לנצל את המידע הספציפי הנוגע   364'אישית המותאמת

מדויק לשונות אישית להבין את  לתת ביטוי, בפעם הראשונה, שילוב זה עשוי לאפשר. לפרט

שתתנהל על פי מיטב העקרונות  רפואה מותאמת אישיתוליישם גישה של , השלכותיו על המידע הכללי

 .  של השיטה המדעית שתועלתה הוכחה היטב

                                                 
למרות הנאמר לעיל הרשויות הרגולטוריות מקפידות על כך שבניסויים קליניים המתבצעים היום יהיה ייצוג סביר של  363

 .חולים מקבוצות אתניות שונות
, ינטואיציהיש לציין מיד כי אין הכוונה לחזור לאחור ולהמעיט בהשפעת השיטה המדעית ולבסס את הרפואה על הא 364

 .ההפך הוא הנכון. הניסיון האישי והכרת החולה
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תחילה יש לבצע ריצוף . שלושה נדבכים הכרחייםנשען על המידע הבסיסי הנדרש לקידום גישה זו 

הנדבך השני הוא מיפוי רחב ככל שאפשר של המוטציות הקיימות בגנום  . 365מלא של הגנום האנושי

המוטציות שנזהה בכל פרט יגדירו אותו במדויק באשר הסיכוי ששני פריטים יהיו בעלי אותן . האנושי

הנדבך השלישי הנדרש הוא חיפוש קורלציות בין המוטציות הללו לרגישות . מוטציות בדיוק הוא אפסי

הפרופיל הגנטי האישי יחד עם קורלציות אלו יאפיין את . ולתגובה לתרופות למחלות מסוימות

 . תכונותיו של הפרט באשר לצורה הייחודית שבה הוא עשוי להגיב לטיפול תרופתי

לפחות , מחקר בביולוגיה מולקולארית במחצית השנייה של המאה העשרים אפשרוהפיתוח שיטות 

שון של ריצוף הגנום אך המשאבים שנדרשו לכך היו לגשת ליישום הנדבך הרא, באופן עקרוני

ב לאתגר בהקצותה לצורך מיפוי הגנום האנושי שלושה "נענתה ממשלת ארה 1990בשנת . עצומים

ב וראש "הכריזו נשיא ארה 2000בשנת  . 366ממשלות וארגונים נוספים הצטרפו למשימה. ביליון דולר

הוכרז על  2003הושלמה ובשנת  'ם האנושיטיוטת הגנו'ממשלת בריטניה כי המשימה של מיפוי 

כביטוי לחשיבות הפרויקט הוקדשה חוברת מיוחדת לציון האירוע בעיתון . השלמת הפרויקט כולו

 .  Double Helix at 50תחת הכותרת   Natureהמדעי החשוב 

         או ליתר דיוק את        ) עד כמה שאפשר(להכנת בסיס המידע המכיל את מפת המוטציות המלאה 

הקיימת בגנום האנושי נדרש מאמץ גדול מזה   SNP- single nucleotide polymorphism -מפת ה

בסיס מידע זה הוא תוצאה של איסוף סיזיפי ומתמשך ברחבי העולם של . שהושקע בריצוף הגנום

 :הםל בני"לצורך כך הוקמו שורה של מאגדים בינ. מוטציות המתגלות במהלך מגוון רחב של מחקרים

        , Committee on the Application of Genomics in the Mechanism Base Risk -ה

-וה     The SNP Consortium  ,-Pharmacogentic Research Network;  International -ה

HAPMAP   1- 0.1%-על פי ההערכה כיום כ. מאה מיליון דולרשהוקם לאחרונה במימון של 

, )Brookes 1999(מספר זה מציין פוטנציאל של מיליוני מוטציות . ם לאדםמהגנום שונה מאד

)Mancinelli, Cronin et al. 2000(.   מעל מיליון אותרו עד עתהSNPs הליך נמצא בעיצומווהת. 

  פוכאשר יחש אישיתמותאמת הנדבך השלישי אמור לסגור את המעגל הנחוץ ליישומה של הרפואה ה

אתגר . הקורלציות שבין השינויים האינדיבידואליים שבגנום לבין המאפיינים הבריאותיים של הפרט

ל הפרט למכלול מצבו חשיפת הקורלציות  בין המבנה הגנטי הייחודי ש. זה הוא כנראה הקשה מכולם

זיהוי , הבריאותי ורגישותו למחלות מסוימות ולתרופות מסוימות יכולה לאפשר יזום פעולות מניעה

טובה יותר של תרופות לפרט באופן שתעלה את יעילותן ותפחית את תופעות הלוואי  הוהתאמ, מחלות

                                                 
מאחר וכל ריצוף כזה נעשה מדגימות רקמה של מספר קטן של תורמים הוא משקף  במדויק רק את הרצף של אותם  365

למרות זאת אנו נתייחס אליו . א ויכלול את סך המוטציות הייחודיות של כל אחד מהם.נ.האנשים מהם נלקחו דגימות הד

 .כאילו הוא משקף את הגנום של המין כולו -כנגזר מעיקרון האחדות בטבע–הכללה ב

שלוש  השיק מיזם מתחרה בתקציב של Celeraוחברת   Craig Venterלציין כי המגזר הפרטי ביזמתו של  מעניין  366

ק כלכלית כאשר המיזם התרס)  שהתאפשר על ידי שימוש באמצעות טכנולוגיה זולה יותר(בלבד  מאות מיליון דולר 

  .ב לא תאפשר להגן באמצעות פטנטים על הריצוף של גנים אנושיים"הנשיא קלינטון הכריז כי ארה
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ולים רבים על ידי תופעות חשיפת קורלציות אלו עשויות להקטין את היקף הנזק שנגרם לח. השליליות

ולשפר באופן מהותי ) במאה ביליון דולר לשנהנזק המוערך (, לוואי של תרופות שאינן מתאימות להם

 .)du Souich 2001(  )Suh 2000(את בריאות הציבור

 

תופעות של המוליזה שנגרמו . כי נמצא קשר בין הגנטיקה לתגובות לוואי לתרופותכבר הזכרנו לעיל 

 G-6-PD- glucose-6-phosphateאנזיםו לפגם ביוחס primaquineעל ידי התרופה 

dehydrogenase .  באופן דומה זוהה העדר האנזיםCYP2D6 debrisoquine 4-hydroxilase 

 ,debrisoquine )Eichelbaum -כאחראי לירידה חריפה בלחץ הדם של חולים מסוימים המטופלים ב

Spannbrucker et al. 1979(  .יצרו את הבסיס למה שמכונה היום  כמו רבים אחרים ניסויים אלו

ומתאר תגובות )Vogel 1987( 1959בשנת  Vogelהמונח עצמו נטבע על ידי . ענף הפרמקוגנטיקה

עיקר האינפורמציה נאספה באמצעות מחקרים על  .)Oscarson 2003(לתרופות המועברות בתורשה 

במחצית השנייה של המאה העשרים נמצאו הגנים המקודדים את האנזימים . תאומים ועצי משפחות

דוגמה אופיינית לכך היא התגובה הקיצונית . האחראים לשונות והוגדרה השונות בריצוף הגנים הללו

שמשך פעילותה הרגיל של התרופה נמדד בדקות  בעוד. succinylcholineם לתרופה להרפיית שרירי

במחקר . חולים נמשכת התגובה שעות רבות ועשויה להביא לדום נשימתי 3500-הרי באחד מתוך כ

האחראי למטבוליזם של ,  butirylcholinesteraseנמצא כי הגורם לכך הוא פגם בפעילות האנזים 

ואשר המנגנון המולקולארי שלו  autosomal recessiveה באופן המועבר בתורש, פגם, התרופה

  .)Pantuk 1993(נלמד מאז במלואו 

במחקרים נמצא כי רב ההפרעות במטבוליזם נגרמות על ידי מוטציות בקבוצת האנזים של 

Cytochrome P450 . לעשרה מהם יש השפעה שבקבוצה זו זוהו יותר מחמישים וחמישה אנזימים

 CYP3A4, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19 )Oscarson -מהותית על המטבוליזם בהם ה

ועל תופעות  נקל להבין כי לקצב המטבוליזם של תרופה תהיה השפעה רבה על יעילותה  .)2003

מטבוליזם איטי יעלה את ריכוז התרופה בדם ויגרום לתופעות לוואי ואילו מטבוליזם . הלוואי שלה

דוגמאות מעטות אלו מבליטות את . מהיר יסלק את התרופה במהירות מזרם הדם ויבטל את יעילותה

מקוקינטיקה הבנת המנגנונים המולקולאריים שבסיס הפר. הפוטנציאל העצום שטמון בפרמקוגנטיקה

והפרמקודינמיקה של התרופות וחשיפת הקורלציות בין המבנה הגנטי והמוטציות שלו על משתנים אלו 

יעילות את בכך נוכל לשפר  . עשויים לסייע בבחירת התרופה היעילה ביותר והמינון המתאים ביותר

 ג המאיץ או מאט אתזיהוי מראש של החולים להם יש מבנה גנטי חרי. תופעות לוואימעיט בהלהטיפול ו

המטבוליזם של התרופה יאפשר להתאים את הטיפול בהם לתכונותיהם הייחודיות וימנע מתן תרופות 

לזיהוי כזה יש  ערך רב גם בתהליך הפיתוח  באשר הוא עשוי להביא . באופן המסכן את בריאותם

 Smithנשיא בחברת סגן  Kellerלייעול והוזלה ניכרת של תהליך פיתוח התרופות כולו כפי שציין 

Kline Beechem   : 
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ביולוגיה של האדם היא ההבחנה בשונות חקר האחד הנושאים החשובים ביותר כיום ב"

367"הגנטית הגדולה בין הפרטים
 

 

ורבות   Bristol Myers Squibb, Roche, Novartisבכך הוא מצטרף למספר ניכר של חברות כמו 

הם יוכלו לקבוע למי מהחולים תועיל תרופה מסוימת יותר אחרות המנסות לגלות סמנים גנטיים שלפי

מאשר לאחרים ובאיזה חולים ניתן לצפות לתופעות לוואי חמורות ובכך לכוון את השימוש בתרופות 

 .  לאוכלוסיות הרצויה

 

warfarin כתרופת מודל לגישת הרפואה האישית  

 

 warfarin-היא תרופת ה מת אישיתרפואה מותאאחת הדוגמאות המובהקות ביותר ליישום אפשרי של 

התרופה חיונית במספר רב של אינדיקציות אך השימוש בה כרוך . המשמשת כנוגדת קרישת דם

מינון גבוה מדי עשוי לגרום לשטפי דם . בסיכונים רבים משום שהחלון התרפויטי של התרופה צר מאד

השימוש בתרופה הוא קיום שונות  גורם נוסף המסבך מאד את. חמורים ומינון נמוך מדי לא יהיה יעיל

מכאן ברורים היתרונות הפוטנציאליים של פיתוח . אישית משמעותית מאד בתגובה לטיפול בה

מינון שיבטיח יעילות , של התרופה יאלגוריתם טיפולי שיאפשר לרופא לקבוע את המינון האופטימאל

מפאת מרכזיותה של . מיטבהב רפואה מותאמת אישיתזו תהיה . מרבית עם מינימום תופעות לוואי

לצורך כך נתאר תחילה בתמצית את מערכת . דוגמה זו נרשה לעצמנו להרחיב במקרה מיוחד זה

את מקורותיה של השונות , כנגד קרישת הדם warfarin-לאחר מכן נתאר כיצד פועל ה, קרישת הדם

לבסוף נתאר . כךהאישית בתגובה לטיפול בה ואת הקשיים הרבים בהם נתקלים הרופאים כתוצאה מ

את הניסיונות לפתח אלגוריתם טיפולי שבאמצעותו ניתן להתגבר על השונות על ידי התאמת המינון 

 . הנכון לכל חולה במטרה להגיע לטיפול מיטבי בכל חולה

 

 מערכת קרישת הדם

 

במהירות פריצת כלי דם עלולה להביא לתוצאות קטלניות ולכן יכולת הגוף לטפל באירוע כזה 

כאשר כלי דם נפגע חייב להיווצר במהירות קריש שיחסום את הפרצה וימנע .  חיונית לקיומולות וביעי

ואולם קיימים מצבים . תהליך הקרישה מסתיים כאשר לאחר תיקון הפגיעה הקריש נעלם. איבוד דם

 דוגמה לכך. את תהליך הקרישה ,באופן חלקי, דווקא לדכא םפתולוגיים מסוימים בהם נהיה מעונייני

ובעקבות החלפת , אוטם ורידי ,שבץ מוחי, פרפור חדרים , התקפי לב, הם חולים לאחר ניתוחים

                                                 
367 )Langreth, R. Waldholz, M 1999( 
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במקרים כאלו חשוב להקטין את הסיכוי להיווצרות קרישים העלולים לסכן מאד את . מסתמים בלב

 . החולים

ם חלבוני בקרה וחלבוני)  I-XIII( , פקטורים שלוש עשרהבתהליך הקרישה הרב שלבי משתתפים 

המנגנון בעיקרו הוא מעבר של . המטרה הסופית היא יצירת פולימר מצולב של פיברין.  אחרים

התרומבין שנוצר מקטלז את פירוק הפיברינוגן למונומרים . שהופך לתרומבין) 2פקטור (פרותרומבין 

 . שלו ואלו עוברים פולימריזציה וצילוב לקבלת התוצר המבוקש
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 311' עמ )Israels 2002(מנגנון זה מתואר בסכמה הבאה   

 

 

 

 , II , VII , IXהפקטורים . חלק ניכר מהפקטורים והחלבונים מיוצרים בכבד בצורתם הבלתי פעילה

X    והחלבוניםC , S  מיוצרים כך שבקצה ה- N- Terminal   ישנוpeptide signal  המכוון את

י  "עמתפרק ומשחרר את הפקטור  Golgi apparatus -משם הוא נשלח ל. ER -הפקטור אל ה

קבוצות הקרבוקסיל . על החומצה הגלוטאמית אליו קשור הפרופפטיד γ- carboxylationראקציית  
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מהקצה החנקני מסייעות בקישור יוני סידן והפקטורים  9-12של החומצה הגלוטאמית בעמדות  

למשטחים הפוספוליפידיים על פני התא ובכך להביא את הפקטורים לקרבת משטחים אלו ולאפשר 

 . הפעיל את הקצה השני שלהם המתפקד כפרוטאזה להם ל

  Kאשר בעזרת  ויטמין . carboxylase -הוא אנזים ה γ- carboxylationהקאטאליזטור לריאקצית 

י "האפוקסיד בתורו מתפרק ע. עצמו הופך לאפוקסיד ןהוויטמי.  מחמצן את החומצה הגלוטאמית

הקינון עובר חיזור באמצעות . צב הקינונילמ ןומעביר את הוויטמי Epoxide reductaseהאנזים 

NAD(P)H ה תמאחר וריאקצי. למצב ההידרוקינוני הפעיל- γ- carboxylation  חיונית להפיכת

' ע  ]שם[.K ןהפקטורים לפעילים ברור כי אלו הופכים להיות תלויים בתפקוד מלא של מעגל הוויטמי

350 

 

 

 

 

 

 

 כנוגד קרישה warfarin -הטיפול ב

  

הוא הפרעה בשלב פירוק ) ועל יד כך לעיכוב בתהליך הקרישה(דרכים לפגיעה במעגל זה אחד ה

השייכת למשפחת הקומרינים  warfarin-מולקולת ה.  epoxide reductase -י עיכוב ה"האפוקסיד ע
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)cumarins ( התגלתה כיעילה בביצוע עיכוב זה ובכך הפכה לטיפול נוגד קרישה הנפוץ ביותר) מחוץ

                              המדד המקובל ליעילות תהליך הקרישה הוא. מזה כחמישים שנה) ליםלבתי החו

 prothrombin -המודד את מהירות הקרישה של ה  INR-international normalized ratio -ה  

הערכים הרצויים באוכלוסיה .  Tissue factor (factor III or thromboplastin) -לאחר הוספת ה

 . 0.8-1.2בריאה נעים בתחום  

   warfarinב מטופלים  ב"ההערכה היא כי בארה. מספר החולים הזקוק לטיפול נוגד קרישה גבוה מאד

מיליון  עשרים ואחדנרשמו מעל  2003בשנת . לשנה 10% -כשני מיליון חולים ומספר זה עולה ב

בחולים הזקוקים לטיפול נוגד קרישה  היא להגיע לערכי המטרה  .)Reider 2005(מרשמים לתרופה 

INR  בגלל החלון התרפויטי  .הגבוהים מאילו השכיחים באוכלוסיה הבריאהיחידות    2.0-3.5של

גם כאשר מגיעים .  הרצויה INR -הצר של התרופה  קיים קושי רב להביא את החולים לאיזון ברמת ה

בחירת המינון הנכון מתחלקת בין השלב הראשון . זו לאורך זמן לרמה הרצויה קשה לשמור על רמה

בו יש להגיע למינון הבטוח והיעיל והשלב השני בו יש לווסת את המינון לאורך זמן בהתחשב 

הדרך המקובלת היא להתחיל את . במשקל החולה בדיאטה שלו ובמצב המחלה, בשינויים בגיל

 . הרצוי INR -להעלות את המינון בהדרגה עד לקבלת הבמינונים נמוכים ו, מטעמי בטיחות, הטיפול

במחקרים רבים נמצא שכחמישים . חריגה מהרמות הרצויות עשויה לגרום לתופעות לוואי חמורות

לעיתים קרובות מגיעים הערכים עד . אחוז מהמטופלים לא מצליחים להתייצב ברמת הקרישה  הרצויה

-ברמות נמוכות מ, לעומת זאת. ת גבוהה של דימומיםוגורמים לשכיחו INRיחידות  4-4.5לרמות של 

שכיחות של דימומים בחולים מבוגרים בעלי .  יחידות התרופה אינה מסוגלת למנוע יצירת אוטמים 2

INR  כאשר ה 50%שכיחות זו עולה עד למעלה מ . 1.6%-יחידות היא כ 2.5של- INR  4הוא מעל 

 .Hylek, Chang et al(הטיפול הראשונים  מצב של קרישת יתר נפוץ בעיקר בשלבי. יחידות

באחד מכל , מאידך. לעומת הסיכון כעבור שנה בסדר גודל הראשון גבוההסיכון בחודש  .)2000

 ,James, Britt et al. 1992(  )Fihn(בתום שנה נמוך משתי יחידות   INR-חמישה חולים  ה

Callahan et al. 1996( מצב מורכב זה של טיפול במינונים לא . ואינו עונה על הצרכים הטיפוליים

 ,Budnitz) הוא הסיבה השנייה בשכיחותה לביקור בחדרי מיון בבתי חולים warfarinמתאימים של  

Pollock et al. 2006).  בעיקר כתוצאה מדימומים (ב "בארההבריאות עלות תופעות הלוואי למערכת

. (Petty 1999; Caro 2004) . הוערכה בביליון דולר לשנה) מהמטופלים במשך שנה 8-26%אצל 

חולים בעלי . הניסיון המצטבר לימד כי קיימת שונות בין אישית גבוהה בתגובה לטיפול בתרופה

אחדים . וקליניים דומים עשויים להיות זקוקים למינונים שונים מאד זה מזה םנתונים דמוגראפיי

 Lee(מיליגרם ליום 20עשויים להסתפק במינון של מיליגרם ליום ואחרים זקוקים לכמות של עד 

על כן כי נעשים מאמצים רבים לזהות גורמי סיכון לדימום ולפתח אלגוריתמים של  אלא ייפל .)2005

גוריתמים אלו לוקחים בחשבון נתונים שהניסיון אל. טיפול שיקטינו ככל האפשר את תופעות הלוואי

שימוש בתרופות ) מוצא , גיל(  םלימד כי יש להם השפעה על המינון הנדרש כמו נתונים דמוגראפיי

בנוסף לנתונים אלו יש השפעה לעלייה בחם הגוף  .)Dalen 2001(ומגבלות דיאטטיות , אחרות

 .ולירידה בתפקודי כבד המשפיעים לרעה על יצירת הפקטורים
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 warfarin -הבסיס הגנטי לשונות הבין אישית בתגובה לטיפול ב

 

או /ו  368השונות האישית בתגובה לטיפול בתרופה יכולה לנבוע בין השאר משונות בפרמקודינמיקה

ואכן בשנים האחרונות הצטבר מידע רב באשר .  במטופלים השונים 369התרופה מהפרמקוקינטיקה של

.  למוטציות בשני גנים שלהם יש השפעה מהותית על הפרמקוקינטיקה והפרמקודינמיקה של התרופה

 CYP2C9של התרופה מיוחסת למוטציות בגן  במטבוליזםהשונות הבין אישית הנובעת מהשינויים 

 hepatic microsomal(המקודדת את האנזים  Cytochrom 450 שהוא חלק ממשפחת הגנים של

enzyme  (  שבאמצעותו עובר האננטיומרS )שהוא האננטיומר העיקרי הפעיל פרמקולוגית (

יעילות פחות מזו של           CYP2C9*2 & CYP2C9*3לגן זה אותרו שתי מוטציות . אלימינציה

בלבד  20%ו  70%פירוק התרופה הוא  ושיכולתם לבצע את)  wild-type )1*CYP2C9-ה 

שלושת האנזימים .  )Higashi 2002(בהתאמה  13%ו  7% -שכיחות מוטציות אלו היא כ.  בהתאמה

לאור . 3/3, 2/3, 2/2, 1/3, 1/2, 1/1: האלו יוצרים שש קבוצות חולים הנושאים את האללים

ניתן לצפות  warfarinההבדלים הגדולים ביעילות האנזימים המוטנטים לבצע את האלימינציה של ה 

,  INR -ו ידרשו כמויות שונות של התרופה לייצובם על ערכי המטרה של  הכי לחולים בקבוצות אל

וכתוצאה מכל אלו על , על הקושי בשמירת ערך המטרה, על הזמן הנדרש להגיע להתייצב על ערך זה

 . שכיחות תופעות הלוואי

למצב ההידרוקינוני ומהווה חלק  Kמשמש לחיזור האפוקסיד של וויטמין  VKORC1האנזים 

 ,II, VII, IXשל פקטורי הקרישה  γ carboxylationך המיחזור של הוויטמין החיוני לשלב ה מתהלי

X  .  מוטציות  באזור ה 28באנזים זה נתגלו עד עתה- non- coding   של הגן המבטא את האנזים

כבעלי קורלציה גבוהה  מהן זוהושבעה   .5%מוטציות ששכיחותן גבוהה מ ומתוכן נבחרו עשר 

. במינון הנדרש של התרופה ולחמישה מהם הייתה קורלציה גבוהה האחד עם השני 25%ל לשונות ש

 -השפעתם על התבטאות האנזים נבדקה ברמת ה -non- codingמאחר ומוטציות אלו היו באזור ה

mRNA  .האחד שכונה, מוטציות אלו קובצו לשני סוגים A  ועל כן (והוגדר כגורם לפעילות נמוכה

שני . המחייבת טיפול במינון נמוך  Bשכונה  הוהשני כבעל פעילות גבוה ,נון גבוהמחייב שימוש במי

בדיקה . A/A, A/B, B/Bסוגים אלו יוצרים שלוש קבוצות של חולים המאופיינות על ידי האללים 

הבדל זה נשמר כאשר . הראתה כי הצריכה היומית של התרופה נבדלת עד פי שלוש בקבוצות אלו

אך הם קטנים בהרבה כאשר מסתכלים על חולים  Wild Type CYP2C9בעלי  מסתכלים על החולים

 . של אנזים זה* 3*  2  בעלי המוטציות

                                                 
   Vit K epoxide reductase complex 1 (VKORC1)-י ה"הנובעת משונות ביעילות החיזור של האפוקסיד ע 368

 . warfarin-המהווה כזכור את אתר המטרה של  ה

 שמקורה בשונות ביעילות המטבוליזם שלה  369
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John F. Carlquist(שבוצעו על מאות חולים שפורסמו לאחרונה   םשני מחקרים פרוספקטיביי
 

2006(  )Caldwell 2007(  בוחנים את הקשר בין השונות האישית בתגובה לטיפול בwarfarin   

בשני המחקרים נמצא קשר מובהק בין השונות הגנטית לבין השונות . לשונות האישית ברמה הגנטית

ו * 2את רוב השונות ניתן לייחס למוטנטים . במינון הנחוץ להביא את החולים לרמת הקרישה הרצויה

של האנזים  TTו   CTולמוטנטים  warfarinע על המטבוליזם של ה המשפי CYP2C9של הגן * 3

VKORC1 .ולאור הקשיים ,  כתוצאה מכך. יחד עם זאת אין אלו הגנים היחידים בעלי תרומה לשונות

נעשו ניסיונות רבים לפתח אלגוריתמים שיעזרו לרופאים   warfarin -הרבים הכרוכים בטיפול ב

 :ריתם טיפולי חייב לקחת בחשבון את הגורמים הבאיםאלגו. באופטימיזציה של הטיפול

. תפקודה של מערכת הקרישה לפני ההתערבות הפרמקולוגית, לאמור. נתוני הפתיחה של החולה .1

באם נזהה סטייה משמעותית מהנורמה ירמז הדבר על קשיים במערכת הקרישה ולכך ודאי תהיה 

 . warfarin-לכך השפעה על המינון הרצוי של ה

, משקל, על פי הידוע כיום נתונים אלו יכללו גיל. דמוגראפיים והשפעתם על המינון הדרושנתונים  .2

כל מרכיב כזה יש להכפיל במקדם ההשפעה שייחודי לו כדי . תרופות אחרות ועוד, מצב בריאותי

 .לשקלל את השפעתו על המינון

המשקלל את  המבנה הגנטי הספציפי שיכלול את האללים הייחודיים לפרט מוכפלים במקדם .3

 .השפעתו של כל אלל

מידת הביטוי של האללים ברמה הפרוטאומית אשר יושפעו ממספר העותקים של הגן וממוטציות  .4

  )non-coding  )Rieder, Reiner et al. 2005אפשריות של אזורי  

כולל את המקדמים ש )Zhu, Shennan et al. 2007(קבוצת חוקרים אלגוריתם כזה לאחרונה יצרה 

 multiple linear regression of theהמתאימים לכל אחד מהמשתנים אשר חושבו באמצעות 

logarithm of daily dose .ים להם יש מודל מורכב זה לוקח בחשבון את כל המרכיבים הידוע

בין המינון המחושב על פי )  (R^2=0.61 61%השפעה מסוימת על המינון הרצוי ומספק מתאם של  

זהו המתאם הגבוה . האלגוריתם למינון היומי הממוצע שבו השתמשו החולים המיוצבים על התרופה

י "הסטייה בין המינון היומי הרצוי הנובע מעקום הרגרסיה המחושב ע. ביותר שנמצא עד כה

 . ג"מ 0.39האלגוריתם למינון בפעל אינה עולה על 

תוצאות אלו מעודדות ביותר ומצביעות על האפשרות לחפש את האלגוריתמים המתאימים לטיפול 

להצלחה בניסיונות אלו יש פוטנציאל לגרום למהפכה . בתרופות אחרות בעלות חלון תרפויטי צר

והמינון שלה עשויים להעלות במידה ניכרת את התאמה אישית של התרופה . בדרך בה יטופלו חולים

מידה "מכאן ואילך לא תהיה עוד . יעילות הטיפול ולהפחית מאד את תופעות הלוואי הקשות הנלוות לו

 . אלא תפירת חליפת הריפוי לפי המידה הגנטית המדויקת של כל פרט" אחת לכל
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 אנשי החזון -רפואה מותאמת אישית

 

ואת הקשר  warfarin-העבודות שחקרו את השונות בתגובה לשימוש בהתיאור המפורט לעיל של 

לשונות הגנטית מדגים את הפוטנציאל העצום הטמון בתחום הפרמקוגנטיקה ואת ההשפעה החיובית 

כבר לפני שהושלם מיפוי הגנום . שעשויה להיות ליישום טכנולוגיות אלו על כל מערכת הבריאות

ואה האישית ועד מהרה התפשטו השקפות אופטימיות אלו גם עסקו רבים בחיזוי הנפלאות של הרפ

 . לעיתונות הכללית

 

 (Business week)" רפואה מותאמת אישית לכדה את דימיונם של העתידנים בתחום הביוטק"

 

תלך בדרכה של שיטת הריפוי  'מידה אחת לכל'אם הפרמקוגנטיקה אכן פועלת אזי הרפואה של "

 (Newsweek)" בעזרת עלוקות

 

 

היכולת . םעיתונאים ופוליטיקאי, י מדענים"אישית הונח עמותאמת המסד לצפיות הגדולות מהרפואה ה

להשתמש בנפלאות הפרמקוגנטיקה הפרמקוגנומיקה ומילים משכרות אחרות כדי לנבא מאיזה מחלות 

ובאותה הזדמנות גם (וכיצד למנוע אותן או לפחות לרפא אותן באופן מיטבי , עלול הפרט לסבול

ועיבוד , שבבים-שימוש בביו. הציבורעיני סנוורו את )  לפרסם מאמרים מדעיים רבי יוקרה

הציפיות העצימו . האינפורמציה המתקבלת מהם במערכות מחשב משוכללות רבות עוצמה קורצים מאד

לנוכח ההבטחה כי יישום התובנות של הפרמקוגנטיקה יתאים במיוחד לחולי איידס ולחולי סרטן 

 . בעיה מעיקה במיוחד בתחומים אלו, יה ניתן לנבא התפתחות תנגודת לתרופותשעבורם יה

 New Era of Personalized Medicine" )Langreth and Waldholz"בשם  1999מאמר משנת 

התרופות שפיתחו ושיווקו עד היום החברות . מתאר את הנפלאות הצפויות בעידן החדש  )1999

מכאן ואילך בהתבסס על היכולת לזהות את השונות ". מידה אחת לכל"הפרמצבטיות היו בשיטה של 

האישית ולאפיין את התכונות הייחודיות של הפרט יוכלו החברות לפתח תרופות יעילות ובטוחות 

אין זה מפתיע  כי החוקרים בחברות הביוטכנולוגיה שהכירו . היותן מותאמות לפרטבהרבה יותר ב

היטב את הטכנולוגיות החדשות שביסוד הרפואה האישית היו בין הראשונים שאמצו את חזון הרפואה 

:בשם 2001בשנת  Millenniumמחברת   Ginsburg & McCarthyמאמר שפרסמו  . האישית

 "Personalized medicine revolutionizing drug discovery and patient care" 

 : נפתח במילים

 



 154 

  370"להתאמת הטיפול הרפואי לפרט הבטחה גנומי החל ויחד איתו ה-העידן הבתר"

 

, אישית הכולל שימוש באלגוריתמים של סיכוןמותאמת הרפואה החזון המאמר ממשיך ומתאר את  

גנומי הקשר בין  -בתרבעידן ה.  יפור טיפוח הבריאותורפואה מוכוונת לש תדיאגנוסטיקה מולקולארי

הפרופיל המולקולארי והקליני האישי נותן כלים לקבלת החלטות בתחום סגנון החיים במטרה להפחית 

-קבע בעידן הפוסטישל המחלות מיון ה. את הסיכון לחלות ולשיפור הטיפול הרפואי במקרה של מחלה

המאמר . טיפול בגורמי המחלה במקום בסימפטומים שלה נומי על בסיס מולקולארי ובכך יתאפשרג

מתאר את התהליכים  - "Personalized medicine: it's happening now" –שכתוב בלשון הווה 

ייצור בהכרח שינוי דרמטי בתעשייה הפרמצבטית  רפואה מותאמת אישיתבהתוותם וטוען כי המעבר ל

זו . יהיה שינוי משמעותי בתהליך פיתוח התרופות מבחינת התעשייה. בפרט ובבריאות הציבור בכלל

של פעולות בדרך של ניסוי ותעייה לפעולות אינטגרטיביות הניזונות מהכרת  תתעבור מסדרה ליניארי

השינוי לא יצטמצם בתהליך הפיתוח אלא יתרחב מאד באשר העידן . האורגניזם  ברמה המולקולארית

.  ם ניתן להתערב באופן פרמקולוגי לתועלת החוליםהחדש עשוי להגדיל מאד את מספר המטרות בה

 Millenniumרכשה מחברת   Bayerשבה חברת ,  אותה הזכרנו בפרק הקודם, המאמר רואה בעסקה

מאות מטרות לפיתוח תרופות דוגמה לשינוי בתהליך פיתוח התרופות העובר על החברות  

 . הפרמצבטיות

מעתיקים את מסגרת הדיון ברפואה האישית מתחום ו Ginsburg & Rossשנתיים לאחר מכן חוזרים 

המחברים מרחיבים מאד את הגדרת המושג . )Ross and Ginsburg 2002(הריפוי לתחום האבחון 

לפי הגדרתם אבחון הוא . עיה שמציג החולהאבחון מעבר לפירוש הצר של ההגדרה הקלינית של הב

כמו גם היכולת לעקוב אחר , היכולת לזהות פרטים הנמצאים בסיכון גבוה לחלות במחלות מסוימות

היכולת לעקוב אחר יעילות הטיפול בזמן , החולה ולקבוע  את המינון המתאים לו כבר בתחילת הטיפול

וריד במידה ניכרת את עלות פיתוחם ואת עלות אמיתי ולקצר בכך את משך הניסויים הקליניים ולה

בכך הם מצטרפים להערכתם של רבים כי תחום האבחון יתפוס תפקיד מרכזי ברפואה .  השימוש בהם

הגדול שכבר התגלו ורבים אחרים שיתגלו  SNP-המחברים מאמינים כי מספר ה .האישית של העתיד

קליניות שנמשכים במלא הקצב יאפשרו יחד עם מחקרי הקורלציה בינם לבין התופעות ה, בהמשך

מחלות , סכרת, להגיע ליכולות אבחון והתאמת טיפול אישי גם במחלות כרוניות מורכבות כמו אסטמה

כתוצאה מכל ההתפתחויות האלו חוזים המחברים של שני המאמרים . והפרעות פסיכיאטריות, לב

 :שציטטנו את רפואת העתיד

 

הפרקטיקה הרפואית לא תהיה . שינויים מהפכניים בעשור הבא יעבור הטיפול הרפואי"

. מוגבלת להתאמה לפרט של תוצאות  שהתקבלו מניסויים קליניים באוכלוסיות רחבות

                                                 
370  )Ginsburg, G.S. McCarthy, j.j 2001( 
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, גורמת לטיפול יתר ותת טיפול, הפרקטיקה הרפואית המקובלת המבוססת על ניסוי ותעייה

את . מינון תכופים צורך במעקב צמוד על הטפול התרופתי ושינויי, ביקורים רבים במרפאה

 . מותם של מעל מאה אלף חולים מדי שנה ניתן לייחס לתופעות הלוואי של הטיפול

האבחון המולקולרי של מחלתם יהפוך בסיס רפואה מותאמת אישית  המטפלת בחולים על 

יבחן הרופא את הפרופיל הגנטי האישי  2015בשנת במרפאה בביקור אופייני  . לתקן הטיפולי

ואת תוצאות , את סגנון חייו, ) ישמר על גבי המדיה האלקטרונית המתאימהש(של החולה 

אלגוריתמים שיפותחו . הזמן המבדקים המולקולאריים האובייקטיביים שנערכו לחולה במהלך

במאמצי מחקר נרחבים יאפשרו לרופא לנבא את סיכוייו של החולה לחלות במגוון רחב של 

שינוי בסגנון החיים וטיפול מניעתי יומלצו על . ניעתימוקד עיסוקו של הרופא יהיה מ. מחלות

של ' משרדו'. ידי הרופא במטרה למנוע מהחולה ללקות באותן מחלות להם הוא רגיש במיוחד

. יוחלף בתקשורת אלקטרונית ברשת במרפאה הביקור . נטרנטייא-הרופא יהיה וירטואלי

371"לנקוט כדי להימנע ממחלותהחולים יהיו מודעים יותר לבריאותם ולאמצעים בהם יוכלו 
 

 

מחברת  Brian Spearבה הציג  FDA -באותה שנה נערכה פגישה של הועדה המדעית המייעצת של ה

Abbott את השקפתה של חברתו באשר לתפקיד הפרמקוגנטיקה במילים  : 

 

זו הפכה להיות חלק תקני . אינה משהו שהחברות עוסקות בו פה ושם) יקהפרמקוגנט"(

372"לוי והפיתוח של תרופות בכל אחת מהחברות הפרמצבטיותמתהליכי הגי
 

 

 Boston Consulting Group -מהפכה זו תגרום לדעת אחת מחברות היועצים המובילות בעולם ה

ירידה . לכך כי עלות הפיתוח של התרופות החדשות תרד באופן דרמטי לשליש בלבד מעלותה כיום

 373דולה במספר הכישלונות בתהליך הפיתוחדרסטית זו תהיה התוצאה המבורכת של ירידה ג

)Tollman 2002( . סגניתו של ראש ה. לא נשאר אדיש להתפתחויות רגם הרגולאטו- FDA  ,Janet 

Woodcock   והרפואה כי להערכת הרשות פריצות הדרך בתחום הביולוגיה 2005הצהירה בשנת ,

, מייצגות שינוי אמיתי בדרך בה אנו אמורים לטפל בחולים בעתיד, להם אנו עדים לעיתים מזומנות

 . שינוי שישפיע על כל האוכלוסייה בעתיד הנראה לעין

 

                                                 
371 )Poste, E. 2001(  )Leonard, D.G 2001( 

  
372 )Hood, E. 2003( 

באופן ניכר בשנים עלתה זו , כמה אירוני שלעומת תחזית זו של ירידה בהוצאות הפיתוח של תרופות חדשות 373

 .ביליון דולר 1.5-1.8פיתוח תרופה חדשה נעה בין הממוצעת לעלות הההערכה כיום היא ש. האחרונות
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רפואי להם אנו עדים לעיתים -דיווחים חדשים בדבר פריצות דרך בתחום הביו"

ם אכן תהיה לכל הטיפולים הא? קרובות מעלות את השאלה האם כל זה אמיתי

 374"הופכת למציאות עכשיו.....פרמקוגניטיקה? החדשים משמעות לי או למשפחתי

 

כתוצאה מכך היא מאמינה כי הזרם הדקיק של החדשנות בתחום הפרמקוגנטיקה שאנו עדים לו  

לאחרונה יהפוך לשיטפון ויביא לידי מיצוי את כל הידע שנצבר בעשרות השנים האחרונות ובכך 

 . רפואה מותאמת אישיתנסללת הדרך ל

 

רק זרם דקיק של אינפורמציה פרמקוגניטית אך אנו מצפים כי טפטוף זה עתה מגיע  FDA-ל"

בפעם הראשונה תהיה לרופאים האפשרות לטפל ....יהפוך לשיטפון בתוך חמש השנים הבאות

יה של המחלה ולא כמו כן נוכל לטפל בביולוג. 'אוכלוסיה'בחולים באופן אישי ולא כחברים ב

375."בתסמיניה
 

 

בכל תחומי בריאות  האישית והמשמעויות הנרחבות שעשויות להיות למותאמת העניין הרב ברפואה ה

 Buchanan, Califano et al. 2002( )Mordoni(הציבור משכו חוקרים רבים לעסוק בתחום 

 2002בשנת . ובין השאר הוקמו ועדות ציבוריות שנתבקשו לחקור את הנושא על כל היבטי . )2004

"    Genomics and the World Health" ח של ארגון הבריאות העולמי תחת הכותרת    "פורסם דו

 Our Inheritance- Our Future Realizing" ח בשם     "דו   NHS -ושנה לאחר מכן פרסם ה

the Potential of Genetics in the NHS   " 

:               ח מפורט בנושא בשם"פרסמה החברה המלכותית הבריטית דו 2005בשנת 

Personalized Medicine: Hopes and Realities    ח של ועדה אחרת"ח זה צורף הדו"לדו- 

Nuffield Council on Bioethics-  לצורך בדיקת הצדדים האתיים של  2003שהוקמה בשנת

דוחות אלו מספקים מבט כולל ומפוכח מעט יותר על  . )Nuffield 2003(אישית מותאמת הרפואה ה

 . התחום

המסקנה הנובעת מדוחות אלו היא כי למרות הכמות העצומה של האינפורמציה שנאספה עד לאחרונה 

והיוקר של , המורכבות, מיעוט המודעות. ההשפעה המעשית של הפרמקוגניטיקה כיום היא מזערית

ברב המכריע של המקרים מעורבים בכל תגובה תרופתית . ךביצוע הבדיקות מהווים חלק מהסיבות לכ

ובדיקת  מספר מצמצם של גנים צריכה לפנות את מקומה  376מספר ניכר של גנים והשפעות סביבתיות

                                                 
374 )Woodcock, J. 2005( 
 ]שם[ 375
 Warfarin-מלבד באותם מקרים פשוטים וברורים בהם ניתן לזהות מספר מצמצם יחסית של גנים כמו במקרה של ה 376
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לבחינה מלאה של פרופיל הגנום האישי ובכך נראה כי הפרמקוגניטיקה עומדת לפנות את מקומה 

 . 377לפרמקוגנומיקה

 SNPלכל פרט יש מספר רב של . שבין הפרטים SNP-ת  בשונות של ההשונות ברמת הגנום מתבטא

מוטציה יכולה לחול בחלק המבטא חלבון או בחלק . אשר יחד מהווים את ההרכב הגנטי הייחודי שלו

הנחת העבודה כיום היא .  378א או בחלקים אחרים שתפקידם עדיין אינו ידוע.נ.הרגולאטורי של הד

כיום יש כבר . יר באופן ברור את  אופן התגובה של הפרט לתרופותכדי להגד SNP 100.000 -שדי ב

מחיר זה ירד . עליהם ניתן להטעין מספר כזה של מוטציות שמחירם כסנט למוטציה םשבבים ניסיוניי

למרות זאת נדרשת עוד עבודה רבה על . במהירות גדולה והעלות צפויה להמשיך לרדת בסדרי גודל

 .ונים והמחברים משערים שהדבר יגזול עוד עשור של עבודהמנת לאפיין את הפנוטיפים הש

חשוב ביותר  cytochrome p 450-של הגנים ממשפחת ה יכבר ציינו כי פולימורפיזם פונקציונאל

למטבוליזם של תרופות מפאת ההשפעה שיש לרבים מהם על יכולת וקצב המטבוליזם של תרופות 

 שלוש עשרהלמרות זאת רק ל. פעות הלוואי שלהולכך השפעה ישירה על הבטיחות בשימוש בה ותו

תרופות בשוק האמריקאי יש התייחסות לגנוטיפ בעלון לרופא ורק בשבעה מהם יש המלצה לבצע 

 6-אפילו במחלה קשה כמו לויקמיה שבה התגובה ל. בדיקה בטרם התחלת השימוש בתרופה

mercaptopurine רך הבדיקה זמינים לא נעשות תלויה באופן ברור בגנוטיפ והקיטים הנחוצים לצו

ברב המכריע של המוצרים שנמצאים בפיתוח לא נכללים איסוף וניתוח . בדיקות כאלו באופן שגרתי

יתכן שאחת הסיבות . של מידע גנטי בהיקף שיאפשר שימוש באינפורמציה לאחר כניסת התרופה לשוק

ופן משמעותי מבחינה לכך היא כי ברב המקרים ידרשו אלפים רבים של חולים כדי לזהות בא

 .379סטטיסטית פנוטיפים נדירים יותר

 עשרים ושתייםל. מבחינת הדרישה לבדיקות גנטיות לצורך ניבוי היעילות המצב מעט יותר טוב

הדוגמאות הטיפוסיות ביותר הן . תרופות הנמצאות בשימוש יש המלצה לבדיקה גנטית בטרם שימוש

 Herceptin, Glivec, Erbitoxת ספציפית כגון מתחום הסרטן בתרופות המוכוונות למטרה תאי

ואמנם יש לצפות כי דוגמאות כאלו יתרבו ככל שיפותחו יותר . עליהן נרחיב את הדיבור בהמשך

חוזים , יש לצפות. תרופות מוכוונות מטרה לקולטנים ספציפיים המתבטאים ביתר על תאים סרטניים

טי לרקמה הסרטנית ובכך יותאם הטיפול האישי כי בעתיד הלא רחוק יבוצע זיהוי גנ,כותבי הדוחות

 . במקרים אלו הקשיים הלוגיסטיים והכלכליים קטנים יותר. האפקטיבי ביותר

בניתוח ביקורתי שעשו הועדות בנוגע לאתגרים העומדים בפני יישום הרפואה האישית עלו מספר 

החולים המתאימים ראשית מתריעים המחברים כי התאמה אישית תקטין מאד את מספר .  נושאים

מפיתוח תרופות כאלו מפאת חוסר כדאיות  עלטיפול בתרופה מסוימת על כן החברות עלולות להימנ

                                                 
ופרמקוגנומיקה המובאת כאן אינה משקפת את השימוש הנפוץ במונחים אלו אשר ברב  ההבחנה בין פרמקוגנטיקה 377

 .המקרים היא תחליפית

אשר שרדו לכאורה בהתפתחות האבולוציונית מבלי שיש להם בהווה  garbage DNAחלקים שעד לאחרונה כונו בשם  378

 . תפקיד ממשי

 למעט באותם מקרים בודדים בהם האפקט הפרמקוגנטי גבוה 379
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הועדות  מציעות לשקול מתן תמריצים לחברות כדי להתגבר על . הכרוך בצמום חמור של שוק המטרה

ל האתגר שבצורך כמו כן מצביעים הדוחות ע". תרופות יתום"מגבלה זו מעבר לאלו הקיימים כיום ל

חייבים מבחנים אלו  להיות , כדי לפעול ביעילות.  לפתח כלי אבחון מתאימים במקביל לפיתוח הקליני

לצורך כך תידרש הגדלה ניכרת בגודל המדגם בניסויי . לפני תחילת ניסויי פאזה שלישיתמוכנים 

ויה להגדיל את הסיכון הגדלה כזו עש. הפאזה השנייה כדי שיהיה אפשר להגיע למובהקות  סטטיסטית

 .הכלכלי במידה רבה

בעיקר , תועלת של הבדיקות הדיאגנוסטיות מורכבת/בנוסף לכך יש לזכור כי שאלת היחס בין העלות

כאשר מדובר בסינון קבוצות אוכלוסיה גדולות במטרה לאתר רגישות למחלות מסוימות הקיימת רק 

ות  יש מספר רב של גנים מעורבים ולכן כפי שכבר צוין לרב המכריע של המחל. בשכיחות נמוכה

גורם . ההגדרה המדויקת של הגנוטיפ הרלבנטי אינה קלה והיא דורשת סריקה של אוכלוסיות גדולות

עד כמה שכיחה המוטציה , לאמור. מרכזי בקביעת גודלי המדגם הוא מידת השכיחות של תכונה מסוימת

 2001משנת   Viniesלכך היא עבודתו של  דוגמא. או קבוצת המוטציות בגנים השונים באוכלוסיה

בהשוואה לאישה שאין  80%-המגדילות את הסיכון לסרטן השד ב BRCA1שחקר את המוטציות בגן 

 0.2%שכיחות המוטציה באוכלוסיה הכללית היא . )Vineis, Schulte et al. 2001(לה מוטציה זו 

נשים כדי  2500בלבד ומאחר קיום המוטציה מקטין את הסיכון בכמחצית עלינו לסרוק אוכלוסיה של 

 . את הסיכון לחלות בסרטן השד 40%-לגלות נשאית אחת שהטיפול בה יקטין ל

שאלות מתחום  אישיתמותאמת הרפואה מעלה גישת ה, בנוסף לאתגרים האופרטיביים והכלכליים

שהוזכרה לעיל דנה  Nuffieldועדת . האתיקה בשלב ביצוע הניסויים הקליניים ובשגרת הטיפול

את הסברה כי בדיקות גנטיות , ודחתה, ראשית דנה הועדה  .)Nuffield 2003(ארוכות בשאלות אלו 

ואיסוף אינפורמציה גנטית מהווים סוג נפרד ועומד בפני עצמו של אינפורמציה רפואית באשר הוא 

האינפורמציה הגנטית .  Genetic Exceptionalism–א ובכך עשוי לכאורה להביא ל.נ.נוגע לד

 תאת שאלת הביטחונו. נה מכל אינפורמציה רפואית אחרתבמהותה אין היא שו ךעשירה מאד בתוכנה א

 . השגתוהנוספים באשר לחיסיון הרפואי וצנעת הפרט יש לפתור על פי תוכן המידע ולא על פי דרך 

ח לעודד איסוף וניתוח של מידע פרמקוגנטי במהלך הפיתוח של התרופות "הדו לאור זאת ממליץ

לך הפיתוח על השימוש המיטבי בתרופה ולאפשר מעקב ושימורו כך שיהיה ניתן להסיק מסקנות במה

 . ח ממליץ להקצות לכך מימון ציבורי"הדו.  לאחר כניסת התרופה לשוק

כוללות דרישה לקבלת אלו . כתקנות הלסנקי  380מוכרותההמחקר הקליני מוסדר במסגרת תקנות 

לאור . ומידע גנטיהסכמה כזו נדרשת כמובן גם באיסוף חומר . הסכמה מדעת של המשתתפים במחקר

האופי של המידע הנרכש יש להביא את המשמעויות וההיקף שבמידע זה לידיעת המשתתפים במחקר 

דגש מיוחד יש לתת  למתן ההסכמה מרצון . כחלק מההסבר הניתן למשתתף בטרם מתבקשת הסכמתו

קושי מיוחד שאלת חיסיון המידע לא יוצרת בהכרח . של האינפורמציה ודרך אחסונה ןחופשי ולחיסיו

לעיתים , באשר ברב המקרים ניתן לאסוף את המידע על בסיס אנונימי ולהשמיד את רשימות המקור

                                                 
 על שם העיר בה נוסחו " הלסינקי"תקנות המכונות  380
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לשימוש במידע שנצבר אם וכאשר יתברר , בעתיד הרחוק יותר, יהיה מוצדק לבקש הסכמה נוספת

סף בנו. שהיקף המחקר ומשמעויותיו רחבים בהרבה ממה שהיה צפוי מראש וממה שהוסבר למשתתפים

לכך יש לתת את הדעת על הסוגיה של נגישות המשפחה למידע הגנטי שנאסף באשר במקרים מסוימים 

כמו כן יש לתת את הדעת על . הוא עשוי להיות בעל חשיבות רבה לא רק לחולה אלא גם למשפחתו

 .  הנגישות למידע של המבטחים השונים שלמידע זה עשויה להיות חשיבות כלכלית רבה עבורם

הדיונים הנרחבים בועדות השונות הייתה כי למרות כל הקשיים והאתגרים העומדים בפני  מסקנת

הרפואה האישית יישומה בא יבוא מאחר והיתרונות הרבים הגלומים בה יגברו על הקשיים ויביאו לכך 

 .כי היא תהפוך למציאות בתוך עשור או מעט יותר

עשור הקודם נותרו בעינן וכמו האופק הן סקירת ספרות עדכנית מעידה כי מסקנות אלו מאמצע ה

התקדמות רבה בתחום  Penaרואה  2010במאמר מערכת משנת . יציבות במקומן גם בחלוף השנים

 -GWAS -השיטות החדשות של ה  .)Pena 2010("בלתי נמנע"ומגדיר את הרפואה האישית כמהלך 

genome wide association studies  שהתאפשרו כתוצאה משימוש נרחב  בשבבים עליהם נתן

כך למשל בדיקה . מגלים קשרים ברורים בין מחלות לגנים מוגדרים, מולקולותלהטעין מאות אלפי 

 תשעהריאים נמצאו מתנדבים ב 3000חולים בשבע מחלות שכיחות בהשוואה ל  14,000שבוצעה על 

במחקר שנעשה באותה שיטה על .  )Crohn  )Hood 2007גנים מעורבים בסבירות גבוהה עם מחלת 

נמצא כי האחראי לכך הוא ואריאציה גנטית שגרמה לשינוי  clopidrogel-חולים שלא הגיבו  ל

המחבר מכיר בקשיים הגדולים שניצבים עדיין בפני  .)Cuisset 2010(במטבוליזם של התרופה 

אך מסכים לדעת רבים הסוברים כי לשיטת  רפואה מותאמת אישיתהתרגום של הממצאים המדעיים ל

. )Ormond, Wheeler et al. 2010( הבחינה של הגנום כולו יש חשיבות בביסוס הרפואה האישית

מסוף במאמר .  ) Leavitt 2008(ב "מזכיר משרד הבריאות של ארה  מי שהיה  Leavittכך טען גם 

כי הוא משוכנע   The great promise of personalized medicineתחת הכותרת  2008שנת 

.  הרפואה האישית תשנה את פניה של הרפואה ותחסוך מעל ביליון דולר לשנה למערכת הבריאות

 -חוק   ה. ב סכומים גבוהים בהכנת המערכות למצב החדש"לאור זאת השקיעו רשויות הבריאות בארה

HIPAA the health insurance portability and accountability act (1996)  קבע את התקנות

המתאימות לטיפול ושמירת הסודיות של המידע הרפואי האישי במטרה ליצור מערכת בריאות ברמה 

 2005בשנת ).  בצורתו האנונימית(גבוהה תוך השגת החסכונות הרצויים ומבלי לפגוע בזרימת המידע 

שאסר על אפליית אנשים על  GINA-Genetic Information Nondiscrimination Actוקק ה ח

להשלמת התמונה . 2009ידי מעסיקים ומבטחים המבוססת על מידע גנטי  תקנות אלו הוחמרו בשנת 

 HER-Electronic Health 'תיקים רפואיים ממחושבים'ב פעילות לקידום "יזם הממשל בארה

Records ם הנשיא ובחוק שיזObama הוקצו לא פחות  2009ב בשנת "לעידוד הכלכלה בארה

כמו הוקדש מאמץ . לעידוד מוסדות ורופאים להשתמש בתיקים הממוחשבים דולר ביליון תשעה עשרמ

   .רב לשמירת האנונימיות של התיקים גם מפני התקפות פיראטיות על בסיסי המידע הממוחשבים

הועדות הציבוריות והציבור משוכנעים כפי הנראה כי , פאיםהרו, מיטב החוקרים, כללו של דבר

 .אישית עומדת בפתחנו על כל היתרונות הכרוכים בכךמותאמת הרפואה ה
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  Targeted Therapy -תרופות מוכוונות מטרה

 

אישית הוא פיתוח של מותאמת אחד התחומים הבולטים ביותר בהם החל היישום של הרפואה ה

 Journal of Clinicalבהקדמה לחוברת  של העיתון  . )מ"תמ(תרופות מוכוונות מטרה 

Pharmacology  2005בשנת )Sledge 2005(  המוקדשת לתרופות חדשות מוכוונות מטרה לטיפול

הפירוש המילולי הפשוט מגדיר  את המונח כתרופה שיש . בסרטן השד מציע המחבר הגדרה לתחום זה

היא חסרת משמעות  באשר לכל , אומר המחבר, הגדרה מצמצמת זו. לה מטרה מולקולארית ספציפית

 )Maehle 2002( 381יאוריה של הקולטניםבמאמר המתאר את התפתחות הת. תרופה יש מטרה כזו

כי באופן עקרוני לכל התערבות פרמקולוגית יש מטרה גם במקרים בהם פיתוח  Maehleטוען 

או אפילו (התרופה קדם לזיהוי המטרה וזו מתגלה רק זמן רב לאחר שהתרופה נמצאת בשימוש רחב 

לכן ההגדרה שלעיל היא . יתרה מזו במקרים רבים יש לתרופה יותר ממטרה אחת).  אינה מתגלית כלל

תנאי לפיה ה לאור זאת מציע המחבר הגדרה מדויקת יותר. יותר הכרחית אך בודאי לא מספיקהלכל ה

מ הוא שהתרופה חייבת לפעול כנגד מטרה המעורבת בתהליך ביולוגי משמעותי הרלבנטי "לפיתוח תמ

) איכותית או כמותית(תנאי נוסף הוא שהקשר בין התרופה למטרה חייב להיות בר מדידה . למחלה

 . ת המדידה תהיינה בהלימה לתוצאות הקליניותותוצאו

נחשבת  לאחת הדוגמאות הראשונות לתרופה מוכוונת מטרה , תרופה לטיפול בסרטן השד, הטמוקסיפן

הקשר בין פעילות הרחם והשחלות לסרטן השד . שתוכננה מלכתחילה לפעול כנגד הורמון האסטרוגן

ים המקובלים לחולות בשלב מתקדם של סרטן אחד הטיפול.  עשרה-היה ידוע כבר בסוף המאה התשע

 1936בשנת  Lacassngeמכאן הסיק .  )oophorectomy- )Boyd 1900 -השד היה הסרת השחלות

 : כי יתכן שניתן לטפל בסרטן השד באמצעות תרופה שתמנע הצטברות אסטרוגן בשד

 

אנו חייבים לגלות תרופה שתמנע הצטברות של אסטרוגן בשד כדי למנוע את מחלת סרטן "

382"השד
 

 

אחד . הריון מאמצים רבים בניסיון לפתח תרופות למניעת  ICIבשנות השישים השקיעה חברת 

והמשך פיתוחו למטרה זו  )Jordan 2003(היה הטמוקסיפן  , ללא הצלחה, המולקולות שנבדקו

אסטרוגן מצאו כי די במתן חוקרים שהמשיכו לבדוק את השפעתו של חומר זה על פעילות ה. הופסק

לאור . )Jordan 1976(של שתי זריקות כדי למנוע כמעט לחלוטין התפתחות סרטן שד אצל חולדות 

                                                 
 .עשרה-שאת תחילתה ניתן לייחס לארליך כבר בסוף המאה התשע 381

382 )Lacassagne, A. 1936( 
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ממצאים אלו חזרה בה החברה מסירובה להמשיך בפיתוח התרופה והסיטה את הפיתוח לכיוון של 

   לתרופה תומכת) ותרופות הדומות לה(לאחר אישורו הפך הטמוקסיפן . טיפול בסרטן השד

(Adjunct therapy)  נות הניתנות לחולות בסרטן השדברב המכריע של טיפולי הכימותרפיה וההקר .

 .במחקר רטרוספקטיבי נמצא כי השימוש בה הביא להארכה ניכרת של תוחלת החיים בחולות אלו

מעניין לציין כי פיתוח הטמוקסיפן כדוגמה לתרופה מוכוונת מטרה נעשה עוד הרבה לפני שהיו בידי 

ו להבין לפרטי פרטים את החוקרים הכלים המשוכללים שיצרה הביולוגיה המולקולארית שאפשר

למרות זאת הצליחו החוקרים לפתח תרופה יעילה ובטוחה במידה מרשימה . מנגנוני הפעולה שלו

 . הנמצאת בשימוש רחב גם כיום

מובן שפיתוח כלי המחקר של הביולוגיה המולקולארית הרחיב מאד את הבנתנו במנגנוני הפעולה של 

כך . של הפרמקולוגיה 'בנק המטרות'בכך גדל מאד . ים בוהאורגניזם ואת השינויים הפתולוגיים החל

זיהוי מגוון חדש של מטרות  protein kinases(383(למשל אפשר גילוי קבוצת חלבוני הקינאזות 

,   HER-human epidermal growth factors: בין השאר זוהו קבוצות גורמי גדילה כגון. לתקיפה

VEGF-vascular epithelial growth factor  IGF-1 PGF ,FGF  ורבים אחרים שפגיעה

פיתוח הכלים הגנומיים אפשר . בתפקודם התקין משחק תפקיד חשוב בהתפתחותם של סוגי סרטן רבים

לזהות את הקשר בין השינויים שעוברת הרקמה הסרטנית המאופיינים לעיתים בביטוי יתר של 

הגדיר מטרות ראויות לתקיפה ל ל ידי כךחלבונים אלו לבין הסימנים הקליניים של המחלה וע

התערבות כזו יכולה להיעשות באמצעות מולקולות קטנות או  .)Kramer 2004(פרמקולוגית 

 . באמצעות נוגדנים המתקשרים לאתרים הפעילים של חלבון המטרה ומנטרלים את פעילותו

אחת הדוגמאות הבולטות ביותר לגישה חדשה זו של היכולת לתרגם את הכרת המנגנונים הביולוגיים 

תרופה שאושרה )  Gleevec – Imatinib( ברמה המולקולארית לפיתוח תרופות היא הגליבק

.   CML- chronic myelogenous leukemiaלטיפול בחולי לויקמיה מסוג  2001לשימוש בשנת 

גורמת   ,1960שהייתה ידועה כבר בשנת   ,'פילדלפיה'במחלה זו נמצא כי מוטציה שכונתה בשם 

חלבון זה נוצר כתוצאה  . bcr-ablליצירת חלבון חדש   bcrלחלבון   ablלחיבור של החלבון 

חלבון חדש זה מקטלז . bcrשם הוא מתחבר עם  22לכרומוזום  9מכרומוזום   ablטרנסלוקציה של מ

מחקר שגילה . י טירוזין קינאז ודוחף את התאים להתחלקות"ללא הפסקה את הזירחון של הטירוזין ע

זיהה מספר  high throughput screeningאת המבנה המרחבי של החלבון ושימוש בטכנולוגיות של 

העיכוב מונע את פעולתו . תווליעכב את פעללאתר הקישור של החלבון ו עשויות להתקשר מולקולות ה

וכתוצאה מכך מתעכבת ההתחלקות וההתרבות הבלתי מבוקרת של תאי  bcr-ablשל החלבון המוטנטי 

שהביאה לשינוי דרמטי אושרה לשימוש כתרופה . imatinib -אחת ממולקולות אלו ה. הלויקמיה

הפכה מחלה חשוכת מרפא  למחלה כרונית המאופיינת בתוחלת חיים ו CML -במצבם של חולי ה

את תהליך הפיתוח ואת , החברה שפתחה תרופה זו מתאר בספרו Novartisנשיא חברת . סבירה

                                                 
חלבונים אלו משחקים תפקיד מרכזי כמנגנון הבקרה של המטבוליזם של התא ובבקרה של התחלקות התאים   383

 .והתמיינות תאים
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 "הטבליה הכתומה הקטנה ששינתה את ההיסטוריה של הרפואה" התרופה עצמה כלא פחות מאשר

)Vasella 2003( . 

. כלי המחקר שספקה הביולוגיה המולקולארית סייעו גם בפיתוח תרופות ביולוגיות יעילות ובטוחות

התכונות המיוחדות של הנוגדנים . שבטיים שחקן מרכזי-בקבוצת תרופות אלו מהווים הנוגדנים החד

וואה אשר האפניות והספציפיות שלהם לחלבוני המטרה גבוהים בשלושה עד ארבעה סדרי גודל בהש

. לפיתוח של תרופות מוכוונות מטרה ילאלו של המולקולות הקטנות הופכות את הנוגדנים לכלי אידיאל

אושר הנוגדן   -אחד עשרה שנה בלבד ממועד גילוי השיטה להכנת נוגדנים חד שבטיים -1986בשנת 

ם לטיפול בדחיית אבריכתרופה   CD3שכוון כנגד הקולטן   Orthoclone OKT3 -ה,  הראשון

את  1997שהביאה לשוק בשנת  IDECבאותה שנה נוסדה חברת . )Hudson 2003(מושתלים 

לטיפול    )B )Scott 1998שמבוטא על גבי תאי   CD 20המכוון כנגד הקולטן  Rituximabהנוגדן 

 Genentechהביאה חברת   1998-שנה אחת מאוחר יותר ב.   non-Hodgkin's lymphoma -ב

המותאמת לטיפול כבשליש מהחולות בסרטן השד המבטאות ביתר את  herceptin-לשוק את תרופת ה

 .HER2הקולטן 

מונה מיליון כמעט ש. למרות הצלחות אלו הצרכים הבלתי מסופקים בתחום הסרטן עדיין גבוהים מאד

ובכך הפך ) מכלל מקרי המוות 13%-המהווים כ(מסרטן  2007מתו בשנת המערבי חולים בעולם 

גם כאשר נמצאת תרופה יעילה  .  )Jemal 2011(הסרטן לגורם התמותה המוביל בעולם המערבי 

באמצעות יצירת , לסוג מסוים של סרטן מצליחה הרקמה הסרטנית לשנות את המבנה שלה) יחסית(

הצורך הגדול . ובכך הופך הטיפול לבלתי יעיל, קשרמסוגלת להתמוטציות שאליהם התרופה אינה 

בות של תרופות חדשות הביא לידי כך שלחברות התרופות ולמכוני מחקר יש בכל רגע נתון מאות ר

בכך הפכה האונקולוגיה לאחרונה לאחד מהשטחים העיקריים במחקר . בצנרת הפיתוח שלהם

 ולפמיועדים לטי  40%היו   2000המולקולות בצנרת הפיתוח בשנת  40,000מתוך . הפרמצבטי

במהלך  המעיד יותר מכל על אחוז הכישלונות הגבוה(מתוך מספר עצום זה .  בסוגים שונים של סרטן

שתים עשרה מולקולות , שבטיים-מהם תשעה נוגדנים חד. מ"תמ FDA  22-אושרו על ידי ה) הפיתוח

מעניין לציין . חשיבותם הכלכלית של תרופות אלו רבה). fusion protein. (וחלבון מזווג אחד, קטנות

 384בלבדכי למרות המספר הגדול של התרופות כנגד מחלות סרטן הנמצאות בשימוש חמש תרופות 

 . 385מכלל היקף המכירות בשוק 86%תופסות 

תרופות אלו מוצאות שימוש נרחב גם במחלות אחרות . מ אינו מוגבל למחלות הסרטן"השימוש בתמ

עילות תאי תרופות אלו אמורות להסדיר את פ.  )St Clair 2009(כגון קבוצת המחלות האוטואימוניות 

                                                 
 )imitinib(ומולוקלה קטנה אחת ) avastin, rituxan, herceptin, erbitux(נוגדנים  4 384

תרופה בעלות של ". נדיב"תמחור הבעוד שרובן המכריע של התרופות בתחום זה גנריות ומחירן נמוך הרי בעזרת ה 385

צר וזה ימצב . חולים לשנה 10-20000לחולה הופכת לרבת מכר גם כאשר מספר המטופלים אינו עולה על $ 50-10000

 . בעיה כלכלית כמו גם אתית אצל החולים ורשויות הביטוח
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לדכא הפרשות של ציטוקינים גורמי , של לימפוציטיםנדידה להסדיר את ה, Bו   Tהחיסון מטיפוס 

התרופות המאושרות ואלו מחלק . לעכב קינאזות בתוך התא ולגרום להשריית סבילות חיסונית, דלקת

) T ) T cell receptor- TCR signal 1-הנמצאות במחקר מעכבים את הקישור הראשי שעל תא ה

 . ) co-stimulatory pathway signal 2(, ואחרים מעכבים את הקישור המשני

 

 ב מ עדיין מוצא קושי להתמודד איתו הוא מילוי התנאי השני שהצי"אחד האתגרים שתחום התמ

Maehle מ והוא הצורך לזהות סמנים ביולוגיים המאפשרים לעקוב אחר השינויים "להגדרת תמ

שינויים החייבים להיות בהלימה לתוצאות הקליניות . גובה לשימוש בתרופהשנוצרים באורגניזם כת

מ "לייעל מאד את תהליך פיתוח התמ מעקב אחר השינויים באמצעות הסמן הביולוגי עשוי. של הטיפול

ניתן לנטר תגובה לטיפול בניסויים קליניים ואף לנבא את סיכויי  הסמנים מאחר שבאמצעותולהוזילו 

מהם נמצאו אך רק מעטים סמנים פוטנציאליים רבים  םבדם קיימי. פה הנבדקתההצלחה של התרו

 -כזה הוא ה דוגמה לסמן. עברו תיקוף מתאיםכבעלי תכונות מתאימות של ספציפיות וסלקטיביות ו

PSA prostate serum antigen . אך  הקשור באופן ברור להתפתחות סרטן הפרוסטאטחלבון זה

סמן ביולוגי העונה על ועל כן הוא אינו מתאים לשמש כ נמוכהלו שהרגישות והספציפיות רמת 

רב הסמנים הביולוגיים  ,מסיבה זו . )Leman and Getzenberg 2009(הדרישות המחקריות 

כיום בשימוש מבוססים על ביטוי גנים ברקמות סרטניות או מבוססים על בדיקות  הנמצאים

ביופסיות (מאחר ואת הסמנים האלו ניתן לבודד רק באמצעות בדיקות פולשניות . אימונוהיסטוכימיות

ו  CTהמבוססים על הדמיה מסוגים שונים כגון  פיתוח סמניםהוקדש מאמץ מחקרי ניכר ל) מהרקמה

MRI .רמטרים של היפוקסיה באמצעות הדמיות של חרים נבחנו פבמקרים אPET )Padhani, 

Krohn et al. 2007(.   עם באמצעות הדמיה  המעקבתברר כי המתאם של תוצאות מבדיעבד

-כאינו מקובל על הרשויות הרגולטוריות התפתחות המחלה והארכת תוחלת החיים אינו מספק ו

surrogate markers )Birchard, Hoang et al. 2009( מהווים  ולכן גם כלי הדמיה אלו אינם

למרות קשיים אלו ממשיכים  .)Curran, Muellner et al. 2006(תחליף ראוי למעקב קליני מלא 

להיות מושקעים מאמצי פיתוח רבים בחיפוש אחר סמנים וחברות מסוימות קבלו החלטה אסטרטגית 

 .386 לנסות להוציא לשוק מוצרים המשלבים תרופה יחד עם סמן

. באותם מקרים בודדים בהם זוהה בהצלחה סמן ביולוגי העונה על הדרישות היה לכך ערך כלכלי ניכר

תאים סרטניים הנוגדן תוקף . שפותח לטיפול בסרטן המעי הגס, cetuximabך היא הנוגדן דוגמה לכ

נוגדן זה תוקף חלבון המכיל מוטציה בשם שבמחקר נמצא  EGFR. את החלבון ביתר המבטאים

KRAS .הגבלת הטיפול לחולים אלו . מכך נגזר שרק חולים בעלי מוטציה זו ראויים לטיפול בתרופה

 .  מיליון לשנה$ 700 -כי ההערכה לחסכון פוטנציאלי של עשויה להביא לפ

                                                 
ויצרה את חטיבת  Boehringer Mannheimרכשה את חטיבת הדיאגנוסטיקה של חברת  Rocheחברת  386

 .הדיאגנוסטיקה הפועל יחד עם חטיבת התרופות שלה בכיוונים אלו
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מעבר לחסכון (מנקודת מבטם של האונקולוגים החשיבות המהותית של היכולת לפתח סמנים ביולוגיים 

האונקולוגים . היא ביכולתם לשמש כלים להתאמה אישית של הטיפול התרופתי) כלכלי זה או אחר

, לתרופותהחולים  תגובתב השונות , מחלההתבטאות ה שונות הגבוהה שלבמכירים מזה זמן רב 

לזהות מאחר והביולוגיה המולקולארית מאפשרת היום לרופאים . המחלהשל הישנות סיכון והשונות ב

מוקדש מאמץ רב לפענח את הקשר בין הביטוי , שונות גם ברמת הרקמה הסרטנית של חולים שונים

רפואה ליישום של הזדמנות הצלחה כזו תיצור . פותברקמה הסרטנית לביטויי המחלה והתגובה לתרו

ניתן  כדוגמה .  המתאימה את הטיפול התרופתי לפרופיל הגנטי האישי של החולה מותאמת אישית

בסרטן .  HER 2-קולטן הלשתי קבוצות על פי מבחן הקיום של בסרטן השד את החולות לחלק 

ובסרטן המעי הגס במוטציות של  ,EGFR-ן למוטציות שונות בקולטקיום הראות נבדלים חולים על פי 

KRAS  .ועל כן הכרת השונות ברמת  שונות זו גורמת לתגובות שונות בתכלית לטיפול תרופתי

כאשר איננו . )Peppercorn, Perou et al. 2008(החולה הבודד חיונית לבחירת הטיפול המתאים לו 

 gefetinibכך למשל התברר כי התרופה . קשותעלולות להיות מודעים למגבלות אלו התוצאות 

נתון זה לא . יעילה רק בחולים להם יש מוטציה מסוימת בקולטן זה EGFRשפותחה כנגד הקולטן 

ל רק לאחר שחזרו ע. כתוצאה מכך נכשל ניסוי שנערך באלפי חולים בסרטן הריאותנלקח בחשבון ו

 .Mok, Wu et al).  זכה הניסוי להצלחה 387וכללו בו רק חולים בעלי המוטציה הרלבנטיתהניסוי 

2009) 

 

 שבניגוד לייאו. תחויות המתוארות בפרק זה מחזירות את הצבע ללחיי כל העוסקים בבריאותההתפ

מותאמת הגובר והחששות לגורל החדשנות הדועכת ברפואה ובתעשיית התרופות מגיעה הרפואה ה

חדש של הביולוגיה המולקולארית מתגלה " ארגז כלים"בעזרת . אישית כאביר המושיע על הסוס הלבן

ויכולות של מעקב אחר , נוצרות יכולות אבחון חדשות, ל מטרות לתקיפה פרמקולוגיתאוצר חדש ש

יכולות אלו יורדות עד לרמת הפרט ובכך מאפשרות לאבחן במדויק את . התפתחות המחלה והטיפול בה

 יקטין את טיפול ש, בעייתו הרפואית ולהתאים לו את הטיפול המיטבי היעיל ביותר והבטוח ביותר

השונות האישית הופכת  הרפואה האישית יוצרת עולם חדש בו. י על הפרט והציבור כולוהנטל הכלכל

 :בכותרת מאמרו 2010בשנת  Schilskyאת זאת בטא באופן הקולע ביותר  . ממגבלה לפתרון

 "Personalized medicine in oncology: the future is now"  )Schilsky 2010(   

 

 

 

 
 

                                                 
 .בוהההניסוי נערך ברובו במזרח הרחוק שם שכיחות מוטציה זו ג 387
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 388?קנה קש רצוץ  -רפואה מותאמת אישית -פרק שמיני
 
 

 מבוא
 

 מותאמת בפרקים הקודמים הראנו כיצד הגיעה המערכת הרפואית למשבר וכיצד הפך חזון הרפואה ה

חיפוש הערך .  שיחלץ אותה מהמשבר ויעזור לה להמריא לגבהים חדשים, "נסיך הלבן"אישית ל

"Personalized Medicine "  ב-Google ולא חולף שבוע מבלי , לה כמעט עשרים מיליון אזכוריםמע

. להשתתף באחד מהכנסים הרבים הנערכים בעולם בנושא זההזמנה שתגיע  לתיבת הדואר האלקטרוני 

רפואה העיתונות הכתובה והאלקטרונית מוצפת בתיאור פריצות הדרך המדעיות שיובילו ליישום 

ת הפרט והציבור בעלויות נמוכות במידה ניכרת מאלו ובכך ישפרו ללא הכר את בריאו מותאמת אישית

בו נבחן את ההתקדמות שחלה ביישום " סיכום ביניים"בפרק זה ננסה לערוך מעין . שאנו משלמים היום

 . עשר שנים ויותר לאחר שכבש את מרכז הבמה ,חזון מבטיח זה

  

אים לא מעטים שהטילו ספק  בסעיף הראשון של פרק זה נזכיר כי כבר בראשית הדרך היו מדענים ורופ

לקשיי ביצוע , למען האמת, רוב הספקות התייחסו. אישיתמותאמת באפשרות יישומו של חזון הרפואה ה

חלק מהמניעות היו . שכללו מגוון רחב של מניעות  מעשיות שבגינן לא יתאפשר יישומו של חזון זה

ים שבין הספקנים  טענו כי גם אם המקל. חלקן בתחום הכלכלי ואחרות בתחום החברתי, בתחום הטכני

 . ניתנת ליישום באופן עקרוני הרי בפועל יידחה יישום זה בשנים רבות רפואה מותאמת אישית

 

פיתוח .  warfarin-בסעיף השני אנו חוזרים לבחון את המצב העדכני של פיתוח אלגוריתמים לטיפול  ב

וכי , וססת על מידע גנומי ניתנת ליישוםהמב רפואה מותאמת אישיתעל נס כדוגמה לכך כי  ההועלזה 

בסעיף זה נתאר את הויכוח הער שממשיך . יישומה מביא לתוצאות רפואיות וכלכליות משופרות

. ואת התוצאות המאכזבות שהתקבלו עד עתה בניסויים שתוכננו ונערכו כהלכה, להתנהל בתחום זה

ים והתפעוליים של יישום אלגוריתמים בחינת הפרמטרים הכלכלי. ניסויים נוספים נערכים בימים אלו

 .  אלו מטילים גם הם ספק ביישומה האפשרי של גישה זו

 

התופסות מקום מרכזי בחזון הרפואה ) מ"תמ(בסעיף השלישי נבחן את תחום התרופות מוכוונות מטרה 

התקווה היא כי תרופות מוכוונות מטרה תהיינה יעילות ובטוחות בהרבה מאלו . אישיתמותאמת ה

קיימות כיום וכי יהיה ניתן להגביל את הטיפול בהם לחולים הנושאים את המטרה ובכך למנוע  טיפול ה

                                                 
 )6' ישעיהו פרק לו פ"  (אשר יסמך איש עליו ובא בכפו ונקבה ...הנה בטחת על משענת הקנה הרצוץ הזה " 388
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. בעלויות  כוןסיולח ,גורמת לתופעות לוואי מיותרות, מחולים להם התרופה אינה צפויה להביא תועלת

מה האישית אלא שמידת ההתא, אנו נראה בסעיף זה כי לא זו בלבד שאנו רחוקים ממימוש ציפיות אלו

 . גם היא מוגבלת ביותר

 

להפתעת אלו , אנו מוצאים, את  הפרקטיקה הרפואית הנהוגה כיום, בסעיף הבא, ואכן כאשר אנו בוחנים

כי המצב השורר היום בפועל מציג תמונה הפוכה ממש ממה שהיינו , הניזונים מהספרות הפופולארית

על ידי הנחיות טיפוליות  כיום נשלטתל בפועהרפואה  . 389אישיתמותאמת מצפים מחזון הרפואה ה

אם הדבר היה בידי המבטחים . הנחיות אלו רחוקות מאד בכל היבט מחזון הרפואה האישית. קשיחות

 . יותר מכפי שהן כיום אףאחרים הנחיות אלו היו קשוחות  הואנשי אדמיניסטרצי

 

פיתוח סמנים ביולוגיים  של הרפואה האישית הוא האחד המרכיבים הבסיסיים הנחוצים לצורך יישומ

ובמעקב אחרי התקדמות , בהתאמה המיטבית של התרופות לחולים, שיסייעו בזיהוי נטייה למחלות

בסעיף החמישי של פרק זה נראה כי למרות . בפרק הקודם הבאנו מספר דוגמאות לסמנים כאלו. הטיפול

החוקרים להראות התקדמות  השנים הרבות שחלפו מאז זוהה הצורך בפיתוח סמנים כאלו לא עלה בידי

כתוצאה מכך השימוש בהם כיום מוגבל מאד וגם תחזית העוסקים בתחום לשיפור . מרשימה במיוחד

 .מהותי אינה מעודדת

 

ההתקדמות האיטית ביישום חזון הרפואה האישית גובה מחיר כבד מחברות רבות שבנו את האסטרטגיה 

בסעיף השישי נתאר בקצרה את המצוקה . עים ממנוהעסקית שלהם על מחקר הגנום ועל היישומים הנוב

העולם העסקי מביע . אליה נקלעו חברות אלו שחייבה את רובם לשנות לגמרי את המיקוד העסקי שלהם

 . בכך את דעתו באשר לסיכויים להגיע למימוש החזון

 

שום חזון בסעיף השביעי נתאר תמונת מצב עדכנית המראה כי למרות הפיגור הרב שחל בכל הנוגע ליי

הציבור והרשויות השונות להאמין ביישומה אף כי , ממשיכים חוקרים רבים, אישיתמותאמת הרפואה ה

לדעתנו מצב זה משקף שמרנות . להתרחש צפויננקטת זהירות רבה יותר באשר למועד בו הוא 

מחשבתית וחשש מפני חוסר הידיעה כיצד להתמודד עם המשבר של מערכת הרפואה ללא התקווה 

 .לעזרתהשיחלץ " הנסיך הלבן"ופעתו הקרובה של לה

 

מותאמת בסעיף האחרון של פרק זה נבחן את חלקה של האפיגנטיקה בקשיי היישום של הרפואה ה

אישית באמצעות מותאמת המסקנה שלנו מניתוח המצב מצביע על כך כי יישום חזון הרפואה ה. אישית

יחסית בין המבנה  'פשוט'מה שנראה בתחילה כקשר . רדוקציה של האורגניזם לגנטיקה שלו אינו אפשרי

מגוון גדול של גורמים נוספים משתתף בתהליכים הפועלים . וכלל הגנטי לבריאות אינו כזה כלל

                                                 
 אותו משלמים לטובת התקינות הפוליטית שדוגמה לו מופיעה בדיון" מס שפתיים"למעט  389



 167 

ללא הבנה מעמיקה של יחסי הגומלין בין הגנטיקה . םגנטיי-גורמים המכונים בהכללה אפי, באורגניזם

ותקפה של האורגניזם ובלי זה אין תוחלת לחזון הרפואה  לאפיגנטיקה לא יהיה ניתן לגבש תמונה מלאה

 . אישיתמותאמת ה

 

 

 הספקנים – רפואה מותאמת אישית

 

וההתלהבות הרבה שבה קבלו את  ,עבר לפינההעומד ממש מ ,אישיתמותאמת הרפואה החזון נפלאות 

ו כבר בתחילת רופאים והציבור לא מנעה ממיעוט של חוקרים מלהסתייג מגישה ז, חוקרים רבים ופני

: מאמר בשםב. סימני שאלה רציניים באשר לאפשרות יישומה בעתיד הנראה לעיןלהעלות מדרכה ו

Personalized Medicine Sweet or Bitter Pill? )Marcu 2004(   חוקרת  בשפרסמה- NCI  

ובד בבד המדעית היא שואלת את עצמה כיצד תוכל להישאר נאמנה לאמונתה  2004בשנת , ב"בארה

מותאמת לצפיות הגדולות מהרפואה ההחוקרת ערה . להיות אופטימית ברוח התקינות הפוליטית

הדרך הטכנולוגיות ופריצות  הפרמקוגנטיקה חידושי. םעיתונאים ופוליטיקאי, מדעניםשיצרו אישית 

מינימום תופעות   ,אלגוריתמים טיפוליים שמבטיחים יעילות טיפוליתיצרו את הציפיה לפיתוח ש

החוקרת מכירה בכך שנוצרה תשתית  .החוקרים והציבוראת עיני סנוורו  ,ובעלות נמוכה ,לוואי

אותם עט בלמ, אולם לדעתה. ערכי את השונות שבין הפרטים-מדעית המאפשרת להגדיר באופן חד

. גבלתמומשמעות יש אינפורמציה הגנטית ל, בהם הפתולוגיה היא תורשתית במובהקמקרים בודדים 

כמו גם לסגנון החיים יש השפעה הרבה יותר  יםסביבתיו יםחיצוני לגורמים המחברת טוענת כי 

ותר י, מחקרים בתאומים זהים הוכיחו. שלו הבסיסימבנה הגנטי מאשר לעל בריאות הפרט מהותית 

את  ,הלכה למעשה ,מונעתהגמישות יוצאת הדופן של האורגניזם בתגובה לסביבה כי  ,מפעם אחת

כמו כן טוענת המחברת כי לא ניתן להתעלם . על סמך מידע גנטי היכולת לנבא באופן אמין את העתיד

ת הסתמכו. רפואה האישית המבוססת על פרמקוגנומיקהמההשלכות שליליות שעשויות להיות ליישום 

שנרכש בניסיון על ידע המבוסס הישר הרפואי את השימוש בשכל  גנטי תפחיתמוגזמת על מידע 

פרט לקבל את ברצונו של האינה משוכנעת כלל גם המחברת . בטיפול במיליונים  רבים של  חולים

אי בהירות המובנית בה והמשמעויות המעשיות המלא האינפורמציה הגנטית האישית שלו על כל 

לרעה אפשרי פרטיות וניצול ההחשש מפני אי שמירת חיסיון . של אינפורמציה זו לגביות המפוקפקו

לבסוף שואלת המחברת כיצד נתמודד מבחינה כלכלית עם מבול של . מוסיפים לסיכוןשל הידע 

כאשר כבר כיום איננו יודעים כיצד לפתור את , מאדות קרוב לודאי יקר יהיו ש , ותחדשופות תר

בניגוד . מבליט את שאלת העלות של הרפואה האישית Hallגם . של בריאות הציבור בעיית העלויות

באופן פרדוקסאלי ככל שהרפואה תהיה אישית יותר כך היא תהפוך כי  Hallלמחשבה המקובלת טוען 

בעלי רקע גנטי ם ניסויים קליניים בחוליביצוע  . )Hall 2003(לאפשרית פחות מבחינה כלכלית 

, אך מאידך. ויקטין את העלויות ,משך הניסויקצר את י ,סיכויי ההצלחהמתאים יגדיל כנראה את 
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הפוטנציאל הכלכלי של התרופה קטין מאד את התמקדות באוכלוסיה מצומצמת ת, ומאותה סיבה עצמה

 Personalized Medicine a bitter"במאמרו   .בעלילכדאי הפוך את פיתוחה לבלתי ועשויה ל

pill"   מצטטHall   את דבריו של David  Altshuler   -Director of the Medical and 

Population Genetics  Program at MIT's Whitehead Institute   

 :היא רפואה מותאמת אישיתכי שאמר 

 

אפשר הגנום י. היפותזה לפיה יתפתח הטיפול הרפואי, מודל] הרפואה המותאמת אשית היא["

 "לממש דברים רבים אך הדבר לא יקרה במהלך עשרים השנים הבאות

 

  Betzמעמיד  ?How Many Genomics Targets can a Portfolio Afford  במאמר בשם

)Betz 2005(  אלפי התרופות . בסימן שאלה את ההיגיון במרוץ אחרי מטרות גנומיות כה רבות

 Drews( בלבד כחמש מאות מטרותכנגד , לפי הערכת המחבר, הנמצאות כיום בשימוש מכוונות

 Zambrowicz and Sands(למאה התרופות הנרשמות ביותר מתייחסות כארבעים מתוכן  . )1996

הגנים  22.000כי כשלושת אלפים מתוך , לפי הערכת חוקרים, בחינה של הגנום מעלה .)2003

ואולם מאחר  . )Hopkins and Groom 2002(להתערבות תרופתית ראויות מטרות עשויים להוות 

. עשרת אלפיםולכל מטרה גנומית יש מספר נקודות בהם ניתן להתערב מספר המטרות עולה לפחות ל

 alternative(פי באמצעות שחבור חלי ,מבטאיםרבים גנים מאחר וכי בנוסף לכך  יש לזכור 

splicing( , הזה למספר המטרות העצום . עוד יותרמספר המטרות הרלבנטי גדל מחלבון אחד יותר

מטרה ב התערבות מאחר וסיכויי ההצלחה ב, 390של הצורך לתקף את המטרה מצטרף קושי נוסף

מכאן שכל . בלבד למטרה שלא תוקפה כיאות 8%-יורדים במחצית ל 16%-ידועה העומדים על כ

. פ"ניסיון לפעול בדרך שיטתית מול מבול המטרות האפשריות תביא לעליה עצומה בהוצאות המו

 . ברורה מאליהזו המשמעות הכלכלית של עלייה 

הרופאים והציבור בישימותו הקרובה  של חזון , ספקות אלו לא הצליחו לערער את אמון החוקרים

פתה במספר תחומים אותם תארנו בפרק אמון זה התחזק בעקבות ההתקדמות שנצ. הרפואה האישית

אחת מני , דוגמה מובהקת. התקדמות שהדגימה את הפוטנציאל הגבוה של הרפואה האישית, הקודם

  :בידיעה המבשרת את תחילתו של ניסוי העומד להתחיל בימים הקרובים. ניתנה לאחרונה, רבות

 

ותאם אישית לכל חולה מחקר שיחל בארבע מדינות שבו יוצע טיפול תרופתי פורץ דרך שי"

יבחן לראשונה  2013המחקר שיחל בשנת . בהתאם למפה הגנטית של הגידול, בסרטן מפושט

שטיפולים , חולים בסרטן מפושט 200הוא יערך בקרב . את חזון הרפואה המותאמת אישית

הנבדקים  200החוקרים שואפים להתאים ל . בהקרנות או בניתוחים אינם מתאימים למצבם

בהתאם , כל חולה יקבל תרופות שונות במינון שונה, כך. וקולים טיפוליים שוניםפרוט 200

                                                 
 כלומר לוודא באופן ניסיוני כי היא אכן רלבנטית לפתופיסיולוגיה בה רוצים לטפל 390
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הטיפול הכימותרפי "הכתב מצטט את החוקר . למוטציות הגנטיות הייחודיות של הגידול בגופו

לחולי סרטן יותאם בעתיד לטיפול בביולוגיה הספציפית של החולה וזה לא משנה אם מדובר 

כשהפרוטוקול הטיפולי יתבסס על , בעתיד" ......."יאה או במעיבר, בחולה בסרטן הערמונית

יהיו מומחים שונים למוטציות , כפי שנבצע במחקר, הביולוגיה של הגידול ולא על מיקומו

כך גם הדור הבא של המרפאות לחולי סרטן יהיו מרפאות . השונות שיאותרו בכל חולה וחולה

 391"ציות הגנטיות לסוגיהןשיתמחו במוט, לגידולים תלויי גנים מסוימים

 

השונים תחומים את הלחזור ולבחון  ,בתחילת העשור השני למאה זו ,מול דוגמה סוחפת זו הגיע הזמן

 .ואת מידת מימוש הפוטנציאל שיוחס להםשל הרפואה האישית שתארנו בפרק הקודם 

 

 מבט עדכני  - warfarin-התאמה אישית של הטיפול ב

 

להתאים את הקושי מפאת פגמת נ warfarin-בלאורך זמן ת הטיפול יעילובפרק הקודם הראנו כי 

אצל רב החולים לא מושגת היעילות המיטבית וחלקם הגדול סובל מריבוי . הנכון לכל חולההמינון 

לאשפוז של מעל ארבעים , 2004-5בשנים , גרמושל תרופה זו מינונים מוטעים .תופעות לוואי

, שני גניםזוהו בשנים האחרונות  כור תארנו בפרק הקודם כיצדכז. לבדהב "אלף חולים בארה ושלושה

CYP2C9 ,VKROC1  ומוטציות בהם עשויות  על הטיפולכמותית מובהקת השפעה שלהם יש

המשלבים  ,אלגוריתמיםעל בסיס תגליות אלו פותחו . להסביר את השונות הרבה בתגובה לטיפול

אלגוריתמים אלו  אמורים לשפר באופן . ל החולהגנום שמידע מהעם  ,נתונים דמוגראפיים של החולים

  .באפשרם להגיע להתאמה אישית מיטבית של המינון warfarin-הטיפול באיכות מהותי את 

אלו את התועלת הצפויה מיישום אלגוריתמים  2006בשנת , שבויחואחרים   McWilliamהחוקר 

)McWilliam 2006(.  בדיקות גנטיות מקדימות לטיפול ב,  על פי חישוביהם-warfarin  עשויים

מקרים של שבץ שבעה עשר אלף של דימום חמור ו מקריםמדי שנה שמונים וחמישה אלף לחסוך 

החוקרים טוענים כי זו הערכת חסר . מכלל  המקרים של שבץ מוחי מידי שנה 5%-כשהם , מוחי

הרווחים לפי טענת החוקר בשליש ( CYP2C9ן  לוקח בחשבון רק מוטציות בגשיצרו באשר המודל 

אם שכיחות . VKORCיות בגן ואינם לוקחים בחשבון את המוטציות הרלבנט) מהאוכלוסייה

המודל . הצפוי עשוי להיות כפול ןהחיסכו CYP2C9דומה לזו של הגן  VKORCהמוטציות בגן 

החוקרים לוקח בחשבון את הסיכויים לקביעה שגויה של המבנה הגנטי ואת התפלגות ההשפעה שיצרו 

החוקרים עלות הטיפול  לטענת. של בחירת מינון נכון על מספר האירועים של דימום חמור ושבץ מוחי

טיפול . $ 39,500ועלות הטיפול בכל מקרה של שבץ מוחי הוא $ 13,500בכל מקרה של דימום הוא 

יש  מסכום זה . מיליון$ 1,825מיטבי שיחסוך חלק מאירועים אלו עשוי להביא לחסכון מצטבר של 

                                                 
  )2012. ד, אבן( 391
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יבדקו שמיליון החולים  2( מיליון $ 700סך של הצפויות להגיע ללנכות את עלות הבדיקות הגנטיות 

המחברים מנתחים את . ןמיליו$ 1,125 -ועל כן סך החיסכון יסתכם ב, )לבדיקה$ 350בעלות של 

ועשוי  מרחיב מאד את טווח החיסכון האפשריניתוח כזה במרכיבי התחשיב ומודים כי רמת אי הודאות 

למרות אי הודאות ניתן היה . ביליון בתחום העליון$ 2מיליון בתחום התחתון ועד ל $ 100ע  בין ונל

לצפות כי הסיכוי לחסוך סכומים מרשימים אלו ידחוף את המערכת הרפואית והמבטחים ליישם 

ואכן זו מסקנת . מבדקים אלו בכל ההקדם ולהדגים את התוצאות הברוכות של יישום הרפואה האישית

 :המחברים

 

ניסויים קליניים שיצדיקו  ההתקדמות המהירה לקראת רפואה מותאמת אישית תדרוש ביצוע"

מדגים כיצד  warfarin-ניתוח זה של ה. FDA-שינויים בעלון לרופא המאושר על ידי ה

אימוצה של אינפורמציה גנטית בתהליכי קבלת ההחלטות הרפואיות עשוי להניב שיפור 

 392"בבריאות הציבור יחד עם הקטנה ניכרת של ההוצאות

  

  2011שנת ב. ריו נמצא בשתי עבודות שפורסמו לאחרונהוחב McWilliamחיזוק למסקנותיהם של 

  "Pharmacoeconomic Evaluation of warfarin Pharmacogenetics"הופיע מאמר בשם 

)You 2011(.  השפעת הגורמים הדמוגראפיים על טוען שאלגוריתמים הלוקחים בחשבון את המאמר

מהמינון  46-68% יכולים לנבא   CYP2C9, VKORC1השונות הגנטית בגנים ואת השפעת המינון 

בדיקה השוואתית בין  (You 2010)   הדמוגראפיים והגנטיים םהנדרש לחולים על פי מאפייניה

המינונים שנרשמו בפועל על ידי הרופאים לבין אלו שחושבו הראתה כי ההבדל האבסולוטי בין שתי 

 : כיהראה אשר   Lenziniמחקר שבוצע על ידי זו גם מסקנת . יום בלבד/ג"מ 0.743השיטות היה 

 

על בסיס מידע גנטי ומשתנים קליניים לאחר מתן של ארבע  warfarin-התאמות במינון ה"

-לא, פרוספקטיביניסוי פרוספקטיבי זה שנערך באופן . מנות של התרופה נמצאו מדויקות

 INR-כי רמות הגרם לכך בהתאמה לנתונים פרמקוגנטיים הראה כי כיוונון המינונים  ,אקראי

הרצוי במשך זמן רב יותר ותופעות הלוואי המעבדתיות והקליניות  של החולים נמצאו בטווח

 393"היו נמוכות יותר

 

למאמרו  הבאההנלהבת פרסם את התגובה  The Personalized Medicine Coalitionארגון בשם 

 : McWilliamשל 

 

הקואליציה של הרפואה . ח זה"דו קדמת בברכה הקואליציה של הרפואה המותאמת אישית מ"

ספקי שירותי , חולים, תעשיתיים, מת אישית מייצגת מגוון רחב של גופים אקדמייםהמותא

                                                 
392 )McWilliam  2006( 
393 )Lenzini, P.A Grice, G.R 2008( 



 171 

בריאות וקבוצות ציבוריות השואפות לקדם את ההבנה והיישום של הרפואה המותאמת 

ח זה ואת הדוגמאות שבו המתארות את "הקואליציה תבליט דו....אישית לטובת החולים

ת השיפור בבריאות שניתן לצפות לו בעידן החיסכון שניתן להשיג למערכת הבריאות וא

 "2007הרפואה המותאמת אישית כחלק מפעילותה החינוכית בשנת 

 

  :ח במילים החריפות ביותר"הדומסקנות את   Frakesמהצד השני של המתרס תוקף 

 

כל מי שקרוב למידע זה . מאמר זה מתאר תוצאות דרמטיות הנובעות מהבלים סטטיסטיים"

 .בתוך הקבוצה המוגדרת על ידי המבדקים הגנטייםשל סדר גודל שונות יימת קיודע היטב כי 

) לכל אחד מהם( 15%יש תרומה של שנבדקו הספרות מדווחת באופן ברור כי לשני הגנים 

לתוצאות הנאות  כשלעצמן המתקבלות מחישובי המגמות אין כל ערך ככל . בלבד לשונות

בחשבון אף אחד מהגורמים הרבים האחרים  אין הן לוקחות. שהדבר נוגע לחולה ספציפי

  ."והמשפיעים על הטיפול הרפואי הרצוי לחולים אלוהתורמים לשונות 

 

, לאמור , של אלגוריתמים אלו בתנאי ניסוי נאותיםמחלוקות אלו המריצו חוקרים לבצע בדיקה 

 תוצאות, ברלצערם הרב של חלק מהנוגעים בד . אקראיים וכפולי סמיות, פרוספקטיבייםניסויים 

הבדלים  לא מצאמאמר שסקר שלושה מהחשובים בהם  . היו הרבה פחות משמעותיות, מחקרים אלו

לבין  ,בין קביעת המינון על פי מיטב שיפוטו של הרופא המטפל ,מבחינה סטטיסטית ,משמעותיים

לא נמצאו הבדלים .  )Kangelaris, Bent et al. 2009( המינון שנקבע באמצעות שימוש באלגוריתם

שעשויה לגרום  חריגה, י זרועות הטיפולתבין ש הרצוי INR-מטווח הבאחוז החולים שחרגו מובהקים 

לאור תוצאות אלו השתכנע חלק מהחוקרים בחוסר התועלת שבבדיקות   .דימומים בלתי רצוייםל

כי יש ערך לבדיקות חוקרים אחרים ממשיכים לטעון . )Rosove and Grody 2009(הגנטיות 

 הנמצאים בקבוצות סיכון לחוליםבמיוחד  ,הגנטיות ולשימוש באלגוריתמים לחישוב המינונים הרצויים

)Wadelius 2009(.  ד באירופה לאור העניין הרב בנושא נערכים כרגע שני ניסויים גדולים האח

 . בנושא ההכרעהגיע לב בתקווה ל"והשני בארה

 

שוב  ונבדק warfarin-של הטיפול בגם ההיבטים הכלכליים הכרוכים בשימוש באלגוריתמים 

כדי להצדיק מבחינה כלכלית את ביצוע הבדיקות הגנטיות צריכים כי בדיקה זו מצאה  .לאחרונה

 :להתקיים שני תנאים

 .חולים בעלי סיכון גבוה לפתח דימומיםברק את הבדיקות יש לבצע   .א

שעות מהמועד בו חייבים להתחיל  24ניתן לקבל את תוצאות המבחנים הגנטיים בתוך יהיה  .ב

התנאים הללו לא מתקיימים . 200$-נמוכה מתהיה עלות בדיקה גם זאת בתנאי שבטיפול ו

 : מכאן נובעת מסקנת המחבר כי כיום .היום
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להערכת שיטת קביעת המינון על בסיס האפיון הגנטי של הניתוחים הכלכליים שנערכו "

החולים לפני שהתקבלו תוצאות הניסויים היו מוטים לטובה מאחר והניחו כי הגברת היעילות 

הכלכליים הניתוחים . תקטין את שכיחות תופעות הלוואי החמורות warfarin-של הטיפול ב

אפיון הגנטי הן לפחות כדאיות הללו הראו כי השימוש בשיטת קביעת המינון על בסיס ה

תוספת הוצאה שולית נמוכה בהשוואה לחיסכון המתקבל מהימנעות (מבחינה כלכלית 

התוצאות של . יש לשיטה תרומה ממשית לחיסכון בהוצאות ויתכן כי ) מתופעות לוואי

כל החישובים . INR-שלושת הניסויים הללו הראו תוצאות סותרות על יכולת השליטה ב

בות ניסויים אלו הראו כי העלות השולית הנובעת משימוש בשיטת קביעת המינון שנעשו בעק

QUALY -ל$ 50.000-על בסיס האפיון הגנטי של החולים גבוהה מ
ועל כן אין היא  394

  warfarin"395-חולים הזקוקים לטיפול ממושך בככל שהדבר נוגע לכלל הכלכלית 

 

אפילו באותם מקרים בודדים , לאמור, ו לעילמסקנה זו עומדת בהלימה מלאה לרוח הדברים שתואר

לפחות עד , לא ניתן ,בהם ניתן לזהות קשרים כמותיים בין השונות הגנטית לתגובה לטיפול תרופתי

. להפוך ידע זה לכלי טיפולי העולה ביעילותו הרפואית והכלכלית על השיטה הרפואית הקיימת, היום

דרנית באמצעות השיטה המדעית מוכיחים כי אף באופן מעט פרדוקסאלי כלים שפתחה הרפואה המו

מינונים בין הו םניתן לראות קבועי קורלציה גבוהים למדי בין מאפיינים גנטיים ודמוגראפיי שבממוצע

הרי התרגום של הנתונים הממוצעים לחולה הספציפי העומד בפני הרופא אינו , מומלצים של תרופהה

מזו שנותן הרופא  warfarin-בטיחות של הטיפול במספק תשובה טובה יותר לבעיות היעילות וה

לרופא לקחת  2006בשנת המליץ פעל נכון כאשר  FDA-מסתבר כי ה. המתבסס על ידיעותיו וניסיונו

אך באותה עת ממש נמנע , בחשבון את המאפיינים הגנטיים האישיים בבואו להחליט על המינון הנכון

חזון הרפואה  warfarin-לפחות בכל הנוגע לטיפול ב מסתבר כי .מלבטא המלצה זו במונחים כמותיים

 . אישית רחוק מלהתגשםמותאמת ה

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 .הרבה מעל הרף המקובל כיום כמצדיק מבחינה כלכלית שימוש בתרופה 394

395
  . )Eckman, M.H.J Rosand, J et al 2009( 
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 :תרופות מוכוונות מטרה

 chose"  mêmechange, plus c'est la ça "Plus   

 

אותו תארנו בפרק הקודם היו התרופות  שהזין את אש ההתלהבות מהרפואה האישיתהתחום השני 

 Paul Ehrlichחיפש  1906כבר בשנת . אינה חדשה" כדור קסם"לגילוי השאיפה . מוכוונות מטרה

מ שבה "לכן אין זה מפתיע  כי הטכנולוגיה החדשה של תמ.  therapia sterilisans magna-האת 

הביולוגיה המולקולארית והביוטכנולוגיה קסמה , נוצר השילוש הקדוש בין הבסיס הגנטי של הביולוגיה

 2008בכנס שנערך בשנת . והקהל הרחב ,הממשל ,אנשי התעשייה ,רופאיםה ,לדמיונם של החוקרים

ר "מי שהיה הנשיא והיו Sidney Taurelהסביר  "Evolution: Soar or Surrender"תחת הכותרת 

חברות התרופות המובילות בעולם כי התרופות מוכוונות המטרה יהוו את אחת מ Eli-Lillyשל 

מהפכה ולא הקרובות תהיינה שנים של שנים ה. ייה הפרמצבטיתהתשתית לשינוי גמור שתעבור התעש

  :של התפתחות

 

התפתחות שנים של  ולא תהיינה שנים של מהפכה שנים הקרובות האני מאמין כי "

לקראת נעים לעבר המתרסים ושמים את פעמנו אך אנו כבר , זה לא יקרה בן לילה...הדרגתית

  "מודל עסקי חדש

 

יתמקד אלא   'מכר ותרב'על פיתוח ויצור תרופות כבעבר  בייסולא החדש המודל העסקי   ,לדבריו

פתרונות  . מ שיעזרו בסמנים ביולוגיים"פתרונות  מותאמים אישית לכל חולה באמצעות תמ תיטויב

לצורך . בעלי פחות תופעות לוואי ובעלי ערך כלכלי גבוה יותר לפרט ולציבור, יעילים יותר אלו יהיו

. רפואה מותאמת אישיתעל פני המונח  'רפואה על פי מידה ' וא מעדיף את המונח תיאור עתיד זה ה

על פי המידות המדויקות של החולה ואינה עוסקת בהתאמת '  תפירה עילית'האישית היא הרפואה 

 :חליפות מהמדף

 

 ."חליפות לפי מידהביצירת  ללקוח אלאמהמדף בהתאמות בגדים  תעוסק האינתפירה עילית "

  

, זהכיוון לאת המערכת בהכרח ראשית הקשיים הקיימים כיום ידחפו . זו תתגשם משני טעמים מהפכה

בריאות החדשות שפותח המדע ליצור מערכת  תושנית אנשי החזון החדשנים ינצלו את ההזדמנויו

 . יוםזו של המשופרת בהרבה לעומת 

 

יפיקו מהם את מירב כאשר התעשייה שלנו תוכל לכוונן ביתר הצלחה את מוצריה לחולים ש"

שימוש אופטימאלי בתרופות  יקטין את האופי הנוכחי של . התועלת ערכנו יעלה ללא ספק
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נטל של יהיה אפשר לשאת בפחות משאבים יבוזבזו ו, ניסוי ותעייה במערכת הבריאות

 ." ביתר קלותהוצאות הבריאות 

  

והנה . היה הטיפול בסרטן התחום בו ציפו לתרומה חשובה ביותר של התרופות מוכוונות המטרה

הכניסה לשוק של תרופות למרות ו, במחקרהשקעות עלייה בהיקף ההלמרות , למרות כל המאמצים

בתוצאות  ,לקפיצת מדרגה מהותית, בתחילתו של העשור השניאיננו עדים , מוכוונות מטרה רבות 

מצב זה לא נעלם .  396ומחלות כרוניות אחרות בכלל ,ההתערבות הטיפולית כנגד מחלות הסרטן בפרט

 :  תחת הכותרת 2005נערך בשנת כמו זה ש בכינוסים מדעייםמעיני החוקרים ומצא ביטוי 

"Targeted Therapies in Cancer; Myth or Reality?"  .)Colotta 2008(   בכנס הציגו

Corbellini  נובעת מהבנה מ "התקוות שנתלו בתמאי יכולת לממש את היתכן שוחבריו את הדעה כי

מחלות ים ברלדעת המח . )Corbellini 2005(תהליכים סרטניים השולטים בלא נכונה של המנגנונים 

של של היזון חוזר על פי מודל זה הסרטן פועל במעגלים . הסרטן פועלות לפי מודל דארויניסטי

יצירת הגורמים הסביבה תורמת להתפתחות הסרטן באמצעות חומרים מסרטנים . מוטציות וסלקציות

, ותוהמוטציות מסייעות לתא הסרטני לספק לעצמו את האותות הנחוצים להתפתח. מוטציות חדשות

 Smithers(  397ולזרז גידול כלי דם סביבו apoptosis-ו contact inhibitionלדכא אותות של 

1962(. 

תנגודת סרטניים תאים חים מפת םשבאמצעות נים המנגנוחלק מכי חיזוק לדעה זו נמצא כאשר התברר 

את המנגנון  Schimke תאר  1978בשנת . באמצעות יצירת מוטציות בתא הסרטניהוא לכימותרפיה 

. מוטציות וסלקציות שעובר התא הסרטני סדרה שלבאמצעות הפועל   methotraxateלתנגודת כנגד 

 :הוא טען כי

 

תאים מיון הדרגתי של ) 1(כוללים   MTX-תכונות התנגודת של תאים שגדלו בתרבית ל"

הנמצאים בריכוזים עלייה בכמות חלבונים ) MTX  ,)2-בעלי תנגודת גבוהה והולכת ל

תנגודת ) MTX ,)3-ל איבוד הרגישותולתנגודת   תגורמה  MTX-נמוכים בתאים רגישים ל

דומה לזו שאנו מוצאים בתנגודת  ,בהעדר לחצים של ברירה MTX-יציבה ובלתי יציבה ל

 398"אנטיביוטיות ולקוטלי חרקיםלתרופות 

 

                                                 
התמותה בחלק ממחלות הסרטן יורדת בשנים האחרונות אך ירידה זו מיוחסת בעיקר למאמצים הרבים המושקעים  396

 . ת סיכויי ההישרדות של החוליםבגילוי מוקדם של המחלה אשר מגדילים א

 כתב  1960בשנת . עלה כבר בשנות השישים של המאה הקודמת" מחלות של התא"הרעיון שמחלות הסרטן אינן  397

Smithers  סרטן היא מחלה של . סרטן אינה מחלה של התאים בדיוק כשם שתאונות דרכים אינן מחלה של המכוניות כי

 ארגון הרקמה ולא של התאים
398

   )Schimke RT Kaufman, R.T et al( 
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תרופות יעילות כנגד לפתח להביע דעות פסימיות למדי באשר לאפשרות  Nowellדעות אלו הביאו את 

 : תאי הסרטן

 

 יפתחו ברירה באמצעות מנגנונים של ר שא) מוטציות(תא נורמאלי עשוי לעבור שינויים "

ם את עצמה לסביבה העוינת של לרקמה הסרטנית להתאי יםמסייע אותם כישורים  .ממאירות

399."הטיפול הרפואי למירע מזלו של החולה
 

 

מ לטיפול בסרטן "ו בתמנאלץ להודות כי התקוות שנתל, אפילו בחלקן ,באם נקבל הנחות אלו כנכונות

תהיה יעילה לפרק זמן מוגבל , מוכוונת ככל שתהיה, כל תרופה שנפתח, במקרה הטוב. מופרזותהיו 

תמצא דרכם לעקוף את מנגנון הפעולה ותפתח הרקמה הסרטנית תנגודת אליו ה באשר עד מהרביותר 

 .שנחסם על ידי התרופה

במקום לפעול ישירות כנגד אסטרטגיה חלופית שבה כדי לענות על קשיים אלו הוצעה בשנות השבעים 

 : לקיומו יםסביבת הגידול החיוניגורמים שבלפגוע ב הרקמה הסרטנית עדיף

 

והבלתי יציבה מבחינה גנטית של תאי  ,ירות את האוכלוסיה ההטרוגניתבמקום לתקוף יש"

תקיפת המערכת היציבה של כלי הדם המזינים את הגידול מהווה מטרה מושכת , הסרטן

  400."במיוחד

 

 

 Hanahan and Folkman(בשנות השבעים כי  הראה ש J. Folkman הוצעה על ידי אסטרטגיה זו 

יש תפקיד מרכזי הרקמות על יצירת כלי דם החיוניים להתפתחות השולט " מתג האנגיוגני"ל )1996

חסימת מתג זה . הוא מהווה צוואר בקבוק בהתפתחות הרקמה הסרטנית באשר בהתפתחות הגידול 

 הפועלות בדרך זואחדות תרופות . אמורה לפגוע בגידול כלי הדם החיוניים לגידול ולגרום להריסתו

המעכבת את גורם הגידול  Avastin (bevacizumab)-ה היא החשובה שבהם . אושרו לאחרונה

VEGF   . שלבים בסוגים שונים של סרטן ונמצאה יעילה כנגד התרופה חיוני לגידול כלי דם וגורם זה

אושרו תרופות נוספות הפועלות באמצעות חסימה של קינאזות  Avastin -בנוסף ל .שונים של המחלה

עד .  Nexavar (sorafinib), Sutent (sunitinib)ניהן בי  VEGF-את הקולטנים של ה ותהמשפעל

תופעות הלוואי הכרוכות  ,ראשית. מהרה התברר כי גם ההתקדמות שהושגה בדרך זו מוגבלת למדי

לקינאזות רבות גם בדרגות שונות מתקשרים מעכבים אלו רבות ולעיתים קשות מאחר ש ,בשימוש בהם

במניעת  תהמתבטאשגשוג כלי הדם הטיפול כנגד  כי ההשפעה החיובית שלשנית מתברר . אחרות

לאחר מספר חודשים הרקמה הסרטנית חוזרת . המשך הגידול או אפילו להקטנתו היא זמנית בלבד

                                                 
399  )Nowell, P.C 1976( 

  
400 )Hanahan and Folkman 1996( 
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מנגנונים מקבילים  מספר בדיעבד מתברר כי לתא יש    .)Shojaei and Ferrara 2007(וגדלה 

מוטציות הגורמות לשינוי פועל באמצעות שימוש ב מנגנון אחד. ר תנגודת לטיפולוליצהמאפשרים לו 

 Gorre and)התרופה לחסום את הקולטן משינוי זה מונע .  אליו מכוונת התרופהחלבון הבמבנה 

Sawyers 2002) . מובהקת של גורמי גידול המנגנון השני פועל באמצעות יכולת התא לגרום לעליה

 . VEGF-המפצים אותו על החוסר ב ואחרים FGF  PDGF-אחרים כמו משפחת ה

 ,לדעתנו ,תקפותמדוגמאות אלו המסקנות אך  הדוגמאות שהבאנו לעיל לקוחות מעולם הטיפול בסרטן

כפי שכבר ציינו לעיל הצורך המיידי לשיפור היכולת לטפל בסוגי . רפואהגם בשטחים אחרים של ה

צרכים בלתי מסופקים גם במחלות כרוניות רבות סרטן שונים גבוה מאד אך בהסתכלות כוללת קיימים 

במקרים . כתוצאה מכך הוקדש מאמץ רב גם בתחומים אלו .ובהיקפים רחבים הרבה יותר ,רבים

שני המאמצים באשר מנגנוני פעולה מסוימים המתאימים לטיפול בסרטן אחדים נוצרה סינרגיה בין 

הפועלת  -Rituxanדוגמא מובהקת לכך היא תרופת ה. נמצאו כיעילים לטיפול גם במחלות כרוניות

מחלות סרטן של מערכת הדם כמו גם כנגד מחלות שונות של בטיפול בויעילה  CD 20כנגד החלבון 

ועלות על מנגנונים ייחודיים למחלות כרוניות בעלות אופי דלקתי תרופות אחרות פ). RA(הפרקים 

חלק ניכר אין ספק ש. TNFכדוגמת התרופות הפועלות כנגד  או מחלות כרוניות אוטואימוניות/ו

יעילות משופרת לעומת התרופות המסורתיות   ותמראשפותחו לטיפול במחלות כרוניות מ "מהתמ

רחוק מלפתור באופן מלא את בעיית ים ואולם השיפור שפותחו במחצית השנייה של המאה העשר

דרכים לעקוף את הגוף מוצא קצר טווח באשר עד מהרה עשוי להיות הוא מסוימים ובמקרים המחלה 

 רופה ובכך להפחית מאד את יעילותהמנגנוני הפעולה של הת

אחד מהמאפיינים שהיה אמור להיות יתרון , בתחום מיעוט תופעות הלוואילכאורה גם ליתרון המובנה 

כך למשל . קשה למצוא תמיכה ברשימת תופעות הלוואי שמהם מזהיר עלון המידע לרופא ,מ"של התמ

כשני שליש יסבלו . משמעותיות יסבלו מתופעות לוואי rituximab-מהחולים שיטופלו ב 90%

כת כארבעים אחוז מהחולים יחוו תופעות לוואי במערו, מתופעות לוואי במערכת הדם והלימפה

יש להודות כי עוצמת תופעות הלוואי נמוכות יותר בדרך . מערכת העיכול ומערכת העצבים, המטבולית

 .  אולם המרחק מפתרון בעיות תופעות הלוואי עדיין רחוק ביותר הכלל בהשוואה לכימותרפי

מ "גם אם נסתכל בחצי הכוס המלאה ונקבל בברכה את השיפור המסוים בטיפול בחולים שהביאו התמ

. אישיתמותאמת עדיין יש לברר את מידת הרלבנטיות של התחום כולו לתפיסת העולם של הרפואה ה

מ מחייב לוודא כי החולה נושא "שימוש רציונאלי בתמ. תהתשובה לשאלה זו נראית לכאורה טריוויאלי

. את המטרה שכנגדה מיועדת התרופה לפעול ומזה נובע בהכרח שהתרופה מותאמת אישית לחולה

ראש המחלקה לחקר הסרטן באוניברסיטת  Paul Bunnמה לדרך מחשבה זו מצטטת יאנג  את כדוג

 :קולורדו בקדמו בברכה את האישור לתרופה חדשה לטיפול בסרטן הריאה

 

חדשה לפיה עלינו לבדוק את המאפיינים טיפולית פאראדיגמה  יש בידנו כעת "

ות אנו פועלים במסגרת גם בתהליכי הפיתוח של תרופ. המולקולאריים של התרופה

מאופיין היטב של האוכלוסייה מקבל טיפול בתרופה , חלק קטןפאראדיגמה חדשה שלפיה 
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, אני רואה בזאת התפתחות מדהימה שבה מיושמת הרפואה המותאמת אישית....מוגדרת היטב

זו . אנשים רבים תהו כיצד יתורגמו עקרונות אלו למציאות הטיפולית.....הגנומית ההרפוא

401."וק הדוגמה לכךבדי
 

 

 בפיתוח אות הבולטות דוגמונבחן את אחת הנחזור כדי להראות עד כמה מהלך מחשבה זה פשטני 

כזכור התרופה פועלת בחולים הנושאים . CML-לטיפול במחלת הסרטן מסוג ה imatinib-המ "תמ

כל הקשר שכיחות גבוהה זו מאיינת בהכרח . מהחולים 90%מעל השכיחה ב  bcl-ablאת המוטציה  

גם לטענה האפשרית כי ניתן לקשור את המינון לחולה לרמת הביטוי של החלבון המוטנטי  . 402'אישי'

בדיקת המידע  המופיע בעלון לרופא . אין על מה לסמוך 'ישיא'בחולה ובכך תהפוך את הטיפול ל

)prescribing information ()FDA( מגלה כי בדיקת קיום החלבון המוטנטי בינארית למרות שטווח

ללא קשר לרמת , התרופה מיועדת לכל חולה המבטא את החלבון. יחידות  0-300הבדיקה נע בין 

 :כלליים הבאיםהמקיימים את התנאים ה לחולים, בין השאר, ומיועדת, הביטוי

 

"Newly diagnosed adult patients with Philadelphia chromosome–

positive chronic myeloid leukemia (Ph+ CML) in the chronic phase 

Patients with Ph+ CML in blast crisis (BC), accelerated phase (AP), 

or in the chronic phase (CP) after failure of interferon-alpha 

therapy
403

 

 

 : קשר בין המינון למידת הביטוי של החלבוןלהמינון הניתן לחולים קבוע למדי ואין כל אזכור 

 

"Therapy should be initiated by a physician experienced in the 

treatment of patients with hematological malignancies or malignant 

sarcomas, as appropriate. The prescribed dose should be 

administered orally, with a meal and a large glass of water. Doses of 

400 mg or 600 mg should be administered once daily, whereas a 

dose of 800 mg should be administered as 400 mg twice a day."
404

 

 

                                                 
401  )Youg, D. 2011(  
 .מיוחס דווקא למיעוט החולים להם התרופה לא תביא תועלת" אישי"ניתן אמנם להתחכם ולטעון כי המונח  402

403  Glivec prescribing informatio 

 שם 404



 178 

רבים של דולרים  םשל מיטב התרופות מכוונות מטרה הנמכרות במיליארדיהעלון לרופא  תבדיק

המיועדת  -trastuzumab -של תרופת ההרספטין)FDA(כך למשל בעלון לרופא . מציגה תמונה דומה

 : לחולות בסרטן השד נאמר כי) בין השאר(

 

"Herceptin is indicated for adjuvant treatment of HER2 over 

expressing node positive or node negative (ER/PR negative or with 

one high risk feature breast cancer"
405

 

 

לטיפול בחולים בעלי מגוון מחלות סרטניות  Rituxan ( rituximab)-באותו אופן מיועדת תרופת ה

יחידת המינון לכל החולים בכל המחלות   "CD-20 positive"ותף להם הוא היותם ואחרות שהמש

בהם התרופה ) וללא קשר לחולה(ואולם תכיפות המתן משתנה על פי המחלות , ג"מ 375, קבועה

 .  אמורה לטפל

 

, מהניתוח לעיל עולה כי למרות הציפיות הגבוהות מתחום התרופות מוכוונות מטרה לא הניבו אלו

כניסתם לשוק לא הביאה לשינוי מהותי  ביכולותינו . את התפוקות שציפו מהן, ת עד עתהלפחו

השימוש בהם משפר אמנם . ועם מחלות הסרטן בפרט ,להתמודד עם המחלות הכרוניות השונות בכלל

במידה מסוימת את יעילות הטיפול ומקטין במעט את תופעות הלוואי אך אין בהם בשורה של קפיצת 

ובודאי שלא ניתן להתייחס אליהם כביטוי ליישום חזון הרפואה  ור בריאות הציבורמדרגה בשיפ

כיווני את  תלשנואלו דוחפת חוקרים רבים וחברות תרופות ההכרה במגבלות . אישיתמותאמת ה

לחפש  אלופונים  ,מוגדרת היטב,אחתבמקום לחפש תרופות בעלות ספציפיות גבוהה למטרה . המחקר

בכדי לחסום מסלולי פעולה הפועלים באופן מקביל ובכך , זאת. ספר מטרותתרופות המתקשרות למ

למותר להוסיף כי בכך עולה בהכרח הסיכוי ליצירת . להקטין את היכולת של התא לחמוק מגורלו

 'תופעת לוואי'.  מ"באחד היתרונות החשובים שהיו אמורים לאפיין את התמפגיעה תופעות לוואי ו

יות הטיפול עקב התמחור האגרסיבי של תרופות אלו וייה העצומה בעלמ היא העל"נוספת של התמ

עלויות גבוהות אלו המלוות בתועלת שולית מוגבלת מציפות במלוא החומרה את שאלת . בשוק

 . תועלת שעל החברה להתמודד איתה/העלות

 

 

 

 

 

                                                 
405 Trustuzumab prescribing information 
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 מול הנחיות טיפוליות  רפואה מותאמת אישית

)Clinical Practice Guidelines( 

 

כי מימוש חזון הרפואה האישית רואים לנגד עיניהם תהליך מתמשך שבו המחקר מזהה גורמים תומ

זיהוי גורמים כאלו . המייחדים את הפרט והרלבנטיים לבריאותו ולטיפול במחלותיו) בעיקר גנטיים(

אמורים לאפשר התאמה מיטבית של הטיפול הרפואי לפרט ובכך לעבור מטיפול סטנדרטי הניתן לכל 

ביא להעלמות הדרגתית של ההנחיות אמור להתהליך כזה . ים לטיפולים מותאמים באופן אישיהחול

והנה אפילו בבדיקה שטחית נמצא כי  . 406לפיהם פועלים כיום הרופאיםהסטנדרטיות הטיפוליות 

ואיגודי רופאים מחייבים את , מבטחים, רשויות בריאות. בשנים האחרונות הכיוון הוא דווקא הפוך

קשיחות למדי העומדות ) clinical practice guidelines(הנחיות טיפוליות לפעול על פי  הרופאים

שיטות המנוסות הידועות 'אמורות ה, בניגוד לעבר, כיוםאמנם . בניגוד גמור לחזון הרפואה האישית

אך . בחולים שאובחנו נכונה והוגדרו היטב, ניסויים קליניים שנערכו כהלכהלהתבסס על  'לרפואה

חולה 'עה שתנאים אלו קוימו על הרופא ליישם את המסקנות הנובעות מניסויים אלו המתאימות למש

 : במאמר בעל הכותרת המאתגרתואכן  . על כלל החולים התואמים את הניסויים 'הממוצע

 

"Is there a downside to customizing care? Implications of general 

and patient-specific treatment strategies"
407

 

 

שהרופא יפעל על פי מיטב  ,לטובת כל הנוגעים בדבר, בסופו של יום עדיףלמסקנה כי  Veazeמגיע 

טיפול על פי המחבר מכיר בעובדה כי  .ההנחיות הטיפוליות שנגזרו מהידע שהצטבר במחקר הרפואי

ת הטיפול לצרכים על יכולתו להתאים אמצמצם את חופש הפעולה של הרופא ומכביד הנחיות קליניות 

פעולה על פי ההנחיות  כי במבחן התוצאה הסופיתמסתבר  למרות זאת. של החולה הבודדהייחודיים 

 תמטרולכן המלצה זו תקפה בעיקר במחלות כרוניות שבהם ריפוי מלא בדרך כלל אינו אפשרי . עדיפה

ות מבוססות על הנחיות טיפולי. מחלההתקדמות העל ) עד כמה שאפשר(השגת שליטה א יטיפול הה

כאשר לרופא בהחלטותיו לעבור לטיפולים אגרסיביים יותר מסייעות ) רפואה נסמכת הוכחות(ה "רנ

יש לסווג את החולים הנחיות הטיפוליות לצורך השימוש ב. הראשוני אינו מועיל במידה מספקתהטיפול 

, מבוגרים הסובלים בעיקר כאשר מדובר בחוליםהסיווג אינו מטלה קלה . להם מתאימותהלקטגוריות 

                                                 
. Themisonשל עבודה זו הזכרנו את האסכולה הרפואית המתודיסטית שאחד מדובריה העיקריים היה  בפרק השני 406

כדי . המוגדרת במבחן התוצאה של יעילות הריפוי" רפואה טובה"כזכור שמה לה האסכולה המתודיסטית למטרה לעסוק ב

מספיק . יפוש הגורמים הנסתרים שלהםלעסוק בתורת הסיווג של המחלות או בח, לדעת אסכולה זו,השיג זאת אין צורךל

כאשר מאבחנים מאפיינים אלו יש . - Commonalities  -להכיר בעובדה כי מחלות רבות חולקות מאפיינים משותפים 

 "הידועות היטב ברפואה" להפעיל עליהם את השיטות

407  )Veazie, P.J OConnor, P.J 2009( 
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מסקנת לאור זאת . )de Brantes, Gosfield et al. 2006(ממחלות כרוניות שונות , בו זמנית

סיווג כזה יפגע עוד . גוריות מצמצמת ופשוטההחוקרים היא כי יש עדיפות ברורה לבנות מערכת קט

שימוש במערכת מורכבת של יותר ביכולת להתאים את הטיפול באופן אישי אך הוא עדיף על פני 

  . שומם בפועל יהיה קשה יותרייהנחיות ש

רפואה מותאמת התחום שבו הדיסוננס הקוגניטיבי שבין המציאות הוירטואלית של אונקולוגיה היא 

  Keatingמתאר   2007במאמר משנת  .הבולט ביותראולי ן המציאות בשטח הוא ולבי אישית

)Keating 2007( האונקולוגיה . את הדרך בה התפתחה מערכת ההנחיות הטיפוליות בטיפול בסרטן

 ,םשלושה ענפיתחום שכלל , מחצית השנייה של המאה העשריםבהתמחות ייחודי  לתחום כההפ

 תרופותוטכנולוגיות חדשות  התפתח על ידי שילוב של התחום . וכימותרפיה ,הקרנה, כירורגיה

בכך הפך הטיפול בסרטן לאחד התחומים המובהקים של . על תוצאות של ניסויים קלינייםשהתבססו 

 :ה"רנ

 

ה הטוענים "ל בסרטן עבר גלובליזציה והוא רווי בפרוטוקולים המיישמים רנעולם הטיפו"...

מומחים מארצות שונות משתתפים בכנסים של האגודות המדעיות . לתקפות בין לאומית

האגודות , מנפיקות הממשלות ברב המדינות  .ב הרואות עצמן כגופים בין לאומיים"בארה

ואיים הנחיות טיפוליות שמטרתן ליצור אחידות גם נותני השירותים הרפהמקצועיות ולעיתים 

408"בדרך מתן הטיפול
 

 

בצורה זו  יםקשורשהיו מסביב לתחומים שונים בסרטן  cooperative groups-ב התארגנו ה"בארה

NCI-מכון הסרטן הלאומי האו אחרת ל
אך עד  מובילים תחילה התרכזו קבוצות אלו במרכזי מחקר 409

באירופה התפתחו . מחולי הסרטן 80%-ילתיים בהם מטופלים כלבתי חולים קהגם מהרה התפשטו 

                                                          קבוצות דומות אשר בין הראשונים שבהם הייתה קבוצת

 1962שאיחדה בשנת   Groupe Europeen de Chiminotherapie Anticacereuse-GECA-ה

                                                 1968קבוצה זו הפכה בשנת .  משש ארצות עשר רופאים השבע

הפועלת עד  European Organization for Research and Treatment of Cancer-EORTC-ל

לקחו על עצמם את תפקיד ההדרכה של האונקולוגים ואת אישור הכשרתם אלו קבוצות . היום

תוצאות הניסויים . פרוטוקולים מוסכמים לניסויים קלינייםו הניבו מובנים אלתהליכים . מומחיםל

בצרפת הוצאו הנחיות . הנחיות טיפוליות ברורות לסוגים השונים של סרטן בשלביהם השוניםתורגמו ל

 Standards Options -אלו על ידי הפדרציה הלאומית של בתי החולים לטיפול בסרטן ונקראו

Recommendation SOR. שהפיקו מרכזי סרטן מובילים שלוש עשרה קבוצה של  הצרנוב "בארה, 

פרוטוקולים אלו עוברים עדכון .  "normal protocols"סדרה של  ,נזוססבאמצעות מפגשי קונ

                                                 
408 )Pickstone , J.V 2007( 

  
 NIH-שהיה חלק מהמכונים הלאומיים לבריאות ה 409
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 -National Comprehensive Cancer Networkלעיתים מזומנות על ידי הגוף שהקימו בשם 

NCCN .יע של בתי החולים בעולם ומהווים בסיס גם הנחיות אלו אומצו כסטנדרט מחייב ברב המכר

תפקידו של הרופא לאבחן את מצבו של החולה ולקבוע לאיזו מן הקטגוריות . למערכת הביטוח הרפואי

במקרה שמדובר בטיפולים , זיהוי סמנים גנטיים, השלב של המחלה, סוג הסרטן(השונות הוא שייך 

ואזי לטפל בחולה על הפרוטוקול המוכתב ) תומחלות אחרו, מצבו הבריאותי הכללי, מכווני מטרה

כדי לסטות  מהנחיות אלו יצטרך הרופא המטפל לגייס נימוקים כבדי משקל . בהנחיות הטיפוליות

פרקטיקה זו מתפשטת גם לתחומים . ולעיתים אף להסתכן בתביעות משפטיות של רשלנות רפואית

את חופש הפעולה של ירה הרפואית מהזודוחקת , בעיקר כאלו שעלות הטיפול בהם גבוהה, אחרים

 ..אישיתמותאמת הרופא השואף ליישם כמיטב יכולתו את חזון הרפואה ה

 'רפואה מותאמת אישית'באווירה הציבורית כיום לא ניתן להתעלם ממילות הקסם מאחר שואולם 

דוגמה לכך הוא מאמר שהופיע . לחזון הרפואי הקוסםמס השפתיים ת המערכת הרפואית בחייב

 Journal of Clinical Oncology -דשים האחרונים באחד העיתונים החשובים באונקולוגיה הבחו

 : תחת הכותרת המחייבת

 

 "American society of clinical oncology statement: toward 

individualized care for patients with advanced cancer"
410

 

 

חולים בשלבים המתקדמים ב 'אישי טיפול'לקלינית  לאונקולוגיההמאמר מסכם את המלצות האגודה 

, החברתי לים אלו יש להתחשב ביתר שאת במצבםכי בחוהאגודה ממליצה בדברי ההסבר . של מחלתם

העדפותיו ב, של החולהרצונו יש להתחשב ב. והפיסי כאשר דנים באופציות הטיפוליות שנותרו, הנפשי

 תופעות לוואיהעשויים להיות כרוכים ביעילות טיפול  חיים סבירה על פני שיקולים שלאיכות לקיים 

ברגעים  מיוחד את הרופאים לשיחות עם החוליםאופן להכשיר בהאגודה לצורך כך ממליצה . קשות

שבין בתקשורת בחיי היום יום הכשרה שתעזור להתגבר על חלק מהמגבלות הקיימות , קשים אלו

אישית במובן המודרני של מותאמת קשר לרפואה ה כזה אין כמובן כל' לטיפול אישי'. חולהל רופאה

מול המציאות הוירטואלית שבה תחום הסרטן היה . בכך מגיע הדיסוננס הקוגניטיבי לשיאו . המילה

הדרך ביישום הרפואה האישית אנו נתקלים במציאות האפורה שבה התחום נשלט פורץ אמור להפוך ל

.  שהרופאים רואים עצמם מחויבים להם, םהלכה למעשה על ידי פרוטוקולים טיפוליים קשוחי

פרוטוקולים אלו מבוססים על השיטה הישנה והטובה של הסקת מסקנות מניסויים קליניים המתאימים 

מתבטאת בהתאמת הטיפול לחולה על פי  -ככל שזו מתקיימת-וההתאמה האישית  לחולה הממוצע

כי הסמנים הגנטיים משמשים לצורך מן הראוי להזכיר שוב  . מספר מאפיינים כלליים רחבים למדי

 . סיווג החולים לקבוצה טיפולית זו או אחרת ולאחר סיווגם הטיפול שיקבלו יהיה דומה

 

                                                 
410 .)Peppercorn, J.M Heft, P.R et al 2011(    
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 סמנים ביולוגיים

 

אישית תלוי ביכולת לגלות ולפתח סמנים מותאמת הראנו בפרק הקודם כי יישומו של חזון הרפואה ה

לסייע בזיהוי התרופות , ות סיכון לתחלואהביולוגיים שיאפשרו לזהות אנשים הנמצאים בקבוצ

לזהות חולים רגישים במיוחד לתופעות לוואי של תרופות , המתאימות לטיפול בחולים מסוימים

בתצורתה הנוכחית  רפואה מותאמת אישיתמאחר ו. ולזהות במהלך הטיפול הענות לו, מסוימות

מנים אלו יהיו גנטיים וחלקם האחר מתבססת בעיקר על הפרמקוגניטיקה ניתן לצפות כי חלק נכבד מס

חלבונים וחומרים אחרים המתרגמים את האינפורמציה הגנטית במהלך הפיסיולוגי התקין או במצבים 

  : 2008שנת ב Katsanisכפי שכותב . פתופיסיולוגיים

 

, לאמור, הנחת העבודה של מבדקים פרמקוגנטיים היא קיומם של מבדקים גנטיים מתוקפים"

ם קים מידע הקושר את נוכחותם או העדרם של מוטנטים ספציפיים לתוצאות מבדקים עבור

הדבר מחייב כי יתקיים כמו כן . קליניות כגון שיפור במצב המחלה או בירידה בתופעות לוואי

  411."ווח על מידע זה הקושר בין השונות הגנטית לתגובה לנותני השירות הרפואי ולחוליםיד

 

התגלו כבר בתחילת המאה העשרים כאשר הוכח קיום קשרים בין  רמזים לקיומם של סמנים כאלו

כדוגמה . בזמן שחלף מאז התגלו מספר רב של מקרים כאלו. מוטציות גנטיות ושכיחות של תחלואה

 BRCA1שהראה כי הסיכון לחלות בסרטן השד אצל נשים הנושאות מוטציות בגן   מחקר להם הבאנו 

יחד עם זאת הזכרנו כי ברב המחלות   .)Vineis, Schulte et al. 2001( 80%-עשויות לגדול ב

המצב מורכב בהרבה בגלל מעורבותם של גנים רבים שמידת תרומתו המדויקת של כל אחד מהגנים 

 .הללו לתחלואה אינה ברורה

גיות שפותחו כדי להתגבר על היא אחת הטכנולוGWAS- Genome wide association study -ה

דוגמה . נקודתיות-וחיפוש אחר קורלציות רב  412קשיים אלו באמצעות סריקה רחבה של הגנום

: שפורסם לאחרונה תחת הכותרת Penaשל במאמר לעוצמתה הרבה של טכנולוגיה זו ניתן למצוא 

"Personalized Medicine: Inevitable" )Pena 2010( .  מחקר שבו נבדקוהחוקר מצטט במאמר ,

מתוך מדגם  . 413אנשים בריאיםו לשלושת אלפים חולים בשבע מחלות אשר הושו ארבע עשרה אלף

למחלה  בוההאסוציאציה גשהראו גנים תשעה  Crohnבאלפיים חולים שסבלו ממחלת גדול זה נמצאו 

)Burton 2007(. מגיע גם  ותדומות למסקנ. גנים כאלהעשרים ואחד מחקרים נוספים גילו עוד

Ormond. )Ormond, Wheeler et al. 2010( . 

                                                 
411  )Katsanis, S.H Javitt, G. et al 2008(  
 .סריקה כזו עשויה לכלול מאות אלפי עד מיליוני סמנים גנטיים 412

 ) (probes סמנים גנטיים 500,000 -שהכיל כ Affymetrixשבב של חברת באמצעות  413
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רמת הסיכון להתפרצות מחודשת של מחלת סרטן השד לאחר הצלחת הטיפול  היכולת לזהות את

הראשוני והיכולת לתרגם יכולת זאת לאסטרטגיה טיפולית אישית בעלת משמעות רבה לחולות 

במאמר  -מנקודת מבט אישית מאד-Gilbert-מדגימות את עוצמתה של טכנולוגיה זו כפי שמתארת  

)Gilbert 2010(  כל החולות , כדבר שבשגרה, לא רב טופלוד לפני זמן ע. שהתפרסם לאחרונה

בתאים הניסיון לימד כי היכולת לפגוע . מהשדוח להסרת הגידול לאחר ניתבסרטן השד בכימותרפיה 

, משמעותיותלוואי למרות שהוא כרוך בתופעות , מצדיקה את הטיפול של הגידול שלא הוסרו בניתוח

הראו קורלציה בין רמת  GWAS-מחקרים בשיטת ה. המחלההישנות קטין את הסיכוי למאחר והוא מ

בוחנת  Oncotype DXבדיקה גנטית בשם . המחלההישנות ל סיכוילגנים מסוימים ההתבטאות של 

 ,עשר מתוכם קשורים לסיכויי החזרה של המחלה השש ,גנים עשרים ואחד הביטוי של את רמת 

ומסייע לרופא החברה יצרה אלגוריתם המשקלל את התוצאות .  משמשים כקבוצת ביקורתוששה 

סיכויי חזרת המחלה אצל חולה . ימותראפולחולה לקבל החלטות מושכלות באשר לצורך בטיפול כי

צבירה . נמוכים מאד ואינם מצדיקים טיפול כימותראפי) מתוך מאה(עד שבע עשרה נקודות שצברה 

של המחלה ועל כן מצדיקה  לחזרה 30%-ל מעידה על סיכוי שמעל נקודות  תשל מעל שלושים ואח

את  העל סיכון בינוני ומשאיר העמצבית בינים תוצא. טיפול למרות תופעות הלוואי הכרוכות בו

 journal of clinical-במאמר שפורסם ב . ההחלטה בנוגע לטיפול להחלטת החולה והרופא

oncology  של הרופאים ועתה הם אכן גרם לשינוי בגישתם הגורפת כי מבדק זה נמצא  2010שנת ב

 .)Baehner, Achacoso et al. 2010( 414מהחולות 30% -ממליצים להימנע מטיפול כימותרפי ל

חלפו שנים רבות עד הופעת המאמר  2004השימוש בבדיקה זו אושר לשימוש כבר בשנת למרות ש

הושגה רק Oncotype DX -הסכמת המבטחים לשפות את החולות על השימוש בואילו , שצוטט לעיל

 . 415בשנתיים האחרונות

הזמן הרב שחלף מאז אושר המבדק על ידי הרשויות ועד להסכמתם של המבטחים לממן אותו משקף 

את רתיעתם של המבטחים מלאשר שימוש נרחב במבדקים גנטיים גם באותם מקרים שבהם הוכחה  

. אובדן השליטה על ההוצאות הכרוכות במבדקיםרתיעה זו מוסברת בחשש מפני . ברורהה םתועלת

ממבדקים שנחיצותם לא  תאובדן השליטה על ההוצאות עשוי לנבוע מקושי לאכוף על הרופאים הימנעו

. הקושי למנוע מהרופאים טיפול בתרופות יקרות גם כאשר המבדקים יצביעו על אי יעילותםהוכחה ומ

זאת של הרופאים מלסמוך באופן עיוור על הממצאים הגנטיים יש  תהאמת ניתנה להיאמר כי להימנעו

לא מתבטא בהכרח מחלה מסוימות לבין קשר הדוק באופן יחסי בין מוטציות על מה לסמוך באשר 

                                                 
החולות שהרופא המליץ  23מתוך . לא כל החולות הסכימו להמלצות הרופא. חולות 23חולות ל  42הירידה הייתה מ  414

     .על טיפול כימותראפי יחד עם טיפול הורמונלי ארבע בחרו בטיפול הורמונלי בלבד וחולה אחת נמנעה מטיפול כלשהו

 .החולות שהומלצו לטיפול הורמונלי אחת בחרה גם בכימותראפיה ואחת נמנעה מטיפול 60מ 
 Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention -בשנה האחרונה התכנסה ה 415

Working Committee )קבוצה הנתמכת על ידי ה-CDC(  ומצאה"adequate evidence"  לכך שלמבחן זה  יש

 .קורלציה גבוהה לסיכוי לחזרת המחלה ולצורך בטיפול כימותרפי
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תגובה לבין  IL28Bליד הגן מסוים  SNP קיימת קורלציה הדוקה בין  כיכך למשל התגלה  .בקליניקה

אין הצדקה  ,הקשר לא מספיק חזקמאחר ש אך. אינטרפרון-לטיפול באלפאחיובית של חולי צהבת 

בודאי כל עוד אין טיפול . (זו מחולים חסרי מוטציהאינטרפרון -באלפאלמנוע טיפול רפואית ואתית 

 .)Suppiah 2009() יעיל אחר

במאמר שהופיע . GWAS-מדות ספקניות יותר באשר למקומה של שיטת החוקרים אחרים מביעים ע

וזכרת מ ?Personalized Medicine-The Promised Land: Are we there yetלאחרונה  

בה נמצאה קורלציה גבוהה בין משתנים  GWAS -של הישה הגהדוגמה המצוטטת ביותר להצלחת 

החוקר טוען כי דוגמה  .)Li 2010( 416ת של מבוגריםגנומיים מסוימים לבין הופעת מחלת ניוון הרשתי

ולכן הקשר  קבוע האסוציאציה נמוך ,חלותברב המ.  הכלל שאינו מעיד על הכללזו היא היוצא מן 

 יםטונמסיבה זו . רחוק מלהיות מובהקמחלה הלהתבטאות שנמצא בשיטות אלו בין השונות הגנטית 

. גם כאשר הם שייכים לקבוצות סיכון םסימפטומאטיי-להמליץ לבדוק גנטית  אנשים אשלא חוקרים 

שכיחות גן או גנים , כפי שכבר ציינו בפרק הקודם, מאחר. גם ההיבט הכלכלילהסתייגות זו נוסף 

המעטים זיהוי הפרטים  . באוכלוסיה להם יש קורלציה לסיכון לתחלואה היא ברב המקרים נמוכה

הנמצאים בקבוצות הסיכון יחייב סריקה של אוכלוסיות רחבות על כל המשמעויות באופן יחסי 

להציע אסטרטגיות , בשלב זה, העובדה כי ממילא אין בידנו. ות בכךהכלכליות והחברתיות הכרוכ

 . התערבות יעילות למניעת התפרצות המחלה בודאי אין בה תמריץ לבצע בדיקות אלו

חוסר העניין בביצוע בדיקות גנטיות בהיקף רחב גרם כנראה לכך כי למרות הזמן הניכר שעבר מאז 

ולמרות שהטכנולוגיות למיפוי הרצף , רים והציבוראישית לתודעת החוקמותאמת פרצה הרפואה ה

רק מיעוט מבוטל של הבדיקות לאבחון גנטי עבר את כל , הגנטי התקדמו מאד והוזלו במידה ניכרת

נמצא כי רק בבדיקה שנעשתה לאחרונה . תהליכי התיקוף הנדרשים וזמין לשימוש מסחרי שוטף

סטנדרטים עומדים בלאבחונים גנטיים  יימותהק שיטותהמתוך כאלפיים ושבע מאות  השישלושים וחמ

 -מצב מוזר זה משקף באופן עקיף  .)Vogenberg 2010(מוכרים שאינם ייחודיים ליצרן של הבדיקה 

 .417את העובדה שהמערכת הרפואית רחוקה מלראות בכלים אלו אמצעי חיוני לפעולתה -אך מאד ברור

חדת את חוסר העניין בשימוש במבדקים כאלו מדגימות היטב ההמלצות השליליות של ועדה מיו

CYP450-שתי בדיקות לגילוי שונות בשהוקמה לצורך בחינת ההצדקה לשימוש ב
בחולים   418

 :  SSRIהמתחילים טיפול בנוגדי דיכאון מסוג 

 

לא מצאה עדויות מספיקות שיתמכו  EGAPPקבוצת העבודה של : סיכום ההמלצות"

 SSRI-ב במבוגרים המתחילים טיפול CYP450בהמלצה בעד או נגד שימוש בבדיקות של 

בהעדר הוכחות מספיקות ובהתחשב בגורמים נוספים . כנגד דיכאון שאינו על רקע פסיכוטי

                                                 
416 AMD- age related macular degeneration 

 מיועדות לזהות מומים גנטיים בעובריםלמעט בבדיקות גנטיות ה 417

ה עשויה להיות לפולימורפיזם בו SSRIלמטבוליזם של התרופות לטיפול בדיכאון מסוג , בין השאר, האחראיתמערכת  418

 הרצוי המינוןהשפעה על 
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בחולים המתחילים  CY450ממליצה להימנע מהשימוש בבדיקות  EGAPP-בהקשר זה ה

419."עד אשר יושלמו ניסויים קליניים נוספים SSRI-טיפול ב
 

 

ים מלבצע ולממן בדיקות גנטיות לזיהוי החלל שנוצר כתוצאה מרתיעת המערכת הציבורית והמבטח

בקשו וקבלו את , חברות מסחריות פיתחו מבדקים שונים. אוכלוסיות בסיכון משך לתחום יזמות פרטית

 DTC-direct to(  ישיר לקהל הרחבדיוור והציעו אותם למכירה ב, לשיווקם FDA -אישור ה

consumer(.  ענו כי יש בכך ניצול לרעה של חרדות פעילות זו עוררה ביקורת של גורמים שונים שט

הציבור ונזק אפשרי מאי יכולתו של הציבור לפרש נכונה את הממצאים של בדיקות כאלו ולהעריך את 

על  ,ןלבחו Craig Venter את אחד מחלוצי הביוטכנולוגיה הסתייגויות אלו דחפו . םמשמעויותיה

מתיימרים לנבא את מבחנים ה, קהל הרחבהנמכרים באופן מסחרי ישירות למבדקים  ,נסייניםחמישה 

המבדקים תוצאות  .)Ng, Murray et al. 2009( מחלות שונותשלוש עשרה סיכויי התחלואה ב

דיוק  . 420באחת או יותר מהמחלות הללושל הנבדק ללקות ) במונחים מוחלטים(מוצגות כסיכוי 

בחיזוי  שתי החברותין ב הבדלים ניכריםאך למרות זאת נמצאו צא גבוה נמ ,כשלעצמן ,הבדיקות

של התוצאות שהתקבלו בבדיקות  מתוך שלוש עשרה המחלותארבע ב. חלק מהמחלותב הסיכוי לחלות

בין המבדקים של  בלבד 50%שבע אחרות יש הסכמה של בואילו  , 421דומות מאדהיו  שתי החברות

לכך שבארבעת המחלות בהם נמצאה התאמה גבוהה בין שתי  לדעת החוקרים הסיבה .שתי החברות

דוגמה לכך היא מחלת הצליאק שבה יש גן . הבדיקות היא שמספר הגנים עליהם מסתמך הניבוי קטן

, בשאר המחלות יש מספר גדול של גנים . )Green and Jabri 2003( שהשפעתו גבוהה מאדאחד 

כי מקור , סבורים החוקרים, לכן.  שכל אחד מהם לבדו נמצא בקורלציה נמוכה יחסית למצב הפתולוגי

דוגמה . עליהם מסתמך הניבוישונה של הסמנים הגנטיים ה בחירהההבדלים בין שתי הבדיקות הוא ב

שהקורלציה בניהם לסיכוי לחלות קטן הרבה  מחלת הפסוריאזיס שבה מעורבים גנים רביםלכך היא 

חזק הלכה למעשה את  עמדת הממסד הרפואי השולל מחקר זה מ .)Liu, Helms et al. 2008(יותר 

, ביצוע בדיקות גנטיות נרחבות באוכלוסיה ובו בזמן מדגים את הטענה כי סמנים גנטיים אינם יכולים

בכל מה שנוגע לזיהוי  בסיס מוצק עליו יכולה להבנות הרפואה האישיתליצור , לפחות לעת עתה

 .למניעת תחלואה פרטים בסיכון והפעלת אסטרטגיות

 

לזהות ביתר ודאות סמנים , אולי,בה ניתן) אך חשובה לא פחות(הבה נבחן עתה מסגרת מצמצמת יותר 

. גנטיים שיקלו על יישום חזון הרפואה האישית באמצעות שיפור ההתאמה של הטיפול התרופתי לחולה

                                                 
419  )McGuire, A.L Cho, M.K et al 2007( 

  

 
הסיכון היחסי הנגזר מהשכיחות של מוטציות מסוימות אצל הנבדק להן מייחסים . סיכוי זה נגזר משני מרכיבים 420

 .והשכיחות הממוצעת באוכלסיה לה שייך הנבדק מעורבות במחלה

 .הדמיון מעיד אך ורק על הקונסיסטניות של השיטה אך אין בה כמובן כדי להוכיח דבר וחצי דבר על תוקפה 421
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הצלחות , לכאורה, שגובו הו) תרופות מוכוונות מטרה(מ "בפרק הקודם תארנו בקצרה את תחום התמ

. משמעותיות בגיוס מידע גנטי אישי לטובת שיפור הטיפול בחולים וייעול תהליך פיתוח התרופות

החיפוש אחרי סמנים ביולוגיים שיסיעו בתהליך נמשך  סקה הקודמת שמנינו בפ תלמרות ההסתייגויו

ת מצהירות על חברות התרופו. פיתוח התרופות ובהמשך המעקב אחר יעילות הטיפול בחולים

. אישיתמותאמת מחויבותן לפיתוח סמנים כאלו כחלק מהמהלך המהפכני של המעבר לעידן  הרפואה ה

אשר הדגיש את הצורך החיוני בחיפוש אחר סמנים   Taurelציטטנו את דבריו של בפרק הקודם 

 :הביולוגים להשלמת המהפך

 

בשלבים כבר א לידי ביטוי ובמאי פעם השימוש בסמנים ביולוגיים כיום מתוחכם יותר "

אנו מקווים כי התוצאות החיוביות של השימוש הנרחב ....הראשונים של פיתוח תרופות

בסמנים ביולוגיים יתבטאו בזמני פיתוח קצרים יותר ובירידה בהוצאות הפיתוח של 

422."תרופות
 

 

 

מתוך   מסקנות אלו מגובות לכאורה בתוצאות של סקר שנערך לאחרונה שבו הצהירו שש עשרה

מהתרופות הנמצאות בשלבי פיתוח שונים  30-50%כי  ובחברות תרופות מובילות שהשתתפו עשרים 

 להערכת ,כיואולם אותו סקר עצמו מצביע על כך .  סמנים ביולוגייםלוות בפיתוח של בחברותיהם מ

כללו את הסמנים מהתרופות שיכנסו לשוק בחמש השנים הקרובות י 10%-רק  כ, המשתתפים

בכך , לדעת הנשאלים, ההסבר להבדלים אלו נעוץ. של תהליך הטיפול יולוגיים כחלק אינטגראלהבי

הראשונה . הסקר מונה מספר סיבות אפשריות לגישה זהירה זו. 'גישה זהירה'חברותיהם נוקטות בש

להאריך וליקר את תהליכי דווקא שימוש בסמנים ביולוגיים עלול , נובעת מהחשש שבניגוד למצופה

על מנת שהשימוש בסמן ביולוגי יהיה בעל ערך ממשי לתהליך הפיתוח ולשימוש בו מאוחר . וחהפית

כבר הזכרנו לעיל . יותר בקליניקה חייבים המפתחים לתקף את הקשר בין הסמן המוצע למהלך המחלה

הגדלה  ניכרת של גודלי  שכי תיקוף כזה יכול להיעשות רק במהלך של מחקר קליני ולצורך זה תידר

ניסויים אלו ידועים כבר היום לשמצה בגלל האחוז הגבוה . דגם כבר בניסויים של הפאזה השנייההמ

בהוצאות הפיתוח של  לעלייה ניכרתתגרום בשלב זה של הכישלונות בהם ולכן הגדלת המדגם 

במיעוט המקרים בהם מושגת הצלחה ותהליך הפיתוח יכנס לשלב . התרופות במקום להביא לחסכון

קפי המדגם בו בכל זרוע גדולים הרבה יותר ניתן לצפות בעזרת השימוש בסמנים לסיכויי השלישי שהי

ות הרשויות עשויבמקרה כזה . ואולם אליה וקוץ בה. הצלחה גבוהים יותר מאלו המקובלים כיום

זרוע שתוכיח את יעילות , ביולוגיזרוע ללא סמן לניסויים הקליניים בפאזה השלישית לדרוש להוסיף 

חסום את האפשרות להשתמש בתרופה מחוץ קנה לרשויות ולמבטחים יכולת לבסמן ות השימוש

מעבר לגידול בהוצאות הנובע מהוספת זרוע בת מאות עד אלפי חולים לניסוי .  להתוויה המאושרת

                                                 
422 )Taurel, S. 2008( 
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תעמודנה החברות בפני מצב חדש בו יוגבל השימוש בתרופה לחולים המבטאים את הסמנים 

מחזורי יקטנו ו, הפוטנציאלית של התרופה יעדטן בהכרח אוכלוסיית ההרלבנטיים לטיפול ובכך תק

לאור הרגישות הגבוהה הקיימת כבר היום באשר לתמחור . המכירות והרווח שיופקו מהשימוש בה

מוצדקות אף כי אלו יהיו  התרופות ספק אם יהיה ניתן לפצות על קיטון זה באמצעות העלאות מחירים

 .  צפוי להיווצר כתוצאה מתוספת היעילות והקטנת תופעות הלוואילאור הערך המוסף ש ,לכאורה

בעוד שהנימוקים שתוארו לעיל מעמידים בספק את מידת ההשפעה שתהיה לפיתוח של סמנים 

מטריד ביותר באשר סימן שאלה ציב מאמר שהופיע לאחרונה מביולוגיים על תחום התרופות הרי 

 ,Gerlinger(של טיפול תרופתי מוכוון מטרה לצורך התאמה אישית הרלבנטיות שלהם עצם ל

Rowan et al. 2012(.  של דגימות שנלקחו מפורטתבחינה גנטית מתארים עבודה בה ערכו המחברים 

כי קיימת החוקרים גילו . גרורות של גידול זההכליה ומראשונית ברקמה סרטנית בממיקומים שונים 

מסקנת . למרות שאלו נלקחו מאותה רקמה עצמה ות גבוהה במבנה הגנטי של הדגימות השונותשונ

 : החוקרים היא כי

 

של רקמה סרטנית עלולה לגרום להערכת חסר של רמת השונות בודדת בדיקה של דגימה "

השונות בתוך . ברקמה ולהוות אתגר לרפואה המותאמת אישית ולפיתוח סמנים ביולוגיים

טנית המלווה בשונות תפקודית של החלבונים עלולה לעודד התפתחות תנגודת הרקמה הסר

423."ולכישלון הטיפול באמצעות ברירה דרוויניסטית
 

 

 

 חברות טכנולוגיה

 

כאשר דנו בפרקים קודמים במשבר במערכת הבריאות הראנו כיצד פוגע הדבר בצורה קשה בחברות 

התשתית המדעית והטכנולוגית של הרפואה . נותהתרופות עד כדי סיכון המודל העסקי עליו הן נשע

 הגנוםמחקר שעיקר עיסוקן הסתמך על החדשנות בתחום האישית  נוצרה באקדמיה ובחברות הזנק 

אישית והציפיות למימושו הקרוב היו אמורים ליצור רוח גבית מותאמת חזון הרפואה ה. והנגזר ממנו

רפואה מהותיים באשר ליכולת ליישם  בפסקאות הקודמות תיארנו ספקות. חזקה לחברות אלו

הרוחשים מתחת לפני השטח ספקות אלו . המבוססת על פרמקוגנטיקה בעתיד הקרוב מותאמת אישית

במעמדם של יחד עם העובדה כי המציאות אינה מצביעה על התקדמות ממשית  גורמים לפגיעה קשה 

בניגוד , כיוםכי  נטען ,  )Smith 2011(במאמר הדן בשאלה זו . טכנולוגיה העוסקות בתחוםחברות ה

-החברות שעיקר עיסוקם היה מבוסס על ביו אבדו, של המאה למצב ששרר בתחילת העשור הראשון

 Celera -ו , HGS -Human Genome Science , חברותשתי .  מציה חלק ניכר מערכםאינפור

בחסות ההתלהבות גייסו שהתמקדו בזיהוי מטרות ויצירת שיתופי פעולה עם חברות התרופות 

                                                 
423 )Gerlinger, Rowan et al. 2012( 
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המימון למודל . בהתאמהדולר מיליון $ 900-ו דמיליאר$ 1.5 בהיקפים גדולים שלהון הציבורית 

רק חברות מועטות צפו את פני   . 424"קנה אותי"תקף כיום הוא סקי ההמודל העעסקי זה יבש ו

ות תרופ שינו את האסטרטגיה שלהן ועברו מהתמקדות בצבירת מידע גנומי ומסחורו לפיתוח  ,העתיד

המשיכו לפעול על פי שרוב החברות לו יאוהצליחו חלק קטן מאלו . על סמך המידע הטכנולוגי שצברו

 Milleniumכגון זו של חברת , העסקאות שהזכרנו בפרק הקודם. קשההמודל העסקי הקודם מצבן 

חברת . בהיקף של מאות מיליוני דולרים לא קיימות יותר GSKעם  HGSאו של  Bayerעם 

DeCode  מאיסלנד שגייסה לרשותה את הגנאולוגיה והמידע הגנטי של מדינה שלמה לצורך זיהוי

SNP יצור הרגל וחברות הדיאגנוסטיקה שהיו אמורות ל וקשריהם עם פתולוגיות נבחרות פשטה את

 . 425רפואה האישית שורדות בקושי או נמכרות לחברות התרופות המסורתיותהשל תשתית את ה

 

 

 

 הערכת מצב עדכנית -רפואה מותאמת אישית

 

בתחילת פרק זה הראנו כי מיעוט מהחוקרים . התמונה העולה עד כה מהדיון מורכבת וזרועה סתירות

לכך . בר מלכתחילה ספק באפשרות יישומה של הרפואה האישית המתבססת על פרמקוגנטיקההטילו כ

מאידך לא . נוספו האכזבות שנצברו במישורים שונים במהלך העשור האחרון אותם תארנו בפרק זה

רבים המהווים חלק מרכזי הושגו הישגים משמעותיים בתחומים ניתן להתעלם מכך שבמהלך התקופה 

אלגוריתמים חדשים משפרים את היכולת להפיק מידע , רדת בהתמדהא יו.נ.ות ריצוף הדעל. בגישה זו

טכנולוגיות דימות חדשות עשויות לאפשר זיהוי מדויק של , ושיטות אחרות GWAS-חשוב בשיטת ה

 Ravdin(תהליכים ולשמש בעצמן ויחד עם סמנים ביולוגיים כלי להתאמה אישית של טיפול רפואי 

רפואה בסיומו של העשור הראשון במאה זו וכעשרים שנה לאחר שה, לאור זאת מן הראוי .)2010

אישית בקרב מותאמת להעריך מחדש את מקומו של חזון הרפואה ה, האישית תפסה את מקומה המרכזי

 .החוקרים והציבור

 

כנקודת מוצא להערכה מחודשת זו נזכיר את המסקנות העיקריות אליהן הגיעו הועדות השונות 

זהירה בדוחות   קריאה .שמונו בעשר השנים האחרונות לדון בנושא) לאומיות-ממשלתיות ובין(

רפואה מותאמת ניתן לפתח , במבט על מצטיירת הסכמה כי באופן עקרוני.  מציירת תמונה מורכבת

                                                 
מה שמותיר רק $ 327מיליון כשבקופתה מזומנים בסך של $ 567למשל נרכשה תמורת סכום של  Celeraחברת  424

 .מיליון כערך לטכנולוגיה שנצברה במשך יותר מעשר שנים240$
הדחף העיקרי שלה נובע . שיצרה חטיבת דיאגנוסטיקה ורכשה מספר חברות בתחום Rocheטת שבהן היא הבול 425

 Genentechמהתמקדותה בתחום הטיפול בסרטן יחד עם חברת הבת שלה 
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יחד עם זאת הסכימו הועדות השונות כי יישומה הקרוב מוטל בספק . מבוססת על פרמקוגנטיקה אישית

, התחיקתיים, כלייםבין אלו מנינו את הקשיים הכל. בגלל נושאים רבים שעדיין לא מצאו את פתרונם

בעקבות כך  הגיעו הועדות למסקנה כי . והארגוניים העומדים בדרכה של הרפואה האישית, האתיים

וכי בניגוד להלך הרוח הכללי אין  בשלבי התפתחותה הראשוניים בלבדכיום הרפואה האישית נמצאת 

 . השנים הקרובותרה עשר עד חמש עששינוי רדיקלי בפרקטיקה הקלינית במהלך לצפות כי זו תביא ל

את היתרונות הצפויים מיישום הרפואה ,  שוב, וחבריו Vogenberg  מתארים  יםמאמרסדרת ב

התאמה ו, טיפול במחלות למאמץ למניעת התפרצות המחלותמדגש היכולת להסיט את ה .האישית

 Vogenberg, Isaacson( אישית מיטבית של הטיפול התרופתי ללא צורך בתהליך של ניסויי וטעייה

Barash et al. 2010( .היענות החולים ו את ריגבי, מתופעות לוואיהנגרם הקטנת הנזק אלו יביאו ל

ההוצאות בכך יקטינו את של ניסויים קליניים והנדרשים לביצוע הזמן והעלות  ו את ניקטי, לטיפול

יצרו עלויות מערכת הבריאות ויביאו בהכרח להקטנה של , יחד, כל אלו. הנדרשות לפיתוח תרופות

 על סקרים  שערך , בין השאר, דעות אלו מבוססות. תפוקותיהמשמעותי של שיפור איכותי וכמותי 

Vogenberg   בין חוקרים )Vogenberg, Barash et al. 2010( , מבטחים)Maas 2009( , וספקי

הרפואה בסקרים אלו מצא החוקר הסכמה רחבה על כך ש. )Maas 2010( רפואיים שירותים

 . אישית מייצגת הזדמנויות עסקיות חשובותמותאמת ה

הברוכות לא ניתן  מול הציפייה הנמשכת ליישומה הקרוב של הרפואה האישית על כל תוצאותיה

קבועות במקומן ולמרות ההתקדמות והזמן שחולף לא  -כמו האופק- להתעלם מהעובדה כי ציפיות אלו

את מצב הרפואה  Davisמנתח  2009במאמר משנת . ברור כיצד ומתי נוכל להתקרב למימושן

חברות ב, בביטוח הרפואי,  במדע, האישית לאחר ראיונות שערך עם למעלה משישים מובילי דעה

 . )Davis, Furstenthal et al. 2009(חוקרים וכלכלנים , רופאים, קהוהדיאגנוסטי ההביוטכנולוגי

מידע בחוסר , האחד. ביישום הרפואה האישיתשלושה גורמים עיקריים לפיגור  מוניםהמחקר עורכי 

והשלישי נגרם על ידי מכשלות ,  חוסר כדאיות כלכלית, השני. מדעי מספיק לצורך היישום

לדעתם אין אך עדיין בחסר  המשתתפים בסקר סבורים כי התשתית המדעית אמנם לוקה.  אופרטיביות

הסיבות לפיגור ביישום הרפואה עיקר , לדעתם. בכך כדי לעכב באופן משמעותי את יישום החזון

ספקי , המחקר מנתח סיבות אלו מנקודת מבטם של המבטחים.  אופרטיביות וכלכליות האישית הן 

 .  החברות הפרמצבטיות וחברות הדיאגנוסטיקה, השירות הרפואי

ירידה  התיהי רפואה מותאמת אישיתהציפיות המרכזיות מיישום  טם של המבטחים אחתמנקודת מב

על ידי טיפול מניעתי בפרטים הנמצאים בסיכון גבוה ומניעת  משמעותית בהוצאות הטיפול הרפואי

גם , כפי שהראנו לעיל, ואולם. טיפול יקר ובלתי יעיל בחולים שבהם ניתן לנבא סיכויי הצלחה נמוכים

לסיכון לתחלואה בסרטן השד לא ניתן  HER2בו יש קורלציה גבוהה בין ביטוי יתר של במקרה ש

גורם נוסף המקשה על .  בשל שכיחותה הנמוכה הלהצדיק כלכלית בדיקה גנטית כזו בכלל האוכלוסיי

חדירת מבדקים כאלו הוא המבנה המבוזר של שוק המבטחים המאופיין במעבר תדיר של מבוטחים בין 

ביזור זה מקטין את התמריץ של המבטחים לאשר מבדקים שמהחיסכון .  וח השונותחברות הביט

אפילו מבדקים מוצלחים כמו זה של כל אלו גרמו לכך ש. שעשוי לנבוע מהם עלול ליהנות מבטח אחר
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OncotypeDx על ידי המבטחים רק בשנתיים  אושר לשימוש  2004בשנת כבר הגיע לשוק ש

ני של חסכון באמצעות מניעת טיפולים יקרים אינו זוכה להצלחה גם המישור הש  . 426האחרונות

מרשויות הבריאות , למעט במקרים בודדים, כפי שהראנו לעיל המידע המקוטע והחסר מנע . גדולה

שיתנו כלים בידי ) במסגרת העלון לרופא(מלהכליל קריטריונים גנטיים מובהקים באישורי תרופות 

 .  המבטחים לאכוף מגבלות טיפוליות

במכשלות  הרפואה האישיתשל יישום העיכוב שתלה את הנימוק השלישי הסכים עם אנו מתקשים ל

, כלים אפקטיבייםוהטכנולוגיה המחקר  ומקרים בהם יצראותם מראה כי בעד כה הניסיון . אופרטיביות

רכת לשיפור הטיפול הרפואי באמצעות תרופות או טכנולוגיות חדשות מצאה המע, אפילו באופן חלקי

חדירה הנרחבת של שיטות הדימות השונות לרפואה ה . הרפואית על כל מרכיביה דרכים ליישומם

ובעובדה המוכרת  ,הוצאות הכרוכות בשימוש השוטףעלייה ב, השקעות גבוהות בציודהצורך בלמרות 

מדגימות את העובדה שאין בכוחם של קשיים  )Hendee 2010( בהם שימוש יתר נעשה כיום לכל כי 

 . בדרכן של טכנולוגיות רפואיות שהוכיחו את עצמם, לאורך זמן, כלכליים ואופרטיביים  לעמוד

ותרנו לאחר עשרים שנה של השקעת מאמצים גדולים בחקר חזון הרפואה האישית ובניסיון ליישמה נ

-אין בידנו תשובות טובות לסיבות לאיו, הדעות חלוקות באשר לעצם האפשרות ליישומה. במבוכה

עמוק קשיים אלו ומקורם של נראה כי ייתכן . הצלחתם של מספר כיווני התקדמות שנראו מבטיחים

 .בכך ידון הסעיף הבא . יותר ונובע מכשלים מהותיים ביסודות החזון עצמו

 

 שבאליה הקוץ -אפיגנטיקה

 

כדוריות הדם האדומות של חולים אלו מקבלים צורה . הבה נתבונן בחולה הסובל מאנמיה חרמשית

כתוצאה מכך המערכת כולה . ויוצרים צברים המפריעים לזרימת הדם ',דביקים'הופכים , חרמשית

תגלה ששכיחותה במשפחה המורחבת מתאימה למחלות אילן המשפחתי ה בדיקת. חמצןסובלת מחוסר 

לאמור החולה חייב להיות הומוזיגוטי ושני האללים בגנום  autosomal recessive-המוגדרות כ

גלובין בהמוגלובין שהגן שלו נמצא בזרוע -בטא-בשרשרת ה)  SNP )A to T-חייבים לשאת את ה

מוטציה זו גורמת להחלפת החומצה האמינית הגלוטמית ההידרופילית  . 11מספר הקצרה של כרומוזום 

 .  פיסיולוגיות של המחלהפתוהחלפה זו גורמת לתופעות ה. ין שהיא חומצה הידרופוביתבואל

את ההתקדמות בהבנת הביולוגיה שחלה במאה וחמישים השנים  היטבהחולה שתיארנו מדגים 

שנוסחו במחצית השנייה של המאה התשע עשרה משתלבים  Mendelחוקי התורשה של . האחרונות

בשנות החמישים  Watson & Crickשל התורשה כפי שתוארו על ידי בהבנת הבסיס המולקולארי 

                                                 
 Evaluation of Genomic Applications in Practice and Prevention -בשנה האחרונה התכנסה ה 426

Working Committee )ה הנתמכת על ידי הקבוצ-CDC  ומצאה"adequate evidence"  לכך שלמבחן זה  יש

 .קורלציה גבוהה לסיכוי לחזרת המחלה ולצורך בטיפול כימותרפי
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הדוגמה המרכזית שנוסחה על ידי  . א.נ.דהמסתמכת על האינפורמציה האגורה ב, של המאה העשרים

Crick  1970בשנת )Crick 1970( נפורמציה הגנטית ליצירת מתארת את הדרך בה מתרגמת האי

הביולוגיה המולקולארית פענחה את ההרכב המדויק של הגן וזיהתה את השינוי בו שגרם . החלבונים

בזאת . לא נותר אלא לפתח התערבויות רפואיות מתאימות שיחזירו את המצב לקדמותו. את המחלה

 .המבוססת על הגנטיקה של הפרט רפואה מותאמת אישיתכת של ניתן לבנות מערעליו נסגר המעגל ש

שבו יהיה " עולם חדש ואמיץ"התלהבות בה התקבלה הבטחה ליצירת דוגמה זו מייצגת את הבסיס ל

לנבא את עתידו , ניתן באמצעות פענוח הגנום של הפרט לתאר בוודאות את הפנוטיפ של הרך הנולד

אחד מבכירי הביולוגים  ,Ludish   .יחלה חמת סטייה כלשהיהביולוגי ולטפל בו באופן אישי כאשר מ

מודל  1995בשנת    Scienceתיאר בראיון שנתן לעיתון , רפואי-למחקר ביו Whiteheadחבר מכון 

התסריט מוכתב על ידי הגנטיקה . שניתן להכין על חייו העתידיים של הפרט" סרט"זה באופן פלסטי כ

כל כיל את הגנום מ. הגן המהווה את הבסיס לתורשה זה הוא" סרט"שלו השחקן המרכזי ב

  .האינפורמציה העוברת בירושה ובה בעת הוא גם הסוכן לשינוי באמצעות מוטציות החלות בו

 

בשימוש בטכניקות הקשורות להפריית מבחנה אנו מסוגלים כבר היום ליטול תא אחד "

לפני , טי של עובריםיפוי הגנמה. א.נ.מהעובר המתפתח ולאפיין כל איזור שנרצה בד

על ידי הרצפה של איזורים חשובים . יהפוך אולי בקרוב לדבר שבשגרה, השתלתם ברחם

יהיה אפשר להסיק על קיומן של תכונות חשובות של הביצית ממנה יתפתח , א של האם.נ.בד

שתחזיות על מבנה החלבון ותפקודו תהיינה מדויקות די הצורך להסיק , ההנחה היא. האדם

וכן על בקרת הביטוי שלהם , ת על התכונות הרלבנטיות של הרבה חלבונים חשוביםאוטומטי

) כמה חלבון יווצר בשלב מסוים התפתחותם של רקמה מסוימת או סוג תא מסוים, למשל(

יחד עם מידע על , כל המידע הזה יועבר למחשב על. א הגנומי לבדו.נ.מתוך הרצף של הד

. אור השמש וכן הלאה, על רעלניים סביבתיים, הכולל מידע על התזונה הצפוי -הסביבה

ובו , נולד ואחר כך גדל ומגיע לבגרות, הפלט יהיה סרט צבעוני שבו העובר המתפתח ברחם

בסופו של דבר תורחב . העור והעיניים, יתואר במפורש גודל הגוף וצורתו וכן צבע השיער

ת כמו דיבור וכשרון א ותקיף את הגנים החשובים לתכונו.נ.תשתית המידע על רצף הד

  427"מדבר וגם שר -כמבוגר-האם תוכל לשמוע את העובר, מוסיקלי

 

ראשית מתברר כי גם לאחר . בתוך עשר שנים התברר כי תיאור פשטני זה רחוק מלשקף את המציאות

 א.נ.דפערי מידע גדולים בהבנתנו את המבנה והתפקוד של ה םעשרות שנים של מחקר עדיין קיימי

 -כ כי על פי האומדן הנוכחי מספר הגנים בגנום האנושי הוא, דרך משל, יתן להסבירכיצד נ. עצמו

                                                 
 71' עמ ). 2008(מריון , למב, .ח, יבלונקה( 427
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יצורים נחותים בהשוואה למספר הגנים ב) כמעט במידה מעליבה(מספר  נמוך .  428בלבד 21.000

יכולה ) באדם לעומת עשר בחזקת ארבע עשר תאים(הנמטודה שלה פחות מאלף תאים . בהרבה

אורגניזם –נחמה פורתא נמצא בכך שלזבוב הדרוזופילה . גנים 19-20.000-להתגאות בלא פחות  מ

 .בלבד 13-14.000יש עוד פחות גנים ומספרם   -מורכב בהרבה מהנמטודה

סך כל האקסונים מתברר כי . שאלה מטרידה נוספת עולה מהסתכלות על מרכיבי הגנום האנושי

משלושה  1%-ממעט יותר ם תופסים להוות את ליבו של הגנואמורים ההעוברים תרגום לחלבונים 

עד  ,כתוצאה מכך שלטה הסברה . )Elgar and Vavouri 2008(כולו  .א.נ.ד-מיליארד הבסיסים ב

שהגנום ספג )  junk DNA(' זבל'א .נ.ד-כי ראוי לכנות את מרביתו של הגנום כ ,לפני מספר שנים

להעלות על קשה להבין כיצד  ניתן חוקרים רבים מפקפקים בכך באשר . לתוכו במהלך האבולוציה

ה בצורך במשאבים הנחוצים עתיר, מנקודת מבט אבולוציונית קיום מערכת כה בלתי יעילההדעת 

היום כבר ידוע לא מעט על חלקים אחרים . לקיומה כאשר רק לחלק זעום ממנה יש שימוש בהווה

טרנספוזומים , פסאודוגנים, אינטרונים, בגנום כגון אלמנטים רגולטוריים) שאינם מקודדים לחלבונים(

 .בים בתפקוד הגנוםואלמנטים ויראליים שלפחות לחלקם אנו יודעים לייחס תפקידים חשו

במסגרת  והנה ממש לאחרונה התפרסם קובץ מאמרים המתאר מאמץ מרוכז למיפוי הגנום המלא

 :Maherבה פורסמו מאמרים אלו כותב  Natureבהקדמה לחוברת של . ENCODEפרויקט שכונה 

הגנום מהנקודה בה במבנה והרכב את הבנתנו עמיק תוכנן כדי לה  ENCODEפרויקט "

של ' תוכנית'למרות המאמץ האדיר שהושקע בלימוד ה. גנום האנושייקט ההסתיים פרו

הן לקריאת התוכנית שבידנו ' הוראות השימוש'הביולוגיה של האדם התברר עד מהרה כי 

ים לזהות רבים רשמכיל הגנום הצליחו החוק' אותיות'שלושה ביליון מתוך . חלקיות בלבד

, מהווים פחות מאחוז אחד מכלל הגנום הנמצאים באתרים המקדדים חלבונים אולם אלו

  429"איים מוכרים בודדים בתוך אוקינוס בלתי מזוהה ,ויוצרים יחד כעשרים אלף גנים

 

 :מהגנום משמעויות ביולוגיות והגיעו למסקנה  כי 80%-במסגרת מאמץ זה הצליחו החוקרים לייחס לכ

 

פעילותו של -לותו או איגורמי השעתוק מתקשרים באופן קומבינטורי כדי לקבוע מצב פעי"

התצרף של מצבי קישור אלו יוצר את רשת הבקרה המהווה את דיאגרמת החיווט של . הגן

430."התא
 

 

                                                 
יש לזכור כי . זה מאפשר גמישות אסטרונומית שהכלת אינפורמציה לייצור חלבונים" צנוע"בחינה מעשית גם מספר מ 428

 .בפועל מנגנונים של שחבור חלופי מאפשרים להפיק מגן אחד חלבונים רבים
429 .)Maher, B. 2012( 

  
430 )Gerstein, M. 2012( 
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  עדיין רחוקים מהבנה מלאה של מבנה ותפקוד הגנוםאנו גם כאשר לוקחים בחשבון מרכיבים אלו 

 ): במה שנראה כהומור שחור(מעיר  Maherומחבר הסקירה 

 

איש אינו יודע , לעת עתה, ואולם. ת הגנום ועתה הם סוקרים את סביבתותחילה הם רצפו א"

 ."כמה אינפורמציה נוספת אכן חבויה בו או מתי יש להפסיק את החיפוש אחריה

 

נראה כי בדומה ליקום כולו . שהזכרנו לעיל מימדים  נוספים 'סרט'לאור זאת מתברר כי לפתע מקבל ה

 . קיד חשוב שמהותו המדויקת רחוקה עדיין מלהיות ברורההמשחק תפ" חומר אפל"גם הגנום מכיל 

עדיין לא היה בכך כדי לאפשר את א .נ.ד-גם לו היה בידנו כל המידע הדרוש באשר למבנה ותפקוד ה

החולה באנמיה חרמשית שתיארנו לעיל מייצג תמונה פרטית של . Ludishשתיאר " סרט"הכנת ה

אף כי בכל מילון רפואי ניתן למצוא . די פגם בגן בודדנגרמות על ימחלות ש. 'מונוגנטיות'מחלות 

-הרי בסופו של יום מחלות אלו מהוות פחות מ) כולל זיהוי הגן המעורב בהן(עשרות מחלות מסוג זה 

בנוסף לכך . המחלות מעורבים גנים רבים ברב המכריע של. המחלות להן יש רקע גנטימכלל  2%

.  תלויים במידה רבה גם בגורמים סביבתיים  החומרתמידת ו המחלה הופעתחשוב לזכור כי עצם 

 Ludishקשיים אלו ורבים אחרים הביאו את יבלונקה ולמב עשר שנים בלבד אחרי הראיון של 

 למסקנה כי

 

הגנטי אין בשיח . התפיסה הפופולארית הרואה בגן סוכן סיבתי פשוט ותו לא היא חסרת יסוד"

לרגש דתי , להשמנת יתר, לות לבלמח, שיש גן להרפתקנות טענהלעוד מקום 

-ביו ,אמנם לא מעט פסיכיאטרים. להומוסקסואליות או לכל היבט אחר של הגוף והנפש

ומדענים אחרים שאינם גנטיקאים עדיין משתמשים בשפה שבה הגנים הם סוכנים , םכימאי

ם סיבתיים פשוטים ומבטיחים לקהלם פתרונות מהירים לכל מיני בעיות אבל הגנטיקאים עצמ

, חושבים ומדברים כיום על רשתות גנטיות המורכבות מעשרות ומאות גנים ותוצרי גנים

." הפועלים פעולות גומלין אלה עם אלה ומשפיעים יחדיו על התפתחותה של תכונה מסוימת

431 

 

מוטציה כזו או אחרת בגן בודד או אפילו סילוקו מהגנום עשויה במקרים רבים שלא להשפיע כלל על 

בלונקה ולמב מדגימים זאת במקרים שבהם מסירים החוקרים גנים מסוימים השותפים י. הפנוטיפ

הגנום מצליח . מבלי לחולל שינוי בפנוטיפ ,knock outבמסלולים התפתחותיים חשובים בטכניקה של 

קיום מספר עותקים של סתמכו על מנגנוני הפיצוי יתכן שי. בדרך כלשהי לפצות על סילוקו של הגן

.  מילוי תפקיד הגן החסר באמצעות גנים אחרים שבתנאים רגילים ממלאים תפקידים אחריםאותו גן או 

                                                 
 18' עמ ). 2008(מריון , למב, .ח, יבלונקה( 431
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הופך לסרט רב  -הגן  -שבו היה אמור לככב שחקו מרכזי אחד Ludishכי הסרט שתיאר  נראהמעתה 

חלק אחר משתף פעולה עם , שבו חלק מהשחקנים אינו ידוע כלל, בעל עלילה מורכבת , משתתפים

. במהלך הסרט םאת תפקיד פיםאחרים מתחרים עם שאר השחקנים וחלקם מחליגנים  ,שחקנים רבים

 . בסרט מסוג זה קשה מאד לנבא מראש את מהלך העלילה או את סופה

עבודותיהם של יבלונקה ולמב כמו גם של חוקרים רבים אחרים בעשור האחרון מוסיפים למורכבות 

את תמונת -ונה הנאיבית שציירנו לעיל המרחיב הרבה מעבר לתמ -שתוארה לעיל נדבך נוסף

" אבולוציה בארבעה מימדים", בספרן. התורשהנגנון המנגנונים באמצעותם פועל האורגניזם ומ

רק . יים בהם פועלת האבולוציהמתארות החוקרות לא פחות מארבעת מימדים אפשר )2008יבלונקה (

המימד , שניים ממימדים אלו. אחד מארבע מימדים אלו מסתמך על האינפורמציה המוטבעת בגנום

בדיון להלן נתמקד במימד האפיגנטי . התרבותי והמימד הסמלי חורגים ממסגרת עבודה זו ולא נדון בהם

  . ענה שהצגנו לעילמשמעות רבה  לט,  לדעתנו ,אשר לו יש

מערכת , כידוע היטב. שנים רבותבמשך שאלה שהטרידה חוקרים מד האפיגנטי נותן תשובה להמי

שונות זו . משתנה לאורך זמן באותה רקמה עצמהאף החלבונים בתאים וברקמות השונים שונה זו מזו ו

ומכיל ) למעט השינויים שחלים בו בגלל מוטציות(בכל התאים זהה וקבוע א  .נ.ד-למרות שהמתקיימת 

מה של מכאן מתחייב קיו. ובכל עת ,בכל הרקמות ,לביטוי כל החלבוניםהנחוצה כל האינפורמציה  את

או במילים אחרות מערכת , של חלבונים - רחבבזמן ובמ -מערכת בקרה שתאפשר ביטוי סלקטיבי

מערכת בקרה זו חייבת . גנים בכל רקמה ובכל עתולהפעיל מחדש שביכולתה להפעיל ולשתק 

מתקיימים בכל  -מעצם הגדרתם–לבקרות הכלולות בגנום עצמו באשר אלו  יל ובנוסףבמקבלהתקיים 

 :ברקליאוניברסיטת פקסין מנדלה ראש המכון לאפיגנטיקה ב' יבלונקה מצטטת את פרופ. זמן ובכל תא

 

. בדיוקא .נ.ד וכמעט לכל סוג של תא בגופנו יש אותו, כל הרקמות והאיברים עשויים תאים"

הדם והמוח , הכליה העור, הריאה, שונה הם שגורמים לתאי הכבד א .נ.ד אולא גנים שונים 

לגנים יש שני ......א  .נ.ד-להיות שונים זה מזה אלא השימוש השונה של המידע המקודד ב

מתגי התא מופעלים ומושבתים בשלבים קריטיים מסוימים במהלך ....'כבוי' או ' דולק'מצבים 

ות לשימור ולהעברה של דפוסי פעילות הגנים ושל מצבי את המערכות האחראי...ההתפתחות

 432"תא אחרים אנחנו מכנים מערכות אפיגנטיות

 

פענוח המנגנונים ביסוד מערכת הבקרה האפיגנטית החל כבר לפני יותר מעשרים שנה כאשר התברר 

או באזורים אחרים המבקרים את (  )Prendergast and Ziff 1991(כי מתילציה של בסיסים בגן 

יכולה למנוע גישה של החלבונים הנחוצים לתהליך ) תהליך השעתוק כמו האזורים של הפרומוטור

בכך נמצאה דרך להשפיע על יצירת החלבונים גם באמצעות . כך למנוע את ביצועוובהשעתוק 

או (בהמשך התברר כי קיימים מנגנונים נוספים להשתקת גנים . התערבות באזורים שאינם מקודדים

                                                 
 132' שם עמ 432
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אחד מהם הוא ) להפעלה שלהם על ידי השתקה של גנים אחרים שתפקידם לשתק את הגן האמור

במבנה של . א.נ.ד-ה" אריזת"אלו אחראים כידוע ל . )Berger 2007(אצטילציה של היסטונים 

שצריכים לעבור  א .נ.ד-ב מונע גישה של חלבונים לרצפים" דחוס"מבנה זה במצבו ה. הכרומטין

אצטילציה מוגברת של החלקים המתאימים בהיסטון . שעתוק ומונעים על ידי כך את הביטוי בחלבון

גם כאן כמו במנגנוני . פשרת את תהליכי השעתוקאת המבנה הדחוס של הכרומטין ומא" מרופפת"

מנגנון נוסף שנמצא . המתילציה נמצאו השפעות של מצבי היפואצטילציה והיפראצטילציה על הפנוטיפ

                  הפועלים בשלבים שאחרי השעתוק )קצרים RNA רצפי( miRNAהוא באמצעות 

)Ducasse and Brown 2006(  . היכולת של המערכת האפיגנטית להשפיע על ביטוי חלבונים

עלה או השתקה של גנים גם כאשר הם פועלים באזורים שמחוץ לגן מסבירה גם את באמצעות הפ

מחלות שונות  נמצאים  עשרים ושתייםלהם יש קשר מובהק ל SNP-מה 40%הממצא כיצד כמעט 

 .דווקא באזורים שאינם מבטאים חלבונים

  Development Biology: Integrating Epigensis, Medicine and Evolution"בספר בשם 

למגוון של תהליכים בהם גורמים  כוונתםבמונח אפיגנטיקה כי  Gilbert & Epelטוענים המחברים 

מפעילים בקרה על הגנום ומשנים את התהליך מכזה המונע על ידי סדרת הוראות הגנטיים -חוץ

לדרך מחשבה לטענתם יש . )Gilbert 2008( יוצר מצע לתהליכים משתניםלתהליך המוכתבות מראש 

זו בסיס היסטורי בביולוגיה אך היא לא עמדה בפני התפישות המדעיות של התקופה האחרונה 

ואולם גילויים של הזמן האחרון הראו  . 433גנטי המבוסס על תבניות תורשתיות םשהאמינה בדטרמיניז

בעלי אופי גמיש  םדפוסים המאופיינים בתהליכים דינאמיי, שונותכי קיימים דפוסים נוספים היוצרים 

)plasticity (כך למשל . מחזקים את חשיבות האפיגנטיקההעומדים בניגוד לדוגמות הקיימות ו

מסרים מגורמים חיצוניים לו כמו חיידקים הנמצאים בסביבה  כיצד העובר מקבלמתארים המחברים 

ולהגנתו בפני סביבה עוינת היכולה להכיל רעלים שונים המפעילים גנים חיוניים להתפתחותו 

במקביל לכך ניתן לראות כיצד אתגרים בריאותיים בגילאים ). ועוד לאלכוהו, עשן, כימיקלים(

ובמילים אחרות .  סרטן ועוד נובעים ממקורות אפיגנטיים, מחלות לב, מאוחרים יותר כגון סוכרת

לטענות אלו יש סימוכין ממחקרים . אקציה עם הסביבהכל חייו באינטרהאורגניזם ממשיך להתפתח 

שבדקו השפעות של  )Waterland 2007( )Gallou-Kabani and Junien 2005(רבים נוספים 

סכרת , השמנה, במחלות מטבוליותשנרשם בשנים האחרונות ובדיאטה על הגידול שינויים באורח חיים 

 ,Gilbert & Apple "Epigenetics על ספרם שלבסקירה נרחבת . וסיבוכים בתחלואת כלי דם

Medicine and Evolution"     טועןTauber  כי התכונה הפלסטית טבועה בעצם הגדרתה של

על פי תיאורם ו )Tauber 2010(434הדוק ורצוף עם סביבתה מתבטאת בקשרבכך שהיא פיגנטיקה הא

                                                 
הנוקשה ביותר התוצאה המתבטאת בבריאות הפרט אינה דטרמיניסטית לגמרי באשר זו הדוגמה הגנטית גם במסגרת  433

אולם מאחר וניתן להכליל גורמים אלו . אור השמש ועוד, זונהת, לוקחת בחשבון את השפעות הסביבה כגון מציאות רעלנים

 .באלגוריתם המנבא את מצב הפרט הרי יכולת הניבוי אינה נפגעת בהרבה

". רכות"על רקע זה קל להבין את ההתנגדות הגורפת לרעיונות החדשים של האפיגנטיקה שתיארו מערכות תורשה  434

בתיים ישירים עד כמה שאפשר בין המבנה הגנטי להתבטאות  הביולוגיות שחיפשה קשרים סי" קלאסית"בניגוד לגנטיקה ה
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לשנות את הסביבה כך  גם האורגניזם מסוגל. כיוונית-ההשפעה היא דו  Gilbert & Apple של

לדורות פעולה זו עשויה להיות מקומית ורגעית אך לעיתים תוצאותיה יכולות לעבור . שתפעל לטובתו

א באמצעות סלקציה שבה שרידות הפרטים מטמיעה את השינוי בדורות יהדרכים לכך ה תאח. הבאים

אמצעות הסביבה על כך נוצר מעגל נוסף של היזון חוזר שבו האורגניזם עצמו משפיע ב. הבאים

במידה מסוימת ניתן לטעון כי האורגניזם הופך את הסביבה לחלק ממנו . התורשה שלו לדורות הבאים

 : המחברים מסכמים זאת כך. ולתועלתו

 

שבין (כיצד תראה האבולוציה כאשר יחידת הניתוח הנכונה איננה הפרט אלא היחסים "

פעל על קבוצות של אורגניזמים ועל כיצד תראה האבולוציה כאשר הברירה תו? )הפרטים

מה משמעות הברירה הטבעית כאשר הסביבה איננה סוכן בלבד ? קבוצותהקשרים שבין ה

באמצעות סוכניה היא עצמה מעבירה מסרים הממיין את הפנוטיפ המסתגל אליו אלא 

? )ובעקבות כך עשויה גם היא להשתנות(אליה המסייעים להיווצרות הפנוטיפים המסתגלים 

רה מזו כיצד נשנה אנו את השקפתנו על הסביבה והאבולוציה  כאשר נווכח שמתילציה של ית

א בתאי נבט  יכולה להשפיע על התורשה של תכונות שהושפעו מהסביבה מדור אחד .נ.הד

435?לשני
 

 

 בצד הגנום , מעורבות האפי גנטיותמאחר והמערכות . מהמתואר לעיל עולה תמונה מורכבת ביותר

קל להבין כי למערכות אלו חייב להיות תפקיד חשוב גם   חות התקינה של האורגניזםבבקרה ובהתפת

במצבים אחד השטחים בהם נבחנה מעורבות המערכות האפיגנטיות . במצבים פתולוגיים רבים

 . הוא תחום המחלות הסרטניותפתולוגיים 

לציה רחבה באזורים שינויים אפיגנטיים תורמים לחוסר יציבות של כרומוזומים באמצעות היפומתי

    CpG-גם היפרמתילציה של רצפי ה כך. )proto-oncogenesועל ידי כך לשפעול (שונים של הגנום 

 Kerr, Galler et al. 2007() .tumor( גורמת  להשתקה של גנים מדכאי סרטן promotor-באזור ה

suppressor genes e.g. BRAC1, VHL, APC) ()Esteller 2003( . ואכן מתברר כי הסביבה

את הפנוטיפים השונים  הסרטנית שונה מזו של הרקמה הבריאה וזו יוצרת האפיגנטית של הרקמה

יכולים להסביר את היו קרוב לודאי ששינויים מוגבלים בגנום לא . שנוצרים ברקמה הסרטנית

התהליכים הרב שלביים בהם הרקמה הסרטנית מבטאת פנוטיפים שונים רבים במהלך התפתחות 

ות תרומת האפיגנטיקה מתבטאת בכל השלבים של התפתחות הסרטן כולל בשלבי היווצר. הסרטן

גנים עוברים  300לאחרונה נטען כי מעל . הגרורות והקניית תנגודת לרקמה כנגד טיפול כימותרפי

                                                                                                                                        
טענה האפיגנטיקה כי המצב מורכב בהרבה והתוצאה הסופית המוצאת את ביטויה ) הקשר שבין הגנוטיפ לפנוטיפ(שלו  

ניזם לא את המערכות המורכבות של בקרה וארגון האורג. באורגניזם הספציפי היא ביטוי למערכת מורכבת של סיבות

 .תוצאה המובילה מהגן לחלבון לפי הדוגמה המרכזית-פשטנית של סיבה תניתן להסביר בסדרה ליניארי

 
435  )Gilbert,F.S Epel, D. 2008( 
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אין זה מפליא  כי דווקא בגלל  .)Gupta 2006(שינויים בתהליכים אפיגנטיים הקשורים בסרטן 

תפקיד חשוב בהתפתחות  יש לזו , המעורבות של המערכות האפיגנטיות הרגישות להשפעת הסביבה

ממחלות הסרטן נובעות מגורמים סביבתיים  80%כי   Higginson טען 1977 מחלות אלו וכבר בשנת

)Higginson 1977(. שנים שחלפו מאז זוהו מאות גורמים סביבתיים כאלובמשך ה. 

להשתמש בבדיקת מצב ככל שהבנתנו את המערכות האפיגנטיות מתרחבת מתפתחת האפשרות 

סמן זה יכול . לו יתרונות על פני שיטות אחרותעשויים להיות כסמן ביולוגי שא .נ.ד-המתילציה של ה

זיהוי השוני במצב  . את השלב בו היא נמצאת לזהות במקרים מסוימים את קיום המחלה ולעיתים גם

זיהוי כבר השתמש בו להמתילציה הוא קל יחסית מבחינה טכנית ובעל רגישות גבוהה ועל כן ניתן ל

יתרון נוסף הוא בכך . נמוךעדיין בשלבים המוקדמים של המחלה כאשר מספר התאים הסרטניים 

על ידי בדיקת נוזלי גוף  וניתן לגלותם ניתששינויים מסוג זה ספציפיים לסוג הסרטן ולרקמה הסרט

להבדיל באופן מדויק בין למשל ניתן  כך .)Gupta 2004(ללא צורך בביופסיה מהרקמה הסרטנית 

  .)Woodson, O'Reilly et al. 2008(רקמה סרטנית  לרקמה שפירה בסרטן הערמונית 

מאחר ושינויים אפיגנטיים תורמים לתהליך הסרטני ניתן לחשוב על תהליכים להתערבות בשינויים 

ם יחיפוש אחרי מעכבים לשניומתקיים  )Kanwal 2010(אלו כדרך למנוע ואף לרפא מחלה זו 

 (DNA methyltranferase)ניסויים קליניים במעכב האנזים . מהאנזימים המעורבים בתהליך

DNMT  ל ההשותף בתהליכי המתילציה ש-DNA   לא צלחו לעת עתה באשר אלו שנוסו גרמו

מוצלחים  ,לפחות כרגע, נראים HDAC-הניסיונות לחפש מעכבים למאידך .  לתופעות לוואי קשות

בעיקר נכשלו כטיפול תרופתי  miRNA-הניסיונות להשתמש ב. פחות תופעות לוואיגורמים ליותר ו

 . לטיפול תרופתימתאימות פתח דרכי מתן בגלל חוסר יציבותם בגוף והקושי ל

 

הדיון שלעיל במערכות האפיגנטיות נועד לבסס את טענתנו כי הגנטיקה לבדה אינה יכולה להיות בסיס 

אנו רואים באופן ברור כי המידע הגנטי מוגבל ביכולתו לתאר . רפואה מותאמת אישיתאמין ליישום 

הגנום יוצר את . רך התפתחותושל האורגניזם ועל אחת כמה וכמה לנבא את ד יאת המצב הדינאמ

שיח מתמיד עם -מקיימת דו, מטבע ברייתה, ואילו זו, התשתית שעליה פועלת המערכת האפיגנטית

שאת דעותיהם תיארנו בתחילת הפרק הזה לא עמד כל הידע שנצבר " ספקנים"לרשות ה. הסביבה

בכך נראה כי יישום  .אך נראה שספקותיהם האינטואיטיביים היו מוצדקים, בעשר השנים האחרונות

 .חזון הרפואה האישית המבוסס על פרמקוגנטיקה הגיעה לקצה דרכו
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 .  לרפואה מערכתית רפואה מותאמת אישיתמ –פרק תשיעי 

 

 מבוא

 

כפי שקורה לעיתים בתחומי המדע והטכנולוגיה גם כאשר כיוון התקדמות מסוים מגיע למבוי סתום 

חזון הרפואה האישית חווה מצב זה כאשר תורת . וש הפעולהעשויה לחול תפנית המאפשרת את חיד

 . לעזרתו, Deus ex machinaמעיין ה כהמערכות נחלצ

 

נתאר את הדוגמאות הראשונות של יישום הגישה המערכתית בתחום זה פרק סעיף הראשון של ב

להרחבה של ו סכוונתנו לראיית האורגניזם כפועל תחת משטר של הומיאוסטאזי. הביולוגיה המודרנית

שתי גישות אלו השתלבו היטב בחקר הקיברנטיקה ומאוחר יותר בתורת . גישה זו לגישה האלוסטאטית

 . המאה העשריםהשנייה של המערכות שהתפתחה במחצית 

 

בסעיף השני נראה כיצד שילובה של ההסתכלות המערכתית יצרה הזדמנויות חדשות בחקר הביולוגיה 

שניסה להציע הסבר לדרך בה פועל האורגניזם מחקר רדוקציוני של רבות לאחר שנים . והרפואה

הציגה הגישה המערכתית נקודת השקפה כנובע ממרכיביו הכימיים ותכונותיהם הפיסיקאליות 

שאותם  emerging propertiesשלם זה מקנה למערכות . 'השלם גדול מסכום חלקיו'הוליסטית שבה 

חוקרים רבים פנו לתחום זה ויצרו את שטח המחקר . תה של המערכלא היה ניתן לפענח ממחקר חלקי

המאפיין המרתק שלכד את דמיונם של חוקרים רבים הוא . 'ביולוגיה מערכתית'החדש שנקרא 

מורכבות שהצדיקה לדעת אחדים מהם את הגדרתן , המורכבות הגבוהה של המערכות הביולוגיות

 . כמערכות כאוטיות

 

 את , מחדש, ענוחה של מורכבות זו עשוי ליצוריעיונות לפיהם פבסעיף השלישי של הפרק נתאר את הר

מותאמת ואכן עד מהרה אמצו נאמני חזון הרפואה ה.  אישיתמותאמת הבסיס  ליישום חזון הרפואה ה

אישית את הרפואה המערכתית אל חיקם ומצאו בה את התוספת החיונית לפרמקוגנטיקה עליה יבנה 

 .  זוןהבסיס האיתן שיאפשר את יישום הח

 

משביתי 'את התפקיד כפוי הטובה של  את הסיבות שאלצו אותנו לאמץ בסעיף הרביעי אנו מנמקים 

בסעיף זה אנו מונים מספר טיעונים שבגינם . ולטעון כי אין לציפייה זו על מה לסמוך' שמחה

י בחינה יתרה מזו אף נרחיב ונטען כ. בידי הגישה המערכתית כדי לתרום למימוש החזון ,לדעתנו,אין
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לקשיים ומימוש כלל -אישית אינו ברמותאמת מעמיקה של הגישה המערכתית תראה כי חזון הרפואה ה

 . הרפואה יש לחפש מזור במקומות אחרים הניצבים בפני החמורים 

 

בסעיף החמישי המסיים את הפרק והעבודה כולה ננסה להתוות מספר כיוונים לפיהם ימשיכו המחקר 

 .הבריאות להתקדם בשנים הקרובות והמשמעויות העשויות להיות לכךת ורפואי ומערכ-הביו

 

 

 . ואלוסטאזיס סהומיאוסטאזי

 

בפרקים קודמים תיארנו כיצד בתחילת המאה התשע עשרה החלה הביולוגיה להתגבש כענף של מדעי 

בכך אמצה הביולוגיה והרפואה המעבדתית את הגישה . החיים המיישם את השיטה המדעית

תהליך זה לא מנע סלילת נתיבים מקבילים שהציעו .  שהייתה שכיחה במדעי הטבע 436תהרדוקציוני

לפיו פועל  ניסח עיקרון Claude Bernard.  מבט כוללני יותר לבחינת הדרכים בהם פועל האורגניזם

מתחום הכימיה  Chatelier Le  עיקרון שווי המשקל של עיקרון זה מהווה הרחבה של , האורגניזם

 437.לוגיהלתחום הביו

 : וכדבריו 

 

“….all of the vital mechanisms ….have always one goal to maintain 

the uniformity of the conditions of life in the internal 

environment...”
438

 

 

 סעיקרון זה ונתן לו את השם הומיאוסטאזי Cannonניסח  1929שישים שנה מאוחר יותר בשנת 

)Cannon 1929(. כתנאי לחיים , ביולוגיהמשקל  האת עיקרון שווי תארת האנציקלופדיה העברית מ

 : תקינים

 

תכונתו של אורגניזם חי לקיים ולייצב בתוכו מערך מסוים וקבוע של גורמים ויחסים "

   439".פיסקאליים וכימיים למרות חילופי תנאי הסביבה והשפעותיהם עליו

                                                 
 Herman von  שהובל על ידיתהליך במדעי החיים מייחסים לשל השיטה הרדוקציוניסטית  'ההשתלטות'את  436

Helmholtz הוא הצהיר על  רצונו לבסס את הבנת התופעות . מגדולי הפיסיקאים והפיסיולוגים של המאה התשע עשרה

אלו תורגמו בהמשך למערכת שלמה של   דחייה-ים במונחים של כוחות משיכהפיסיקאלי-הביולוגיות על עקרונות כימיים

 .בהרחבה בפרקים קודמים שיטות מחקר שאת הצלחותיה תארנו

 .עיקרון זה מהווה גם הרחבה ואנאלוגיה לעיקרון האיזון הזכור מהרפואה העתיקה 437
438  )Gross, C. 1998( 
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עד גבול  -יוכל לקיים את האוטונומיה שלו הוא חייב להיות מסוגל למנוע ולתקןכדי שהאורגניזם 

. הפרעות הנגרמות לשווי המשקל במסגרתו הוא פועל ובכך להבטיח את פעילותו התקינה-מסוים 

כמו למשל באמצעות שחרור (בקרה הומאוסטאטית יכולה להתבצע על ידי שינויים פנימיים באורגניזם 

בקרה   .)כגון מעבר של זוחלים בעלי דם קר מאזור קר לחם(התנהגות  שינויו) הורמונים

, חומציות, רמת סוכר, על מגוון רחב מאד של מדדים גופניים כגון לחץ דםפקחת הומאוסטאטית מ

 . כמו גם על התנהגויות חברתיות ואישיות, משקל גוף

והמדידה של המשתנה  הוא מרכיב החישהאחד ה. למערכת  בקרה הומאוסטאטית יש מספר מרכיבים

מרכז הבקרה מעריך את . מרכיב זה חש  את רמת המדד ושולח מסרים למרכז הבקרה, הרלבנטי

מידת חשיבותם ומידת דחיפות הפעולה הנדרשת ושולח מסרי , המסרים המתקבלים ממרכיב החישה

 יבמרכ . 440עשויה להיות פשוטה ומידית 'הערכה'ה .הפעולההשני שהוא מרכיב הפעלה למרכיב 

 . מבצע את המהלכים שתפקידם להחזיר את המערכת לנקודת האיזון הרצויההפעולה 

מערכות הבקרה השליליות פועלות כדי . מערכות המשוב מתחלקות למערכות משוב שליליות וחיוביות

להחליש את האותות המתקבלים ולדכא את פעילותן כאשר הן גורמות לאורגניזם לחרוג מערכי שווי 

תפקיד המערכות החיוביות הוא להמריץ פעילויות כדי שהאורגניזם יתגבר על .  441םהמשקל הרצויי

מערכות אלו דוחפות את  האורגניזם על פי . תקלה או יוכל לבצע את תפקידו בתנאים יוצאי דופן

  . 442הצורך לפעול מחוץ לערכי השווי משקל

הביולוגית והרפואית אנו אף כי העיקרון ההומאוסטאטי הכה שורשים עמוקים מאד בראיית העולם 

הפשטת יתר של , במקרה הטוב, ביקורת הרואה בעיקרון זה. עדים לאחרונה לביקורת גוברת עליו

דוגמה להפשטת היתר ניתן למצוא במערכת בקרת הטמפרטורה של . המציאות הביולוגית והרפואית

 'תרמוסטאט'מתפקד כבמשך זמן רב נטען  כי בקרת חום הגוף מתבצעת על ידי ההיפותלמוס ה.  הגוף

שמשווה את חום הגוף בכל זמן נתון לערכים הרצויים וכאשר חום הגוף סוטה מהטווח הוא מפעיל 

גבוה או פיזור חום ) למשל באמצעות רעידות בלתי רצוניות(מנגנונים של שמירה והעלאת חום 

ת הטמפרטורה על בקרובדיעבד מתברר כי תיאור זה פשטני מדי באשר בפ. בעזרת הזעת יתרמהרצוי 

כל אחת באופן  -רשתות  עצמאיות המכוונות להגיב מספר של  -במקביל  -מתבצעת על ידי פעולה 

כתוצאה מכך בחינה של עקום  . )Romanovsky 2007(בטווחי טמפרטורה שונים  -שונה 

                                                                                                                                        
 ). 1961. י, לייבוביץ( 439

  

 כך פועלים רפלקסים רבים המגיבים כמעט מידית וללא התערבות מערכות גבוהות יותר 440

כדי להקטין את לחץ הדם ) לב , כלי דם, כליה(פעלה של איברים אחדים ה. למערכות משוב שליליות יש דוגמאות רבות441

גרימת שינויים ברמת ההזעה והשימוש , בדם השחרור אינסולין במטרה להוריד את רמת הגלוקוז, במקרה של יתר לחץ דם

 . רותלטיפול בשינויים בלתי רצויים בטמפרטורה של הגוף ועוד דוגמאות רבות אח) באמצעות רעידה(בשרירים 

442
והאותות שמגבירים את , דוגמאות למערכות משוב חיוביות הן האותות היוצרים קרישת דם במקרה שבו נפרץ כלי דם

 השימוש במערכות אלו נדיר יחסית  בהשוואה למערכות הבקרה השליליות. בתהליך הלידה oxytocin-הפרשת הורמון  ה
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רה במנגנונים עולה מאלגוריתמים  של בקשהייתה הטמפרטורה מציגה תמונה מורכבת בהרבה מזו 

 . פשוטים של היזון חוזר

מחלה , 'איזון'התפישה כי בריאות פירושה . מעבר לביקורת נקודתית זו עולות שאלות כלליות יותר

כבר , כפי שהראנו בפרק השני, רווחה, וריפוי נעשה באמצעות החזרת האיזון, פירושה הפרת האיזון

העיקרון ההומאוסטאטי מתרגם . בתורת המזגים ברפואה היוונית העתיקה ומצאה את ביטויה בין השאר

אמירה כללית זו למנגנונים פיזיולוגיים מוגדרים שמטרתם בכל זמן היא לאזן את המערכות השונות 

הקושי בשמירת האורגניזם במצב שווי המשקל גובר . בגוף מסביב לערכי שווי המשקל המתאימים לו

הוא הביטוי הקיצוני של כשל , מות, פי תפיסה זו על. והולך עם הגיל ומאפיין את תהליך ההזדקנות

ברב . ואולם המציאות כפי שאנו מכירים אותה מורכבת בהרבה.  443טיות מערכות ההומיאוסטאה

 ,ובודאי כאשר מדובר במחלות כרוניות המתפתחות במשך שנים רבות ללא סימפטומים ,המקרים

 .  'חולה'למצב של  'בריא' מדובר בתהליך רציף למדי שאי שם לאורכו הפרט עובר ממצב

 הכי האופי הסטאטי העומד ביסוד עיקרון ההומיאוסטאז, מנקודת מבט רחבה יותר טוענים המבקרים

. אינו עומד בהלימה לרעיון הבסיסי של האבולוציה שבה דווקא שינוי מתמיד הוא היסוד לשרידות המין

הוא לתקן סטיות ולשמר מצב מערכת בקרה שכל תפקידה , במלחמת ההישרדות  הנטושה בכל רגע

בסביבה בה יש תחרות מתמדת על משאבים ובה נדרשת  להיות יעילה  -בהגדרה  -אינה יכולה , קיים

על פי העיקרון ההומאוסטאטי , בנוסף לכך  .)Sterling 2011(בכל עת התאמה למצבים משתנים 

תכונה . את הסטיות מערכי שווי המשקל הרצויים -ובדיעבד -האורגניזם מתקן בכל עת ועל פי הצורך 

כמו למשל (זו נחותה בעליל ובלתי יעילה בהשוואה ליכולת למנוע שגיאות על ידי פעולה מקדימה 

האורגניזם צריך , כדי למנוע שגיאות). ויי תנוחה משכיבה לעמידה זקופהעלייה בלחץ הדם לפני שינ

לצורך הערכות כזו על האורגניזם להיות . להם ךלהיות בעל יכולת לצפות פני צרכים עתידיים ולהיער

בניית המשאבים . מוכן עם המשאבים הנדרשים כדי להיענות לאתגרים אלו מיד כשהצורך עולה

לכאורה ניתן .  ופה אינה יכולה להתבצע רק לאחר קבלת אותות מצוקההנחוצים לביצוע מטלה דח

אולם , לפתור בעיה זו באמצעות שמירה מתמדת על רזרבות גבוהות של משאבים לקראת שעת צורך

היא קיום רזרבות מינימאליות במערכות שונות רצויה הדרך ה. דרך זו היא בלתי יעילה בעליל

מהלכים כאלו מחייבים קיום יכולת הערכת מצב  . 444עת הצורךהמסוגלות לגבות אחת את השנייה בש

לכך יש צורך גם ביכולת של  תיאום בין התפוקות . ותיאום בין צרכים ברמה גבוהה יותר מזו המקומית

ידרש , כתוצאה ממאמץ, אם חלה עלייה בצריכת חמצן, כך למשל. של חלקים שונים ברמת האורגניזם

                                                 
המאפיין את מצב הבריאות מוצאת את " הסדר הטבעי"טייה מתפישה דיכוטומית זו שבה המחלה היא תמונת ראי של ס 443

" תחמושת"התרופות הן . (באי הסדר" להלחם"והרופא נקרא  - disorder –ביטוייה גם באחד השמות של מחלה באנגלית 

 )במלחמה זו

ליטר  22 בשעת מאמץ הצריכה עולה עד כדי. ליטר של דם מחומצן לדקה 1.2-שרירי שלד במנוחה צורכים כ, לדוגמה 444

גיוס זה . במקום לשמור רזרבות בהיקף הנדרש במערכת שרירי השלד מגויס הדם המחומצן הנחוץ מהכליות והמעי. לדקה

 .בלבד 1%ל  20% -גורם לכך שחלקם של איברים אלו בדם המחומצן שמספק הלב יורד מ
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. ויכולת החמצון של המיטוכונדריה של תאי השריר, הראות, של הלבבין התפוקות  -בו זמני -תיאום

,  באופן הדרגתי,  כתגובת תיקון -על פי המודל ההומאוסטאטי -אם השינויים בתפוקות היו מבוצעים 

 .)Sterling 2011(התהליך כולו היה בלתי יעיל , איבר אחרי איבר

 

שכלול כזה הוצע באמצעות מנגנון . הביקורת על העיקרון ההומאוסטאטי הביאה לשכלול עיקרון זה

התרומה המרכזית של .  Allostasis- stability through changeמורכב יותר שכונה אלוסטאזיס  

על פי המודל  .טאטי היא בהפיכתו של המודל ההומאוסטאטי ממודל סטאטי למודל דינאמיהמודל האלוס

על ידי הסטת הטווח של מצב שווי המשקל כך  המערכת מכיילת את עצמה מחדשהאלוסטאטי 

שמרכזו יהיה קרוב ככל האפשר לאזור שבו נמצאת המערכת בפועל ושאליו הגיעה כתוצאה מלחצים 

בכך אנו מנטרלים את הצורך לשלם מחיר מטבולי כבד ויעילות פגומה . כרונייםאקוטיים או  ,חיצוניים

במקום זאת  אנו מקבלים . של מערכת הנאלצת לפעול לאורך זמן מחוץ לטווחים הנורמאליים שלה

מודל דינאמי אשר אינו מאלץ את המערכת לעבוד מחוץ לגבולות יכולותיה ומאפשר לה לפעול 

המוח הוא . מוח-מערכת דינאמית משמעותית מחייבת קיום קשר הדוק גוף. ביעילות וברגישות מרבית

מעריך את חשיבותם היחסית וצופה , פנימיים וחיצוניים, האיבר המנטר כמות עצומה של נתונים

שינויים של  ,בניגוד למודל ההומאוסטאטי. אירועים עתידיים שהאורגניזם חייב להתכונן לקראתם

. המשקל אינם נובעים בהכרח מניסיון לשמור על הטווח רצוי אלא להפךהמדדים השונים מטווחי שווי 

לפי פרדיגמה זו ערכי שווי המשקל שהוגדרו . השינויים משקפים את הצרכים המשתנים בכל זמן נתון

במונחים של העיקרון ההומאוסטאטי  אינם אלא הערך לו זקוק הגוף בחלק ניכר מזמנו ואין לו כל 

את הערך הרצוי באמצעות מנגנוני ההיזון החוזר כוונן ופה את הצרכים מהמוח הצ.  משמעות אחרת

כך למשל כדי להשיג את זרימת הדם הרצויה באיבר מסוים ובזמן מסוים המוח מכוון . השלילי והחיובי

ומכוון את הכליה לאגור , מכווץ או מרפה את כלי הדם, את הערך הרצוי של פעימות הלב -בו זמנית  -

של מספר רב של מדדים פיסיולוגיים מייעלת מאד את  תההפעלה הסימולטאני. ומלחאו לשחרר מים 

 .תהליכי הבקרה

 : והוגדר כ" המעמס האלוסטאטי"ההתאמה המתמדת לתנאי החיים המשתנים גובה מחיר שכונה  

  

445"המעמס הביולוגי המצרפי המופעל על הגוף במאמציו להתאים עצמו לצרכי החיים"
 

 

יר זה הוא הסינדרום המטבולי שהזכרנו לעיל שבו ערכי שווי המשקל של אחת הדוגמאות למח

בתדירות , הסטה זו. המערכת מוסטים באופן ניכר כתוצאה מהענות זמנית לצרכים פנימיים וחיצוניים

שינוי בנסיבות יכול לבטל את . מוצאת את ביטויה בתחלואה מוגברת לאחר שנים, גבוהה ולאורך זמן

לכך נצפתה אצל נבדקים משבטי האבוריגינים באוסטרליה ששינו  תוגמה מעניינדו העומס האלוסטאטי

. ואי רגישות לאינסולין, יתר לחץ דם, באופן קיצוני את אורחות חייהם וסבלו כתוצאה מכך מהשמנה

                                                 
445   )Kuzawa, C.W 2005ׂ(  
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חזרה קבוצה זו למשך זמן לא ארוך לאורחות חייהם המקוריים נעלמו רב , כאשר במסגרת ניסוי, והנה

 .  סינדרום המטבוליהתופעות של ה

הרחק מערכי טווחי  'נתקע'בעוד שעל פי המודל ההומאוסטאטי מחלה מוגדרת כמצב בו האורגניזם 

הרי על פי המודל , שווי המשקל הרצויים ומנגנוני ההיזון החוזר אינם מסוגלים להחזירו למקומו

, מאידך "Optimal predictive fluctuations" -האלוסטאטי בריאות  מוגדרת כיכולת לשמור על 

כך . הגישה האלוסטאטית  ממליצה על חיפוש התערבויות שיחזירו את הגמישות לתגובה של המערכת

הורדה בצריכת , פעילות גופנית, למשל טיפול ביתר לחץ דם על פי גישה זו יהיה באמצעות הרזיה

זה יעיל בהורדת יתר  מחקרים  רבי היקף הראו כי טיפול מסוג.  הפסקת עישון וכדומה, אלכוהול ומלח

   .)Sacks, Svetkey et al. 2001(לחץ דם לא פחות מטיפול תרופתי 

 
  Systems Biology -ומערכות ביולוגיות, מערכות

 
העקרונות ההומאוסטאטי והאלוסטאטי שתוארו לעיל בוחנים את עולם החי מנקודת מבט רחבה יותר 

ואכן למרות השתלטותה של זו על המחקר במדעי . יתמנגנונ-מזו שניתן לקבל בגישה הרדוקציונית

 'הוליסטיות'הטבע לא נעלמו מעיני חוקרים רבים נקודות מבט רחבות יותר שזכו לכינוי 

 :  J.C. Smutsכך כתב בתחילת המאה העשרים החוקר הדרום אפריקאי 

 

מנקודת השקפתו הטבע מורכב .....בשלמותםהטבעיים הוליזם מתייחס אל העצמים "

והללו ....שלא ניתן לפרקם באופן מלא לחלקיהם.... צמים קונקרטיים ונפרדים מע

חיבורם לא ייצור את את העצם בשלמותו ולא יישקף ......רק סכום חלקיהם םאינ

446"את אופיו ואת התנהגותו
 

 

את ההוליזם כנטייה בטבע ליצור שלם שהינו גדול מסכום חלקיו על ידי  Smutsכתוצאה מכך מגדיר 

  Bertalanffy 447תפישה זו עומדת בניגוד לגישה הרדוקציונית כפי שכתב . ציה יצירתיתאבולו

 ,General System Theory"במבוא לספרו מהחוקרים המובילים בתחום מחקר המערכות 

Foundations Development, Applications " בו תאר את המגמה הרדוקציוניסטית 1969משנת

 :ערכת מתוך הכרת מרכיביהכמתיימרת להבין את פעילות המ

 

בניסיון לפרש את התצפיות על ידי צמצומם ליחסי הגומלין שבין חלקיהם הייסודיים "...

448"ובחינת תכונותיהם באופן בלתי תלוי האחד מהשני
 

 

                                                 
446 )1996Simon,A .H  ( 

447   1901-1972  Ludwig von Bertalanffy 

448 )Bertalanffy, L. 1969( 
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מובן כי גם הדוגלים הקיצוניים ביותר בשיטה הרדוקציונית מכירים בעובדה כי בכל מערכת טבעית 

שרי גומלין בין חלקיה אותם יש לקחת בחשבון אם ברצוננו לקבל תמונה כמו גם מלאכותית יש ק

אולם אין הם מקבלים בהכרח את הטענה כי קשרי גומלין . המשקפת באופן מלא את מבניה ופעולתה

תכונות , יש תכונות ייחודיות משלו שאינן נובעות רק מסכום חלקיו 'שלם'אלו עשויים לגרום לכך של

אלו הדוגלים בגישה ההוליסטית  ,מאידך. כאשר בוחנים את המערכת בכללותהעליהן ניתן ללמוד רק 

מהיכן שואבת המערכת את התכונות , לאמור. חייבים להתמודד עם שאלת המקור של ייחודיות זו

המיוחדות לה שאינן מתקיימות בחלקיה השונים וכיצד יוצאים אלו לאור כאשר החלקים משתלבים 

בה של הויטאליסטים לשאלה זו הייתה פשוטה באשר היא ייחסה את התשו. ליצירת המערכת השלמה

בספרו . מושגים שרווחו בפילוסופיה של הטבע כבר בימי יוון העתיקה, 'אנרגיה', 'נפש'המקור לקיום 

Creative Evolution  הציע   1907משנתBergson
גרסה , כחלק משיטתו הפילוסופית הכללית,  449

. המניע את ההתפתחות בטבע 'דחף חיוני'מעין  élan vitalקיום של  מודרנית למקורות אלו באמצעות

דחף חיוני מסתורי זה ).  Darwinדחף שבאמצעותו ניסה להציע הסבר חליפי לתורת האבולוציה של (

המתאר באופן ניטראלי וחסר '  emergence'–נשאר בגדר מושג מטאפיסי ולכן הוחלף במושג חדש 

כאשר עוברים מלימוד חלקי ' יוצאות לאור'פעה לפיה התכונות החדשות קונוטציות מטאפיסיות את התו

משתמש במושג זה כדי לנסח את המחלוקת בין  Konopka. המערכת להתבוננות במערכת השלמה

 :  הגישה הרדוקציונית לגישה ההוליסטית

 

על ידי מחברים בעלי השקפות  emergenceבמהלך ההיסטוריה הארוכה שלו אומץ המונח "

כפי שהדבר , המונח היה פופולארי במיוחד אצל הויטאליסטים שאצלם. וסופיות מגוונותפיל

לפירוש זה  היו שותפים גם רב . היה זה עיקרון מטאפיסי, בולט בכתביהם של ברגסון ואחרים

מנוגד במהותו לרוח .... emergence-עיקרון ה"ציין כי  J.B.S. Haldane. מתנגדיהם

מאופיין על ידי שלוש  emergence-נובעת מכך שעיקרון ה הסיבוה להתנגדותו". המדע

הראשונה שבהן היא הטענה שעיקרון . תהמכאניסטיגישה תכונות העומדות בסתירה ישירה ל

השנייה . מרכיב חדשים שלא התקיימו קודם לכם/מחייב היווצרות של תכונה emergence-ה

ים ולא רק כמותיים בהשוואה היא הטענה שלתכונה חדשה כזו יש מאפיינים חדשים איכותי

לא על פי תפישה זו הטענה השלישית היא כי . למה שקיים בחלקיה השונים של המערכת

. לנבא מה תהיינה התכונות החדשות הללו,לא רק באופן מעשי אלא גם מבחינה עקרונית ,ניתן

 450" זאת גם אם היה בידנו ידע מלא ומפורט על מצב היקום

 

הקיברנטיקה . באמצע המאה העשרים הביאה לידי ביטוי זווית ראיה זו תורת הקיברנטיקה שהתפתחה

שהחלה בלימוד מערכות בקרה באמצעות של מנגנוני משוב והיזון חוזר עברה לעסוק במגוון של 

                                                 
449 Henri-Luis Bergson 1859-1941 

450   )Konopka, K.A 2007 (10' עמ. 
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רחב ביותר ויכול לכלול כל ' מערכות'המונח . מצבים מורכבים והתפתחה לכיוון של תורת מערכות

מערכות , המילים שבשפה, כגון, תלות הדדית להשגת מטרה מסוימתאוסף של עצמים הפועלים מתוך 

Weiner אחד התורמים החשובים לתחום. ומערכות ביולוגיות, מכאניות
טען בספרו  ,451

Cybernetics   מכאניות וביולוגיות(כי בקרה באמצעות היזון חוזר מאפשרת למערכות   1948בשנת (

ביסודו של דבר מדובר בתהליך של רכישת . נהלבצע מטלות ולהתאים את עצמן לסביבתן המשת

 . )Weiner 1948( עיבודה ותגובה לה במטרה להשיג את מטרות המערכת, אינפורמציה

Shannonענף אחר של מחקר המערכות פותח על ידי 
רת שהקדיש את עיקר עבודתו לפיתוח תו 452

תורת האינפורמציה  עוסקת בחקר . האינפורמציה כענף של המתמטיקה השימושית והנדסת חשמל

כל אלו . דחיסתו והעברתו, אחסונו, קידודו, הכמותי של התהליכים והחוקיות  בתחום עיבוד המידע

יים מכאנ-התקנים אלקטרו, נמצאו ככלים חיוניים בפיתוח וניהול מערכות בתחומים הנדסיים רבים כגון

עד מהרה הפכה . ותקשורת המונים, כלכלה, מערכות חברתיות, מערכות תקשורת, מורכבים

 :אותו הזכרנו קודם  Bertalanffyלמושג נדוש כפי שכתב " מערכת"ה

  

אם ינסה מישהוא לנתח רעיונות פופולאריים ומונחים שבאופנה הוא ימצא את המונח "

ל תחומי המדע והתפשט לשיח הפופולארי המונח חדר לכ. במקום גבוה ברשימה' מערכות'

 "ולתקשורת ההמונים

 

 

התקיימו גם במחקר במדעי החיים וברפואה וגרמו לקיטוב , הרדוקציונית וההוליסטית, שתי גישות אלו

בין   "Holism in Twentieth Century Medicine"במאמר בשם  Rosenbergכפי שמתאר 

 . ישה ההוליסטיתגנוניות לבין התפמנ-הגישות הרדוקציוניות

 

הפניה לערכים הוליסטיים ברפואה של המאה העשרים העמידה זה מול זה את הרופא ליד " 

את החולה כפרט המהווה חלק , את הרפואה כאומנות לעומת מדע, מיטת החולה מול המעבדה

  453."מהאוכלוסיה מול היותו צבר של מנגנונים מופרדים

 

והאלוסטאטי שהבאנו לעיל קל לראות כי הם אינם בוחנים  ההומאוסטאטי, מהתיאור של שני המודלים

באופן בדיד פעולה זו או אחרת של האורגניזם אלא מנסים ללמוד את הדרך בה חלקיו השונים פועלים 

לאורך  השעצם פעולת, שני מודלים אלו  בוחנים את האורגניזם כמערכת פועלת. זה עם זה וזה על זה

על אלו הקיימות בכל אחד  נוספתתכונה זו . ההיכולת לאזן את עצמזמן תלויה בתכונה נוספת  והיא 

                                                 
451 Norbert Weiner-1894-1964 

452 2001Claude Shannon 1916- 

453 )Rosenberg, C.E 1996ׂ (336' עמ 
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בתמצית זוהי נקודת המוצא של הגישה ההוליסטית ששמה את הדגש על הסתכלות . בנפרד המחלקי

ואינו ניתן להבנה מלאה מלימוד חלקיו  'השלם גדול מסכום חלקיו'כוללת של המציאות באשר לדבריה 

. השתלבו מודלים אלו בשיטות המחקר שנרכשו מתחום הקיברנטיקה לאור זאת קל להבין כיצד. בלבד

גם המעבר מהתפישה ההומאוסטאטית  לאלוסטאטית השתלב היטב בהתפתחות הקיברנטיקה לכיוון 

כל אלו יצרו היזון הדדי ויחסי גומלין בין המחקר הביולוגי להתפתחות תורת .  תורת המערכות הכללית

 .Systems Biology)(נף מדעי חדש שנקרא ביולוגיה מערכתית המערכות שהתלכדו לכדי יצירת ע

ופענוח הקוד  ,ביליון הבסיסים שלו תפענוח המבנה המלא שלו על כל שלוש, א.נ.ד-גילוי מבנה ה

 Chong(אפשר להפוך את הביולוגיה למדע של אינפורמציה  )Jardon 2005(שמבטאים בסיסים אלו 

אלו נרמזו  . )Hood 2003("  קומפלמינטאריות"ו, "תדיגיטאליו", המבוסס על שני מאפיינים )2002

ועל יסודות אלו נבנתה  )Watson & Crick )Watson and Crick 1953כבר במאמר הראשון של 

וממנו לייצור .  א.נ.ר-באמצעות הקוד הגנטי ל. א.נ.ד-הדוגמה הראשית של מעבר האינפורמציה מה

א אינפורמציה הנוגעת .נ.מכיל הד, לייצור החלבונים בנוסף לאינפורמציה המקודדת בצופן. החלבונים

 454ובאורגניזם כולו, ברקמה, והיכן יתבטאו גנים אלו בתא, מתי, למערכות הבקרה  הקובעות כיצד

שלשם הבנתה  'מערכת'השילוב שבין שתי מערכות אינפורמציה אלו תואם את הדרישות הבסיסיות של 

, תאים, מערכות ביולוגיות יכולות לכלול מולקולות .נחוצה ידיעה בדבר הרכבה ודרך השליטה בה

 . אורגניזמים שלמים ומערכות אקולוגיות, איברים

מנתח  הוא אחד מהחוקרים הבולטים בתחום הביולוגיה המולקולארית  Leroy Hoodבמאמר שפרסם 

תחום זה   הםלדברי .)Weston and Hood 2004(את מהות המחקר בתחום המערכות הביולוגיות 

יחסי הגומלין שבין מרכיבי המערכת והתוצאות הנובעות מהפרעה למערכת הנגרמת עקב  חוקר את

ניתוח כזה עשוי לסייע לנו להבין את דרך תפקוד . מוטציות גנטיות או עקב שינוי בתנאי הסביבה

 . המערכת כולה ואת תכונותיה

 נוביא לשינוי עצום ביכולתעשוי להלה של המערכות הביולוגיות ודרך הפעו, התפקוד, פענוח המבנה

כיצד ניתן , כיצד ניתן לנבא נטייה לפתולוגיה, להבין במה שונה מצב פתולוגי ממצב של אורגניזם בריא

מאחר והרב המכריע של תפקודינו מופעל על ידי חלבונים . למנוע פתולוגיה או לטפל בה בדרך מיטבית

קיפול לא ,  םצד הפתולוגיות השונות מוצאות את ביטוין ביצירת חלבונים מוטאנטיחשוב יהיה להבין כי

 . א לא תקינות.נ.חלבון או חלבון ד-נכון שלהם ויצירת אינטראקציות חלבון

כיום החיפוש אחרי . נצטרך לפתח סמנים ביולוגיים מתאימים,  Hoodאומר , לצורך השגת מטרות אלו

הרדוקציה לרמת המולקולה הבודדת כנראה מוטעה מאחר . ודדותסמנים כאלו מתמקד במולקולות ב

להסתמך על חייבו אותנו ויש לצפות כי מערכות מורכבות הפועלות בעת ובעונה אחת בדרכים שונות י

 . סמנים המורכבים משוני בביטוי של מספר רב של גנים וחלבונים

                                                 
בתהליך (זמן שבין מיליונים של שנים   במאמר מוסגר מן הראוי לציין כי מפליא כיצד אינפורמציה זו פועלת בטווחי 454

 ).בתהליכים פיסיולוגיים(ובאלפיות השנייה ) בתהליך ההתפתחות של האורגניזם(שנים אחדות , ) האבולוציה
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הביולוגיה המערכתית וראו בו  את הענף החדש של, מצדדי החזון של הרפואה האישית אמצו אל לבם

נטען כי  2007משנת  )Hood 2007(במאמר טיפוסי . את אחד הנדבכים החשובים בהגשמת חזונם

. המערכתית היא להביא לשינוי בדרך בה תפעל הרפואה במאה העשרים ואחת המטרה של הביולוגיה

הרפואה של היום צרת אופקים בגלל מיעוט ההבנה בשונות האישית ובשונות בין המופעים השונים של 

. הרפואה של המחר תשנה זאת  בעזרת הכלים שתספק הביולוגיה המערכתית. המחלה בתנאים שונים

הכרת המבנה הגנטי המפורט של הפרט תיתן בידי הרופא כלים לנבא את . םאלו יפעלו בשני מישורי

, לאורך זמן, לכך יצטרפו סמנים ביולוגיים שיאפשרו לרופא לנטר. עתידו הרפואי המשוער של הפרט

התפתחות מצבי מחלה כתוצאה מפגמים גנטיים או כתוצאה מהשפעות שליליות , את מצבו של הפרט

תאפשר הכרה מעמיקה של המערכת הביולוגית של הפרט גם הבנה  ,במישור השני. של הסביבה

מעמיקה בדרך בה יגיב הפרט לטיפול רפואי כלשהו ובכך תתאפשר התאמה מיטבית של דרך הטיפול 

אך אחוז בודד זה הופך אותנו לשונים , כל פרט שונה מרעהו באחוז אחד לערך של המבנה  הגנטי. בו

מכאן . השוני נמצאת בבסיס המחקר של הביולוגיה המערכתיתהכרת והבנת משמעות . מאד זה מזה

כי אחת המטרות המרכזיות של המחקר בביולוגיה מערכתית היא יצירת , לדעת בעלי החזון, נגזר

 . זיהוי וטיפול לכל פרט בהתאם למאפייניו הייחודיים, היכולת להתאמה אישית של האמצעים למניעה

 

  Complexity -מורכבות 

 

בביולוגיה וברפואה מחייב התייחסות למאפיין מובהק של מערכות רבות והוא ' מערכתי'כל דיון 

 Made of (usually several)": מילון אוקספורד מגדיר מערכות מורכבות ככאלו ש. 'המורכבות'

closely connected parts" והשני , ריבוי חלקים במערכת ,האחד:  הגדרה זו כוללת שני מרכיבים

הגדרה זו מניחה כמובן מאליו כי הפרדת  המרכיבים . בין החלקים השונים, ויחסי גומלין ,קיום קשרים

הנחה זו עשויה להקשות על האפשרות . זה מזה וביטול הקשרים בניהם תגרום בהכרח להרס המערכת

במאמר קלאסי בשם . ללמוד על מהותה המדויקת באמצעות מודלים המדמים את חלקיה הנפרדים

Science and Complexity"  " על ידי  1948שפורסם בשנתWeaver
מנתח המחבר את מושג  455

עד למאה העשרים עסקה הפיסיקה בעיקר בחקר . המורכבות בהקשר של המחקר המדעי בעת החדשה

החוקיות שהתגלתה במערכות . ומטען חשמלי, מהירות, זמן, הקשרים בין משתנים מעטים כגון כוח

תגליות אלו . שוואות המתארות את היחסים בניהם באופן כמותיאלו בוטאה באמצעות מ 'פשוטות'

עשרה החלה הפיסיקה -במחצית השנייה של המאה התשע. הניבו עושר עצום של ידע וטכנולוגיה

דוגמה לכך היא גז במיכל המכיל מספר עצום . לעסוק במערכות שהכילו מספר גדול מאד של מרכיבים

, אקראית, )erratic(התנהגותם בלתי יציבה , ם האחד בשניחלקיקים אלו אינם קשורי. של מולקולות

כבעלות מורכבות בלתי  Weaverלדברי  תמערכות אלו מאופיינו. ובמקרים רבים לגמרי בלתי ידועה

את החוקיות של התנהגות מערכות כאלו לא ניתן לנסח . -"Disorganized Complexity"מאורגנת 

                                                 
455 Warren Weaver 1894-1978 
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למרות זאת ניתן . בין מרכיבי המערכת) אינם קיימיםש(באמצעות משוואות המתארות את היחסים 

בדייקנות גבוהה לא פחות מאשר זו   -באמצעות שימוש בכלים סטטיסטיים  -לתאר את תפקודה 

דוגמאות ידועות מאד לחוקים שנוסחו . המאפיינת את חוקי הפיסיקה הקלאסית מעוטת המשתנים

 . הבאמצעים אלו הם חוקי הגזים וחוקי התרמודינאמיק

מערכות שגם בהן יש מספר גדול של חלקים אך אלו קשורים   Weaverבניגוד למערכות אלו מציב 

 Weaverערכות אלו מייצגות לדברי מ. )Weaver 1948( בניהם ויחד יוצרים את המערכת השלמה

כל ניסיון לתאר את מערכת כזו באמצעים    Organized Complexity'  'מורכבות מאורגנת'

, מורכבותה, בגלל מספר החלקים הגדול במערכת. תמתמטיים מחייב שימוש במשוואות שאינן ליניאריו

לטפל בהן באמצעים נומריים  והשתנותה המתמדת לאורך זמן משוואות כאלו אינן פתירות והניסיון

 שאינן'גם השימוש בשיטות סטטיסטיות שנמצא כה יעיל במערכות . קשה ביותר עד בלתי אפשרי

אינו אפשרי באשר התנאי להצלחתן של שיטות אלו היה העדר גמור של קשר בין החלקים  'מאורגנות

פתחויות הטכנולוגיות בעת ההת. 'מערכות מאורגנות'תנאי זה אינו מתקיים ב . המרכיבים את המערכת

הופכות גם מערכות שנבנו בידי אדם   תמכאניו-האחרונה המשלבות מחשבים יחד עם מערכות אלקטרו

  :ניסח זאת כך    Arthur Clarkסופר המדע הבדיוני . למתאימות להגדרות אלו

"Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic
456

      

  

כאשר משווים את מהירות הטיסה . המורכבות אינה נקבעת בהכרח על ידי גודלה הפיסי של המערכת

סדרי גודל ולמרות זאת  12-והמסה של המטוס לזה של זבוב הפירות נמצא כי הם שונים זה מזה ב

 . 457מורכבותם מתחייבת מהצרכים הפונקציונאליים הבסיסיים שלהן

ביתר פירוט את שאלת הקשרים בין חלקי המערכת ואת השפעתם  ניתוח שלעיל מחייב אותנו לבחוןה

אם נתאר באמצעים גראפיים את המבנה הגבישי של מוצק , כך למשל. על מורכבותה של המערכת

זו דרך . נקבל צמתים המייצגים את האטומים בגביש שכל אחד מהם קשור לצמתים אחרים במערכת

פשטות המערכת נובעת . 'פשוטה'ג מערכת שונה לתאר את העובדה כי המבנה הגבישי מייצ

מצב . מהסימטריה שלה המאפשרת לתאר את כולה באמצעות ידיעה של מספר קטן מאד של נתונים

בכל מערכת מגוונת ומורכבת נמצא מספר . 'מורכבות מאורגנת'שונה לגמרי קיים במערכות בעלות 

 . צמתים-גדול מאד של חלקים

 

                                                 
מערכות הקשורות ביניהן ברשת בקרה -תת 150.000מכיל מעל  Boeing 777מטוס  מדגם   Cseteדוגמה לכך מביא   456

ההצלחה של המערכת מתבטאת דווקא בכך שהנוסע אינו מודע כלל למורכבות זו . מסועפת המהווה את ליבו של המטוס

 .גבוהה שלוכשם שהאורגניזם אינו מודע כלל לרמת המורכבות ה

457
המובילה לאופטימיזציה שלהם " מתכנסת האבולוצי"ניתן לזהות תהליכים של , ההנדסית והטבעית, בשתי המערכות

ההשוואה בין זבוב הפירות למטוס מצביעה על כך . באופן שהגידול במורכבות משפר את תפקודיה ופועל לשיפור חוסנה

 . נו בידי אדם נושקות למורכבות שייצר הטבעמכאניות שתוכנ-שגבולות המורכבות במערכות אלקטרו
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, האורגניזם. דוגמאות מובהקות למערכות מורכבות מאורגנותהמערכות הקיימות בעולם החי הן 

הרקמות ואפילו התאים מכילים מספר גדול מאד של מרכיבים שבניהם מתקיימים קשרים רבים ויחד 

מערכות מורכבות ומאורגנות אלו מכילות  . הם יוצרים את המערכות בעלות המורכבות המאורגנת

האורגניזם מתפתח ומארגן את עצמו כשהתוצאה . עולהמערך של רשתות גנטיות הפועלת בשיתוף פ

 Barabasiביטוי לכך נמצא בדברי  . היא מערכת אינטראקציות אופקיות ואנכיות מורכבת ביותר

 " המדע החדש של רשתות –קישורים "בספרו 

 

אבל אנחנו רחוקים יותר , עכשיו אנחנו יודעים כמעט כל מה שאפשר לדעת על החלקים"

מתברר שההרכבה מחדש סבוכה הרבה יותר מששיערו . הטבע בשלמותו פעם מהבנת-מאי

אנחנו מתנגשים בקיר החזק של , מאחר שבחרנו ברדוקציוניזם: הסיבה לכך פשוטה. המדענים

. שיש רק דרך אחת להרכיבו בחזרה, למדנו שהטבע אינו תצרף מתוכנן היטב. המורכבות

ם רבות ושונות ויידרשו מיליוני שנים במערכות מורכבות הרכיבים מתאימים זה לזה בדרכי

הוא . והטבע מחבר את הפיסות בחן ובדייקנות שהתחדדו במשך מיליוני שנים -לנסות את כולן

עושה זאת תוך ניצול החוקים הגורפים של ארגון עצמי ששורשיו עודם בגדר תעלומה 

   458"בשבילנו

 

& Erdosהחוקרים 
459

Renyi
מת את תיאורית הרשתות פתחו בשנות החמישים של המאה הקוד 460

אם לפנינו רשת מסובכת שלא ניתן לתארה במונחים . זו קשרה מורכבות לאקראיות. האקראיות

. קוראת לנו תורה זאת לתאר אותה כמורכבת וכאקראית) למשל באמצעות חוקי סימטריה(פשוטים 

ברשתות . רשתות תקשורת וכלכלה כולם סבוכים דיים כדי שיעמדו בדרישות אלו, התא, החברה

ולעקומה זו יש ). עקומת פעמון(אקראיות התפלגות מספר הקישורים של הצמתים תהיה פואסונית 

 .  מקסימום המאפיין את הסקאלה של המערכת

שהזכרנו לעיל חלקו על תיאורית הרשתות האקראיות וטענו כי   Barabasiחוקרים אחרים ובתוכם 

על פי חוק זה יתקיימו מספר קטן מאד של . חזקהבמציאות  פועלות הרשתות המורכבות על פי חוק ה

מספר זה ידעך במהירות והרוב המכריע של הצמתים יהיו בעלי . צמתים בעלי קישוריות גבוהה מאד

אין בכוונתנו או אף ביכולתנו לחוות דעה . קישוריות נמוכה ועל כן מערכת זו תהיה חסרת סקאלה

די אם נאמר כי בין כך ובין כך המסקנה . פיםמה עוד שמאז נוספו לה רבדים נוס, במחלוקת זו

המקובלת כיום על חלק נכבד מהחוקרים היא כי הביולוגיה עברה לשלב בו היא עוסקת במערכות 

 . תדינאמיות ושאינן ליניאריו,מורכבות

                                                 
 16' עמ). 2002. ל-.א, ברבאשי 458

459 Alfred Renyi 1921-1970 

460 Paul Erdos 1913-1996 
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נוגעת לשאלה האם ניתן לאפיין מערכות , שגם בה איננו מעיזים להביע עמדה, מחלוקת נוספת

מערכות כאוטיות רגישות מאד לתנאי ההתחלה שלהן  . 461ת הפועלות באופן כאוטיביולוגיות כמערכו

אפקט . (באופן ששינויים קטנים בהם יכולים לגרום לשינויים גדולים מאד בהתנהגות המערכת

לא מחזורית ומאחר ולא ניתן לקבוע בדיוק מוחלט , מאחר ולמערכות אלו יש תנועה מורכבת). הפרפר

בניגוד למה (מערכות כאוטיות אינן . ניתן גם לנבא את התנהגות המערכתאת נקודת ההתחלה לא 

מבט מקרוב יראה כי מתקיימת  בהן רמה   .סדר מוחלט-מערכות בעלות אי) שמשתמע לכאורה מהשם

מסוימת של ארגון וסדר המתבטאת בכך שההתנהגות הכאוטית מוגבלת לאירועים מסוימים שאליהם 

בכך נוצרים מבנים עמידים לאורך זמן  . 462'מושכים מוזרים'נים אלו מכו, המערכת שואפת להגיע

כתוצאה , לעיתים, ואולם. משתנים ומסוגלים להתאים את עצמם לסביבה, המתקשרים עם סביבתם

עשויות מערכות אלו  ) שאיננו יכולים לנבאן(מהפרעות זעירות ובהתקרבן לתנאי שפה מסוימים 

מאחר וכאמור המערכות ). מדויקת איננו יכולים לנבאשאת מהותם ה(לעבור שינויים קיצוניים 

  463הכאוטיות נעות בצורה מורכבת ולא מחזורית תנועה זו יוצרת מסלולים  פרקטלים

)Wlodzimierz 2007(.   פרקטלים בטבע נוצרים בדרך כלל על ידי מערכות כאוטיות) תצורות של

הממלאים תפקיד חשוב במערכות  'מושכים המוזרים'ול)  עננים ורוחות, קו החוף, מזג האוויר, הרים

ומבנים פרקטלים  תופעות כאוטיות מתייחסות למימד הזמן. הכאוטיות יש גיאומטריה של פרקטלים

 .  וחסרות סקאלה תליניאריו-מתקיימים במרחב ושניהם מאופיינים על ידי מערכות דינאמיות לא

נטען כי מערכות ביולוגיות מזכירות  )Varela M 2010( 2010בשנת   Varelaבמאמר שפרסם 

המחבר . ומבנים רבים באורגניזם מזכירים את המבנים הפרקטלים 'כאוטיות'בהיבטים רבים מערכות 

ומערכת כלי הדם , הבנויות באופן דומה למבנים  פרקטלים כגון מערכת הסמפונותמזכיר רקמות בגוף 

בניית הרקמות באופן זה מאפשרת לדעת . של נימי הדם םהמתפצלת בהתמדה עד למבנים הקפילאריי

כך למשל המעברים בין כלי הדם בעלי המבנה התלת מימדי . המחבר השגת יעילות תכנונית גבוהה

מתאימים את , על פי אלגוריתמים פשוטים, ממדית מתבצעים באופן רציף-למערכת הדיפוזיה הדו

המחבר מציין כי בשנים האחרונות נעשה . עצמם למגבלות המרחב ועמידים מאד כנגד פגיעות חיצוניות

    .שימוש בטכניקות הרווחות בתחום הכאוס בלימוד מערכות פיסיולוגיות ובמחקר של מחלות

                                                 
והשימוש בו מסובך יותר  בגלל המטען הרגשי שהוא נושא " מערכת"הפך לנדוש לא פחות מהמושג " כאוס"המונח  461

. מקור וכדומה, תחילת דבר, מקור המילה יווני והיא מציינת פתח). שימוש שאין לו קשר למשמעותו המדעית(, אתו

 . כל היצירהשהיה אל הכאוס שהינו המקור ל Nunבמצרים האל הנשגב ביותר היה 
מ שלהם שכונו "מערכות פשוטות מתכנסות למצבי שוו. התנהגות מערכות כאוטית מוגבלת לאירועים מסוימים 462

מיפוי המושך המוזר . בהיותם בעלי אופי פרקטלי" מוזרים"במערכות כאוטיות המושכים הם . של המערכת" מושכים"ה

מלא מעגלי , משתנה, מתנועע, המתפתל, "מושך מוזר"קיים  בכל אורגניזם בריא. מראה שהתנהגות המערכת בלתי צפויה

ומעגלי משוב שליליים הדואגים לכך שהתהליך לא יגלוש , משוב חיוביים הדוחפים את המערכת לכיוונים חדשים

 .שתהרוס אותו, לאקראיות צרופה
 Benoit(  בידי מנדלברוט) ואף קבל את שמו(חקר פרקטלים התקיים כבר במאה השבע עשרה אך הבשיל  463

Mandelbrot 1924-2010 (בשנות השבעים של המאה העשרים.   
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מעשרים מחקרים באינדיקציות רפואיות שונות בהם נעשה שימוש  למעלה Varekaמצטט במאמרו 

דוגמאות לכך נמצא בעבודות על .  ליניארית וגיאומטריה של פרקטלים-בטכניקות של דינאמיקה לא

  )Aziz and Arif 2006(מערכות ניורודגנרטיביות   )Abasolo, Hornero et al. 2006(שיטיון 

גם  .  )Hornero, Aboy et al. 2005(ושבץ מוחי  )Churruca, Vigil et al. 2008(סכרת  

Wlodzimierz  לטות בביולוגיה הן  מערכות כאוטיותסבור כי המערכות השו  )Wlodzimierz 

אקראית לחלוטין באשר בהיותה כזאת כדוגמה טוען המחבר כי המוח אינו יכול להיות מערכת . )2007

באותה מידה המוח אינו יכול להיות מערכת מסודרת . המח לא היה יכול לתמוך בפעילות רצונית

לכן המוח חייב להיות מערכת כאוטית . להיות יצירתי ודטרמיניסטית באשר הדבר היה מונע ממנ

של כירידה באופי הכאוטי ת התפרצויות של מחלות נפש יכולות להיות מוסברו. שאינה ליניארית

באופן זה יפעל הכאוס במוח הבריא למנוע . המוח שיגרום לתנועות החוזרות על עצמן באופן כפייתי

יפקח באופן דינאמי על אותות , ישחזר בקלות דפוסי פעולה מועילים, נפילה לדפוסים אובססיביים

והחשוב מכל יוכל להתארגן , טאטישמגיעים אליו ויפעל באורח הומיאודינאמי בניגוד לדפוס הומיאוס

כי לא ניתן להגדיר את המוח   Simonמאידך טוען . בצורות חדשות שיאפשרו חדשנות ויצירתיות

 כמערכת כאוטית ולעומת זאת הוא חושב כי היא מתאימה דווקא לתיאור פעולתו של הלב הבריא

)Simon 1996(. 

הרואה במחלה מצב של  תפיו את המוסכמות של החשיבה הרפואית הקונבנציונאלי רעיון ההופך על

מאחר ולדעת המחבר המערכות הביולוגיות השכיחות מורכבות .   Valeraהציע ) disorder(סדר -אי

יתכן כי דווקא אובדן , או בקצרה כאוטיות, בלתי ניתנים לניבוי, סדירות-בעלות מאפיינים של אי, מאד

יכול להוות סימן לתחלואה כאשר כתוצאה מתהליך פתולוגי תאבד היכולת למענה מורכב  סדירות-האי

לאחרונה פותחו אלגוריתמים המבטאים . לאתגרים של הסביבה תהליך שיוגדר בסופו של דבר כמחלה

הוא טוען כי שימוש באלגוריתמים אלו רומז לכך  שתהליכים פתולוגיים . סדירות של מערכות-את האי

-כך למשל אם נבחן את רמת האי. סדירות-וח כהזדקנות אכן כרוכים בירידה ברמת האיארוכי טו

סדירות קשורה לעלייה -סדירות של העקום במערכת בקרת החום  נמצא כי ירידה של רמת האי

 Varela, Churruca(זאת ללא קשר עם מידת הטמפרטורה שלהם , בתמותה של חולים במצב קריטי

et al. 2006(. אלא מעניקה לו מורכבות  סטענה זו איננה מבטלת בהכרח את רעיון ההומיאוסטאזי

 . ועומק רבים יותר וכלים חדשים המאפשרים הבנה יותר טובה של המערכות

השפעה חתרנית תחת , Valeraיש לדעת , לתפיסה כי המערכות הביולוגיות מתנהגות באופן כאוטי

זאת בדומה להשפעות שהיו לפיתוח המכאניקה הקוונטית על הפיסיקה . ות מושרשות היטבתפיס

הודאות בפיסיקה הקלאסית יוחסה לחוסר הדיוק המובנה בשיטות המדידה ובמודלים -אי. הקלאסית

-בהם אנו משתמשים ואילו המכאניקה הקוונטית לימדה אותנו כי אי הודאות בעולם החלקיקים התת

חלק אינהרנטי מהמערכת וכתוצאה מכך יכולת הניבוי שלנו מוגבלת בלי קשר לשיטות  אטומיים מהווה

מתי ומדוע  יכולות מערכות כאוטיות , בדומה לכך אנו מתקשים להבין כיצד.  464המדידה שאנו נפעיל

                                                 
 כזכור במקרים מסוימים עצם המדידה עשויה להשפיע על המערכת הנמדדת 464
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מתאר את המצב  Kay.  ודאות אינהרנטית-לקרוס למבנים מסודרים ובכך משאיר את המערכת באי

שבו קשרים פשוטים בין גנטיקה למבנה ופונקציה  "מודרני-פוסט"למצב " מודרנה"החדש כמעבר מה

 בפעילות רשתית המתקשרת עם הסביבה ומתאימה עצמה לשינויים באופן רציףמוחלפים 

 

התצרף  העוסקות בפענוח מכירים בעובדה כי היוזמות רחבות ההיקף  חוקרי ביולוגיה רבים"

אמונה זו מבוססת . האמונה שלפיענוחן יש יכולת ניבויהגנומי על אף חשיבותן מבוססות על 

ואולם . 'תוכנית גנטית'קיומה של , לאמור, פונקציה-מבנה-ישיר בין גןעל ההנחה כי יש קשר 

מרמז  post translationalושינויים  ,שיחלוף, אינטרונים ,אקסונים, קיומם של טרנספוזומים

מעבדות רבות . הקשר ולעיתים בלתי צפוייםתלויי , שיםגמיעל כך כי יחסי הגומלין הללו 

הסתכלות דטרמיניסטית הנקבעת על ידי גן או גנים אל שלב שבו בוחנים בעולם נעות עתה מ

של  גישה ה. מערכות מורכבות ודינאמיות בעלות תכונות הסתגלותיות שאינן לינאריות

יבה ופועלות סיבתיות ישירה מוחלפת בניתוח של מערכות הנמצאות באינטראקציה עם הסב

     465."ושל האורגניזם, המורפוגנטיים, האפי גנטיים, בכל מישורי הבקרה הגנטיים

 

.  תפישת האורגניזם כמערכת ביולוגית מורכבת חודרת גם לתחום המחקר והפיתוח של תרופות חדשות

חו בפרק הקודם הזכרנו כבר  את החוסן של הפנוטיפ הנובע מקיום של מערכות גיבוי ופיצוי שהתפת

אינטגראלי של הרשתות באורגניזם  מערכות אלו מהוות חלק .)Kitano 2007( בתהליכי האבולוציה

)Barabasi and Oltvai 2004( . מכאן שלימוד המבנה והתפקוד של רשתות מולקולאריות באורגניזם

הבריא והשינויים החלים ברשתות בזמן מחלה יכולים לתרום רבות להבנת המנגנונים הגורמים למחלה 

זיהוי רשתות מולקולאריות המגדירות את המצב . והשינויים שיש לעשות כדי להבריא את האורגניזם

רשתות שייבנו על יסוד נתונים מקובצים ומשוקללים מפנוטיפים (, המערכת במחלה מסוימת של

המסקנה ההגיונית  הנובעת מכך היא . עשוי לאפשר תכנון התערבויות יעילות) החולים במחלה

 ברשתות שבמקום לחפש תרופות המתמקדות במטרות גנטיות עדיף לנסות למצוא דרכים להתערב

אחת  .)Chen 2008(שהשינוי בהן הביא להתבטאות המחלות ) יות ומטאבוליותפרוטאומ, גנומיות(

התערבות בצמתים ברשת שתגרום לשינוי במספר חלבונים בבת אחת הקשורים הדרכים לכך היא 

השינויים הגנטיים והאפיגנטיים המתקיימים בתא בריא . בצומת ובכך תשפר את יעילות ההתערבות

והופכים אותו לתא סרטני עשויים לגרום לכך ששני חלבונים שקיום התא הבריא אינו תלוי בהם יהפכו 

של מספר חלבונים עשוי  -במקביל-עיכוב . ווטות מחדש של התא הסרטנילחיוניים לרשתות המח

עבודות . )synthetic lethality)Chan and Giacciaדרך זו כונתה . לגרום להרג התא הסרטני

 lethality)( (Jeongקישרו בין צמתים בעלי קישוריות גבוהה לקטלניות  2001ראשונות בשנת 

                                                 
465  )Kay, L.E 2000 (326' עמ 
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אלגוריתמים    .)Coulomb 2005(אך זו נמצאה ארבע שנים מאוחר יותר כבלתי מדויקת  (2001

 .)Hwang 2008(עו לאחרונה אך עדיין אין בהם כדי לתת פתרון מקיף לבעיה זו מורכבים יותר הוצ

מציגה פענוח אלגנטי של מערכת  העשוי לתת  )Frezza 2011(שפורסמה לאחרונה  תדוגמה מעניינ

מעורב  Fumarate hydrataseהאנזים . כלים יותר מדויקים למאמץ פיתוח התערבויות תרופתיות

 hereditary -מוטציות באנזים זה אחראיות למחלת ה.  TCA- tricarboxylic acid cycle-עגל הבמ

leiomyomatosis  כי כתוצאה מהמוטציה האנזים אינו פעיל מניח המנגנון המשוער . וסרטן הכליה

הגורמים  HIF-hypoxia inducible factorsמסוג   םועודף הפומראט המצטבר מפעיל פקטורי

המחקר מגלה . מנגנון המסביר כיצד שורד התא בהעדר האנזים הפעיל עד לאחרונה לא הוצע. למחלה

המאפשר לתאים שבהם האנזים לא פעיל   haemהקשור בסינתזה ובפירוק של  יליניאר מטבולימנגנון 

של ) לפחות חלקי(לצורך ייצור  TCA-או לא קיים לנצל את תוצרי הפירוק המצטברים של מעגל ה

NADH המחקר הראה כי חסימת המנגנון המנצל את תוצרי . קיום התאמיטוכונדריאלי החיוני ל

 .synthetic lethalityהורג את התאים ויוצר מצב של  FHוהעדר האנזים  TCA-הפירוק של מעגל ה

הדוגמה הנקודתית המוצלחת שתוארה כאן מדגישה ביתר שאת את האתגר העצום העומד בפני 

 synthetic lethality-גישת ה. ות של האורגניזםהביולוגיה אם ברצונה לפענח את כל מרחב הרשת

שהתפתחה בדרך של ניסוי ותעייה בה משלבים  poly-pharmacy-מעניקה עומק מנגנוני לשיטת ה

ישיגו יעילות גבוהה  –שיחד  –תרופות הפועלות במנגנונים שונים ופוגעות במטרות שונות בתקווה 

 . וואילמרות המחיר שמשלם החולה בצורת ריבוי תופעות ל

 

 . מביולוגיה מערכתית לרפואה מערכתית

 

בסעיף הקודם ציינו כי חוקרים ורופאים רבים הטמיעו את הרעיונות העומדים בבסיס הביולוגיה 

המערכתית ומתייחסים אליה ככלי נוסף שיסייע ליישום חזון הרפואה האישית ויעזור לה לגבור על 

שהתגלה  Leroy Hoodביולוגיה המולקולארית אחד מחלוצי ה. הקשיים ואתם פרטנו בפרק הקודם

.  כתומך נלהב בחזון הרפואה האישית רואה בגישה המערכתית המשך טבעי של השגי המחקר עד עתה

  Systems Medicine: The Future of Genomics and Healthcare: במאמר בשם

מאד שיצטברו ממחקר הוא מתייחס לרפואה המערכתית כדרך ליצור קונסולידציה של נתונים רבים 

ומטאבולומי כדי לקבל תמונה של האורגניזם הבריא והשינויים החלים בו בשעת , פרוטאומי, גנומי

 :מחלה
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 ,transcriptomes-א ה.נ.לריצוף הד) high throughput(טכנולוגיות של תפוקה גבוהה "

proteomes, metabolomes ל הגנום השונות והתפקוד ש, יצרו את הבסיס לפיענוח המבנה

 466."האנושי והקשר עם מצבי בריאות ומחלה

 

מנתונים אלו אנו יכולים כעת לבנות בעזרת השיטות שנלמדו מחקר המערכות את מבנה ודרך פעולת 

 :הרשתות הקובעות את התנהגותו של האורגניזם במצב בריא או בעת מחלה

 

לפענח את מבנה כלים חישוביים ומתמטיים אפשרו לנו לפתח את הגישה המערכתית כדי "

467."רשתות הבקרה שביסוד ההתנהגות המורכבת של המערכות הביולוגיות
 

 

הוא מודה כי עדיין לא השלמנו את המשימה וכי יש צורך בפיתוח כלים נוספים כדי להגיע למטרה 

 : הנכספת

 

ושיטות מחקר כדי לאפשר אינטגרציה של סוגי נתונים שונים  ידרש פיתוח נוסף של תפישות"

שונים של האורגניזם המאפיינים את ההתפתחות הזמן הרבדים וקבועי הלים מלימוד המתקב

468."הפיסיולוגיה שלו והמחלות, האנושית
 

 

מלהמשיך ולצפות באופטימיות רבה לעתיד שבו הגישה המערכתית  המחבר בעדמאך הדבר אינו מונע 

 :יבוראת מצבה של הרפואה ובריאות הפרט והצ, וכמובן לטובה, תשנה מן היסוד

 

פ בין האקדמיה "הגישה המערכתית תשנה את הדרך בה יפותחו תרופות באמצעות שת"

ומנגנוני ביולוגיות שיתופי פעולה אלו יכוונו כנגד מרכיבים שונים של רשתות . לתעשייה

, מותאמת אישית, אלו יאפשרו לרפואה להפוך לברת חיזוי. פעולה משובשים במצבי מחלה

בתוך כך יתאפשר מיזוגם של הרפואה המזרחית . ושיתופית, להתרכז במניעת תחלואה

469."והמערבית
 

 

רואה ברפואה המערכתית הרחבה והעמקה של הידע שנרכש  Hoodמן הראוי לשים לב לכך כי 

הוא מייחס לקונסולידציה  'מערכת'ושיירכש בעתיד בעזרת מיטב השיטות הרדוקציוניות ואת המונח 

וליכולת ללמוד על הקשרים בין חלקי המערכת באמצעות , נטייםשל מסדי הנתונים הגנטיים והאפיג

 .שיטות מחקר מערכתיות

                                                 
466 )Auffray, C.C.Z , Hood, L. 2009 ( 

  
 שם 467
 שם 468
 שם 469
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מולקולארי את -גנומי והבתר-בצד השני של המתרס עומד קונופקה המבטל מכל וכול בעידן הבתר

  :האפשרות לצמצם את המחקר במדעי החיים לשימוש באמצעות שיטות רדוקציוניות

 

ל הגישה הרדוקציונית מחייבים כי ניתן לתאר באופן השכל הישר והפירוש הנאיבי ש"

מלא את תופעות החיים בעזרת חקירה ממצה של מערכות משוואות דיפרנציאליות 

אם בכלל של ביולוגים מוצאים ערך באימוץ , ואולם מיעוט). מערכות דינאמיות(

למדל את ניתן דוגמה קיצונית של גישה זו מאמצת את ההנחה כי . זו ת מחקרגיש

מערכות של משוואות דיפרנציאליות שבהם (פנוטיפ באמצעות מערכות דינאמיות ה

בגישה מעט פחות קיצונית של ). קצבי תהליכים וכוחות מהווים נגזרות של הזמן

את חוקי האפי ) בדרך שאינה ידועה(רדוקציוניזם נאיבי נטען כי הגנים מתווים 

שאופיים (קשרי הגומלין את אלו בתורם מבקרים  .)שגם הם לא ידועים(גנטיקה 

ועם קולטנים ) שאינם ידועים ותפקידם לא ידוע(עם חלבונים ) ומספרם אינו ידוע

470)."בלתי ידועים(
 

 

 Evolving from Reductionism to Holism: is there a Future for Systems -במאמר בשם

Medicine?  שהופיע לאחרונה מגיע גםFederoff ית אינה מספיקהלמסקנה שהגישה הרדוקציונ .

לדעתו עתיד הרפואה נמצא בשילוב בין מיטב התובנות הנרכשות מהרפואה נסמכת ההוכחות ואלו 

זו הגישה ההוליסטית שלפיה מסתכלים על החולה כמכלול ובכך . הבוחנות את החולה כמערכת שלמה

 :נוצר הרצף שבין הרפואה המערכתית לרפואה האישית

 

ית לטיפול בחולה המכלילה את עיקרי הרפואה נסמכת רפואה מערכתית כגישה הוליסט"

, הוכחות יחד עם האינטראקציות שבין כל המרכיבים של בריאות ומחלה הכוללים גנטיקה

אוסף כל המידע האישי יכלול טיפולים שקבל החולה בעבר והתגובה ....סביבה והתנהגות

מאפייני הסביבה , גנטי פרופיל, )שימוש בתרופות, עישון, הרגלי מין(, סגנון חיים, להם

471."וההיסטוריה המשפחתית
 

 

בשני מאמרים הבוחנים את שאלת הקשרים בין הגישות הרדוקציוניות  Ahnלמסקנה דומה מגיע 

 The Limits of Reductionism in Medicine: Couldבמאמר הראשון  .  וההוליסטיות

Systems Biology Offer an Alternative?  שה הרדוקציונית שהביאה מתאר המחבר את הגי

 :להישגים גדולים ברפואה משום שהיא מתאימה היטב לדרך שבה הרפואה מיושמת בחיי היום יום

                                                 
470 )Konopka, K.A 2009  (9' עמ 

    

471 )Federoff, H.J Gostin, L.O 2009( 
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בדרך של ניתוח לבחון את עולם הטבע המדע והרפואה  בחרו , בתקופת הרנסנס ,מימי דקרט"

מורכבות  ושורשה בהנחה שניתן לפתור בעיות, 'הפרד ומשול'גישה זו  כניתן לתאר . אנאליטי

בעוד שיישום הרפואה .....על ידי חלוקתן לבעיות קטנות ופשוטות יותר הנוחות יותר לפתרון

472."הוא רדקוציוניסטי במהותוי הקליני המדעהמחקר מוטה לכיוון המערכתי הרי הקלינית 
 

 :מאידך ברור שהגישה הרדוקציונית אינה יכולה לענות על צרכי הרפואה באשר

של מחלות הטיפול וכלה במניעה , יבחוןאהחל מה, קטיקה הרפואיתהמדע ביסודה של הפר"

שלא כמו ] אולם.....[מתבסס על ההנחה כי ניתן להסיק מסקנות תקפות מהבנת חלקי המערכת

ריכוזי האנזימים ופעילותם משתנים ללא הרף כתוצאה , בתיאור של מערכות חיווט סטאטיות

בפעילות גומלין ההדדית ודינאמית בין  הרשת מאופיינת. מהשפעתם של חומרים רבים בתא

חלקיה באופן שתכונות כל מולקולה בה תלויות ביחסיה עם מרכיבים אחרים ברשת 

שיעריך את , הקשר) 1: (התנהגותה של המערכת תהיה תלויה בשלושה גורמים. ובפעילותם

 הלוקח בחשבון את השינויים, זמן) 2(, תרומתם של כל חלקי המערכת השותפים לתהליך

הלוקח בחשבון את היחסים , מרחב) 3(, החלים לאורך זמן של מרכיבי המערכת 

473."הטופוגרפיים שבין מרכיבי המערכת
 

 

 : מכאן נובעת מסקנתו אותה הוא מתאר במאמר השני בדבר הצורך בשיטה המערכתית

 

טיפול במערכות  בהן מכיוון שכך יש פחות תועלת בגישה הרדוקציונית ב"...

שבין מרכיבי המערכת קובעים את מהלכיה של הרפואה הקלינית האינטראקציות 

לעיתים . ואסתמה, מחלות עורקי דם כליליים, במחלות כרוניות מורכבות כגון סכרת

. נדירות תהיה פריצתה או מהלכה של מחלה מסוג זה פועל יוצא של גורם אחד בלבד

טראקציות ברב המקרים יהיו אלו תוצאות פעולותיהם של גורמים רבים והאינ

הגישה . על כן שילובם של הגורמים האלו בשיטות הניתוח יהיה יעיל יותר. ביניהם

בניגוד לזו הרדוקציונית מתמקדת ביחסי הגומלין הללו ועל כן היא , המערכתית

 474."הגישה האופטימאלית לטיול המחלות אלו

                                                 
472 )Ahne, A.C. Tewari M. et al 2006( 
 שם 473

   שם 474
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רם מעבר בהמשך מתאר המחבר את השינויים והיתרונות הכרוכים בשיטה המערכתית שעיק

מהמתמקדות הרופא בטיפול במחלה להסתכלות הוליסטית  במצבו של החולה וטיפול בחולה 

 : באופן המותאם למצבו

. גישה מערכתית בוחנת את הרפואה מעבר להקשרים ישירים ולגורמים בודדים"

רפואה מערכתית כוללת גורמים רבים הנבחנים בנקודות זמן ומרחב שונים כדי 

הפרקטיקה הרפואית  שתנבע מכך תהיה שונה . טית של הפרטלקבל תמונה הוליס

באופן ברור מהמצב הקיים בודאי בכל הנוגע למחלות מורכבות כפי שהראנו בדוגמה 

הטיפול בגישת הרפואה המערכתית  יהיה שונה מהטיפול הקיים  ,ככלל. של הסוכרת

שה הרופא בגי ,'מחלה'במקום להבנות את הטיפול בהתאם ל. בכמה מאפיינים

  475."המערכתית יתאים את הטיפול לפרט ולמצב מחלתו הנוכחי

 

לבחור באחת משתי השיטות  ,או אפשרות ,אותו הזכרנו לעיל אין צורך  Rosenbergלדעתו של 

  :באשר כל אחת מהן מייצגת נאמנה היבטים שונים של עולם החי

מו משום ששתיהן הגישות ההוליסטיות והרדוציוניסטיות תשארנה נוגדות אך הן לא ייעל"

אנו נוטים . מארג המאגד את הפרט עם החברה, מהוות חלק ממארג אחד של הבנתנו

החלוקה הקשיחה , על ראיית עולמנו התפישה המופשטתשמטילה המגבלות התמרמר על ל

הנחיות טיפוליות השימוש בו, כאל המחלה מנגנונים פאתולוגייםהמתייחסת ל, לקטגוריות

בעולם רווי ים קוהרנטיים בקיום מבנו מהווים מקור של בטחון אלבעוד שכל , סטנדרטיות

יוק כשם בד. המחשבה הרפואית סבבה מאז ומעולם סביב רעיונות נוגדים. באקרעיות

כך גם המאבק מזכיר באופן אירוני חיי נישואים יציבים מאבק העקשני שבין מדע לאומנות שה

-ולסטית לבין הגישה הרדוקציוניתהאורגנית והה, שבין ראיית העולם של הדרך הכוללנית

476."מכאנית
 

 

                                                 
 שם 475

476  )Rosenberg, C.E 1996(. 

  . 
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. בכך סוגרת לכאורה הגישה המערכתית את הפערים שמנעו את יישומו של חזון הרפואה האישית

גישה זו מאחדת את מיטב האינפורמציה שנרכשה בשיטות הרדוקציוניות עם המבט המערכתי הכולל 

הסטיות המאפיינות את המצבים , פועל הדרך בה הוא, ויוצרת תמונה מפורטת של האורגניזם הבריא

הרפואה המערכתית תתן בידנו תמונה . הפתולוגיים השונים ואת תגובותיו הצפויות להתערבות רפואית

על הסכנות שעלולות לאיים על , מלאה של כל הגורמים המשפיעים על בריאותו של כל פרט בנפרד

ות אלו ועל תגובתו לטיפולים אפשריים על הדרכים בהם ניתן למנוע או לפחות לעכב סכנ, בריאותו

באמצעות ידע מפורט זה נוכל לטפל בכל פרט באופן המותאם אישית .  כאשר מאמצי המניעה יכשלו

שילוב זה . ובכך להבטיח את הטיפול המיטבי שיאחד יעילות מירבית ומיעוט תופעות לוואי ולמאפייני

ל מערכת הבריאות אותן פירטנו בהרחבה יסייע כמובן בפתרון הבעיות הנוספות המעיקות כיום ע

 .  בפרקים הקודמים

 

 ?רפואה מערכתית 

 

רפואי אפשר את חידוש הביטחון ביישומו האפשרי של -שילובה של הגישה המערכתית במחקר הביו

את הערך  Google -ואכן די להקיש ב. אישית על כל היתרונות הכרוכים בכךמותאמת חזון הרפואה ה

מספר המעיד על העניין .  477די לקבל כמעט ארבע מאות וארבעים מיליון אזכוריםכ' רפואה מערכתית'

לא נותר לנו אלא לבחון האם יש לתקווה זו על מה . הרב בנושא ועל חשיבותו לחוקרים ולציבור הרחב

או במילים אחרות האם שילוב של גישות רדוקציוניות וגישות הוליסטיות אכן יאפשר יצירת . לסמוך

חיזוי רגישותו למחלות ויכולת ניבוי , מדויקת ואמינה של מצבו הבריאותי של הפרט, תמונה מלאה

משמעותה של תשובה חיובית לשאלה זו היא כי שילוב גישות מחקר . תגובתו להתערבויות טיפוליות

לעניות דעתנו התשובה לשאלה זו . אישיתמותאמת אלו יוצר תשתית מוצקה ליישום חזון הרפואה ה

ברצוננו לטעון כי שילוב שתי גישות המחקר לא זו בלבד שאינו עונה על הקשיים  .היא שלילית

חלקם מעשיים וחלקם , והמגבלות שיצרה הפרמקוגנטיקה לבדה אלא אף מוסיף עליהם קשיים חדשים

 .נדון בקשיים אלו מן הקל אל הכבד. עקרוניים

ערכתית לאסוף ולעבד כדי הקושי הראשון נובע מההיקף הכמותי העצום של הידע שעל הרפואה המ

תוספת שהיא מעל ומעבר לזו שדרשה הפרמקוגנטיקה , לאפשר את מימושו של חזון הרפואה האישית

מהמעט שתיארנו לעיל דומני שהיום אין . אשר כשלעצמה הפכה את המשימה לכמעט בלתי אפשרית

אה התשע באמצע המ Schwan & Schliedenחולק על כך שאפילו התא הבודד שהוגדר על ידי 

                                                 
זוכה למספר כפול של ' ביולוגיה מערכתית'הערך . זוכה לכעשרים מיליון איזכורים' רפואה מותאמת אישית'הערך  477

 איזכורים
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אין צורך להידרש לשאלה האם . עשרה כמרכיב הבסיסי של האורגניזם הוא מערכת מורכבת לעילא

מערכת מורכבת מאד כדי להסכים כי אין די בהכרה שלמה  'רק'התא פועל כמערכת כאוטית או מהווה 

רך כדי להביא אותנו בהכרח להבנה מלאה של הד) מטרה שנמצאת כיום בהישג יד(של מרכיבי התא 

ואת התמונה השלמה של ההשפעות האפשריות של , כיצד דרך זו משתנה עם הזמן, בה הוא פועל

כדי לעמוד במשימות אלו נטלה הביולוגיה המערכתית על עצמה לתאר את הרשתות . הסביבה עליו

תיארנו לעיל הישגים ראשונים  בתחום אך . םהשונות הפועלות בתא ולפענח את קשרי הגומלין שביניה

אתגר שנובע מהיקף הנושא . בהצלחות ראשוניות אלו לגמד את גודל האתגר שעדיין לפניה אין

       עגלהמעורב במ Fumarate hydrataseמנגנון ההישרדות של התא בהעדר האנזים . וממורכבותו

שאותו הבאנו כדוגמא מוצלחת של מחקר מערכתי אינו אלא אחד מהמספר העצום של    TCA-ה

סביר להניח כי לאור המורכבות . יש לפענח כדי לקבל תמונה מלאה של פעילות התא המנגנונים אותם

מכאן שעלינו . העצומה של המערכת כולה קיימים בתא מנגנונים רבים מורכבים הרבה יותר ממנו

 .מה היקף העבודה הנחוץ כדי לשרטט מפה מלאה של פעילות התא -ביושר  -לשאול את עצמנו 

כדי למנוע  ,לפחות מבחינה עקרונית, ל אלו הן מניעות מעשיות בלבד ואין בהןניתן אמנם לטעון כי כ

אולם באותה מידה ניתן לטעון כי מהיקף מורכבות וקושי מסוימים הופכת שאלת . את השגת המטרה

 .  הכמות לשאלה של איכות

הקשר מרכיב ה.  במאמר שציטטנו לעיל Ahnלאתגר הכמותי נוספים שני מרכיבים נוספים שהזכיר 

)context (כדי להבין את פעילות התא אין די בבחינתו העצמית אלא יש לבחון . והמרכיב הטמפוראלי

המעבר מרמת התא לרמת הרקמה והאורגניזם מוסיפה נדבכים . אותו גם בקונטקסט שבו הוא פועל

בדה לכך נוסף המרכיב הטמפוראלי המשקף את העו. רבים של מורכבות  עם כל הקשיים הכרוכים בכך

חלק מהשינוי נובע מהשחיקה הפנימית של המערכת . שמערכות ביולוגיות משתנות בהתמדה עם הזמן

מכאן שאין די . וחלקן נובע מהשפעותיה המשתנות של הסביבה לאורך זמן) טעויות מצטברות (

באשר אלו משתנות עם הזמן ויש , ברגע נתון, פעמי של מבנה ודרך הפעולה של המערכות-בפענוח חד

מאחר ואין סיבה להניח כי כיוון וקצב השינוי יהיו זהים אצל . ורך לעדכנו לאורך חיי המערכתצ

עולה הצורך לבצע עדכון זה , ובוודאי לא אצל אלו שנמצאים בתנאי סביבה שונים, הפרטים השונים

 גם אם נניח שהביולוגיה המולקולארית יחד עם הביולוגיה המערכתית יוכלו באיזה.  באופן פרטני

לתאר במלואו את מרכיבי האורגניזם של הפרט ) שלהערכתנו כיום הוא בלתי נראה לעין(שהוא עתיד 

ואת הדרך בה הוא פועל בזמן , ולפרוש את כל הרשתות המתארות את קשרי הגומלין בין מרכיביו

יס שלא יהיה בו כדי להוות בס, מוגבל בזמן, תהיה לאינפורמציה זאת במקרה הטוב ערך נקודתי, נתון

רק אם נעקוב , באופן תיאורטי, יישום כזה יהיה אפשרי. אישיתמותאמת מוצק ליישום חזון הרפואה ה

מה השינויים , אחרי כל פרט לאורך שנים ונלמד כיצד משתנות המפות של רשתות הפרט לאורך זמן

באופן  איזה טיפולים אישיים היו עשויים לעזור לו -בראיה לאחור - 'נבא'שקורים בעת מחלה ואז ל

 .  מיטבי
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מעבר לשאלה הכמותית העולה מהדיון שלעיל אנו נוטים גם להתעלם מהעובדה כי שיטות המחקר 

המערכתיות בגישה ההוליסטית דומות מאד לאלו הנוהגות בשיטה הרדוקציונית וסובלות ממגבלות 

א בהעדר הבה נתבונן שוב בשיטות  הניסיוניות שהביאו לפענוח מנגנון ההישרדות של הת. דומות

המחקר עשה שימוש בתרביות תאים בהם . TCA-ה עגלהמעורב במ fumarate hydrataseהאנזים 

המחקר בדק באמצעים אנאליטיים מתאימים את . הושתלו גנים מסוימים ואילו אחרים הוסרו מהם

המטאבוליטים שהפיקו התאים וכך פוענחו המסלולים הביוכימיים שהסבירו את הדרך בה התאים 

מדדו את , תאים מושבות של מיליוניכדי להגיע לתובנות אלו ביצעו החוקרים  ניסוים על . שורדים

לאור (אין חולק על כך שתוצאות הניסוי תקפות . את אשר מצאו בממוצעתפוקת תאים אלו ומצאו 

התאים כולה אך אין בה כדי ללמד דבר חד משמעי  תלגבי אוכלוסיי) המובהקות הסטטיסטית שנמצאה

אין בכך כדי להפחית כהוא זה מחשיבות הפענוח של המסלול הביוכימי אך . גות התא הבודדעל התנה

בה במידה אין בכך די כדי ליצור תובנות מוחלטות לגבי התא הבודד מתוך מיליוני התאים שהשתתפו 

החולה הפרטי העומד בפני הרופא מייצג במובן מסוים את החיידק הבודד ששיטות המחקר של . בניסוי

בכך אין שוני מתוצאות מובהקות בניסוי קליני שנעשה .  ולוגיה המערכתית תקפות לגביו בממוצעהבי

תוצאות המצדיקות טיפול בכלל החולים המתאימים לקבוצה שנבדקה אך , על אוכלוסיית חולים גדולה

 פענוח מלא של, או במילים אחרות. אין בהם כדי להבטיח שתוצאות הטיפול בכל החולים יהיו זהות

מערכת האורגניזם בגישה המערכתית כמו גם בשיטות הרדוקציוניות פירושה פענוח המתאים בממוצע 

הפירוט המלא של כל אורגניזם בנפרד יכול שיהיה שונה בגבולות סטיות התקן . לכל משתתפי הבדיקה

 .מהממוצע ועליו יחולו כל המגבלות שהביאו לקשיי הרפואה שתיארנו בהרחבה לעיל

באופן עקרוני , לדעתנו, ות כבדות המשקל שתיארנו לעיל מתגמדות לעומת זו המונעתואולם המניע

. מבעד הגישה המערכתית להוות את הבסיס עליו ניתן להשתית את מימוש חזון הרפואה האישית

מידע , היה אמור לחלץ מתוך הבנת הדרך בה פועלת המערכת, במידה והיה אפשרי, מימוש כזה

 . 478של האורגניזם ' משוואת המצב'כזה פירושו פתרון ' חילוץ'. יקות לכל פרטוהנחיות רלבנטיות ומדו

ועוד יותר מכך מספר רב של , כפרט, צפייה כזו אינה ניתנת למימוש מעצם היותו של האורגניזם

כפי שכבר הזכרנו לעיל מערכות כאלו . אוסף של מערכות מורכבות לעילא, אורגניזמים שונים זה מזה

. ן מתמטי רק באמצעות משוואות שאינן ליניאריות שאינן ניתנות לפתרון דיסקרטיניתן לתאר באופ

את משוואות המצב של  'פתור'תורת המערכות מכירה היטב במגבלות אלו ואינה מתיימרת כלל ל

ובאיזו עוצמה על הפרפר המיתולוגי להשיק בכנפיו ביער בדרום , מתי, המערכת ולחשב במדויק היכן

אי . יורק-לסופת שלגים בדירה בקומה הארבעים בבנין בשדרה החמישית בניו אמריקה כדי לגרום

ואינו נובע רק מהיקף הנתונים הנחוצים לתאר את ' טכנולוגי'היכולת לפתור את משוואות המצב אינו 

מצב המערכת או מיכולת המחשוב הנדרשת לשם כך אלא מבטאת את עצם מהותם של המערכות 

את משוואות המצב של האורגניזם הרי לא ניתן גם לנבא באופן ' לפתור'מאחר ולא ניתן . המורכבות

                                                 
 .באנאלוגיה למשוואות המצב של מערכות פיסקאליות וכימיות 478
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את התנאים בהם עשויים לחול , את רגישותו לשינויים, חד משמעי את התנהגות האורגניזם הפרטי

הודאות -אי היכולת לעשות זאת מבטא את אי. שינויים כאלו ואת התוצאות של התערבות נקודתית בהן

  .האינהרנטית הטבועה בהן

, במבט שטחי, כאן מן הראוי להעיר כי מורכבות עצומה זו של האורגניזם מוסוות מאחורי מה שנראה

מאורגנת להפליא ובעלת יכולת להתמודד היטב עם לחצים סביבתיים ולהתאים עצמה , כמערכת יציבה

יזם ואכן העובדה היא כי למרות הטווח הצר של הפרמטרים הפיסיולוגיים בהם יכול האורגנ. אליהם

אולם בכך אין האורגניזם שונה . הוא מצליח להתקיים  בהצלחה רבה) comfort zone( 479לפעול 

מגלות , שלהם) הבלתי ידועים(הרחוקים מתנאי השפה , ממערכות מורכבות אחרות  שבתנאים רגילים

הם דווקא הטווחים הצרים של הפרמטרים הפיסיולוגיים שב. והתאמה לסביבתן, יכולת שרידות, יציבות

האורגניזם יכול להתקיים הם המעידים על קיומם של מנגנונים מורכבים לעילא המכילים יחידות 

מנגנונים אלו הפועלים בכל . היזון חוזר ומערכות גיבוי רבות לצורך הבטחת פעילותן התקינה, בקרה

לקיומו  עת במקביל ובשיתוף פעולה הדוק נועדו להבטיח כי האורגניזם אכן ימצא בתוך הטווח הנחוץ

של מספר רב מאד של גורמים ותהליכים שמפעילות  מערכות  משוקללתזו היא תוצאה . התקין

מכאן נובע . מנגנונים אלו חייבים לפעול ביעילות בכל עת ובכל מגוון הפרטים של האורגניזם.  הבקרה

או לטפל בסטייה של מרכיב ספציפי כלשהו ברמת פרט זה  רבהכרח כי התערבות רפואית שתתיימ

 -לבדה -בהנחה שנוכל לקבוע בוודאות סבירה כי היא(או בהקשרים אפיגנטיים קונקרטיים , אחר

. במרחב הגדול של הפעולות שמבצעת מערכת הבקרה  הרחבה' תימהל') אחראית  לבעיה הרפואית

של היות האורגניזם מערכת מורכבת היא חוסר התוחלת בהתערבות ' מתופעות הלוואי'לאמור אחת 

ת וייחודית לכל פרט באשר התנאי לשרידותן של מערכות טמון ביכולתם להתגונן מפני נקודתי

 . השתקה ורבים אחרים, עקיפה, התערבויות כאלו במגוון רחב של מנגנוני פיצוי

ממכלול הטענות שהצגנו לעיל עולה באופן ברור כי לדעתנו לא זו בלבד  שהניסיון להרחיב את בסיס 

אלא , אישית ולהשתיתו על הגישה המערכתית חסר תכליתמותאמת ההיישום של חזון הרפואה 

אישית הגיע למבוי מותאמת שדווקא בחינה מערכתית של האורגניזם מצביעה על כך שחזון הרפואה ה

ממכלול הידע הקיים היום איננו רואים דרך לחילוצו ומכאן נובעת מסקנתנו שעל המערכת . סתום

 .ות לחילוצם מהקשיים בהם הם נתוניםהמחקרית והרפואית לחפש דרכים אחר

 

                                                 
וסטייה של חמש מעלות , בחום הגוף כדי להפוך אדם בריא לחולה) 5%-+/כ (די בסטייה של שתי  מעלות  בלבד  479

 .סכנת את חייומ
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Quo Vadis
480 

 

כיצד נגדיר את תפקידה , האחת. שאלות חשובות הכרוכות זו בזו מסקנה זו מציפה בהכרח שתי

כיצד אנו רואים את עתידו של המחקר , והשנייה? רפואי-ותרומתה של הגישה המערכתית למחקר הביו

אישית שהיה אמור לחלצם מותאמת פואה הן הררפואי ומערכת הבריאות והתעשייה ללא חזו-הביו

אף כי שתי שאלות חשובות אלו חורגות בהרבה מהמתווה של עבודה זו איננו .  בו הם נתונים ריצמהמ

 . רואים עצמנו פתורים מלעסוק בהן לפחות בתמצית

רפואי מן הראוי לחזור ולהזכיר כי קו -כדי לבחון את תרומתה של הגישה המערכתית למחקר הביו

. .לא השתנה באופן מהותי במאה השנים האחרונותהמחשבה המנחה את המחקר הרפואי המודרני 

במאה . בהן ניתן להתערב על מנת להשיב את האורגניזם החולה לתיקונו' מטרות'לאמור חיפוש 

וחמישים השנים האחרונות חשף המחקר הביוכימי מנגנוני פעולה של האורגניזם וסיפק על ידי כך 

התפתחותה של הביולוגיה המולקולארית . ת להתערבות שנוצלו היטב לפיתוח תרופותמטרות רבו

עיקרון האחדות שבטבע אותו הזכרנו בפרקים קודמים סייע מאד . קו פעולה זה איצווהביוטכנולוגיה ה

אך כאשר מתרגמים עיקרון כללי זה למציאות המחקרית כפי . להתפתחותה של הביולוגיה המודרנית

כי מחקר המבוצע כהלכה יערך על אוכלוסיות , מתברר, על פי השיטה המדעית שהיא מתבצעת

הגדרה ברורה . מוגדרות על פי קריטריונים המותאמים לשאלת המחקר שלה אנו מחפשים תשובה

את היתרון הגדול . ומדויקת ככל האפשר של קבוצת המחקר היא תנאי בסיסי לכל מחקר ראוי לשמו

תן להפיק מהגדרה ברורה ומדויקת של קבוצת המחקר נדגים בגרף הבא לחולה ולמערכת הבריאות שני

. המבטא את התפלגות החולים בתגובתם לטיפול ביחס ליעילותו ותופעות הלוואי הנגרמות בעטיו

העקום הימני מתאר ניסוי שנערך בקבוצה שאינה הומוגנית שבה בסקאלה שרירותית של 

והערך הגבוה ) 2היא  ןהתק תסטיי(יחידות  10-מד עלרעילות הערך הממוצע באוכלוסייה עו/יעילות

מהחולים  80%שאר . 20%-ביותר של החולים שיגיעו לתוצאה טיפולית מיטבית בקבוצה זו יהיה כ

העקום השמאלי המתאר ניסוי בקבוצה הומוגנית יותר . יסבלו מיעילות נמוכה בהרבה ומתופעות לוואי

כתוצאה . להתאמה משופרת של התרופה לחולים בקבוצה יביאוששנבחרה על פי קריטריונים מתאימים 

) יחידות 0.5וסטיית תקן נמוכה בהרבה של (בלבד  5מכך היחס בין היעילות לרעילות ישופר ויהיה 

יסבלו מיעילות נמוכה ומתופעות  20%מחולים יגיעו למצב האופטימאלי ורק  80%וכתוצאה מכך 

 .  לוואי

                                                 

480 Quo vadis?- "Where are you going?"  
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המגוון האנושי . אישית אותה אנו רואים בעיני רוחנו/ה המערכתיתזוהי בתמצית מהותה של הרפוא

הנפרש עתה לנגד עינינו איננו אריג אחיד המשקף את עיקרון האחדות שבטבע באותה מידה שהוא 

התמונה שנקבל תהיה מעין שמיכת טלאים . איננו אוסף עצמאי של פרטים המובדל כל אחד לעצמו

בו מהווה אוסף של פרטים בעלי  'טלאי'דלים שונים באופן שכל המהווה פספס רב גוני של קבוצות בג

רפואי תהיה להקטין בהתמדה את הקבוצות -שאיפתו של המחקר הביו. מאפיינים דומים מאד זה לזה

כל תרופה או שיטת טיפול שיפותחו בדרך כזו . המרכיבות את הפסיפס ובכך להפכן להומוגניות יותר

זיהויים של סמנים ביולוגיים יאפשר אבחנה והתאמה מדויקת . בוצהיתאימו טוב יותר לכל החולים בק

החולה הבודד עשוי להשתייך ליותר מקבוצה אחת על פי . יותר של החולים לקבוצות המתאימות להם

רמת סוכר ודומיהם , כאשר מדובר במבחנים פשוטים כמו לחץ דם, לעיתים. הקריטריון אותו בוחנים

ואולם כאשר הרופא משתמש במבחנים . שתייך לקבוצה רחבה ביותרהחולה הסובל מתסמינים אלו מ

קבוצת הייחוס הופכת , כגון מוטציות גנטיות בעלות קורלציה גבוהה למחלה, ספציפיים יותר

גנטיות -במקרים של מחלות מונו. למצומצמת יותר בהכילה רק את החולים הנושאים מוטציות אלו

הטיפול המוצע יתייחס לבעיה . ת עד אלפי פרטים בלבדנדירות קבוצת הייחוס עשויה לכלול עשרו

. הספציפית שמתגלה באבחנה המבדלת אך מותאם לפרט על פי השתייכותו הקבוצתית הקונקרטית

מארג החולים כולו יורכב מקבוצות רבות יותר וקטנות יותר אך התוצאה המצרפית תהיה שיפור 

 .באיכות הטיפול לכלל החולים
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באמירה הגורפת לא  'מידה אחת לכל'ת שאפה להחליף את האמירה הגורפת אישימותאמת הרפואה ה

אינה ברת השגה אך במקומה תבוא  אמירה מתונה יותר  ,לדעתנו,מטרה זו. 'לכל אחד לפי מידתו'פחות 

רפואי למתווה שפעל -בכך ישוב המחקר הביו". לכל אחד לפי המידה הממוצעת של קבוצתו", כגון

נים האחרונות מבלי שיאלץ למלא אחר ציפיות שאינן מציאותיות לפתרון בהצלחה כה רבה במאה הש

 .מהיר וקרוב של כל בעיות מערכת הבריאות

מותר להניח כי כאשר יוסרו . מוקדם לאמוד את המשמעויות הרבות שעשויות להיות למסקנות אלו

איות להסתגל אישית תאלצנה המערכות הרפומותאמת האשליות בדבר יישום קרוב של חזון הרפואה ה

חברות התרופות יאלצו לשנות את המודל העסקי שלהן שהיה מבוסס על רצף של . למציאות הכואבת

וערכן הכלכלי  'חברות צמיחה'לא מן הנמנע שבכך יאבדו חברות אלו את מעמדן כ. חדשנות גואה

ו על בכך אין חדש באשר תהליכי הסתגלות אלו עבר.  481'כלכלה הישנה'יותאם לאלו של חברות מה

הרפואה תאלץ להיגמל מהאשליה של פריצות דרך מהפכניות העומדות מאחורי . בתעשייה ענפים רבים

המערכת המחקרית תאלץ להיגמל . אך מתמשכים בהתמדה, איטיים, הפתח ולהסתגל לשיפורים קטנים

יכו הגישות הרדוקציוניות והמערכתיות ימש. מהציפייה לגילוין של תיאוריות מערכתיות חובקות כל

תהיה תרומה חשובה להבנת מורכבות , כשלעצמה, לפעול זו בצד זו מתוך היזון הדדי כשלכל אחת מהן

. אך בנויה על יסודות איתנים שהוכיחו את עצמם, צעד אחר צעד, זו תהיה התקדמות איטית.  החיים

ת דרך זו אינה תלויה בהכרח בהשלמת הפענוח המלא או אפילו החלקי של המערכות הביולוגיו

דרך זו אינה שבויה בחזון אוטופי שאינו ניתן למימוש ועל כן היא . היא מתנהלת במקביל לה .השונות

מחייבת את כל העוסקים בנושא להתמודד עם הבעיות של ההווה מבלי לצפות לפתרון קסם שיחלץ את 

 . המערכת באבחה אחת מכל תחלואיה

אך אינה מגיעה בחזרה לקוטב הטיפול האחיד מטוטלת הטיפול האישי לכיוון השני , שוב, בכך מוסטת

. במעין אירוניה היסטורית היא פוגשת במקום זה את הגישה הגאלנית. אלא נעצרת במחצית הדרך

לענייננו אין בכך כל חשיבות אם הגדרת משתתפי הקבוצה נקבעת לפי מזגם הגאלני או לפי מוטציה 

) טיפוס במינוח הגאלני-או האב(משתייך החולה הקבוצה אליה , כמו גם היום, אז. מוגדרת היטב בגנום

אם בעבר סברנו כי הבחירה . המרכזית שלפיה תקבע שיטת הטיפול המיטבית תהיא יחידת ההתייחסו

היום , "רפואה מותאמת אישית"לבין " תרופה אחת לכל"בקבוצה מהווה מעין פשרה מעשית שבין 

ברירת מחדל זמנית הנובעת מקשיי יישום אלא  ברצוננו לטעון כי הבחירה בקבוצה כיחידת היסוד אינה

 . משקפת את המהות הבסיסית ביותר של מורכבות האורגניזם

 

 

                                                 
 .בדיקה של מכפילי הרווח של חברות רבות מראה כי השוק כבר מיקם אותן שם 481
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Abstract  

 
The recent hundred and fifty years can be described as the 'Golden Age' of medicine 

and healthcare. A tour de force of pharmacology and clinical medicine research 

eradicated deadly epidemics and created many safe and effective treatments for acute 

and chronic diseases. This increased life expectancy in the western world by almost 

two thirds
482

. Some scientist go as far as to claim that we are reaching an inflection 

point where human directed evolution replaces the Darwinian model of evolution 

through  natural selection.  

 

In light of these unprecedented achievements it is easy to understand the surprise 

and disappointment of the healthcare system finding itself, toward the end of the 

twentieth century, in the middle of a major crisis. Despite important breakthroughs, 

many diseases still do not have adequate treatments. Drug treatments continue to 

cause significant side effects claiming the life of more then one hundred thousand 

patients every year and costing over one billion dollars. The flowing stream of new 

treatments slowed down and the innovation draught practically halved the number 

of new drugs reaching the market. This deadly combination jeopardizes the 

economic model of the Pharma industry which is totally dependent on continues 

supply of new drugs replacing those which become generic. This crisis also dried 

up most of the resources for the development of new drugs for the underdeveloped 

world which became totally dependent on charity funds. All attempts to rectify this 

situation have not been successful.  

 

It is widely agreed that human diversity is a common denominator to many of the 

challenge facing medicine since its early days. Human diversity is evident to the 

naked eye. This is reflected in the Talmudic saying: 
483

"G-D created all man to 

resemble Adam yet no one is an exact copy of the other". Toward the end of the 

nineteenth century, Paul Eve a prominent US physician claimed that: "No two 

human constitutions are precisely alike". This claim is hardly surprising as 

                                                 
482 An increase higher than experienced during htousnds of years before the 20

th
 century 

483 Sanhedrine 38a 
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Hippocrates two thousand and five hundred years earlier blamed the "irregularity of 

the patient  " for the shortcoming of doctors in treating their patients. 

 

Indeed during the course of history one can identify different (and sometime 

contradictory) ways by which medicine tried to meet this challenge. We will 

describe these attempts in the two parts of this work, beginning in the ancient 

Greek medicine to the most advanced current science.  

In the first part we will present a diachronic and intellectual overview of different 

approaches to this problem from the Greek-Roman era until the end of the 

twentieth century. The second part of the work focuses around the latest solution 

offered to deal with the challenge of human diversity in the form of  'Personalized 

Medicine' now dominating the attention of scientists, physicians and the general 

public. It is generally believed now that the implementation of personalized 

medicine will resolve many of the challenges facing the healthcare system. 

Regretfully, our analysis presented in this thesis shows that the chances that 

personalized medicine will be realized in the foreseeable future are very slim. 

 

This works studies different approaches to the problem swunging between the 

opposing poles of 'personalized medicine' and 'one shoe fits all': 

1. During the period of the Greek/Roman medicine (7
th

 century B.C - 3
rd

 century 

A.C), physicians were split between 'rationalists' prescribing drugs according to 

'commonalities' (symptoms) with little regard to the patient, and 'empiricists' 

advocating different kinds of personalized medicine. Toward the end of this 

period Galen developed his doctrine that grouped patients according to their 

temperaments (four main temperaments with many subdivisions) and assigned 

treatments accordingly
484

. Galen's doctrine provided a certain compromise 

between the two opposing doctrines described above. 

2. During the first centuries of the ‘New Age’ Galen’s doctorine continued to play 

a major role in medicine despite the fact that it’s philosophical and factual basis 

became obsolete.  

3. During the last hundred and fifty years the 'scientific method' has expanded 

into all areasof life science, considerably widened our knowledge and played a 

                                                 
484 In fact the temperaments had many subdivisions which made Galen’s doctorine quite flexilble 
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major role in the development of safe and effective treatments to many 

diseases. From the perspective of this study the important contribution of the 

scientific method was the emergence of the 'average patient', a virtual patient, 

representing with high probability the real patient's population. Any drug 

developed to treat successfully the 'average patient' can now be prescribed 

successfully to all real patients in a 'one shoe fits all' manner without regard to 

human diversity. It looks as if toward the end of the 20
th

 century modern 

science has been able to put to rest one of the oldest challenges facing 

medicine.  

 

Alas, as we have indicated above, it is now evident that the human diversity 

challenge is far from being resolved. In the second part of this work we discuss the 

modern vision of 'personalized medicine'. Genetics and molecular biology enable 

us, at least in principle, to identify the personal characteristics of each single 

patient. Appropriate algorithms will enable us to predict the risks facing the 

individuale and design preventive measures. If such measures will fail we will be 

able to use molecular diagnostics and design personalized treatments accordingly. 

Every person will get "the right medicine, with the right dose, at the right time". If 

the vision of personalized medicine will be realized it will indeed resolve once and 

for all, the difficulties caused by human diversity.  

 

However many researchers have begun to doubt whether data acquired by reducing 

the organism to its genetic constitution will be enough to fully decipher the modus 

operandi of the organism. It is recognized now that in order to achieve this goal 

one must take a wider approach and include many additional epigenetic factors 

such as interactions of the genome with the environment and the way it changes 

overtime. This additional information creates a highly complex picture which can 

be analyzed only by using appropriate systems methodologies. Indeed, the biggest 

advocates for the implementation of the personalized medicine vision were quick to 

adopt the systems approach. By the end of the day, claimed those advocates, the 

genome is an information system that can be analyzed by using systems approach. 

The combination of the information gained through genetically based analysis with 

the knowledge derived by using systems methodologies could provide a sound 

basis for the implementation of personalized medicine.   
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We  agree that the use of systems methodologies might considerably improve our 

understanding of biology and medicine, However we can not agree that it will be 

enough to overcome the challenges facing personalized medicine. In fact we 

believe that this vision can not be realized in the foreseeable future. 

This claim is based on at least three arguments:  

1. It is important to realize that a comprehensive knowledge of the way the 

organism is built and operate is based on a gigantic body of information that 

needs to be created and processed by appropriate algorithms. This looks like a 

mere 'quantitative problem' that can be solved given the needed resources are 

available. However one has to admit that beyond a certain level, 'quantitative' 

problems tend to become 'qualitative' limitations which may become 

impossible to overcome.  

2. Systems methodologies use, in most cases, the classical probability methods 

with their inherent limitations. The experimental results provide an accurate 

and statistically significant description of the system. These results are relevant 

to the average of the study population. However the results can not be 

construed to represent accurately any single specific member of the study 

population.  

3. The third argument reflects a basic limitation of systems methodologies that 

prevent it from dealing with human diversity issues. Any organism, and in fact 

even a single cell, is a highly complex system that can be depicted, at best, by 

non-linear equations. These equations do not have discrete solutions and often 

behave 'chaotically'. Researchers of complex systems are of course aware of 

the nature of these systems and do not attempt to solve the ‘systems state 

equations'. The inability to solve such equations is inherent to the complex 

nature of these systems and not caused merely by the large amount of 

information that need to be processed or to the lack of processing capabilities. 

Such inability reflects the built-in uncertainty of complex systems. This is 

considered by some researchers as the move of biology from the 'modern' to 

the 'post modern' era similar to the change experienced by the move from 

classical physics to quantum physics.   
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As a post script we would like to suggest, with due modesty, some elements of the 

future roadmap for the healthcare system once it will abandon the barren pursuit of 

personalized medicine. We believe that future biomedical R&D will combine 

reductionisic methodologies (that yielded such excellent results during the last 

century) with systems methodologies. Such combination will provide much 

improved criteria for defining the inclusion/exclusion rules for entry into study 

groups. (e.g. certain mutation, certain mode of action, certain environment, etc.) 

Tightened criteria will result in smaller, albeit more homogenous, study groups. 

This in turn will decrease the standard deviation. As a result a higher proportion of 

patients will enjoy better results from the therapeutic intervention. More patients 

will benefit from better efficacy and less side effects. The large and diverse patient 

community will be broken into many smaller, more homogenous, segmented 

groups, each benefiting from improved outcome and as a whole providing better 

treatment to all patients. This will be achieved through a slow, painful, yet steady, 

process of innovation providing continuously improved treatments. All the players 

in the healthcare system will have no choice but to adapt to the new realities. 

By taking this course the pendulum of personalized medicine moves again back 

toward the pole of 'one shoe fits all' but stops half way in a position resembling 

Galen's doctrine. For the purpose of this thesis it does not matter if the 'group' is 

characterized by temperaments or by a well defined genetic mutation. What is 

important is that the optimal intervention is determined in accordance with the 

group the patients belong to. 

In the past we thought that the use of groups is a practical compromise between the 

two poles of rationalism and the empiricism. Now we understand that grouping 

patients together is dictated by the basic nature of the complexity of the organism  
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