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רפואה מותאמת אישית קשורה
לתקווה
דמיינו את עצמכם מגיעים לבית החולים לבדיקות שגרתיות .הרופא רושם
עבורכם שילוב ייחודי של תרופות המתאים במיוחד לסיכונים לתחלואה
שמקורם בשונות הגנטית האישית שלכם ובנתונים אישיים רבים אחרים.
התרופות נועדו למנוע מראש התפתחות של מחלות בגופכם ,כמו סוכרת
או סרטן מסוגים שונים .כך מגדירה ד"ר ברטה סטרולוביצ'י ,מנהלת המרכז
הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית ע"ש ננסי וסטיבן גרנד במכון
ויצמן למדע ,את תחום הרפואה המותאמת אישית .בעיניה הגישה של רפואה
מותאמת אישית יוצרת עתיד שיש בו הרבה פחות חולים.

דיוקן
ד"ר ברטה סטרולוביצ'י
ד"ר ברטה סטרולוביצ'י למדה לתואר שלישי במכון ויצמן למדע ועבודת הדוקטורט שלה עסקה בהשפעת הורמוני יותרת
המוח על מערכת הרבייה .ללימודי הבתר-דוקטורט נסעה לארצות הברית למעבדתו של פרופסור לבקוביץ' זוכה פרס נובל
על גילוי משפחת קולטנים המצומדים לחלבוני  .Gאחר כך המשיכה בחברות ביוטכנולוגיות ,כולל שתים-עשרה שנה בענקית
התרופות מרק ( )Merck Research Laboratoriesבארצות הברית כסגנית נשיאה למחקר בסיסי .כשהוצע לה להקים ולנהל את
המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית במכון ויצמן ראתה בכך אתגר גדול והחליטה לחזור לארץ .היום חוגג המרכז
שבניהולה חמש שנים להקמתו.
מראיינת :גילת בריל
מהי רפואה מותאמת אישית?
רפואה מותאמת אישית היא היכולת להשתמש במידע גנטי של
המטופל וכל מידע אישי אחר שיש עליו ,לפני שמבצעים אבחנה
רפואית ולפני שמחליטים איזו תרופה או טיפול לתת לו .כלומר,
יש ברפואה מותאמת אישית ניסיון לתת למטופל משהו יותר
אישי ויותר מדויק עבורו.
יש רופאים שטוענים שמאז ומתמיד הייתה התאמה של
ההליך הרפואי למטופל ,אז מה חדש בעצם?
ההליך הרפואי שהיה נהוג עד עכשיו לא היה רפואה מותאמת
אישית ,אלא רפואה מגיבה :בדרך כלל אנחנו הולכים לרופא
כשאנחנו כבר סובלים מכאב או מבעיה כלשהי ,כמו לחץ דם
גבוה .הרופא ייתן לנו מרשם לתרופה שהוא נותן למטופלים
רבים אחרים .אם התרופה אכן תעזור ,ולמשל לחץ הדם יֵ רד
או כאב הראש יחלוף ,תהיה החלטה להמשיך בטיפול .אבל אם
הטיפול בתרופה לא יעזור ,הרופא ייתן מרשם לתרופה אחרת
שקיימת בשוק ,כי חברות התרופות יוצרות מספר תרופות
לאותה בעיה .לרוב זה תהליך של ניסוי וטעייה ,ותגובה של
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הרופא למצב קיים .אין תרופות רבות מאוד על המדף ואפשרות
לבדוק מהי התרופה המתאימה ביותר למטופל ,ולכן זו איננה
רפואה מותאמת אישית .בגישה של רפואה מותאמת אישית
שואפים לזהות מחלות שהמטופל עלול לחלות בהן ,ולתת
מרשם לטיפול מותאם לנתונים של המטופל ,שימנע תחלואה.
לדוגמה ,אוכל ללכת לבית חולים פעם בשנה ,לעשות מגוון
בדיקות ,למלא שאלון על היסטוריה משפחתית בציון אילו
תרופות אני נוטלת .בבית החולים הם יאחדו את כל הנתונים
ויתנו המלצה מה להמשיך ומה לשנות ,ואילו סיכונים קיימים
אצלי למחלות .בהתאם למכלול המאפיינים שלי אפשר יהיה
לשנות את אורח החיים או ליטול תרופות מתאימות כדי להקטין
את הסיכון לחלות במחלות מסוימות לפני שהן מתרחשות .כך
שרפואה מותאמת אישית אינה עוסקת רק במרשמים לתרופות
אלא ביצירת הבנה של מכלול הנתונים של המטופל ,הגנטיים
והסביבתיים (לדוגמה ,מה הוא אוכל ,זיהומים הקיימים בסביבת
מגוריו) והשפעתם על בריאותו .מכלול הנתונים האישיים האלה
והבנתם מכונה רפואה מותאמת אישית.
זו לא כמות אינסופית של נתונים?
זה בהחלט אינסופי לאפיין את המטופל באופן אישי .זו הסיבה
שאנחנו מפתחים כלים שיאפשרו לנו לארגן " ,"big dataוכן
" ,"meta dataכלומר נתונים שאי אפשר למדוד במכשירים.
מדענים מתחום הבינה המלאכותית מפתחים מודלים מתמטיים
ואלגוריתמים לאיסוף הנתונים ,ארגונם ופירושם כדי ליצור
היגיון מאינסוף הנתונים וליישמם ברפואה .הרי גם אם נרצף
את כל הגנום של המטופל ,אין פירוש ממשי לכל הרצפים.
אנחנו עדיין לא יודעים מהו החלבון המיוצר על ידי כל גן,
ואנחנו לא יודעים באילו מחלות מעורב כל חלבון .יחד עם זאת,
כשידוע על מעורבות גנים או חלבונים מסוימים במחלות אפשר
להתחיל ליישם את הגישה .לדוגמה ,בישראל אפשר היום לקבל
בתשלום מידע גנטי לגבי אללים שיש להם מעורבות בסרטן,
דבר שלא היה קיים בעבר.
יש ביקוש לבדיקות גנטיות הנערכות מראש?
כן ,אנשים מעוניינים לדעת .הייתי בתל השומר לבדיקות
השנתיות שלי ושמעתי שתי נשים שישבו על ידי מתעניינות אם
אפשר לבצע גם את הבדיקה הגנטית ,והן היו מוכנות לשלם
עבורה .הבדיקה יחסית יקרה ,אבל מתחילה מודעות לכוח של
מניעת מחלות :לאבחן מוקדם ,בניגוד לטיפול בתגובה למחלה
מתקדמת .עם הזמן הבדיקות יהפכו לזולות יותר ,וייתכן שגם
ימומנו על ידי ביטוחי הבריאות .המימון כדאי משום שמניעת
מחלות חוסכת הוצאות רבות של אשפוז וטיפול כאשר המחלות
מתקדמות יותר או כאשר מדובר במחלות כרוניות שמחייבות
אשפוז ארוך .אלה השקעות שלמדינות שווה לעשות.

מה את זוכרת מלימודייך בבית הספר?
למדתי בתיכון ברומניה ביולוגיה וכימיה ,והמורות שלי
לכימיה וביולוגיה היו האהובות עליי ביותר .אני אפילו
זוכרת איך נראתה המחברת שלי .אהבתי מאוד להתבונן
במיקרוסקופ ולצייר את מה שראיתי .כבר אז ידעתי שרפואה
מעניינת אותי ,אבל לא רציתי להיות בקשר עם חולים .שני
הילדים שלי רופאים ,הם בחרו בכיוון הזה.
למורים יש השפעה רבה .עוד מכיתה ג' ועד היום אני זוכרת
את המורים שהאמינו בי .הייתי שובבה מאוד ,וכשאבא שלי
בא יום אחד לקחת אותי מבית הספר ידעתי שהוא ייגש
למורה וישאל איך אני .אזרתי אומץ ,ניגשתי למורה וסיכמתי
איתה שאם היא לא תספר לאבא שלי ,אני אשתנה .היא
הסכימה ,ומאותו יום והלאה הייתי ראשונה בכיתה שלי בכל
דבר .אני יודעת שזה בזכותה.
אישית של הארגון הלאומי לבריאות ,1והמדינה מממנת מעבר
של מערכת הבריאות הממשלתית לגישת הרפואה המותאמת
אישית .בארצות שבהן יש רק גוף אחד שאחראי על הביטוח
הרפואי ,כמו אנגליה ,מערכת הבריאות כבר עוברת לרפואה
בגישה מותאמת אישית .בפינלנד ,שבדיה ונורבגיה מערכות
הבריאות כבר ערוכות ַלגישה ומיישמות אותה .בארצות אלה
יש גוף יחיד האחראי לביטוח רפואי ,וכל הנתונים על כל
האוכלוסייה נמצאים במקום אחד ומעודכנים באופן שוטף .לכן,
כאשר מרצפים את הגנום של כל האוכלוסייה מוסיפים את
המידע הזה למידע הקיים.
רפואה מותאמת אישית היא פרויקט רב-תחומי שמניע את כל
המדינה בכיוון מסוים ,ויש לכך יתרונות רבים .הממשלות האלה
מאוד מעוניינות לפתח תעשייה ביוטכנולוגית ,ביואינפורמטיקה
ומדעי המחשב ,שתסייע להבין את המידע ולפרש אותו ,וכמובן
תעודד את הכלכלה .ישראל אינה נמצאת מאחור בתהליך.
פרופסור אהרן צ'חנובר יזם פרויקט בשם "פסיפס" ,והרעיון הוא
להתחיל בריצוף הגנום של מאה אלף אנשים מישראל ,להוסיף
את המידע הזה למידע הקיים עליהם בביטוח הרפואי ,לפרש
את הנתונים ,ולהתחיל ליצור מידע שיכול למנוע מחלות .גם
בתי החולים פתוחים לקבל את הגישה החדשה .בפגישות שלי
בארץ אני מגלה שרוב הרופאים לא שמרנים ,ורוצים להניע את
התהליך.

כיצד נערכת במערכת הבריאות בישראל למעבר לרפואה
מותאמת אישית?
אחד הצעדים החשובים ביותר בהטמעה של רפואה מותאמת
אישית היא גיליונות אלקטרונים שכל רופא יכול לקבל בכל
מקום .מערכת הבריאות בישראל מאוד מתקדמת כי היא כבר
עברה לפני שנים רבות לגיליונות אלקטרוניים המתעדים נתונים
על מטופלים .בארצות הברית הוקם פרויקט לרפואה מותאמת
National Institute of Health (NIH) 1
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כיצד גישת הרפואה המותאמת אישית תורמת לטיפול
בסרטן?
ההסתכלות על מחלות סרטן שונה היום מבעבר :עד היום,
סוגי הסרטן מוינו לפי מיקומם הפיזי בגוף (סרטן שד ,סרטן
ריאות) וכיום ממיינים סוגי סרטן לפי המוטציות הספיציפיות
בגנים ,לפי המסלול שנפגע בתאים .המטרה היא לחפש
הרבה טיפולים אפשריים ולבחור מה שמתאים לכל מטופל
על פי המסלולים הפגועים אצלו .זה כבר קורה בעולם וגם
בישראל.
המורכבות של מחלות סרטן מתבטאת בין השאר בשינויים
תמידיים ב DNA-בתאי סרטן .בדומה לווירוסים ,תאי סרטן
משתנים בתגובה לתרופות .לכן צריך לתקוף אותם בכמה
דרכים .כפי שנגד  HIVנעשה שימוש בקוקטייל של תרופות,
היום מנסים כיוונים של קוקטיילים לטיפול בסרטן .חברות
גדולות מתאחדות לשם כך ומתחילות שיתופי פעולה עם
תרופות שיש לכל אחת מהחברות בנפרד ,והן יכולות ליצור
שילוב ולמכור אותו יחד .אלה תהליכים מאוד טובים עבור
המטופלים.

לטפל .כמו כן ,כדי לפתח תרופה חדשה נדרשות כחמש-עשרה
שנים ומיליוני דולרים שחברות התרופות מוציאות ולכן אין
הרבה תרופות על המדף .אז אם המטופל חוזר אחרי כשלושה
חודשים כי התרופה לא עובדת יותר ,אנחנו נמצאים באותו
מקום שבו היינו .מכאן שרפואה מותאמת אישית קשורה יותר
לתקווה ,ולכיוון שבו המדע מתקדם .אם נעשה מאמץ לפתור
את כל הקשיים האלה ,נגיע בסופו של דבר לרפואה מותאמת
אישית.
יש איזושהי תרומה של ישראל לכיוונים האלה?
עוד לא ,אבל זה יקרה .השאלה הזאת מאוד מעסיקה אותי .מדעי
החיים בישראל מאוד חזקים .יש הרבה אוניברסיטאות מצוינות
יחסית למדינה קטנה ,אבל אין מספיק מימון ואין מספיק מיקוד
על מה שעושים עם התגליות .רוב המחקר מתבסס על מענקי
מחקר מחו"ל .מדענים מהארץ מפרסמים מאמר ומישהו מחו"ל
לוקח את הרעיון .במקרה הטוב משלמים תמלוגים למדען
שפרסם את המאמר המקורי .צריך להשקיע בתרגום תוצאות
מחקר במדע בסיסי למשהו שאפשר ליישם ברפואה .אחד
הפרויקטים שלנו במרכז לרפואה מותאמת אישית הוא לאסוף

איזו התקדמות טכנולוגית מניעה את המעבר לרפואה
מותאמת אישית?
גנומיקה ,שהולכת ומשתפרת .הייתה חברה שדחפה את
הטכנולוגיה של ריצוף  DNAבנפחים זעירים ,ושחררה את
הצורך בחומר ביולוגי רב מהמטופל .בכל פעם שיש התפתחות
טכנולוגית מדענים מצליחים לעשות קפיצה גדולה לעתיד ,ואכן
בזכות מזעור הנפחים אנשים מרגישים שהם יכולים לבצע יותר.
אבל גנומיקה היא רק ההתחלה .דיסציפלינה שקשורה עוד יותר
לבריאות ולמחלות היא פרוטאומיקה ,חקר מבנה החלבונים
ועיבודם לאחר התרגום .אלא שהטכנולוגיה של פרוטאומיקה
לא התפתחה במהירות מספקת כפי שהתפתחה טכנולוגיית
הגנומיקה ואנו מצפים להתפתחות טכנולוגית באותה מידה כמו
בגנומיקה .יש לנו במרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת
אישית מחלקת פרוטאומיקה :חלבונים הם סוסי העבודה של
הגנים ,ולכן מאוד חשוב להבין את הקשר של חלבונים למחלות
ולבריאות .ה DNA-יכול לא להשתנות ,אבל ה RNA-השליח הנוצר
ממנו מקודד לחלבון מסוים שעובר עיבוד ,או מועבר לאזורים
שונים בתא .כל שינוי שחל בתהליכים האלה יכול ליצור חלבון עם
תפקוד שונה; ואולי עם חלבונים אחרים יכול לגרום למחלה .כך
שייתכן מצב שבו ברמת ה DNA-אין מוטציה ,או קיימת מוטציה
שלא מתורגמת לשינוי בחלבונים ,ואילו ברמת עיבוד החלבון
לאחר התרגום יש תנאים המעודדים התפתחות מחלה .מכאן
שאין יחס של אחד לאחד בין גנומיקה לפרוטאומיקה ,וגם לא
יחס של זו במקום זו .גנומיקה ופרוטאומיקה צריכות להתכנס
יחד כדי להפוך רפואה מותאמת אישית לגישה מוצלחת.

תוצאות ממחקרים מכל ישראל ולחפש תרכובות שאפשר
ליצור מהן תרופות חדשות ,ליצור להן רישיון ורישום כנדרש
ולהוציא אותן לשוק .כך יהיה למכוני המחקר ולאוניברסיטאות
בישראל תפקיד חשוב יותר ברפואה ,שזה קריטי למדינה כמו
ישראל .אנחנו מעסיקים מדען מחברת תרופות גדולה שיצרה
את הדיסציפלינה הזאת ,של סריקת תוצאות מחקרים ובדיקת
התרכובות שנחקרו כתרופות אפשריות .אנחנו מנסים לחזור
על התוצאות בתאים חיים באמצעות המכשור המתקדם שלנו,
ולבדוק היתכנות או שיפור של החומרים ליצירת תרופה .יש לנו
ספרייה של תרכובות שהן תרופות קיימות ,שאפשר להשתמש
בה כדי לבדוק אילו שינויים כימיים אפשר לעשות לתרכובות
שנמצאו בעלות השפעה במחקר בסיסי ,כדי לעדן את פעולתן
ולדייק אותה .בשלב הבא נעבור למודל מחקר בחיות כדי לבדוק
בהן את השפעת התרופה ואחר כך לקדם את שלבי בדיקת
התרופה לניסויים קליניים.

רפואה מותאמת אישית היא למעשה גישה עתידית .במחלות
סרטן אפשר היום להסתכל על מאתיים גנים בבת אחת.
באופן אידיאלי ,אם מזהים מוטציה מסוימת ,הרופא יכול לתת
מרשם לתרופה שקיימת עבור אותה מוטציה ,לכן זה נקרא
מוכוון ( .)Precision Medicineאבל אנחנו עדיין לא שם כי אין
מספיק תרופות לכל המוטציות .בתאים ממאירים יש הרבה
מאוד מוטציות ,וברוב המקרים אנחנו לא יודעים מהי המוטציה
המניעה ( ,)driver mutationשגרמה להתמרה הסרטנית ושבה יש

מהן המטרות של המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת
אישית?
המרכז הוקם לפני חמש שנים ביוזמת חתן פרס נובל לכימיה
פרופסור אהרן צ'חנובר ונשיא מכון ויצמן ,פרופסור דניאל
זייפמן ,כמרכז לאומי שיוצר שיתוף פעולה בין מוסדות אקדמיים
בארץ .הרעיון היה להשקיע כספי תרומות מחו"ל ומשאבים
שכל מוסד בנפרד לא יכול להגיע אליהם ,אבל בשיתוף פעולה
הם יוכלו להיות לרשות כולם .לכן המרכז נקרא לאומי.

יש רופאים שמביאים לנו דגימות
מרקמות של מטופלים ,ומבקשים
לבדוק אם הם יכולים למצוא סמן
ביולוגי מאבחן
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מטרתנו ליצור מרכז של טכנולוגיות חדישות ביותר שבהן יוכלו
להשתמש מדענים במחקר בסיסי ורופאים כדי לקדם מדע
ורפואה .כמעט לכל העובדים כאן יש תואר שלישי ,והם מצטיינים
מבחינה טכנולוגית .השקענו ברכישת מכשור וטכנולוגיות שלא
נמצאים במקומות אחרים במדינה ,כפי שיש באוניברסיטאות
כמו הרווארד וסטנפורד .לדוגמה ,מכשיר לאנליזת חלבונים,
מכשיר ספקטרומטר מסה ) (mass spectrometryוהשינויים לאחר
התרגום 2שלהם .שינויים כאלה יכולים לשנות לגמרי את
תכונות החלבון או את מיקומו בתא .אנחנו בתהליך ראשוני
של רכישה ופיתוח מכשיר שיכול לקרוא רצפי  DNAארוכים
יחסית .לרוב בתהליך של ריצוף  DNAצריך לחתוך את הDNA-
למקטעים קטנים שאפשר לרצף ,ולאחר מכן צריך ליצור את
הפאזל מחדש .זה תהליך בעייתי ,במיוחד כאשר יש מחלות

נטייה לתחלואה ,או לתגובה טובה יותר לטיפול במחלה .אחרי
שמוצאים סמן ביולוגי כזה בדגימות צריך לעבור למודלים
בחיות ,ואחר כך לעלות בכמות הדגימות הנבדקות כדי לבדוק
שזהו אכן סמן ממשי לתהליך שנמצא בכמויות קטנות של
דגימות .אחר כך צריך לקבל אישור מהרשויות להשתמש בסמן.
את כל זה המרכז שלנו בהחלט עושה.
איך תערבו את הממשלה ואת מערכת הבריאות בתהליך?
רשויות השלטון מכירות אותנו וביקרו אצלנו .אנחנו מחפשים
דרכים לשיתוף פעולה .יכול להיות שבחלק מהפרויקטים
הכלל-ארציים שלנו ,כמו איסוף הנתונים ממחקרים בכל הארץ,
הרשויות יהיו מעוניינות במעורבות .הם למשל מעוניינים לטפח
פרויקטים ברמה לאומית ,כמו פסיפס ,שהזכרתי קודם .בסופו
של דבר רפואה מותאמת אישית חייבת להיות חלק ממערכת
הבריאות.
האם צריך לדעתך ללמד תלמידי תיכון על רפואה מותאמת
אישית?
אני חושבת שצריך ללמד אותם כל דבר .כי הם יותר חכמים
ממה שאנחנו חושבים עליהם .הם עלולים להשתעמם ,ולכן
עדיף ללמד אותם דברים מאתגרים מאשר לפחד שהם לא
יתפשו את זה .למעשה אי אפשר לדעת איך הם יתפשו תכנים
מאתגרים  -ילדים הם נבונים מאוד ויכולים לתפוש אותם בדרך
אחרת לגמרי מהמצופה.

שבהן קיימים רצפים שחוזרים על עצמם פעמים רבות ,או
כאשר הריצוף הוא ראשוני ואין למה להשוות אותו .מכשיר כזה
פותר את הבעיה הזאת עבור הביואינפורמטיקאים.
יש לנו יחידה לגילוי תרופות שמשתמשת בשיטת high throughput
 .screeningהשיטה מאפשרת להכין באמצעות רובוטים ולסרוק

באמצעות חיישנים מאות אלפי באריות (צלחות של 384
או  1,536באריות) ,שבהן גדלים תאים שמשקפים מחלות
מסוימות ,בנוכחות תרכובות שונות היכולות לשמש כתרופות
אם הן מחזירות את התאים למצבם הנורמלי .אי אפשר להכין
באופן ידני באריות עם תאים לבדיקת מאתיים אלף תרכובות
כימיות .אחרי הסריקה צריך להעביר את הנתונים באופן
ממוחשב ובצורה מאורגנת כך שאפשר יהיה לחזור לבארית
שהראתה תגובה חיובית לתרכובת ,לדעת באיזו תרכובת מדובר
ומה הייתה השפעתה.
האם את יכולה לתת דוגמה לקשר בין המרכז לרופאים
בשטח?
יש רופאים שמביאים לנו דגימות מרקמות של מטופלים,
ומבקשים לדעת מה משותף למטופלים החולים במחלה מסוימת
ולבדוק אם הם יכולים למצוא סמן ביולוגי מאבחן (,)biomarker
מעין חתימה :משהו כמו כמה גנים ,או כמה חלבונים ,שרמתם
עולה או יורדת רק באותן רקמות ,או רק ברקמות שנלקחו
בזמנים מסוימים של המחלה או של הטיפול .אלה יכולים לנבא

רפואה מותאמת אישית אינה
עוסקת רק במרשמים לתרופות אלא
ביצירת הבנה של מכלול הנתונים
של המטופל ,הגנטיים והסביבתיים
והשפעתם על בריאותו

 .post translational modifications 2לדוגמה ,הוספת שייר סוכרי לחלבון.
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האם יש דמות שאת מעריכה במיוחד מתחום הרפואה
המותאמת אישית?
פרופסור מייקל סניידר מאוניברסיטת סטנפורד .ביקרתי
במעבדה שלו פעמיים .הוא מקדם רפואה מותאמת אישית
בשיתוף בית החולים בסטנפורד בנוגע לאנשים שיש להם
נטייה לחלות בסוכרת בגיל צעיר .הוא הקים פרויקט רפואה
מותאמת אישית סביב הרעיון הזה ,עם מחלקות כמו גנומיקה
ופרוטאומיקה אצלנו ,והוא מיישם אותן כל יום בשיתוף עם
בית החולים .הוא התחיל בבדיקות שעשה על עצמו במשך
כמה שנים ,והגיע למסקנה שבעתיד צריך יהיה לבצע בדיקות
לאורך כל החיים ,ולא חד-פעמיות ,כי כך אפשר יהיה לראות
שינויים .אם עושים בדיקה חד-פעמית ,המעבדה משווה
את ערכי המדידה שלך לטווח שנוצר מממוצע הערכים של
אוכלוסייה גדולה .אבל למעשה ,חשוב להשוות את ערכי
המדידה לטווח האישי של המטופל .אולי הבדיקות של
המטופל מראות שהוא נמצא בתוך הטווח הנורמלי ,אבל
עבורו הוא לא נורמלי לגמרי כי בשנה שעברה היו הערכים
מחצית מזה .כלומר ,חשוב למדוד את הבדיקות שלך מול
השינויים בטווח האישי שלך .זו הייתה תובנה פורצת דרך
של פרופסור מייקל סניידר .החיסרון הוא שהבדיקות האלה
מורכבות מאוד ולכן אי אפשר לבצען כל הזמן .בקושי אפשר
לבצען פעם אחת.
למרות זאת ,קובעי המדיניות יודעים שזהו הכיוון .עכשיו
צריך להפוך את הבדיקות והמכשור לפשוטים וזולים
לשימוש .להגיע למצב שבו אפשר לבדוק את המטופל בדיוק
כפי שבודקים אנזימי כבד או עורכים בדיקות דם; שהתוצאות
יתקבלו בשפה מובנת לרופא ,ושהשילוב ביניהן יוכל להראות
לרופא תמונה טובה יותר; שיהיו חיישנים על העור ,או על
הטלפון הנייד ,שנוטלים דגימות מסוגים שונים כדי לחסוך
את ההגעה לבית החולים או למעבדות הבדיקות.

האם יש מסר שאת רוצה להעביר למורים לביולוגיה ולמורים
למדעי הסביבה?
ביולוגיה היא לפעמים מדע "רך" ,כלומר פחות כמותי .אני
חושבת שאנחנו צריכים ללמד יותר תכנים כמותיים ,כי
העתיד הוא שילוב של תחומים מדעיים :ביולוגיה ,מתמטיקה,
ביואינפורמטיקה .כך שככל שיְ ַלמדו תחומים כמותיים יותר כך
התלמידים יהיו מוכנים יותר לעתיד .מי יכין תלמידים לעתיד
שבו צריך לנהל נתונים רבים כל כך כמו ברפואה מותאמת
אישית? זה חייב להתחיל בבית הספר.
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מערכת בריאות לומדת
ההכנות לעידן המידע הגנטי ברפואה מותאמת אישית
מעובד על פי המאמר:1
Aronson, S.J. & Rehm, H. L. (2015): Building the foundation for genomics in precision medicine. Nature 526: 336-342.

עיבוד :גילת בריל
בבואו לטפל בחולה ,על הרופא לאסוף מידע על תסמינים,
לאבחן מחלה ,לשער כיצד תתפתח בעתיד ,להחליט אם מוצדק
להתחיל בטיפול רפואי ולקבוע את הטיפול המתאים ביותר
בעבור החולה .אלא שרפואה אינה מדע מדויק ,ופיזיולוגיה
של גוף האדם היא עניין מורכב .אומנם קיימות שיטות אבחון
המבוססות על כלים אובייקטיביים ,אולם לא תמיד מתגלים כל
תסמיני המחלה ,או שמחלות שונות גורמות לתסמינים דומים;
לא תמיד אפשר לאסוף את כל הנתונים הנחוצים לאבחון מחלה
ולעיתים רק הטיפול מאשר או מפריך את האבחון ,ואין ברירה
אלא לנסותו; כמו כן ,חולים שונים עשויים להגיב למחלה או
לטיפול בדרך שונה .פעמים רבות נותר אפוא הרופא המטפל עם
אפשרות של ניסוי וטעייה או עם צורך לשער השערות ולהפעיל
אינטואיציה.
אחת התרומות המרכזיות למורכבות הפיזיולוגיה של גוף האדם
היא שונות גנטית ,הגורמת לחולים להראות תסמינים קליניים
שונים למחלה זהה ,או להגיב בדרכים שונות לטיפולים אף-
על-פי שהם מראים תסמינים דומים .לכן הבנת הקשר בין
מאפיינים גנטיים לתסמינים מסוימים היא מפתח להתאמה
מראש של הטיפול הטוב ביותר לחולה .לדוגמה ,אף שיש
גורמים רבים לסרטן ריאות ,רק אנשים שקיימת אצלם שונות
בגן  2EGFRמגיבים היטב לטיפול במעכבי טירוזין קינאז
) .(Paez et al., 2004לעיתים הקשר בין השונות הגנטית למחלה
אינו ברור ,ועדיין שונות בקטעי  DNAמסוימים קשורה לאיכות
התגובה לטיפול .לדוגמה ,שישה אחוזים מהאירופאים הנושאים
אללים מסוימים של הגן  3HLA-Bעלולים לפתח רגישות יתר
מסכנת חיים לתרופה האנטי-ויראלית Martin et al.,( Abacavir
 .)2014כדי להתאים את הטיפול הטוב ביותר לחולה חשוב
אפוא לאבחן את הרקע הגנטי של המטופל .רופאים חשופים
כיום לסוגים רבים של אבחונים ברמת ה DNA-של מטופליהם.
לדוגמה ,בדיקת שונות גנטית של חולה במקטעי  DNAהידועים
במעורבותם בהיבטים קליניים חשובים; ריצוף  DNAהמאפשר
אנליזה של כמות גדולה של גנים הקשורים לאבחון מסוים,
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4

כדי למצוא אללים ידועים וחדשים; ריצוף האקסום ,4כלומר כל
הרצפים הידועים כמקודדים לחלבונים; וריצוף כל הגנום של
המטופל .אלא שקביעת השונות הגנטית של המטופל היא רק
ההתחלה .יש צורך בקביעת ההשלכה של אללים מסוימים או של
צירוף אללים מסוים על כל אבחון קליני .השלכות אלה בשילוב
עם נתונים קליניים נוספים יסייעו במציאת מסלול טיפול שיניב
את התוצאות הטובות ביותר בעבור החולה.

מערכת של רפואה מותאמת אישית
מטרתה של רפואה מותאמת אישית היא לסייע לרופאים לקבוע
מסלול טיפול בדרך המהירה והיעילה ביותר למטופל .לשם
כך דרושים לרופאים כלי אבחון וטכנולוגיות מידע חדישים
המתאימים לדרך העבודה במערכות הבריאות ואפשריים
מבחינה כלכלית .כדי לפתח כלים כאלה מתחילה להיווצר
מערכת המקשרת בדרכים חדשות בין רופאים ,מעבדות אבחון,
מעבדות מחקר מדעי ומפתחי מערכות מידע ממוחשבות בנושאי
בריאות ומחלות .החזון של מערכת קשר כזאת הוא להקים בסיס
למערכת בריאות לומדת ,המאפשרת לקדם ולפתח טכניקות של
רפואה מותאמת אישית.

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל הוספת
הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת האפשר ,קישור
הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור לפי ההפניה המובאת בתחילת הגרסה המעובדת.
 epidermal growth factor receptor :EGFRחלבון בקרום תאים ,שהוא קולטן לגורם גדילה אפידרמלי (.)EGF
 .human leukocyte antigen. class I, B :HLA-Bחלבונים על פני קרום התאים הנקשרים לחלבונים זרים לגוף ,מציגים אותם לתאי מערכת החיסון
ומעוררים את התגובה החיסונית .התאמה בין חלבונים אלה בהשתלת איברים חשובה להצלחת ההשתלה ולמניעת דחיית השתל על ידי המטופל.
אקסום :Exome ,רצפי ה DNA-המקודדים לאקסונים.
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רופאים

מטופלים

הצגת נתונים ,כלים תומכי החלטות קליניות

פורטל מטופלים

אסופת ידע רלבנטי

גליון רפואי אלקטרוני

מעבדות
קליניות

בנק דגימות

מסד נתונים מבוסס מקרה:
⋅ גנוטיפים
⋅ פנוטיפים ותוצאות טיפול
⋅ היסטוריה משפחתית ואישית
⋅ סביבה וחשיפה

חוקרים

מסד נתונים ממחקרים

פעולה מרכזית שמערכת כזו צריכה לבצע היא חיבור בין
נתונים גנטיים לנתונים קליניים ,שבעזרתו אפשר לפרש נתונים.
לדוגמה ,חיבור בין שונות גנטית ייחודית לאבחונים קליניים
מיוחדים; או חיבור בין צירוף גורמים גנטיים מסוים לתסמינים
של חולים .איכות הפירוש שאפשר יהיה לתת לחיבורים אלה
תלויה בנתונים שעליהם הוא מתבסס .לכן רפואה מותאמת
אישית תלויה ביצירת מסד נתונים קליניים ומחקריים ,שיהיה
נתון לשיפור ולייעול באופן מתמשך .לדוגמה ,פרויקט של
שיתוף פעולה בנושא סיסטיק פיברוזיס יצר שיתוף של נתונים
על מוטציות של מטופלים ממעבדות מחקר ברחבי העולם.
כתוצאה משיתוף הפעולה הנתונים חולקו למוטציות שפירות
ולמוטציות הגורמות למחלה ,ובעקבות זאת הטיפול בחולים
השתפר והתייעל  (Cutting, 2015).באופן דומה ,רשת שיתופית
גדולה של מידע על הגנים  BRCA1ו ,5BRCA2-שמוטציות בהם
גורמות לנטייה לסרטן השד ולסרטן השחלות ,יצרה אפשרות
לניטור המוטציות ומניעת תחלואה באמצעות ניתוחים .כמו
כן התאפשר לכוון טיפולים למוטציות מסוימות אצל חולות
שהתגלה בהן גידול ממאיר ).(Audeh et al., 2010

5

6
7

מה החידוש ברפואה מותאמת אישית?
רופאים רבים טוענים שהעוסקים ברפואה ממילא מתאימים
לחולה את מסלול הטיפול (אבחון ,טיפול ושיקום) ,ומעלים
את השאלה מה החידוש ברפואה מותאמת אישית.
רפואה מותאמת אישית היא תחום מתפתח הנשען על שיטות
אבחון וטיפול חדישות .לכן בהגדרתה המעודכנת רפואה
מותאמת אישית היא גישת טיפול המכוונת לצרכים האישיים
של חולים יחידים ,על בסיס מאפיינים גנטיים ,סמנים
ביולוגיים ,מאפיינים פנוטיפיים או מאפיינים פסיכולוגיים
המבדילים בין חולים המראים תסמינים קליניים דומים.
פועל יוצא של רפואה מותאמת אישית הוא חתירה לשיפור
תוצאות הטיפול בחולה והפחתת תופעות הלוואי הבלתי-
רצויות בחולים שסיכוייהם להגיב היטב לטיפול נמוכים יותר.
דוגמה לכך היא מציאת שיטות לסריקות מהירות של רגישות
לאנטיביוטיקה בחיידקים מחוללי מחלה שנלקחו מחולה
מסוים ,לצורך צמצום השימוש בתרופות אנטיביוטיות
רחבות טווח שיקטין את הסיכוי לעמידות לאנטיביוטיקה.
דוגמה אחרת היא השינוי שחל בסיווג מחלות ממאירות
וטיפול בהן ,כמו סרטן הריאות ,שאובחן בעבר באמצעות
קריטריונים היסטולוגיים ואנטומיים .כיום סמנים מולקולריים
כמו שונות גנטית ברצפי  6EGFRו 7RAS-מחליפים את האבחון
המסורתי .הטיפולים הכימיים ,העלולים להיות רעילים,
ניתנים רק לחולים שאובחנו אצלם מוטציות מסוימות
בסמנים מולקולריים המגיבות היטב לטיפול (.)Kwak, 2010
כך נחסכים הטיפולים המייגעים ותופעות הלוואי הבלתי-
רצויות מחולים אחרים.

 BRCA1ו-breast cancer 1:BRCA2-ו .breast cancer 2
גנים המקודדים לחלבונים מעכבי סרטן .מוטציות בגנים אלה עלולות לגרום לסרטן השד ולסרטן השחלות.
 ,Epidermal Growth Factor Receptorקולטן לגורם הגדילה של תאי אפידרמיס.
) ,Rat Sarcoma (Rasגן שהתגלה כמעורב בסרקומה בחולדות.
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המערכת במיטבה אמורה לנהל את זרם החומרים ,הידע
והנתונים הדרושים ליצירת פרשנויות קליניות .בנקים ביולוגיים
אמורים לקשור בין דגימות המכילות נתונים ממטופלים;
מסד נתונים מחקריים אמור לקלוט את הנתונים ,החישובים
והתוצאות של מחקרים שמהווים בסיס לפירושים קליניים
אפשריים; רשתות של שיתוף מידע קליני ממרפאות יאפשרו
לעדן ולדייק את הפירושים; מערכות המידע של מעבדות מחקר
קליניות יאפשרו לחזק את הפירושים; רישומים אלקטרוניים
על מצב המטופלים יאפשרו לרופאים ליישם את התוצאות
עם קבלתן אך גם תוך כדי התקדמות הטיפול ,כאשר מתקבל
מידע נוסף על המטופל; מערכת פורטל תאפשר למטופל גישה
לנתוניו ,ואם הדבר אפשרי – להשפיע על הדרך שבה יהיה בהם

להשפיע ישירות על איכות הטיפול שיקבל המטופל ,ובד בבד על
הפירוש שיינתן לצירוף גנטי וקליני מסוים ויתרום לידע מחקרי
חדש .טופס הסכמה לשיתוף הבדיקות הגנטיות צריך אפוא
לכלול התחייבות של החוקרים לשתף את התוצאות במאגרי
מידע שיתופיים לצורכי מחקר ,כחלק מקידום הגישה של רפואה
מותאמת אישית ,כדי שיהיה אפשר להשתמש בנתונים לקידום
המחקר ולרווחתם של מטופלים אחרים ברחבי העולם .מכיוון
שקשה ליצור טופסי הסכמה מדעת שמחד גיסא יסבירו את
משמעות הבדיקות הגנטיות בשפה מובנת לציבור המטופלים,
ומאידך גיסא יעלו את כל הקשיים והמשמעויות הכרוכות בהן
ובשיתופן –אחידות הנוסח של טופסי הסכמה מדעת למחקר
ולטיפול יכולה להקל מאוד על המערכת הנבנית בגישת רפואה
מותאמת אישית .ביואתיקנים כבר מנסים ליצור מסגרות אתיות
שינחו ניסוח כזה ,וכן נערכים ניסיונות לנסח טפסים אלה בעבור
המרפאות שאליהן פונים המטופלים.
יש מטופלים הרואים חשיבות רבה בהשתתפות במחקר ,ולכן
מוכנים ברצון לשתף בדיקות גנטיות ומידע גנטי אישי .חברות
מידע שונות מנסות להקים עבורם פלטפורמות ממוחשבות
שבהן יוכלו המטופלים עצמם להעלות נתונים אישיים וליצור
קהילות מטופלים ,תוך שליטה של המטופלים על שיתוף המידע,
הנגישות והפרטיות של המידע שהם מפרסמים .מערכת של

הבנת הקשר בין מאפיינים גנטיים
לתסמינים מסוימים היא מפתח
להתאמה מראש של הטיפול הטוב
ביותר לחולה
שימוש ,כמו למשל ,החלטה אם להשתתף במחקר .במאמר זה
יוסברו הרכיבים של מערכת כזאת ,אשר נכון לעכשיו נמצאים
בשלבים ראשונים בלבד של פיתוח.
המטופלים
תפקידו של המטופל בתמיכה ברפואה מותאמת אישית נעשה
מרכזי יותר ויותר .מטופלים אוספים כמות רבה של נתונים על
עצמם במהלך הטיפול .חלק מהנתונים נאסף בעקבות הפניית
הרופא המטפל ,אבל כיום יש בדיקות הפתוחות למטופלים
באופן פרטי או באמצעות תיווך אחר מהרופא המטפל .כדי
להתאים למטופל את הטיפול בדרך הטובה ביותר יש צורך
בשיתוף נתונים אלה במאגר הרפואי .חשיפת הנתונים האישיים
מחייבת חוקרים להסביר למטופלים את הסיכונים והרווח
בשיתוף הנתונים האישיים שלהם ,וכפי שנהוג גם כיום  -בטיפול
המוצע להם .לשם כך יש לשפר את תהליך ההסכמה מדעת,
הכולל ברפואה מותאמת אישית שני חלקים :הליך שבו הרופא
מסביר למטופל על הטיפול המוצע לו ,כולל הסיכונים וסיכויי
ההחלמה; וכן הליך שבו החוקר מסביר לנחקר על המחקר שבו
הוא מוזמן להשתתף ,כולל הסיכונים והרווח הכרוכים בשיתוף
הנתונים האישיים שלו במאגרי מידע .הליכים אלה כוללים
החתמה על טופס הסכמה ,והסבר על זכויותיו של המטופל,
כמו זכותו לפרוש מהמחקר בכל עת שיחפוץ .אם בעבר הסכמה
לטיפול הייתה קשורה למטופל עצמו ,ואילו הסכמה למחקר
הייתה כרוכה בהכללה של הטיפול לחולים רבים ,כיום מיטשטש
הגבול בין טיפול רפואי למחקר ,שכן שיתוף בנתונים אישיים יכול

רפואה מותאמת אישית רואה חשיבות רבה במעורבות של
המטופל בתרומה למחקר וליצירת ידע חדש ,כולל מחויבות
מצידו לעדכן את המערכת במצבו לאורך זמן ולקבל מהמערכת
עדכונים ותגליות חדשות הרלבנטיים לו.
הרופאים
לאחר ההחלטה שנתונים גנטיים רלבנטיים לבעיה שמציג
מטופל ,על הרופא להפנותו לבדיקות המתאימות ,שיהפכו את
נתוני המטופל לנגישים לרופא .לבדיקה גנטית מכל סוג שני
רכיבים עיקריים :האחד הוא רכיב טכני ,שבו נקבעים רצפי
האללים של המטופל; השני הוא פרשני ,ובו נקבעות ההשלכות
הקליניות של האללים שנמצאו :מאותר גורם המחלה או נקבע
טיפול מתאים לחולה .בעוד שדי בביצוע הרכיב הטכני פעם
אחת ,את פרשנות הנתונים אפשר לבצע שוב ושוב ,במיוחד
כשמדובר בריצוף הגנום או האקסום של המטופל .למעשה,
אפשר ליצור מאגר נתונים אישי אפילו לפני שמחלה מתרחשת
או מחמירה ,מתוך כוונה לפרש את הנתונים שוב ושוב כאשר
מצבו של המטופל משתנה.
מטבע הדברים ,תהליך הפרשנות הוא מורכב .לאחר קביעת
רצפי האללים של המטופל יש לבחור את האללים הרלבנטיים
למצבו ,ולהעריך מהן העדויות להשלכות קליניות בעבור כל אלל
בנפרד .בשלב הבא יש להעריך מהו צירוף האללים המסביר
את מצבו של המטופל .לבסוף צירוף זה נבחן מול טיפולים
אפשריים יחד עם כל מידע נוסף קיים הנוגע למטופל ,לשם
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קביעת הטיפול הטוב ביותר בעבורו .בשל מורכבותם ,דורשים
שלבים אלה השקעת זמן ולכן הם יקרים מאוד .המורכבות
יוצרת הבדלים גדולים בין פרשנויות של אנשי המקצוע
והתהליך חשוף לטעויות אנוש .לכן נעשים מאמצים ליצור
תקנים לתהליך הפרשנות ,ללמוד מפרשנויות קודמות ומטעויות
) .(Richards, 2015לשיתוף פרשנויות קליניות ולאיתור הבדלים
בפרשנויות ורישומם למטרות מחקר יש חשיבות רבה בשיפור
הטיפול ,ואלה ייעשו חלק מהמערכת המוקמת.
כמות הנתונים האדירה המצטברת על כל מטופל בתהליך
של רפואה מותאמת אישית מחייבת תיעוד בגיליון אלקטרוני,
שבאמצעותו תהיה לרופא גישה לכל הנתונים של המטופל,
כולל אלה הגנטיים .הדרך שבה המידע יהיה מאורגן צריכה
לאפשר לרופא לבצע עבודה שוטפת ,וכן אבחונים והחלטות על
טיפולים .לגיליון האלקטרוני מתוכננות מערכות תמיכה בקבלת
ההחלטות של הרופא ,לדוגמה ,על ידי קישור לאתרים לקבלת
מידע נוסף על בדיקות מסוימות או על תוצאה מסוימת ,או
קישור למאגרי מידע גנטי .כמו כן ,הגיליון אמור להציף מידע

המערכת אמורה לעזור למעבדות
הקליניות ולרופאים לשתף ידע
עלייה במורכבות האבחון של מחלות וסיווגן
אבחון מחלות וסיווגן יכול להיעשות בשתי דרכים :האחת,
דרכם של ה"מצרפים" – רופאים וחוקרים המנסים לחפש
תסמינים ומאפיינים דומים בקרב החולים שאפשר בעזרתם
לאבחן ולהגדיר מחלה מסוימת ,וכן למצוא טיפול .השנייה,
דרכם של ה"מפצלים" – המחפשים הבדלים בין חולים כדי
להגדיר מחלות ולמצוא טיפולים מתאימים.
שיטות האבחון הגנטיות ,המגלות שונות גנטית בין מטופלים,
מסייעות לאסכולת הפיצול .דוגמה טובה לכך היא המחלה
המכונה  Leber’s congenital amaurosisשהלוקים בה סובלים
מפגיעה ברשתית ומקשיי ראייה עד כדי עיוורון .לכאורה,
התסמינים דומים ,אלא שהמחלה יכולה להיווצר על ידי
מוטציה באחד מ 14-גנים שונים .ריפוי גני שנעשה לאחרונה
בחולים במחלה הצליח באמצעות נשאי רטרו-וירוסים
להוסיף חלבון מסוים החסר בשל מוטציה באחד מהגנים
האלה ) .(Simonelli, 2010במקרה זה ,פיצול גורמי המחלה יצר
אפשרויות טיפול חדשות.
לעומת זאת ,קיימות מחלות שסווגו בעבר כשונות ואילו
היום ידוע שנפגעים בהן מסלולים מולקולריים דומים.
לדוגמה ,מחלת הזקנה ) ,(progariaמחלות ניוון שרירים ,או
קרדיומיופתיה – כולן מחלות שמעורב בהן פגם בלמינים,
חלבונים שהם חלק משלד התא ) .(Capell & Collins, 2006ייתכן
שהפתרון לטיפול במחלות אלה יימצא בחלבוני הלמין,
אך בכל מקרה הן מהוות אתגר מחקרי להבין כיצד פגיעה
במסלול מולקולרי מסוים גורמת למחלות שונות.
דוגמאות אלה ממחישות שהידע המולקולרי על מחלות
שונות יוצר מורכבות נוספת ,ומשנה את הדרך שבה מחלות
מסוימות סווגו ,אובחנו או טופלו עד היום.

המערכת במיטבה אמורה לנהל
את זרם החומרים ,הידע והנתונים
הדרושים ליצירת פרשנויות קליניות
לרופא :לדוגמה ,מידע על שימוש בתרופות מסוימות כאשר
המטופל נושא שונות גנטית מסוימת; או אזהרה אם עלולה
להיות בעיה בשימוש בתרופה בקרב מטופלים עם שונות גנטית
מסוימת לפני שנעשתה הבדיקה המתאימה; או לאחר שנעשתה
הבדיקה הגנטית ונמצא שהמטופל אינו מתאים לתרופה
(לדוגמה .)Relling, 2013 ,כמו כן ,גיליון אלקטרוני רפואי אמור
להתריע אם התגלה מידע חדש על שונות גנטית שנושא המטופל.
בשל כמות הנתונים שבה מדובר ,יהיה צורך לקשר את מערכת
הגיליונות האלקטרוניים לכמה מערכות ממוחשבות ,לעיתים של
מוסדות רבים ,ונעשה כיום מאמץ להתאים את יכולת הקישור
בין מערכות רבות לדרישות של רפואה מותאמת אישית.
אחד ממקורות המידע החשובים ברפואה הוא סיפורי מקרה,
הנפוצים במעבדות ובמרפאות .אלה מוסיפים מידע חשוב
לפרשנות הקלינית ,אבל הדרך שבה הם מתועדים שונה מאוד,
וקשה ליצור האחדה של הסיפורים .כמות סיפורי המקרה יכולה
לעלות כאשר אין דרישה להאחדה ,כמו למשל במאגר הגנוטיפים
והפנוטיפים של ) – NCBI (Tryka et al., 2014אבל רמת הפרשנות,
סוג הנתונים הנדרשים ומהימנותם עלולים להיפגע .כיום נעשים
ניסיונות לפתח דרכי שיתוף של סיפורי מקרה באופן אחיד יותר,
ואף לשתף את המטופלים עצמם בעדכון הנתונים במשך הזמן.
מעבדות קליניות ובנקים ביולוגיים
מעבדות קליניות הן אלה המבצעות את ריצוף רצפי ה DNA-של
מטופלים ומאתרות את השונות הגנטית ,כלומר ,החלק הטכני
של הבדיקה .פעמים רבות המעבדות מוצאות אללים חדשים,
שלא נמצאו עד כה ויש לבחון את ההקשר הקליני שלהם –
החלק הפרשני של הבדיקה .כמו כן ,יש לבחון מחדש אללים
שכבר נמצאו בעבר ,כאשר מתקבל מידע חדש לגביהם .פרשנות
של שונות גנטית דורשת עבודה של מומחים ,שכן טעות עלולה
לגרור טיפול שאינו מתאים למטופל .אולם ידוע שאללים שונים
יכולים להתפרש בדרכים שונות .לדוגמה ,מאגר מידע בשם
 ClinVarשל )National Center for Biotechnology Information (NCBI
בארצות הברית קיבל מאז  2015כ 160,000-אללים שונים
מ 369-מוסדות 2,000 .מהם פורשו באופן שונה על ידי שולחיהם
).(Rehm, 2015
המערכת אמורה לעזור למעבדות הקליניות ולרופאים לשתף
ידע בשתי דרכים :האחת ,גישה נוחה יותר לפרשנויות שערכו
מוסדות אחרים .השנייה ,כלים לסטנדרטיזציה של תהליך
הפרשנות ולהקטנת ההבדלים בפרשנויות .לדוגמה ,בClinVar-

אפשר ליצור מאגר נתונים אישי
אפילו לפני שמחלה מתרחשת או
מחמירה ,מתוך כוונה לפרש את
הנתונים שוב ושוב כאשר מצבו של
המטופל משתנה
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מוכנסים למאגר רצפי אללים יחד עם הפרשנויות הקליניות
ששלחו חוקרים ,מעבדות ורופאים .הפרשנות הקלינית שבוצעה
לכל אלל עוברת בקרת מומחים ומסווגת במאגר לרמות .כמו כן,
הוקמו מטעם המאגר צוותים במרכזים רפואיים שונים כדי לאתר
יחסי גן-מחלה ולפרשם באמצעות הסכמה בין מומחים.
איסוף הדגימות ואחסונן הוא היבט נוסף שיש להתייחס אליו.
דגימות שנלקחות ממטופלים נאספות בבנקים ביולוגיים מסוגים
שונים ,ונשמרות לשימוש עתידי על פי הצורך .לשם כך נחוץ,
כאמור ,הליך הסכמה מבוסס ותקין ,המאפשר מבחינה אתית
את השימוש החוזר בדגימות לצורכי מחקר ועדכון .בנקים
ביולוגיים עוברים למודלים של תהליכי הסכמה גורפים ,כולל
זיהוי המטופל ,כדי לאפשר עדכון שוטף של המערכת ותהליכי
למידה החוזרים גם אל המטופל.
החוקרים
רפואה מותאמת אישית יצרה לחוקרים אפשרות להשפיע על
הטיפול הרפואי באופן ישיר ,משום שהדרך לפרש קלינית אלל
מסוים חייבת לעבור תהליך מחקר .כל האמצעים לשיתוף מידע
קליני שהוזכרו כאן ,כולל הגיליון הרפואי האלקטרוני ,יכולים
לשמש גם את החוקרים ,וחלקם אף התפתחו בפרויקטים
מחקריים כמו פרויקט הגנום האנושי .לטובת התהליך חלה
ירידה בעלויות של ריצוף גנום שלם של אורגניזם ,ואף ריצוף
של  DNAשמקורו בכמויות גדולות של אורגניזמים יחד ,כמו

בנקים ביולוגיים עוברים למודלים
של תהליכי הסכמה גורפים ,כולל
זיהוי המטופל ,כדי לאפשר עדכון
שוטף של המערכת ותהליכי למידה
החוזרים גם אל המטופל
חיידקי המעיים .במקביל ,המאמצים למצוא אפשרויות לשיתוף
ידע מניבים רעיונות חדשים ,כמו יישום עקרונות של חוכמת
ההמונים ביצירת ידע קליני על מנת לקדם רפואה מותאמת
אישית ) .(Abdallah et al., 2015האתגר הוא להשתמש בנתונים
המגיעים מהקהל הרחב כדי להחליט על הטיפול הטוב ביותר
למטופל.
השלכות
במיטבה ,מערכת בריאות לומדת ,כפי שהוצעה על ידי כותבי
המאמר ,אמורה להציף כל מידע הרלבנטי לשונות הגנטית של
מטופל ,להשתמש בו בזמן אמת כדי להחליט על הטיפול המיטבי
עבורו ולהפוך את המידע החדש המתקבל על המטופל תוך כדי
הטיפול לזמין בעבור מטופלים אחרים .כדי לבצע זאת זקוקה
המערכת לתמיכה משמעותית בפיתוח וניהול מערכות מידע
גדולות .היעדר תמיכה כזאת כיום יכול להסביר את תפוצתה
המצומצמת של רפואה מותאמת אישית .החשש מהשקעה רבה
מדי עשוי להתקזז עם השיפור בדיוק שבבחירת הטיפול ,עם
החיסכון בטיפולים שאינם יעילים למטופלים בעלי רקע גנטי
מסוים ועם שיפור תהליכי רפואה מונעת המותאמים לבעלי
סיכון.
אחד העקרונות המרכזיים במערכת בריאות לומדת הוא שיתוף
מידע .מערכת כזאת מחייבת חוקרים ,מעבדות ,חברות מסחריות
ומטופלים ליצור שקיפות מלאה של נתונים .יש הטוענים
ששקיפות כזאת ,גם אם אינה פותרת בעיות של ניגוד אינטרסים,
יכולה לפחות למזער אותן .עקרון השיתוף בנתונים יכול אף הוא
לחסוך בעלויות ,לדוגמה על ידי מניעת ריצוף  DNAחוזר.
אומנם פיתוח מערכות ניהול המידע עודנה בתחילת הדרך ,אבל
כבר עתה מתחילים להתגבש הרגלי שיתוף ידע בין בעלי העניין
ברפואה מותאמת אישית .יותר ויותר קל לחוקרים ולרופאים
לשנע ,להשוות ,ליישם ולשחזר ידע ,נתונים ודגימות .מעבר לכך,
תרבות השיתוף והשקיפות מתחילה להתפתח ,ויוצרת מציאות
שבה טיפול רפואי נשען על מידע מתוך המערכת ,ואף יוצר ידע
רפואי חדש.

מערכת של רפואה מותאמת אישית
רואה חשיבות רבה במעורבות של
המטופל בתרומה למחקר וליצירת
ידע חדש
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מעובד על פי המאמר:1
Meiliana A, Dewi N. M., Wijaya A. (2016): "Cancer Immunotherapy: A Review". Indonesia Biomedicine Journal 8(1): 1-20.

עיבוד :גילת בריל
סרטן הוא שם כולל למחלות רבות המתבטאות בין השאר
באובדן הבקרה של תאים על השינויים החלים ב ,DNA-על
תהליכי חלוקת תאים ועל כושר תנועתם .המידע המצטבר על
מגוון הדרכים שבהן אובדן הבקרה יכול לצאת אל הפועל גורם
לשינוי באופן שבו ממיינים מחלות ממאירות :מחלות שבעבר
אוגדו יחד על סמך מקור התאים שעברו התמרה סרטנית,
מפוצלות כיום על פי הגורמים למחלה והתנאים המכתיבים את
הטיפול המתאים לה .פחות ופחות מחקרים מחפשים טיפולים
גורפים למחלות שהוגדרו בעבר כסרטן מסוג מסוים ,ומחקרים
רבים יותר חותרים למציאת טיפולים המכוונים לצירוף מסוים
של מסלולים מולקולריים פגועים ,תוך יישום הגישה של
רפואה מותאמת אישית .בדרך זו מקווים למצוא מגוון טיפולים
אפשריים למחלה ולהתאים לכל מטופל שילוב טיפולים ייחודי
עבורו.
אחד מהכיוונים הנבדקים לטיפול במחלות סרטן הוא גיוס
מערכת החיסון לפגיעה בגידולים הממאירים .רעיון זה ,המכונה
אימונותרפיה ,נשען על העיקרון שלפיו ,המוטציות הרבות
המתרחשות בתאים סרטניים גורמות לשינויים בחלבונים שהם
מייצרים .כאשר חלבונים שונים אלה מוצגים על פני קרום תאים
סרטניים באמצעות מערכת ה 2MHC-תאי מערכת החיסון מזהים
אותם כחלבונים זרים ויכולים להתחיל תגובה חיסונית .אחת
ההוכחות לכך התקבלה בניסויים שבהם הושתלו בעכברים
בריאים גידולים ממאירים מעכברים הזהים להם גנטית.3
העכברים המושתלים פיתחו תגובה חיסונית לגידולים ולא
חלו ) .(Boon et al., 1994בהתאם לכך נמצא שכאשר גידולים כמו
מלנומה נלקחים ומופרדים לתאים יחידים הגדלים בתרבית,
נמצאים ביניהם תאים שונים של מערכת החיסון ,כולל תאי T
ציטוטוקסיים שהסתננו לגידול ).(Deguine, 2010

מערכת החיסון מעוררת את תאי הגידול לתגובת-נגד דינמית
ומגוונת ) ,(Dunn, 2004המכונה עריכה חיסונית( 4ראו איור .)1
תגובה אפשרית אחת היא שבעקבות זיהוי אנטיגנים זרים על
פני תאי הסרטן עוברים תאי  Tציטוטוקסיים תהליכי מיטוזה
ומייצרים ציטוקינים .תאי  Tאלה ,בשיתוף פעולה עם תאים
נוספים של מערכת החיסון ,גורמים למוות מתוכנן של תאי
הגידול ולהיעלמותו .בקרב חולי סרטן ידועים רק מקרים נדירים
כאלה ,מכיוון שאלה כפי הנראה מתרחשים בשלבים מוקדמים
של המחלה ,שעה שהחולה עצמו עדיין אינו מודע לה.
תגובה אפשרית נוספת היא שתאי הגידול מעכבים במידה
מסוימת את תגובת מערכת החיסון ,כך שמתרחש הרג מוגבל
של תאי הגידול על ידי תאי  Tוחלק מתאי הגידול נותרים חיים.
במצב זה עשוי להיווצר שיווי משקל דינמי בין פעילות תאי
מערכת החיסון כנגד תאי הגידול ובין עיכוב תגובת החיסון על
ידי תאי הגידול ,כך שהגידול קיים אך אינו גדל ,ונמצא בשליטה
).(MacKie, 2003

עריכה חיסונית
נשאלת אפוא השאלה ,מדוע בקרב חולי סרטן לא מתפתחת
תגובה חיסונית לתאי הגידול? הסיבה לכך היא שהפעלת תאי
1

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.

2

) :Major Histocompatibility Complex (MHCחלבונים על פני קרום התאים ברקמות הגוף המציגים חלבונים מתוך התא .תצמיד של חלבונים אלה
עם חלבונים מתוך התא מזוהה על ידי תאי מערכת החיסון.

3

הזהות הגנטית דרושה כדי להוכיח שהתגובה החיסונית הייתה לחלבונים שהשתנו כתוצאה ממוטציות בתאי הגידול הממאיר ,ולא בשל ההבדלים
הקיימים בחלבונים בין עצמי לזר.

4

immunoediting
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אנטיגנים סרטניים

אנטיגנים סרטניים

אנטיגנים סרטניים

תאי סרטן אימונוגניים
תאי סרטן אימונוגניים
תאי גוף נורמאליים
תאי גוף נורמאליים
מערכת החיסון מופעלת
תאי T
תאי T
תאי T
תאי סרטן
שאינם
אימונוגניים

תאי T

תא מציג
אנטיגן של
מערכת החיסון

תאי סרטן
שאינם
אימונוגניים

מקרופאג

מערכת החיסון מופעלת חלקית

מערכת החיסון מעוכבת

PD-L1

התחמקות
איור  :1שלבי התפתחות של עריכה חיסונית :יחסי הגומלין בין תאי הגידול הסרטני לתאי מערכת החיסון מתפתחים בהדרגה
מתגובה חיסונית של תאי מערכת החיסון כנגד תאי הגידול ועד לעיכוב התגובה החיסונית על ידי תאי הגידול.
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לבסוף ,קיימת אפשרות שתאי הגידול שנותרו חיים מפתחים
מנגנונים המסייעים להם להתחמק מפעולת מערכת החיסון
) .(Shankaran et al., 2001לדוגמה ,ייצור חלבונים המעכבים את
מערכת החיסון ,כמו  ;TGF-βבמצב זה תאי הגידול מתגברים על
התגובה החיסונית ,והגידול ממשיך להתפתח.
מגוון גישות לאימונותרפיה
הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין תאי הגידול הסרטני למערכת
החיסון והמסלולים המולקולריים בתאי סרטן הפועלים כנגד
מערכת החיסון היא ללא ספק המפתח לגיוס מערכת החיסון
של החולים כנגד התאים הסרטניים .בהקשר זה פותחו גישות
אימונותרפיות שונות:
א .הזרקת נוגדנים
גישות ראשונות באימונותרפיה של סרטן התבססו על הפעלת
תאי מערכת החיסון באמצעות פיתוח נוגדנים מסחריים
לאנטיגנים של תאי סרטן והזרקתם לחולים .הנוגדנים פותחו
כנגד קולטנים שפעולתם בתאי סרטן השתבשה ותרמה
להתמרה הסרטנית :לדוגמה ,נוגדנים לקולטן  5HER2בסרטן
השד ,או ל 6EGFR-בסרטן המעי .גישה אחרת היא ליצור נוגדנים
כנגד סמנים ייחודיים לסוגי סרטן מסוימים ,כמו נוגדנים ל7PSA-
לטיפול בסרטן הערמונית ,שאף קיבל אישור לשימוש ממנהל
התרופות והמזון האמריקאי ,ה.8FDA-
אולם החיסון באמצעות נוגדנים ל PSA-וחיסונים אחרים
השפיעו לטובה על חולים מעטים מאוד ) .(Kantoff, 2010כדי
להגביר את השפעת הנוגדנים על גידולים פותחו נוגדנים כנגד
שני אנטיגנים – נוגדנים המזהים באופן ייחודי שני חלבונים
המאפיינים תאי סרטן של גידול מסוים או חלבון של תאי סרטן
וחלבון אחר הנמצא בסביבת הגידול .באחד החיסונים הגדילו
לעשות ופיתחו נוגדנים הקושרים באופן ייחודי שלושה אתרים:
 ,(Ruf & Lindhofer, 2001) epithelial cell adhesion moleculeשהוא
חלבון המעורב בקשר בין תאי סרטן שכנים; קולטן  CD3המעורר
תאי  ;Tוכן תאים נוספים במערכת החיסון והפעלתם באמצעות
האזור הקבוע של מולקולות הנוגדן ( .)Fcגישה אחרת לשיפור
יעילותם של נוגדנים כנגד גידולים היא להצמיד להם מולקולות
כמו אנזימים או רעלנים ,העשויות להרוג את התאים שנוגדנים
נצמדים אליהם .שלושה מהפיתוחים מסוג זה קיבלו את אישור
ה ,FDA-שלושתם לסוגים שונים של לימפומה .חברות תרופות
ממשיכות לפתח נוגדנים ולשפר את פעילותם כנגד תאי סרטן
בצירוף חומרים שונים ,ורשימת הנוגדנים המקבלים אישור
לשימוש כתרופה בבני אדם הולכת וגדלה.
השימוש בנוגדנים פועל בעיקר על תאי גידול הנמצאים בשלב
הראשון בתהליך העריכה החיסונית (איור  .)1תאי סרטן אלה
עדיין אימונוגניים ,והנוגדנים מסייעים להפעיל את תאי מערכת
5

Human Epidermal Growth Factor Receptor 2

6

Epidermal Growth Factor Receptor

7

Prostate Specific Antigen

8

Food and Drug Administration

9

ל PD-1-קיים ליגנד נוסף ,PDL-2 ,אולם הוא פחות נפוץ בתאי הגוף.

החיסון ולעורר תהליך של מוות תאי מתוכנן בתאי הסרטן.
ב .עיכוב נקודות בקרה אימונולוגיות
ההשפעה המועטה שהייתה להזרקת נוגדנים ,למשל ל,PSA-
המחישה שהפעלת תאי מערכת החיסון במחלות ממאירות אינה
תנאי מספיק למיגור הגידול .ההבנה שבשלבים מאוחרים יותר
של תהליך העריכה החיסונית מופעלים בתאי סרטן מנגנונים
המעכבים את פעילות תאי מערכת החיסון (איור Zou and ;1
 )Chen, 2008סייעה לפתח רעיון נוסף :במקביל להפעלת תאי
מערכת החיסון יש להסיר מנגנונים של תאי הסרטן המעכבים
את פעילות מערכת החיסון.

במקביל להפעלת תאי מערכת
החיסון יש להסיר מנגנונים של תאי
הסרטן המעכבים את פעילות מערכת
החיסון
דוגמה למנגנון מעכב הפועל בסביבת הגידול היא תופעה
המכונה תשישות תפקודית :תאי  Tציטוטוקסיים ,שהסתננו
ונעצרו בין תאי הגידול ,מתחלקים פחות ,אינם מייצרים
ציטוקינים ואינם מבצעים תהליך ציטוטוקסי בתגובה לתאים
הממאירים .תשישות תפקודית של תאי  Tמתרחשת למרות
זיהוי חלבונים המוצגים על פני קרום תאי הסרטן כזרים
).(Ahmadzadeh et al., 2009
אחד המנגנונים המולקולריים האחראים לתשישות התפקודית
של תאי  Tבסביבת תאי הגידול הוא הפעלת הקולטן
 (PD-1) Programmed Death 1שעל פני קרום תאי  Tעל ידי הליגנד
 9(PDL-1) Programmed Death 1המתבטא במגוון תאים בגוף.
המנגנון התגלה בחיפוש אחר גורמים לתמותה של תאי T
) . (Ishida et al., 1992תשישות תאי  Tמתרחשת בעקבות הפעלה
ממושכת ,כרונית ,של  PD-1על ידי אנטיגן ).(Blackburn et al., 2009
כדי להבין את תפקודו של  PD-1יצרו עכברים החסרים את
הגן המקודד ל .(knockout mice) PD-1-עכברים אלה חלו במגוון
מחלות אוטואימוניות ) ,(Sharpe, 2007ועובדה זו קשרה את
פעילותו הנורמלית של  PD-1במניעת זיהוי חלבון עצמי כחלבון
זר .נראה שבעכברים נורמליים נמנעת מחלה אוטואימונית
באמצעות קישור של הליגנד  PDL-1שעל פני תאי הרקמה
לקולטן  PD-1המתבטא בתאי  Tהמזהים אנטיגן עצמי מסוים.
הקישור בין הליגנד לקולטן גורם לעיכוב התגובה הציטוטוקסית
כנגד תאי הגוף המבטאים את האנטיגן .בהקשר זה מיוחס
ל PD-1-תפקיד של נקודת בקרה ) (checkpointמולקולרית על
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תא סרטן
תאי T

אנטיגן סרטני

אימונותרפיה

נוגדנים ל PD-1-ול PDL-1-מונעים את
העיכוב .תא  Tמופעל כנגד תא הסרטן.

ללא טיפול

קישור בין  PDL-1של התא הסרטני
ל PD-1-בתא  Tמעכב את התגובה של
תא .T

מוות תאי מתוכנן של תאי הגידול

הגידול ממשיך להתפתח

איור  :2אימונותרפיה באמצעות נוגדנים ל PD-1-ולPDL-1-

הקולטן של תאי  (TCR) Tנקשר לחלבון סרטני המוצג על פני קרום התא הסרטני באמצעות חלבוני  .MHCתאי הגידול
מבטאים את הליגנד  ,PDL-1ותאי  Tמבטאים את הקולטן ( PD-1למעלה) .הקישור בין  PD-1ל PDL-1-גורם לעריכה חיסונית
ומעכב את תגובת תאי  Tכנגד תאי הגידול הסרטני (למטה משמאל) .בתהליך האימונותרפיה מונעים נוגדנים את הקישור בין
הקולטן לליגנד ,ומתרחשת תגובת תאי  Tכנגד תאי הגידול הסרטני (למטה מימין).
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הפעלת תאי  Tציטוטוקסיים ,המאפשרת למנוע את הפעלתם
כאשר מדובר באנטיגן עצמי.
 PD-1מתבטא גם בתאי  Tשעברו הפעלה מתמשכת בעקבות
הדבקה כרונית בנגיפים כמו  (Trautmann et al., 2006) HIVצהבת
מסוג  .(Urbani et al., 2006) Cניסויים במכרסמים שהודבקו במחלה
ויראלית כרונית הראו שעיכוב הקישור בין  PD-1לליגנד PDL-1
באמצעות נוגדנים יכול להפעיל את תאי  Tהתשושים ,לגרום
להם להתחלק ,להפריש ציטוקינים ,להרוג תאים הנגועים
בווירוס ולהקטין את כמות הווירוסים והתסמינים של המחלה
באופן משמעותי ) .(Barber et al., 2006תוצאות אלה הכשירו את
הקרקע לניסויים קליניים של הזרקת נוגדנים ל PD-1-כטיפול
במחלות ויראליות כרוניות.
הפעלת  PD-1היא אחת הדרכים שבהן נוצרת עמידות של תאי
הגידול הסרטני בפני מערכת החיסון (איור  :)2התהליך מתחיל
בתאי  Tציטוטוקסיים המסתננים לגידול הסרטני ונתקלים
באנטיגנים הסרטניים .תאי ה T-שהסתננו מפרישים ציטוקינים
הגורמים לעלייה בביטוי הליגנד  PDL-1על ידי תאי הסרטן10
) .(Blackburn et al., 2009כתוצאה מכך מופעל הקולטן  PD-1על
פני תאי  Tבאופן מתמשך ,וזה גורם לסדרת תהליכים בתוך תאי
 ,Tהכוללים ירידה בהפרשת ציטוקינים ) ;(Quigley, 2010עיכוב
חלוקה; עלייה בביטוי חלבונים הגורמים למוות מתוכנן של
תאי  ;Tקיצור זמן הקישור בין תאי  Tלתאים הסרטניים נושאי
האנטיגן; ועיכוב גליקוליזה ) .(Parry et al., 2005מכלול ההשפעות
האלה מתבטא בתשישות תאי  Tובהיעדר תגובה ציטוטוקסית
כנגד תאי הגידול.
הבנת המנגנון שבו תאי סרטן מדכאים את התגובה הציטוטוקסית
של תאי  ,Tיחד עם הצלחת מודלים של עיכוב  PD-1בעכברים
עם מחלות ויראליות כרוניות באמצעות נוגדנים – העלו את
הרעיון לנסות גישה דומה גם בטיפול בסרטן (איור  :)2עיכוב
העיכוב של תאי  Tבאמצעות נוגדנים ל PD-1-או לליגנד .PDL-1

הצלחת עיכוב מסלולי בקרה כמו
 PD-1ו CTLA-4-הפתיעה באחוזי
שרידות גבוהים בקרב החולים ,אך
גם משום שחלק מהחולים הראו
ירידה לאורך זמן בגידולים
במודלים פרה-קליניים נמצא שחסימת  PD-1עודדה חלוקת
תאי  ,Tהפרשת ציטוקינים ותגובה ציטוטוקסית של תאי  Tכנגד
הגידול ,עד כדי חיסולו ( .)Korman, 2010הניסוי הקליני הראשון
עם נוגדנים ל PD-1-נערך ב 39-חולים במחלות שונות :מלנומה,
סרטן ריאות מסוג  ,non-small-lung-cancer-cellsקרצינומה של
הכליה וסרטן המעי ( .)Brahmer et al., 2010הניסוי נערך בחולים
שמחלתם לא הגיבה לטיפולים אחרים ,ותוצאותיו הראו נסיגה
של גידולים מכל סוגי המחלות בחלק מהחולים .ניסוי עוקב
כבר כלל  269חולים שמחלתם מתקדמת ,וכלל הזרקת מינונים
גבוהים יותר של הנוגדנים 28 .אחוז מחולי המלנומה 27 ,אחוז
מחולי קרצינומה של הכיליה ו 18-אחוז מחולי סרטן הריאות
מסוג  non-small-lung-cancer-cellsהראו נסיגה של הגידולים
במשך למעלה משנה ( .)Topalian, 2012התגובה לטיפול הייתה
בהתאמה לביטוי  PDL-1בגידולים .במקביל התקבלו נסיגות של
גידולים מניסוי קליני שבו הוזרק נוגדן ל PDL-1-בלבד ,אך באחוזים
נמוכים יותר ( .)Brahmer,2012תוצאות אלה עודדו למעבר לשלבים
 2ו 3-בניסויים הקליניים במגוון מחלות ממאירות באמצעות
תערובת נוגדנים כנגד  PD-1ו .PDL-1-התוצאות הראו נסיגה של
הגידולים ביותר מ 30-אחוז מהחולים ( .)Robert, 2015בשלב 3
הושוו שתי קבוצות של חולי מלנומה :האחת טופלה בהזרקות של
צירוף הנוגדנים ל PD-1-ו PDL-1 -והשנייה בכימותרפיה 40 .אחוז
מהחולים שטופלו בנוגדנים הראו נסיגה של הגידולים ,לעומת 14
אחוז בלבד בטיפולים הכימותרפיים.
נקודת בקרה נוספת שנבדקה בניסויים קליניים והראתה הצלחה
היא  .11CTLA-4מדובר באנטיגן על פני תאי  Tציטוטוקסיים
שקישור בינו לבין מולקולות על פני תאי סרטן גורם לעיכוב
התגובה הציטוטוקסית ) .(Walunas, 1994בניסויים פרה-קליניים
התקבלה הצלחה רבה ,עד כדי נסיגה של הגידול הסרטני
במגוון רב של גידולים ואחוזי שרידות גבוהים מאוד של חיות
המעבדה ) .(Grosso , 2013גם בניסויים קליניים שנערכו בעיקר
בחולי מלנומה התקבלה הצלחה באחוזי שרידות ).(Ribas, 2005
ב 2011-אישר ה FDA-את השימוש בנוגדנים ל CTLA-4-כטיפול
במלנומה מתקדמת.
הצלחת עיכוב מסלולי בקרה כמו  PD-1ו CTLA-4-הפתיעה
באחוזי שרידות גבוהים בקרב החולים ,אך גם משום שחלק
מהחולים הראו ירידה לאורך זמן בגידולים ,דבר המעיד על
זיכרון חיסוני של תאי ה T-לאנטיגנים הסרטניים .מלבד CTLA-4
ו PD-1-קיימות נקודות בקרה נוספות להפעלת תאי  ,Tוההנחה
שקיימות נקודות בקרה שטרם התגלו מעודדת מחקרים נוספים
בכיוון זה ).(Sharma, 2015

 10העלייה בביטוי  PDL-1יכולה להתרחש גם בעקבות שכפול כרומוזומים וקטעי  DNAהמכילים את הגן המקודד לליגנד ,כפי שקורה פעמים רבות
בתאים סרטניים.
Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4 11
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שיטה אחרת ,חדשה יותר ,נקראת טיפול באמצעות כימרת
אנטיגן-קולטן .בשיטה זו מוחדר לתאי  Tמקטע  DNAהמקודד
לייצור חלבון על פני קרומי תאי  ,Tשחלקו הפונה לתוך התא
מורכב מקולטן של תאי  Tוחלקו הפונה מחוץ לתא מורכב
מנוגדנים המזהים אנטיגנים של הגידול .כאשר תאי  Tאלה
מבטאים את החלבון הכימרי על פני קרום התא ,החלק הנוגדני
של החלבון נקשר לאנטיגן שעל פני תאי הסרטן ומפעיל את
החלק הפונה לתוך תא ה T-כאילו היה קולטן תאי  Tלכל דבר.
בסיפור מקרה של חולה לימפומה שטופל בשיטה זו דווח על
נסיגה דרמטית בתאים הסרטניים ).(Kochenderfer, 2010

ג .העברת תאי  Tמותאמים
בשיטה זו מתבטאת במיוחד הגישה של רפואה מכוונת (איור .)3
תחילה מבודדים תאי  Tמהחולה ,ישירות מהגידול או באמצעות
דגימת דם .בתרבית תאים מחוץ לגוף ,מרבים את תאי הT-
באמצעות הציטוקין  12IL-2ומעבירים אותם התאמה ייחודית
לגידול הממאיר של החולה .לבסוף מוחזרים התאים לחולה
ונערך מעקב אחר מאפייני המחלה.
בידוד תאי  Tשל החולה ישירות מהגידול באמצעות ביופסיה
) (Rosenberg, 1988נעשה בהנחה שתאי  Tאלה נעצרו בין תאי
הגידול מפני שזיהו על פני תאי הסרטן אנטיגנים זרים ,ולכן
הם מתאימים מאוד לתגובה כנגד תאי הגידול .הוצאת תאי הT-
מהגידול והוספת  IL-2על מנת להגדיל את מספרם עשויות
להגביר את הסיכוי שהחזרתם תאפשר הפעלה של תגובה
חיסונית כנגד תאי הגידול בגוף החולה.
אפשרות אחרת היא לבודד תאי  Tמדגימת דם של החולה.
במקרה זה ,נוסף על ריבוי תאי ה T-בתרבית יש לחשוף אותם
לאנטיגנים של הגידול באופן מלאכותי ).(Butler et al., 2011
הוספת אנטיגנים סרטניים לתרבית תאי ה T-מחוץ לגוף
מעודדת חלוקות תאי  Tהמזהים אנטיגנים אלה .כך מועשרת
אוכלוסיית התאים המוחזרת לגוף החולה בתאים היכולים
להגיב כנגד הגידול ,וגדל הסיכוי לעורר באמצעותם תגובה
חיסונית בגוף החולה.

העברת תאי  Tמותאמים היא שיטה שבה אפשר להתאים את
הטיפול לתאי ה T-עבור חולה מסוים ,ובכך היא מיישמת את
עקרונות הרפואה המותאמת אישית .החיסרון הוא שהשיטה
מורכבת ולכן רק מעבדות מעטות יכולות לבצעה כיום .כדי
שהשיטה תהפוך למסחרית ונפוצה יותר יש ליצור פרוטוקול
עבודה עם סטנדרטים ידועים וישימים .חלק מהתהליך כולל
הכשרת עובדי מעבדה שיוכלו לבצע את השיטה המורכבת,
שהיא כיום נחלתם של החוקרים שפיתחו אותה בלבד.
אחת האפשרויות היא אוטומציה של השיטה ,כלומר ,שימוש
ברובוטים ליצירת תרביות תאי  Tככל שיגדל מספר החולים
שיתמחו
ַ
המתחילים את הטיפול .המחשבה היא ליצור מרכזים
ביצירת תאי  Tנוגדי סרטן המותאמים באופן ייחודי לחולים,
ולשנע אותם אחר כך לבתי החולים כדי להחזירם לגוף החולה.
ד .אנטיגנים חדשים לטיפול בסרטן (ניאו-אנטיגנים)14
עד כה תואר כיצד תאי  Tשל החולה מותאמים לאנטיגנים
ידועים של גידולים על פי מחקרים שאפיינו אנטיגנים משותפים
לגידולים מסוג מסוים .אולם במהלך היווצרותו של גידול סרטני
חלות מוטציות רבות ,חלקן ייחודיות לחולה .כדי להתאים
עוד יותר את פעילות תאי  Tכנגד הגידול של חולה מסוים
מגויסת טכנולוגיה חדישה יותר של ריצוף ,המכונה אקסום15
בטכנולוגיה זו מרוצפים כל קטעי ה DNA-המוטנטיים של תאי

אפשרות שלישית היא לבודד תאי  Tמדגימת דם של החולה,
ולבצע בהם שינויים גנטיים שיגרמו לתאים להגיב כנגד תאי
הגידול .שיטה אחת היא להחדיר מקטעי  DNAהמקודדים לקולטן
 13TCRרצוי ,המזהה אנטיגן סרטני של הגידול ).(Grupp, 2013
לאחר ניסויים פרה-קליניים בעכברים נערכו ניסויים קליניים,
שבהם הוחדר לתאי  Tבאמצעות רטרו-וירוסים הגן לקולטן TCR
ייחודי המזהה אנטיגן בשם  MART-1ממלנומה .כשהוחזרו תאי
 Tאלה לחולים הם גרמו לנסיגה של הגידולים ).(Morgan, 2006

12

 – Interleukin 2ציטוקין הגורם לחלוקה של תאי .T

13

 T Cell Receptorקולטן של תאי T

neoantigens 14
exome 15
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החזרה לחולה
הפקת  DNAוRNA-

גידול בתרבית

הוצאת תאי T
בדגימת דם

ריצוף גנום ואקסום

זיהוי מוטציות

תאי  Tמופעלים
המזהים מוטציות
של תאי הסרטן
החדרה לתאים
מציגי אנטיגנים

גידול בתרבית עם תאי T
איור  :3שלבי העברת תאי  Tמותאמים :תאי  Tשל החולה עוברים טיפול הגורם להם לפעול כנגד אנטיגנים סרטניים
המאפיינים את הגידול .לשם כך מופעלים תאי ה T-מהחולה בעזרת תאים מציגי אנטיגנים אליהם הוחדרו מקטעי DNA
מוטנטים מתאי הגידול של החולה .תאי  Tמופעלים אלה מוחזרים לחולה כדי לפעול שם כנגד תאי הגידול.

הגידול ההופכים ל RNA-ואחר כך מתורגמים לחלבונים .קטעי
ה DNA-המוטנטיים הייחודיים לגידול של החולה מוחדרים
לתאי  Bשל החולה ואלה משמשים להפעלת תאי  Tשל החולה
בתרבית כפי שתואר לעיל .כאשר הוכנו בדרך זו תאי  Tמחולה
מלנומה ,הם אכן הגיבו נגד תאי הגידול ) .(Linnemann, 2015יתר
על כן ,תגובתם הייתה ייחודית לאנטיגן הסרטני :לא התרחשה
תגובה לתאי  Bשהכילו את רצף ה DNA-הנורמלי (כלומר ,רצף
הלקוח מתאים נורמליים של החולה) של החלבון .הכנת תאי T
באמצעות בחירה מושכלת של מוטציה משמעותית באמצעות
האקסום של החולה יכולה ,אפוא ,לשפר את התוצאות הקליניות
של הטיפול.

חסרונות גישת האימונותרפיה
אימונותרפיה ,כמו כל תרופה או טיפולים מסוימים ,היא התערבות
הטומנת בחובה יתרונות אך גם חסרונות .החשש העיקרי הוא
מהשפעה בלתי-מבוקרת של ההתערבות על מערכת החיסון
של המטופלים .לדוגמה ,בחלק מהניסויים הקליניים בנוגדנים
ל PD-1-סבלו המטופלים מתופעות לוואי הקשורות למערכת
החיסון ,כולל אף הופעת מחלה אוטואימונית באחד החולים
שהצריכה את הפסקת הטיפול ) .(Brahmer, 2012בכל החלטה
לטפל בנוגדנים ל PD-1-יש להתחשב בסיכון למחלה או לשיבוש
פעולת מערכת החיסון מול הסיכון הכרוך במחלת הסרטן.
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 אחוזי ההצלחה.חסרונות נוספים קשורים להתאמה לחולים
של טיפולים אימונותרפיים מראים שרק חלק מהחולים מגיבים
. ולאורך תקופות שונות,לטיפול בחיסון הגידולים או בהקטנתם
מחקרים נוספים דרושים על מנת לקבוע איך להתאים את
 מפני שתגובת,מינון הנוגדנים ומתי לבדוק את הצלחת הטיפול
 רוב הניסויים, נכון להיום.מערכת החיסון עלולה להשתהות
 וייתכן שיש,הקליניים נערכו בקרב חולים שמחלתם מתקדמת
להשתמש בטיפולים אלה דווקא בחולים שמחלתם פחות
 כך שמערכת החיסון שלהם אינה תשושה ויכולה,מתקדמת
.להתעורר

הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין
תאי הגידול הסרטני למערכת החיסון
היא ללא ספק המפתח לגיוס מערכת
החיסון של החולים כנגד התאים
הסרטניים
?אימונותרפיה לאן
חזונם של העוסקים באימונותרפיה הוא שעם הצטברות המידע
על תהליכים מולקולריים המוציאים לפועל התחמקות של
 אפשר יהיה להשתמש,תאי סרטן מתגובת מערכת החיסון
במידע זה כדי להתאימו באופן ייחודי לחולים ואולי אף למנוע
 צעד ראשון באימונותרפיה מותאמת אישית יהיה.את המחלה
ריצוף גנום החולה וגנום תאי הגידול של החולה כדי לאבחן
 כל אחת.שונּות גנטית של החולה ומוטציות של תאי הגידול
( לזיהוי המסלולbiomarker) מהמוטציות שיאותרו תשמש סמן
או המסלולים הייחודיים לתאי הגידול של החולה שיש לחסום
כדי להפעיל את מערכת החיסון של החולה כנגד תאי הגידול
של החולה; או אף כמטרה בפני עצמה ליצירת נוגדנים ייחודיים
 מציאת צירוף של מספר דרכי טיפול יהיה יעיל.עבור החולה
 בתנאי שלא תהיה פגיעה בפעילות הנורמלית של מערכת,יותר
 בדרך זו אפשר יהיה להעניק טיפול רק למטופלים.החיסון
 ולמנוע סיכון מיותר ותקוות שווא,שסיכוייהם להגיב לו גבוהים
. ברוח רפואה מותאמת אישית,לאחרים
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עיבוד :גילת בריל
רפואה מותאמת אישית היא גישה השואפת למצוא לכל מטופל
את הטיפול המותאם ביותר למגוון נתוניו האישיים :נתונים
גנטיים ,אפיגנטיים ,סביבתיים ,תסמינים קליניים וסמנים
ביולוגיים ( .)Ozomaro, 2013החזון של גישת הרפואה המותאמת
אישית הוא להיעזר בנתונים האישיים של המטופל כדי למנוע
מראש התפתחות של מחלות.
מחלות פסיכיאטריות ,כמו סכיזופרניה ,דיכאון ,חרדה ,הפרעה
2
טורדנית כפייתית ואוטיזם ,טופלו עד לאחרונה כתסמונות
אחידות ,בשל התסמינים הקליניים וההתנהגותיים המאפיינים
כל מחלה .כיום ,לעומת זאת ,מתייחסים לכל אחת מהן כאל
תסמונת הטרוגנית ,הנובעת ממגוון גורמים גנטיים וסביבתיים,
לרוב בלתי-ידועים; חלקם פוגעים ישירות בפעולת המוח,
וחלקם בדרך עקיפה (לדוגמה ,באמצעות מערכת החיסון) .על
פי תפיסה זאת ,למחלה כמו סכיזופרניה קיים מגוון גורמים,
שצירופים שונים שלהם מובילים לתופעה הקלינית המאפיינת
את החולים בה .העובדה שבכל חולה הוביל למחלה צירוף
שונה של גורמים ( )Van Os et al., 2010היא הסיבה שמחלות
פסיכיאטריות מתאימות מאוד ליישום רפואה מותאמת אישית.

כדי לעבור לפסיכיאטריה מותאמת
אישית יש להתחיל ביצירת תת-קבוצות
הומוגניות של חולים מבחינת נתונים
גנטיים ,גורמים סביבתיים או ביולוגיים

למרות ההתקדמות המסוימת שחלה בהבנת חלק מהמנגנונים
הנוירוביולוגיים הפגועים במחלות אלה (.)Bargmann, 2015
חלק חשוב של רפואה מותאמת אישית הוא חישוב הסיכוי
המשוער של אדם מסוים לחלות בפרק זמן מסוים ,כהכנה
לניסיון עתידי למנוע את המחלה .כדי לחשב סיכוי משתמשים
במודלים חישוביים המפלחים את מאגר הנתונים לתת-
קבוצות בעלות סמנים ביולוגיים ,נתונים דמוגרפיים ותסמינים
קליניים דומים ( .)Ng & Weisz, 2016ההומוגניות היחסית בכל
תת-קבוצה כזאת יכולה לסייע לחשב סיכויים לחלות במחלה
בצורה מדויקת יותר ,עבור אנשים בעלי נתונים המתאימים
לתת-הקבוצה ( .)Wen and Lu, 2013הבעיה היא שבמחקרים
קליניים לבדיקת יעילות של תרופות על חולים המחולקים
באופן אקראי לקבוצת ביקורת ולקבוצת ניסוי ,3לא מחלקים
את הנבדקים לתת-אוכלוסיות הומוגניות יותר ,ולכן לרוב
מתקבלות תוצאות שאינן חד-משמעיות (Feinstein and Horwitz,
 .)1997גישת הטיפול הרפואי המקובלת היא ליצור טיפול אחיד
המבוסס על ממוצע הנתונים הנאספים מכלל האוכלוסייה,
בעוד שרפואה מותאמת אישית מנסה ליצור טיפול ייחודי לכל
אדם או קבוצה באוכלוסייה .במובן מסוים ,מחקר רפואי מנסה

אחת ההנחות של רפואה מותאמת אישית היא שממוצע
התגובה לטיפול בקרב אוכלוסייה אינו בהכרח מדד המייצג
את המטופל היחיד ,ואולי אף אינו מייצג מטופל כלשהו (De
 .)Leon, 2012אם הנחה זו נכונה גם למחלות פסיכיאטריות ,היא
יכולה להסביר מדוע קשה לפתח תרופות פסיכיאטריות חדשות
1

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר ,קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור לפי ההפניה המובאת בתחילת
הגרסה המעובדת.

2

obsessive-compulsive disorder

3

drug randomized control trials
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להתעלם מהיוצאים מהכלל ,בעוד שמחקרי רפואה מותאמת
אישית מקדישים תשומת לב מיוחדת לכל יוצא מן הכלל
( .)Schork, 2015כדי לעבור לפסיכיאטריה מותאמת אישית יש
אפוא להתחיל ביצירת תת-קבוצות הומוגניות מבחינת נתונים
גנטיים ,גורמים סביבתיים או ביולוגיים.

יכולים לשמש מודל מחקר בתרבית לסכיזופרניה ב22q11.2DS-
) ,(Zhao et al., 2015וכך נפתחות אפשרויות חדשות להתערבות
ולטיפול .לאחרונה נערך מחקר על אוטיזם בתסמונת הX-

סכיזופרניה היא סינדרום פסיכיאטרי הטרוגני מאוד ,ולכן
יכולה לשמש דוגמה להמחשת התהליך הנדרש .ההטרוגניות
של המחלה הודגמה בכמה תחומים :גנטיקה ,התפתחות
מערכת העצבים ,נוירואנטומיה ,תסמינים ותגובה לטיפול
( .)Van Os, 2010קיים מגוון מועט ביותר של טיפולים אפשריים
למחלה ,המשפיעים באופן חלקי בלבד על התסמינים .הניסיון
להשתמש בטיפולים אלה למחלה הטרוגנית כל-כך הוא הסבר
אפשרי להתקדמות האיטית של הטיפול במחלה ותוצאותיו
במאה השנים האחרונות ( .)Hegarty et al., 1994מעט מאוד
מחקרים נעשו כדי לבדוק את הטיפולים הקיימים על תת-

נוסף על גיוס נתונים גנטיים לחקר מחלות פסיכיאטריות,
פסיכיאטריה מותאמת אישית יכולה להיתרם גם מנתונים
ביולוגיים ,כמו מסלולים עצביים פגועים ;4או מטכנולוגיות
לניהול נתונים בקנה מידה גדול ( )meta-dataכפי שנדרש
בהפעלת שיטות כמו הערכה אקולוגית מיידית.)Veling, 2016( 5
נתונים אלה יכולים לסייע ביצירת מודלים חישוביים מדויקים
יותר לחישוב סיכויים לחלות במחלה.

פסיכיאטריה מותאמת אישית יכולה
לגרום להכללת התמחות בשיטות
אבחון וטיפול חדשות בתוך הכשרת
הרופאים הפסיכיאטרים
קבוצות הומוגניות יותר של חולים בסכיזופרניה ,ורק מעטים
מהם בדקו את ההשפעה בגישת החלוקה האקראית של חולים
לביקורת וניסוי (.)Umbricht et al., 2014
באופן מובהק יש לצאת מתוך הקופסה ,ולפתח אסטרטגיות
ושיטות אחרות למחקר על מחלות פסיכיאטריות בכלל ועל
סכיזופרניה בפרט .נכון להיום ,הידע לגבי המחלה מועט,
ואינו מאפשר פיתוח של מודלים לחישוב הסיכון לחלות.
גישה אפשרית אחרת היא ליצור תת-קבוצות המבוססות על
מנגנון ביולוגי משותף של תהליכים נוירולוגיים או של גורמים
אפשריים למחלה .לדוגמה ,סינדרום שבו קיים חסר בכרומוזום
 ,22שסימונו  ,22q11.2DSמשפיע על התפתחות מערכת העצבים,
והדבר מתבטא בתסמינים קליניים וקוגניטיביים מגוונים
מאוד .בקרב מבוגרים הנושאים את החסר קיימת אסוציאציה
של  40%לחלות בסכיזופרניה (וכן אסוציאציה למחלות
פסיכיאטריות נוספות) .גם ביטוי מחלת הסכיזופרניה בקרב
בעלי החסר  22q11.2DSהינו מגוון מאוד (.)Owen & Doherty, 2016
ועם זאת ,בעלי החסר  22q11.2DSיכולים להיות תת-קבוצה
הומוגנית ,יחסית ,משום שלכולם עשויים להיות גורמים דומים
למחלה ,היוצרים פיזיולוגיה דומה של המחלה ,בשונה מחולי
סכיזופרניה ,הנשלפים מהאוכלוסייה באופן אקראי .חדירות
החסר  22q11.2DSבקרב חולי סכיזופרניה היא  0.3%בלבד (Rees
 ,)et al., 2014ולכן מודלים חישוביים או טיפוליים המבוססים
על החסר יועילו ישירות רק במעט מאוד חולים .ועדיין מחקר
בחולים אלה יכול לסייע בפיתוח מודלים יעילים יותר לחישובי
סיכון ולבדיקת תגובה לסוגי טיפולים מסוימים .חיזוק לכך
התקבל מהעובדה שתאי עצב הנוצרים מתאי גזע עצביים

השביר שבו ננקטה גישה דומה של יצירת תת-קבוצה הומוגנית
על פי מנגנון ביולוגי (.)Hagerman et al., 2014

פסיכיאטריה מותאמת אישית יוצרת ,שלא בכוונה ,פרדוקס:
באופן היסטורי מחלות פסיכיאטריות מוגדרות כמחלות שאין
להן אטיולוגיה ,כלומר ,הגורם למחלה אינו ידוע .אומנם
קיימות מחלות שאינן פסיכיאטריות ,כמו סוכרת מסוג  ,2שבהן
הגורמים הסיבתיים למחלה – כלומר ,הסיבות לכך שסיכוייו
של אדם מסוים לפתח את המחלה גבוהים יותר מסיכויים
אלה באדם אחר – אינם ידועים במלואם; אך במחלות מסוג
זה ידועה הסיבה הפיזיולוגית הישירה .במחלות פסיכיאטריות,
לעומת זאת ,לא ידועים הגורמים למחלה כלל ,לא הישירים
ולא הסיבתיים .כאשר מתגלה מנגנון כזה עבור מחלה מסוימת,
קיימת נטייה להוציא אותה מתחום הפסיכיאטריה .כתוצאה
מכך ,פסיכיאטריה מותאמת אישית עשויה ליצור מצב רצוי
מאוד ,שבו הולכים ומתגלים המנגנונים הפיזיולוגיים הפגועים
במחלה ,כמו החסר  ,22q11.2DSאך המחלות מוצאות מתחום
טיפולם של פסיכיאטרים .כותבי המאמר טוענים שצריך למנוע
הוצאתן של המחלות מהתחום ,מפני שגם אם באופן היפותטי
תימצא האטיולוגיה של כל המחלות הפסיכיאטריות ,עדיין
יהיו גורמים סביבתיים ומגוון תסמינים קליניים התנהגותיים
וקוגניטיביים שיהיה צורך לתת להם מענה רפואי וטיפולי
מתחום ההתמחות הפסיכיאטרית .פסיכיאטריה מותאמת
אישית יכולה לגרום להכללת התמחות בשיטות אבחון וטיפול
חדשות בתוך הכשרת הרופאים הפסיכיאטרים ,ובתוך כך יהיה
אפשר להוציא את התחום מהחשיבה הדוגמטית שאפיינה אותו
כאשר ההתייחסות היחידה הייתה לתסמינים ,ולהנהיג התמחות
רב-תחומית.

4

לדוגמה ,error-related negativity ,פעילות יתר של מסלול עצבי באונה הפרונטלית בקרב חולי  ,OCDהקשור לאיתור טעויות ובקרה עליהן.

5

שיטות לאיסוף מידע לאבחון מחלות פסיכיאטריות שבהן החולים מדווחים על תחושותיהם ומעשיהם קרוב מאוד לאירוע שחוו ,ואף במהלכו,
לרבות טיפול במחלות אלה.
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חקלאות חכמה
שילוב טכנולוגיות ניהול מידע ותקשורת בחקלאות והשלכותיו
מעובד על פי המאמר:1
Walter, A., Finger, R., Huber, R., & Buchmann, N. (2017): Smart farming is key to developing sustainable agriculture. Proceedings of National
Academy of Science 114(24): 6148-6150.

עיבוד :גילת בריל
משחר האנושות ועד היום עברה החקלאות מהפכות רבות:
החל בביות בעלי חיים וצמחים לפני אלפי שנים ,וכלה בפיתוח
מיכון ,דשנים וחומרי הדברה לפני כמה עשורים .כיום עומדת
החקלאות בפני מהפכה חדשה :חקלאות חכמה ,המשלבת
טכנולוגיות ניהול מידע ותקשורת ממוחשבות .לאלה מצטרפות
המצאות כמו רחפנים בעלי בקרת טיסה אוטונומית ומצלמות
רגישות היוצרות תמונות איכותיות ,שבעזרתם אפשר לחשב
שינויים בביומסה ובפוריות של יבולים ) ;(Li, 2014או טכנולוגיות
של גדרות וירטואליות המאפשרות לפקח מרחוק על תנועת
בקר ,באמצעות חיישנים וקולרים מתאימים על צוואר בעלי
החיים ) .(Umstatter, 2011ההתפתחויות הטכנולוגיות האלה
יוצרות שינויים משמעותיים מאוד בענף החקלאות לא רק
במדינות מפותחות; במדינות מתפתחות ,שמוטמעות בהן
במהירות רבה טכנולוגיות ניהול מידע ותקשורת ממוחשבות
(כמו טלפונים ניידים וגישה למרשתת) ,הן יכולות לחזות בצורת
עונתית או לפתח חקלאות מותאמת לאקלים.
כמו בכל התפתחות טכנולוגית ,יש הרואים בטכנולוגיות המידע
והתקשורת ברכה ויש החוששים מעצם קיומן .לכן ,בפתח העידן
הדיגיטלי של ענף החקלאות יש ליצור שיח פתוח על הכיוונים
הרצויים של ההתפתחות ,על היבטים טכנולוגיים ,לרבות ניהול
משקים המבוססים על מגוון יבולים ובעלי חיים ,ושיתוף פעולה
עם הממסד מבחינת שווקים ומדיניות.

לקשר באופן מעשי ותיאורטי בין נתוני הצמחים,
מאפשרות ַ
בעלי החיים והאדמה לבין ההשקעה הדרושה במשאבים כמו
מים ,דשנים ותרופות.
חקלאות חכמה יכולה להיות חסכונית במשאבים ובתוך כך
להגדיל את התפוקות ואת הרווחיות .כמו כן ,ההסתמכות על
נתונים עשויה להקטין סיכונים .תחזיות מזג אוויר מקומיות,
הערכת היבול והערכת הסיכויים להתרחשותם של אסונות
טבע או מחלות יאפשרו להצמיח יבולים בדרך מיטבית.
להקטנת סיכונים תהיה השפעה גם על הקטנת סכומי הביטוח
( .)Dalhaus, 2016חווה המנוהלת באופן אוטומטי מאפשרת
חיסכון של זמן רב הכרוך בסדר עדיפויות של הקצאת משאבים
ובפיקוח אדמיניסטרטיבי.
חקלאות חכמה יכולה להשפיע גם על המוצר המגיע ללקוחות.
באופן עקרוני ,ניהול מיטבי מוביל לעלייה באיכות המוצר.
לדוגמה ,ריכוזים גבוהים יותר של חומרים נוגדי חמצון
ומטבוליים משניים כתוצאה מצפיפות פרי מיטבית במטעים; או
תנובת חלב איכותי יותר כתוצאה ממשטר האכלה פרטני של
הפרות; מוצרים אלה בריאים יותר ויכולים להימכר במחירים
גבוהים יותר ) .(DeFries, 2015יחד עם תיעוד מפורט עולה גם
האפשרות לשקיפות ,שכן קיים תיעוד דיגיטלי מאיזו חווה הגיע
כל מוצר ובאילו תנאים נוצר ושונע.

מגוון הזדמנויות
המעבר לחקלאות חכמה יכול ליצור מגוון של הזדמנויות
חדשות .חקלאות כזאת מושתתת על התאמת הטיפול ביבול
ובבעלי החיים לשונות הקיימת בתנאי הגידול ובמגוון הפרטים
הגדלים בחווה .התאמה פרטנית יכולה למזער את השפעתה
השלילית של חקלאות על מערכות אקולוגיות ).(Schulze, 2009
למשל ,היא תאפשר הוספת דשן או חומרי הדברה רק במקומות
ייחודיים שבהם הם נדרשים ,במקום לפזרם בכל השטח;
2
היא תוכל לצמצם דליפת חומרי הדברה ויצירת גזי חממה .
טכנולוגיות המידע והתקשורת מאפשרות ליצור רשת חישה
ולנטר את החווה באופן שוטף .נוסף על כך ,טכנולוגיות אלה
1

הקשר לגזי החממה הוא עקיף .שימוש מופחת בדשן עשוי להקטין צריכת תרכובות אורגניות הדרושות להכנתו ולשינועו ובתוך כך יוביל לפליטה
פחותה של פחמן דו-חמצני.

2

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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אתגרים
אחת השאלות שנשאלות בהקשר של חקלאות חכמה היא :למי
שייכים הנתונים? בחקלאות חכמה ,תיעוד הנתונים הנוגעים
למשאבים שיש להשקיע בגידולים ולתוצרים היוצאים מהחווה
מעלה תהיות ביחס לזכויות קניין ולשימוש בנתונים .אפשרות
אחת היא שהנתונים יעברו לחברות המציגות את הנתונים
לחקלאים ,אך גם לרשויות ,לצורך מעקב ובקרה .הרשויות מצידן
צריכות לקבוע את רמת הנתונים הדרושה לתהליכי הבקרה,
ובד בבד ליצור יחסי אמון בין כל הצדדים הנוגעים בדבר ,כולל
קביעת כללים אתיים המסדירים את הבקרה והניטור.
שאלה אחרת היא על מי מוטלת האחריות במקרה של טעויות
המשליכות על בריאות הציבור או על מערכת אקולוגית .למשל
במקרה שבו נותרו שאריות של חומר הדברה נגד פטריות על
הפירות משום שהם רוססו מאוחר מדי; האם האחריות על
האיחור היא של החקלאי ,של יצרן החיישן הדיגיטלי או של
מפתחי תוכנת המחשב? התשובה אינה חד-משמעית ,בדומה
לשאלה מי אחראי על תאונות המתרחשות בכלי רכב אוטומטיים
).(Iozzio, 2016
מחירן הגבוה של הטכנולוגיות גורם לכך שאימוץ הטכנולוגיות
נעשה בעיקר בחוות גדולות ומתועשות .ההנאה מיתרונות
השיטה מוגבלת אפוא בעיקר למדינות מפותחות ולגידולים
הנעשים בשטחים נרחבים ,כמו חיטה ,תירס ואורז .גידולים
מתועשים בסדרי גודל כאלה דווקא מתנגשים עם גישת הקיימות
) .(Tilman, 2002בגידולים מתועשים נמנעות מחלות פטרייתיות,
באמצעות חומרי הדברה ,אך גדל הסיכוי לפתח פטריות עמידות
לחומרים ,ואם נוצרת פטרייה עמידה ,הטיפול בה בעייתי מאוד.
המהפכה התעשייתית גרמה לירידה באחוז האנשים באוכלוסייה
העוסקים בחקלאות ,עד כדי שני אחוזים באירופה ובצפון
אמריקה כיום .ייתכן שדיגיטציה של חוות חקלאיות תפתח
אפשרויות תעסוקה חדשות בחקלאות ,ואולי אף תשנה את
היוקרה של המקצוע ותגרום למעבר של אנשים לתחום .אולי
אחד מהאתגרים החשובים יהיה לשלב את הידע של החקלאים
עם הטכנולוגיות החדשות.
תרומה להתקדמות המשק
החיבור בין מקצוע החקלאות שעד כה נדרשו לעוסקים בו
מיומנויות מסוימות ,למקצועות טכנולוגיים ולמערכות מידע
ממוחשבות עשוי להיות דרך להתקדמות המשק הכלכלי .חיבור
כזה יכול לצמצם את הקוטביות במשק ,כלומר ,את ההבדל
המשמעותי בין תעשיות המצריכות השכלה גבוהה ומיומנויות
מתוחכמות של המועסקים לתעשיות המצריכות השכלה
בסיסית.

חקלאות חכמה יכולה לעודד חקלאות מקיימת ,שבה יש ריבוי
טכנולוגיות ,מגוון מערכות לגידולי צמחים ובעלי חיים ,וקישור
בין כל רכיבי שרשרת אספקת המזון .לשם כך ,יש לזהות את
המנגנונים היכולים לעודד שימוש בטכנולוגיות החדשות בדרך
המעודדת קיימות ,ולתרגם אותם למדיניות ולבקרה במדינות
מפותחות ומתפתחות.
קביעת מדיניות בהקשר של חקלאות חכמה עשויה ליצור
נגישות רבה יותר לתמיכה כלכלית .לדוגמה ,רכישה משותפת
של טכנולוגיות (כמו רחפנים עם חיישנים) על ידי כפר שלם,
או השקעה בחינוך ובהכשרה למקצועות הנחוצים לחקלאות
דיגיטלית ,לרבות חינוך ברוח גישת הקיימות .בכל מקרה,
המדיניות חייבת להעניק תשתית חוקית ברורה הנוגעת לקניין
ולזכויות שימוש בידע.
טכנולוגיות המידע והתקשורת עשויות לעודד מגוון פתרונות
ניהול ומערכות של חוות חכמות .באמצעות טכנולוגיה והדרכה
מתאימה יוכלו חקלאים לגוון את גידוליהם אף שהתמחו בעבר
רק בגידול מסוג מסוים ,ומגוון הגידולים ימנע התפתחות גורפת
של עמידות לחומרי הדברה בצמחים ולאנטיביוטיקה בבעלי
חיים.
בחקלאות חכמה עובר תפקיד החקלאי שינוי .בעוד שהטכנולוגיה
יכולה לנהל את השגרה ,החקלאי נדרש להיות מדען ומשגיח,
ולאתר אירועים או מצבים שלא נצפו .את הזמן שנחסך בזכות
הטכנולוגיה יכול החקלאי להקדיש לטיפול במחלות.
טכנולוגיות המידע והתקשורת מאפשרות זרימה של מידע בין
חקלאים ובין חקלאים לצרכנים .זרימת המידע יכולה להיות
רשמית ,אך כבר מסתמנת זרימת מידע לא רשמית ברשתות
חברתיות ובמיזמים חברתיים .רשתות ומיזמים חברתיים יכולים
ליצור שיתופי פעולה לרכישת טכנולוגיות מתקדמות ,אחזקתן
ושימוש בהן ולקדם החלפת מידע וניסיון ,כמו במיזם החברתי
 iCowבקניה .יישומים משותפים בדומה ל Airbnb-או  Uberיכולים
ליצור שיתוף בין חקלאים במבצעי זריעה ,תחזוקה שוטפת
וקציר של יבולים.
חקלאות חכמה יכולה ליצור שינוי משמעותי בניהול חוות,
בשיתוף פעולה בין חקלאים ,בהתאמה לגישת הקיימות,
במיומנויות הנדרשות מהמועסקים בענף ,בשווקים ובשקיפות עד
לקבלת המוצר .שינויים משמעותיים אלה יכולים לקדם חקלאים
בכל העולם ,כולל במדינות מתפתחות וכולל חקלאים בעלי
חוות קטנות .לשם כך יש ליצור שיח ולתכנן מדיניות שיאפשרו
את השינויים הרצויים ,אך בעיקר יאפשרו לקבל הכרעות אתיות
הנוגעות לתהליך הדיגיטליזציה של ענף החקלאות.
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עיבוד :גילת בריל
גידול בביקוש העולמי למזון ,מחסור גדל במשאבים לחקלאות,
עלייה במחירי הדשנים וחשש להשפעתה השלילית של
החקלאות על איכות המים – כל אלה מעלים את הצורך לשפר
מערכות חקלאיות ,כך שיניבו יבולי שיא וישמרו על רווחיות,
ובד בבד ינצלו משאבים בדרך חסכונית ויקטינו את ההשפעה
על הסביבה ) .(Zhang, 2015חקלאות מוכוונת היא גישה לניהול
מערכות חקלאיות היכולה לחסוך במשאבים באמצעות טיפול
מותאם לסביבה ) .(Gebbers & Adamchuk, 2010בגישה זו ,רמת
המשאבים שהשדות מקבלים משתנה לפי סוג הקרקע ,מיקום
בשטח והיסטוריית הנתונים של המקום .החקלאים מזהים את
השונות ביבול ובתנאי הקרקע באמצעות טכנולוגיות חדישות
כמו  2GPSשיטות חדישות לניטור יבולי גרגירים וחיישנים
מרחוק ,ומנהלים את המידע והמשאבים באמצעות מערכות
תקשורת וניהול מידע.
ההצלחה של המערכות הממוחשבות לחלק משאבים באופן
משתנה מצריכה הזנת נתונים מהימנים על גורמים כמו מיקום
היבול ,מחלות ,מחסור בנוטריינטים ,עקת מים של הצמחים או
האדמה ,או נזק שנגרם מחרקים או מעשבים שוטים .איסוף
נתונים אלה מהשדות הינו בעייתי ,במיוחד בחוות המשתרעות
על שטחים חקלאיים גדולים ,ולכן חיישנים מרחוק הם פתרון
יעיל .אחד הכלים שאומץ בענף החקלאות המוכוונת הוא
חיישנים תרמיים .מדידת טמפרטורה בקרקע ועל פני צמחי
הגידולים מאפשרת חישה תרמית של עקה ומחלות ,כולל עקת
מים בקרקע .נתונים אלה מאפשרים ליצור תוכניות השקיה
פרטניות ותכנון מושכל של מועדי קטיף וקציר.

חיישנים מרחוק בחקלאות מוכוונת
חישה מרחוק בחקלאות מוכוונת מתבצעת באמצעות
חיישנים הממוקמים על לוויינים ,על רחפנים או בציוד קרקע.
החיישנים משתמשים באנרגיית אור ,באנרגיית חום או באנרגיה
אלקטרומגנטית.
אחת המערכות הנפוצות בחקלאות היא חיישן אופטי,
המשתמש באנרגיית האור ליצירת הדמיות של פני כדור
הארץ באזור מטרה מסוים ) .(Prasad, 2011יעילותו של
החיישן האופטי נבדקה גם במחקרים על צמחים בחקלאות
) .(Hatfield & Prueger, 2010בעקבות זאת פותחו כמה שיטות
להערכת מגוון נתונים בצמחים בעזרת חיישנים אלה ,כמו שטח
העלים ,כיסוי הקרקע ,ביומסה ,או תכולת כלורופיל בעלים.
אולם אף שחיישנים מסוג זה מספקים מידע מהימן על כסות
הקרקע בצמחים ,הנתונים הם איטיים ,יחסית לתהליכים שיש
למנוע ,ומתריעים על בעיה רק לאחר שזו כבר החלה ואף
התקדמה והסבה נזק.
לעומת זאת ,שינויי טמפרטורה על פני השטח הנקלטים
בחיישנים תרמיים מאתרים במהירות יחסית תהליכי צמיחה
והתפתחות של מחלות בצמחים ) .(Anderson et al., 2013מדידת
הטמפרטורה על פני השטח בעונות מסוימות מאפשרת לתכנן,
לנהל ולשפר את השקעת המשאבים והפעילויות החקלאיות.
חישה תרמית היא תהליך שבו החיישן קולט את הקרינה
הנפלטת מעצם מסוים ומתרגם אותה לטמפרטורה ,וזאת בלי
ליצור מגע ישיר עם העצם .ככל שטמפרטורת העצם גבוהה
יותר ,כך עולה עוצמת הקרינה הנפלטת מאותו עצם .באופן
עקרוני ,טמפרטורת שטח הפנים של צמחים היא תוצאה של
קצב תהליך הדיות ,התלוי ביכולת האטמוספרה לקלוט אדי
מים ובכמות המים הזמינים לצמח באדמה .מצבי עקה של
גידולים חקלאיים (לדוגמה ,מחלות ,מחסור או עודף במים או
בנוטריינטים) משפיעים אף הם על טמפרטורת שטח הפנים
של הצמחים.
לא כל הנתונים המשפיעים על גידולים חקלאיים מקיימים
יחס ישר לטמפרטורת שטח הפנים של הצמחים או הקרקע.

1

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.
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לכן חוקרים בתחום מפתחים מודלים חישוביים המאפשרים
לחשב את הקשר ,ובודקים אם חיישן תרמי יכול לחוש שינויי
טמפרטורה מהשדה ולהתריע על בעיות באמצעות מודלים
אלה.

מדידת טמפרטורה בקרקע ועל פני
צמחי הגידולים מאפשרת חישה
תרמית של עקה ומחלות
השטח של הגפנים ללא השקיה נמצאה גבוהה באופן משמעותי
מזו של הגפנים שגדלו בהשקיה מלאה .בעלים החשופים לשמש
נמדד מגוון טמפרטורות ,בעוד שהטמפרטורות של העלים
בצל היו קבועות יחסית .לאור זאת ממליצים החוקרים למדוד
טמפרטורות של עלים בצל כמדד מהימן יותר לטמפרטורת
הצמחים ולמצב הדיות .המחקר הראה שההבדל בטמפרטורות
בין צמחים הסובלים ממחסור במים לצמחים הגדלים במשטר
של השקיה מלאה יכול לאתר עקת מים בצמחים ולעזור
בקביעת משטר ההשקיה.

משטר השקיה
הקשר בין השקיה ליבול המתקבל מהגידול מובן מאליו :אם
יודעים היכן להשקות ,וכמה – אפשר להימנע מאובדן יבול
כתוצאה מעקת מים ,ליצור יחס מרבי של יבול ליחידת נפח מים
המושקעת בגידול (יעילות השקיה) וכך להגדיל רווחיות.
ארבעה גורמים קובעים את משטר ההשקיה הרצוי :זמינות מים
בקרקע ,צריכת המים האופיינית למין הצמח ,כמות המשקעים
ויעילות מערכת ההשקיה ) .(Rhoads & Yonts, 2000באמצעות
חישה תרמית אפשר למדוד גורמים אלה במגוון דרכים ,כמו
בדיקת לחות הקרקע או מידת הדיות .הנתונים המתקבלים
בעזרת חישה תרמית נמצאו יעילים ביותר לקביעת משטר
השקיה שיגביר את יעילות ההשקיה ).(Shafian & Maas, 2015
השיטה מתרגמת את הקרינה העולה מפני השטח של השדה
לטמפרטורה .היא מבוססת על כך שצמחייה הנתונה לעקת
מים מראה עלייה בטמפרטורת פני השטח ( .)Carlson, 2007לכן
באזורים בשדה שבהם משטר ההשקיה אינו מתאים והצמחים
סובלים מעקת מים תחול עלייה בטמפרטורה .מחקר שבדק
שונות בלחות הקרקע בכרמים ,באמצעות שני מכשירים עם
חיישנים תרמיים ,האחד ידני והשני על כלי טיס ,הראה שהחיישן
על כלי הטיס היה יעיל יותר ) .(Soliman, 2013יעילות החיישנים
התרמיים הודגמה גם על גידולים אחרים ,כמו אלפלפא ,כך
שהשיטה אינה תלויה בסוג הגידול ).(Hassan-Esfahani, 2015
עלייה משמעותית של טמפרטורת שטח פני השדה מעבר
לטמפרטורת האטמוספרה מצביעה בדרך כלל על סגירת
הפיוניות ומצב של מחסור במים ) .(Jones, 2004הפרש זה
בטמפרטורות משמש לנוסחת החישוב של מצב עקת מים .3כדי
לבדוק אם חיישנים תרמיים יכולים לזהות עקת מים בגידולים,
גודלו גפנים בשני משטרי השקיה שונים ):(Stoll & Jones, 2007
ללא השקיה ובהשקיה מלאה .הדמיות תרמיות נלקחו משטח
פני הכרם ,וכן מעלים החשופים לשמש ומעלים תחת צילם
של גפנים שגדלו בכל אחד ממשטרי ההשקיה .טמפרטורת פני
3

זיהוי מחלות בצמחים
גם למחלות בצמחים יש קשר לשינויי טמפרטורה .שינויי
טמפרטורה דווחו בהקשר של מחלות ויראליות בטבק ,ובשלבים
מוקדמים של מחלות בקנה סוכר ) (Chaerle et al., 2004ובזיתים
) .(Calderón et al., 2013מכיוון ששינויי טמפרטורה נמצאו כבר
בשלבים ראשונים של יחסי הגומלין בין פתוגנים לצמחים ,הם
יכולים לשמש למניעת המחלות .בזיהוי מוקדם של מחלות
בצמחים נמצא שחיישנים תרמיים יעילים יותר מחיישנים אופטיים
) .(Mahlein et al., 2012כמו כן ,הדמיה תרמית מסייעת להעריך
תנאי סביבה המעודדים התפתחות מחלות (כמו לחות רבה
על פני העלים) ,ויכולה לסייע ביצירת מודלים חישוביים לסיכוי
שיבול מסוים יפתח מחלות.
מיפוי תכונות הקרקע
תכונות פיזיות וכימיות של הקרקע ,כמו אווריריות ,קיבולת
מים או תכולת נוטריינטים ,קובעות את איכות הקרקע .מיפוי
של תכונות אלה מסייע להחליט היכן לזרוע או לטעת גידולים
חקלאיים.
מרקם הקרקע קשור לטמפרטורת הקרקע ,בעיקר בשל
השפעתו על קיבולת המים ) .(Mattikalli et al., 1998לדוגמה,
בתקופות יובש עולה טמפרטורת פני השטח של אדמה חולית,
מפני שקיבולת המים נמוכה ,ומים מחלחלים דרכה במהירות.
לעומת זאת ,טמפרטורת פני השטח של אדמת חרסית ,שהיא
בעלת קיבולת מים גבוהה יותר ,תהיה נמוכה יותר .מחקר
שבדק מיפוי קרקעות במזרח סין באמצעות חיישנים תרמיים
לווייניים הראה שהם כלי אמין למיפוי מרקם הקרקע באופן
אזורי ,ולזיהוי תכולת חרסית וחול ).(Wang et al., 2015

שינויי טמפרטורה על פני השטח
הנקלטים בחיישנים תרמיים מאתרים
במהירות יחסית תהליכי צמיחה
והתפתחות של מחלות בצמחים

הנוסחה המלאה כוללת את ההפרשים בין טמפרטורות האטמוספרה והטמפרטורות שנמדדו משטח פני השדה במצב שבו מתרחש תהליך דיות
נורמלי ואת ההפרשים שבין טמפרטורות האטמוספרה והטמפרטורות שנמדדו משטח פני השדה במצב שבו לא מתרחש תהליך של דיות
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מיפוי התנובה החקלאית
הערכה מוקדמת של כמות התנובה החקלאית חשובה
לחקלאים מכמה סיבות :ביטוח היבול ,תכנון קציר וקטיף וצורכי
אחסון ,וכן חישובים כספיים .מספר מחקרים בדקו את השימוש
בחיישנים תרמיים לניבוי התנובה החקלאית ומצאו התאמה
בין מיפוי טמפרטורות בשדה החקלאי למיפוי התנובה באותו
שדה .במחקר שנערך במטע תפוחים פותח אלגוריתם לאיתור
פירות ,המנבא את כמות התפוחים שיניב המטע ואת קוטרם,
כל זאת בעזרת נתונים תרמיים ) .(Stajnko et al., 2004האלגוריתם
מבוסס על הבדלי טמפרטורה בין התפוחים לבין הרקע בתמונת
ההדמיה התרמית .במחקר התקבל מתאם גבוה בין מדידה
ידנית של התפוחים לבין ניבוי היבול על ידי הנתונים שהתקבלו
מהחיישן התרמי .מחקר אחר הראה שטמפרטורת פירות הדר
בלילה גבוהה ב 1.5-מעלות צלזיוס מהעלווה של העצים ,בעוד
שביום ההבדל הוא  0.5מעלות צלזיוס בלבד ).(Bulanon, 2008
מחקרים כאלה ממחישים את האפשרות להשתמש בחיישנים
תרמיים לניבוי התנובה החקלאית.
אתגרים בשימוש בהדמיה תרמית לחקלאות מוכוונת
חיישנים תרמיים הם בעלי פוטנציאל טוב לספק נתונים
מגוונים על היבול ועל הקרקע .אולם יש לשים לב למספר
היבטים הקשורים בשימוש בהם )1( :הרזולוציה שבה מתקבלת
ההדמיה התרמית ,מבחינת פרקי הזמן והשטחים שבהם מדובר;
( )2תנאי האטמוספרה; ( )3שלב הגידול של היבול והשונות בין
מיני גידולים שונים ( )4זמן עיבוד הנתונים וניתוחם.
רזולוציה
עד היום ,השימוש בהדמיה תרמית באמצעות לוויינים המקיפים
את כדור הארץ מדי יום נעשה לצורך מדידת טמפרטורות של
קרקע ושל גידולים בסדרי גדול נרחבים ,אזוריים או עולמיים.
הרזולוציה של החיישנים על לוויינים אלה נמוכה מכדי להתאים
לשטח של שדה יחיד או של חווה ,ולכן הם פחות שימושיים
לצרכים של חקלאים ) .(Gowda et al., 2008קיימים לוויינים ובהם
חיישנים תרמיים שהרזולוציה שלהם גבוהה יותר ,אולם אלה
מקיפים את כדור הארץ רק בכל  16ימים ,ופרק זמן זה ארוך
מדי לחקלאים.
חיישנים תרמיים על מטוסים הם בעלי עדיפות על אלו בלוויינים,
משום שיש להם רזולוציה גבוהה יותר ,ואפשר להשתמש בהם
בתדירות גבוהה ועל פי צורך ,בעיקר לאיתור מצבים של מחסור
במים .הבעיה בפתרונות אלה היא המחיר ,בעיקר של מטוסים
מאוישים ושל צילומים תרמיים ,אך גם כאן יש מגמה של שיפור
והוזלת מחירים.

תנאי האטמוספרה
ייצוג מדויק של טמפרטורת פני שטח השדה בהדמיה תרמית
באמצעות לוויינים תלוי בין השאר בהשפעת האטמוספרה
על פיזור ובליעה ) .(Bitelli et al., 2015עיקר הבעיה היא בליעה
של קרינה על ידי מולקולות גז כמו אדי מים ,פחמן דו-חמצני
ואוזון .גם בהיבט זה יש למטוסים עם חיישנים תרמיים יתרון
על לוויינים ,בשל הגובה הנמוך שבו הם טסים ,המושפע פחות
מגזים כמו אוזון .כמו כן ,כסות עננים או ערפל גורמת לירידה
באיכות התוצאות המתקבלות ) ,(Thomson, 2012ומכאן שיש
לבדוק את תנאי האטמוספרה ביום איסוף הנתונים.
שלב הגידול החקלאי והבדלים בין מיני יבול שונים
עם תחילת עונת גידול ,כאשר הצמחים עדיין קטנים וקיימים
ביניהם מרווחים גדולים ,מושפעת הטמפרטורה מחזרת הקרינה
מהקרקע .כאשר המדידות מתבצעות על עלווה מעטה ,ייצוג
מדויק של עקת הגידול נעשה בעייתי ) .(Thomson, 2012לקבלת
תוצאות מדויקות יותר יש לפתח אלגוריתמים חישוביים
המתאימים לשלבים מוקדמים של היבול.
מזל"טים בשירות המאזן האקולוגי
במאה ה 19-הובאו מאוסטרליה לניו-זילנד אופוסומים מסוג
אופוסום אוסטרלי כסוף-אפור ( )Trichosurus vulpeculaלצורך
תעשיית פרוות .אופוסומים ממין זה הם צמחונים אך גם
טורפים מזדמנים של חלזונות וביצי ציפורים .מאז הבאתם
לניו-זילנד גדלה אוכלוסייתם מאוד והם נחשבים למין מזיק,
המאיים על מגוון המינים בניו-זילנד .התפשטות אוכלוסיית
האופוסומים נקשרת לתהליך של ייבוש יערות המתרחש
בניו-זילנד .נוסף על כך ,האופוסומים נושאים את מחלת
השחפת ( )bovine tuberculosisהעלולה להדביק בקר וצאן
ואף לעבור לבני אדם.
שלטונות ניו-זילנד מנסים לערוך בקרה על גודל אוכלוסיית
האופוסומים במבצעים חוזרים ונשנים של הרעלות
השנויות במחלוקת בקרב הציבור זה זמן רב .הבקרה על
גודל אוכלוסיית האופוסומים היא תהליך מתמשך ,שבשל
אילוצי כוח אדם ותקציבים מתבצע באזורים נרחבים אך
נגישים ,יחסית ,או הקרובים לאזורים חקלאיים ועירוניים.
כתוצאה מכך אזורים שאינם נגישים הם מקור להתחדשות
האוכלוסייה.
לאחרונה שוקלים בשלטונות ניו-זילנד לגייס מזל"טים
בעלי חיישנים לאיתור מרחוק של יערות פגועים מרעיית
יתר של אופוסומים ( ,)Morley, 2017ואף איתור אוכלוסיות
צפופות של האופוסומים עצמם .כלי הטיס הבלתי מאוישים
נוחים לתפעול גם במקומות רחוקים או לא נגישים לבני
אדם ,ונושאים חיישנים ומצלמות רגישות המסייעים באיתור
המידע הדרוש .עם איתור הנזק יכולים כלי הטיס להצניח
מלכודות או פיתיונות רעילים היישר לאזורים אלה.
השימוש בחיישנים ובמזל"טים להקטנת אוכלוסיית
האופוסומים בניו-זילנד הוא דוגמה לשימוש ההולך וגובר
במגה-נתונים ובטכנולוגיות חדישות לאיסוף מידע ,וליכולת
להתאים את הפעילות לנתונים בשטח במחקר אקולוגי
ובשמירה על הסביבה.
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סיכום
השימוש בחיישנים תרמיים לחקלאות מוכוונת נמצא בתחילת
תהליך ארוך של התאמה למציאות .מחקרים מראים שהמידע
המתקבל מתמונות תרמיות הוא אמין ,ויכול לנבא תהליכים
במהירות ,יחסית ,כך שחקלאים יוכלו לכוון את פעולותיהם
בהתאם ובזמן ,אך עדיין חסרים אלגוריתמים חישוביים ודרכים
לניהול ועיבוד כמויות המידע המתקבלות.

גורם נוסף המשפיע על נתוני מדידה תרמית הוא התגובה
השונה לסביבה של מיני גידולים שונים מבחינת משטר
סגירה ופתיחה של הפיוניות .לדוגמה ,זיתים והדרים סוגרים
את הפיוניות בשעות הצוהריים ,גם בתנאי השקיה מלאה
) ,(Testi et al., 2008ולעומת זאת ,משטר סגירת הפיוניות בעצי
שקד משתנה על פי הזן ) .(Gonzalez-Dugo, 2012עדיין לא ידוע
אם חיישנים תרמיים יכולים להבדיל בין מינים של גידולים בעלי
משטר סגירת פיוניות שונה ,ולשם כך דרוש עוד מחקר.
זמן עיבוד הנתונים וניתוחם
יעילות החיישנים התרמיים לחקלאות מוכוונת תלויה גם בזמן
העובר ממועד הצילום התרמי ועד לקבלת התוצאות וניתוחן.
עיבוד התמונה הוא תהליך שעדיין דורש השקעת זמן ,וניתוחה
תלוי בידע של מומחים בתחום ) .(Maes & Steppe 2012מידע
על המצב הבריאותי של צמחים ועל הרלבנטיות להוספת
נוטריינטים ,לפיזור חומרי הדברה ,למשטר השקיה ולתכנון
קציר או קטיף ,מתקבל כמעט מיידית .מידע אחר מתקבל בטווח
של שבוע עד שלושה שבועות ,תלוי בחיישן התרמי ,באלגוריתם
וביכולתו של הטכנאי להפעיל ולהשתמש באלגוריתם.
נכון להיום ,בשל הגובה הנמוך שבו טסים חיישנים תרמיים
מוטסים ,מתקבל מספר חסר תקדים של תמונות תרמיות של
שטחים קטנים ,יחסית .כדי לקבל ניתוח משמעותי של מצב
היבול והאדמה יש ליישר את כל התמונות זו ביחס לזו כך
שיתאימו גיאומטרית ,לכייל ולתקן על פי נתוני האטמוספרה
ביום ביצוע התמונה ,וליצור פסיפס מהתמונות ליצירת תמונה
אחת המכסה שטח גדול יותר .כל אלה דורשים אחסון של
נתונים רבים וזמן לתהליך העיבוד ,הניתוח והצגת הנתונים כך
שיהיו שמישים .כדי לאפשר לחקלאים להשתמש בטכנולוגיה
זאת יש צורך בפיתוח תוכנות שיבצעו מיון ,כימות ואיתור של
דגמי נתונים החוזרים על עצמם .תוכנות כאלה עדיין לא פותחו.

השיטה מבוססת על כך שצמחייה
הנתונה לעקת מים מראה עלייה
בטמפרטורת פני השטח של הצמחים
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סביבת למידה והוראה מותאמת אישית

Personalized Teaching and Learning Environment
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פטל

)(PeTeL, Personalized Teaching and Learning
מיזם לפיתוח סביבת למידה והוראה מותאמת אישית
ענת ירדן ,אסף בר יוסף ,מרינה ארמיאץ' ובת שבע אלון ,המחלקה להוראת המדעים ,מכון ויצמן למדע
כבר לפני שנים רבות טען אוזובל ,פסיכולוג חינוכי ידוע,
ש"הגורם היחיד החשוב ביותר המשפיע על הלמידה הוא מה
ול ֵמד אותו בהתאם" (Ausubel,
שהלומד כבר יודע .ברר זאת ַ
 .)1963בעולם הרפואה ,רופא מנסה לאבחן מחלה בעזרת
מידע על תסמיני המחלה ,המסייע לו להחליט מה יהיה הטיפול
המתאים ביותר עבור חולה מסוים (ראו עמוד  ,13מערכת
בריאות לומדת) .בעולם החינוך ,לרוב המורים המלמדים בבתי
הספר אין בדרך כלל אפשרות לאסוף מידע על הידע המוקדם
של כל תלמיד ותלמיד בזמן אמת בכיתה ולהתוות בעזרת מידע
זה את דרך ההוראה המתאימה ביותר לתלמידיהם.
מיזם פטל (איור  ,)1שמשמעותו (באנגלית) הוראה ולמידה
מותאמים אישית ),(PeTeL, Personalized Teaching and Learning
נועד לתת מענה בדיוק לבעיה זו; כלומר ,לסייע למורים לקבל
תמונה על הידע של תלמידיהם בנושא הנלמד במהלך השיעור
באמצעות אבחון ממוחשב .נוסף על כך ,המיזם נועד לאפשר
למורים גישה למגוון חומרי למידה אינטראקטיביים וכן להמליץ
על חומרי למידה שיכולים לקדם את תלמידיהם בדרך המיטבית
בהתאם לאבחון הממוחשב .אפשרות זו חשובה במיוחד בכיתות
הטרוגניות ,שבהן רמות הידע של התלמידים מגוונות וחומרי
הלמידה וההוראה אינם בהכרח מותאמים לכולם.
זה שנים רבות מדברים על הוראה אינדיבידואלית ,הוראה
ממוקדת-תלמיד ,סביבות למידה גמישות ,או למידה שיתופית
בהקשר של למידה קונסטרוקטיביסטית 1אולם בשנים
האחרונות מושגים כמו למידה מותאמת ),(Adaptive leaning
הוראה דיפרנציאלית ) ,(Differential learningניתוח נתוני עתק
של למידה ) ,(Educational data miningומושגים נוספים מתחום
הוראה ולמידה מותאמות אישית נשמעים יותר ויותר .מטרתן
של כל הגישות הללו היא כמובן להיטיב את הלמידה תוך
מיקוד בנתונים האישיים של כל לומד ,ואולם החידוש בגישות
החדשניות יותר הוא במידע הרב שנצבר על אודות קשיים
בהבנה ,דרכים לאבחון קשיים אלו ,תהליכי למידה מיטביים
המאפשרים להתגבר על קשיי ההבנה וכן ביכולת לנתח נתוני
עתק ולהשתמש בהם לטיוב הלמידה וההוראה .הייחודיות של
מיזם פטל היא שסביבת הלמידה וההוראה המפותחת במסגרת
המיזם מספקת את המידע למורה בכיתה בהנחה שהעשרת
הידע של המורה על תלמידיו תשפר את יכולת ההוראה
שלו ומכאן תוביל לשיפור הלמידה של תלמידיו ,וזאת בשונה
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מסביבות למידה והוראה מותאמות אחרות ,שבהן הלמידה היא
אישית מול מחשב ,ללא תיווכו של מורה .הרעיון הטמון בבסיסו
של מיזם פטל הוא שלמורה תפקיד מרכזי בתהליך הלמידה,
ולכן מיזם זה מכוון להעצמת יכולותיו של המורה בכיתתו.
ואולם מיזם פטל אינו מותיר את המורה לבדו .להפך ,אחד
המאפיינים הייחודיים של הסביבה המפותחת במסגרת
המיזם היא שיתופיות בין מורים .שיתופיות זו מתבטאת בראש
ובראשונה במעורבותם של מורים החברים בקהילות מורים
לומדות בפיתוח ובחינה של אמצעי אבחון שונים ובהתאמתם
לתלמידיהם .מעבר לכך ,מערכת פטל מכילה "סביבת עמיתים"
המאפשרת למורים לשתף באמצעי אבחון ובתכנים שפיתחו,
ברצפי הוראה שעיצבו ,בתובנות מפעילויות שהפעילו ומקישורים
מוצלחים שיצרו בין ממצאי אבחון לבין חומרי למידה מתאימים.
השיתוף מאפשר למורה לבחור את האוכלוסיות שייחשפו
לתכנים מסוימים ולהחליט אם ישותפו בקרב צוות המורים
בבית הספר ,חברי הקהילה האזורית ,עמיתים או כלל המורים
בארץ .כמובן ,התכנים המשותפים אינם כוללים תוצרים של
לומדים ,משיקולים של צנעת הפרט .בסביבה פותחו אלמנטים
של רשת חברתית ,כגון מנגנון "מורים עמיתים" המאפשר
למורים לבקש גישה לרצפי הוראה של מורים אחרים ,לראות
כיצד הם בנויים ולהשתמש בהם או בתכנים מתוכם; מנגנון
"מורים עוקבים ונעקבים" מאפשר למורים לקבל התראה בכל
פעם שמורים שאחריהם הם עוקבים מעלים פריט תוכן חדש
למאגר המשותף .כל אלו פותחו כדי לתת חיזוק למורים וליצור
קישוריות נוחה ומהירה בין המורים הפזורים ברחבי הארץ.
מעבר לכך ,כל החומרים שמפתח צוות הפיתוח של פטל –
הכוללים פעילויות אינטראקטיביות רבות המבוססות על ספרי
הלימוד ופעילויות שפותחו בעבר במחלקה להוראת המדעים,
משותפים לכלל המורים .אנו מאמינים כי השיתופיות תסייע
למורים לפתוח את דלתות הכיתה ,לשתף וללמוד מהצלחות
של עמיתים ולהנגיש חומרים איכותיים ורצפי הוראה מוצלחים
שפיתחו המורים בשטח.
החזון שלנו הוא שסביבת פטל תאסוף נתוני זמן אמת מכל
תלמיד בנפרד לגבי הידע וחוסר הידע שלו .לאחר מכן ,על סמך
נתונים אלה ,תציע המערכת למורה פעילויות נוספות ושיעורי
בית מותאמים אישית לכל תלמיד .כך מערכת פטל תאפשר
למורים להתאים את הלמידה לכל אחד ואחת ,ובמקרים רבים

קונסטרוקטיביזם :תיאוריית למידה שלפיה למידה מתרחשת באמצעות בניית ידע חדש ,תוך קישורו לידע קודם באופן פעיל על ידי הלומד.

פטל ) - (PeTeL, Personalized Teaching and Learningמיזם לפיתוח סביבת למידה והוראה מותאמת אישית | 41

פיתוח תשתית
פיתוח סביבה מבוססת
מערכת ארגון למידה
)(LMS

פיתוח ,התאמה והנגשה
של תכנים מבוססי מחקר

תמיכה
פדגוגית

תמיכה
טכנית
מגוון משאבים להוראה
ולמידה מותאמים אישית

כלי אבחון
תמיכה
מטה-
קוגניטיבית

מנועי חיפוש
מתקדמים

מחקר-עיצוב והטמעה

סביבת למידה והוראה מותאמת אישית

מסגרות שיתופיות למורים:
קהילות מורים,
מורים מובילים

רצפי
הוראה
אישיים

Personalized Teaching and Learning Environment

אף לקבוצות תלמידים היושבים בכיתה אחת ומחזיקים באותן
טעויות .בדומה לאופן שבו רפואה מותאמת אישית יוצרת
אינטגרציה בין אוספים של נתוני מפתח כדי לקדם את תחום
הבריאות ,מיזם פטל צפוי לקדם את ההוראה והלמידה של
מדע.

Ausubel, D. P. (1963). The Psychology of Meaningful Verbal Learning.
New York and London: Grune and Stratton.

הסביבה נמצאת כעת בשלבי פיתוח ויישום ,וחלק מהפונקציות
שלה כבר בשימוש; כארבעים מורים לפיזיקה בתיכונים בישראל
כבר משתמשים בה בכיתות ועוזרים לצוות התוכנית במכון ויצמן
להמשיך לפתח ולשפר את הסביבה ,לקראת יישום מלא .כאשר
יושלם היישום ,תתמוך פטל ביצירת חומרי למידה מותאמים
אישית ,במסירתם ובמעקב אחריהם .התוכנית תתמוך בהוראת
מגוון רחב של מקצועות מדעיים מתקדמים הנלמדים בבית
הספר התיכון ,ובהם כימיה ,ביולוגיה ומתמטיקה – בעברית
ובערבית.

 | 42שמורת טבע ,עלון מורי הביולוגיה ומורי מדעי הסביבה ,גיליון  196יוני 2018

מותר להוציא ניידים
אתרים ואפליקציות מותאמים אישית

אישור התכנית לרפואה מכוונת בממשלה ,כתבה בעיתון גלובס

פרויקט פסיפס :כתבה בעיתון דה-מרקר

ד"ר רעיה לייבוביץ' ,רופאה אונקולוגית ,על הבעייתיות בתרופות אימונתרפיות :כתבות בעיתון דה-מרקר (כתבה )1

ד"ר רעיה לייבוביץ' ,רופאה אונקולוגית ,על הבעייתיות בתרופות אימונתרפיות :כתבות בעיתון דה-מרקר (כתבה )2

"הגידולים פשוט נעלמו מכל איבר בגוף .קראנו ולא האמנו" – כתבה מ – YNETסיפור אישי

דיגיטציה במשרד הבריאות ,כתבה

רחפנים בחקלאות גם בישראל ,כתבה בynet-

שימושים חדשים לרחפנים ,בין השאר לחקלאות ,כתבה בכלכליסט
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"מתוק ,מתוק הוא טעם החיים,
אם רק יודעים"...
פרויקט תזונה אישית לחיזוי רמת סוכר בדם במצב טרום סוכרת
עטי אנגלסמן ,מורה ורכזת מדעים ב"ישיבה התיכונית בני עקיבא קרית הרצוג" ,בני ברק; אורלי בן יעקב ,דיאטנית קלינית
וסטודנטית לתואר שלישי ,המעבדה של פרופסור ערן סגל מכון ויצמן למדע
מחלת הסוכרת היא חלק מחיי משפחתי.
הנטייה לסוכרת קיימת.
אימי חולת סוכרת כארבעים שנה .מטופלת באינסולין כשלוש-
עשרה שנה.
סבתי ,זכרה לברכה ,הייתה חולת סוכרת .היא קיבלה זריקות
אינסולין ונפטרה מסיבוכי הסוכרת.
לא פעם הזדמן לי להציל את אימי מהידרדרות במצב של
היפוגליקמיה .בשעה שרמות הסוכר הנורמליות הן בין 70
ל 100-מ"ג גלוקוז לדציליטר ,היו מקרים שבהם מדדתי לאימי
רמה של  27מ"ג גלוקוז לדציליטר ,בערפול הכרה וזיעה קרה.
דבש מתחת ללשון אושש אותה ולאט-לאט רמות הסוכר עלו
לנורמה.
התחושה שהסיבוכים שאליהם נחשף חולה הסוכרת מובילים
לסכנת מוות גרמה לי להבין את החשיבות הגדולה בהעלאת
המודעות של האוכלוסייה לסכנות הבריאותיות הטמונות
בנטייה לפתח את מחלת הסוכרת :אפשר לדחות מאוד את
התפרצות המחלה ,על ידי ויסות הסוכר בדם לרמות נורמליות
לאורך זמן.
אחת הדרכים להפיץ באוכלוסייה את המודעות לשמירת
הבריאות יכולה להיות דרך התלמידים ,אשר מפנימים ומקשרים
את הממצאים להורים ולסבים ויכולים להוביל לשינוי .על כן
משפורסם דבר קיומו של הקורס "מנחי בריאות בנושא סוכרת"
בהנחייתו של פרופסור אהוד זיו ,מיהרתי להירשם .בקורס למדו
מורים המתעניינים בנושא ושואפים להביא לכיתה את חשיבות
מניעת התפשטות מגיפת הסוכרת.
על המחקר שמעתי כבר לפני שנים במסגרת הרצאות
"חדשנות" בתוכנית "רוטשילד ויצמן ליזמות בהוראת המדעים"
בה השתתפתי (מחזור א).
זכורה לי שקופית בסגנון איור :1
בננה כמעט לא משפיעה על רמת הסוכר בדם של נבדק 644
ואילו עוגייה מעלה את רמת הסוכר בדמו.

איור  :1תגובות סוכר אישיות למזונות זהים .ריכוז גלוקוז בדם של
שני משתתפים בניסוי נבדק בזמנים שונים לאחר אכילת בננה ולאחר
אכילת עוגיות .שני המשתתפים הגיבו באופן שונה למזונות זהים.

אנו מלמדים שפרי הבננה הוא מזון בריא יותר מעוגייה בעלת
הקלוריות הריקות ,אבל מתברר שבננה גורמת לתגובה של
עליית הסוכר בדמם של אנשים מסוימים ,ועבורם היא פחות
בריאה.
יש מאכלים שמעלים את רמת הסוכר באדם א ולא מעלים את
רמת הסוכר באדם ב .כפי שאפשר לראות באיור  ,2הנבדקים
שניזונו מלחם ומסומנים בצבע חום מגיבים בעלייה חדה של
רמות הסוכר בדם ,ואילו אחרים שניזונו מאותו רכיב מזון –
עליית הסוכר בדמם מתונה או כלל לא משמעותית.
מאמצי מניעת התפרצות מחלת הסוכרת הם לדאוג לכך שרמות
הסוכר בדם לא יהיו תנודתיות בצורה קיצונית .בהנחה שכל
אדם מגיב לספיגת הסוכר בהתאם להרכב חיידקי המעיים שלו,
כדאי יהיה לאפיין אילו מזונות מגבירים את התנודתיות ברמות
הסוכר בדמו של כל נבדק ואילו לא.

נבדק  445מגיב ההפך ,אכילת בננה מעלה את רמת הסוכר
בדמו ואכילת עוגייה כמעט לא משנה את רמת הסוכר.
זו הייתה הפתעה.
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איור  :2תגובת סוכר שונה למזון זהה בין אנשים אך זהה אצל
אותו האדם .ריכוז הסוכר בדם נבדק לאורך זמן במשתתפים
שונים בניסוי (מסומנים בצבע שונה בגרף) לאחר אכילת 110
גרם לחם .כל בדיקה נעשתה בשני אירועי אכילה (שתי פעמים).
בעוד שמשתתפים שונים בניסוי הגיבו באופן שונה לאכילת הלחם,
התגובה של כל משתתף הייתה אופיינית וחזרה על עצמה.

פרויקט התזונה האישית
בשנה החולפת השתתפתי בקורס "מנחי בריאות" במכון ויצמן
למדע ,שיזם פרופסור אהוד זיו ,יושב ראש ועדת המקצוע.
חלומו של פרופסור זיו הוא חינוך לבריאות בנושא סוכרת,
שיחלחל דרך התלמידים לדור ההורים ולדור הסבים בשושלת
המשפחתית ,למען בריאות הציבור .בסיום חמשת ימי הקורס
קיבלנו תעודת "מנחי בריאות בנושא סוכרת" .במסגרת מפגש
עם המורים בקורס נודע לי שאפשר להירשם דרך האינטרנט
ל"פרויקט תזונה אישית" במכון ויצמן ,ונחשפתי למידע הבא:
ב"פרויקט התזונה האישית" ,שמובילים פרופ' ערן סגל וד"ר
ערן אלינב ממכון ויצמן ,מנסים לענות על השאלה אם חיידקי
המעיים ותזונה מותאמת אישית הם המפתח לריפוי טרום
סוכרת (ראו בהמשך) .המחקר צפוי להציע טיפול חדשני
לאנשים עם טרום-סוכרת ,המבוסס על הרכב חיידקי המעיים
וחיזוי תגובת הסוכר האישית למזון.
סוכרת מסוג  - 2מגפה עולמית
סוכרת מסוג  2היא אחת מתחלואות העולם המערבי המדאיגות
ביותר .למעלה מ 300-מיליון בני אדם ברחבי העולם סובלים
מהמחלה ,ומומחים מעריכים שמספר זה יכפיל את עצמו
ב 15-השנים הקרובות .סוכרת מסוג  2מאופיינת ברמות סוכר
גבוהות בדם על רקע עמידות לאינסולין ,מצב שבו תאי הגוף
אינם מגיבים כראוי להורמון אינסולין ,שתפקידו לסייע בכניסת
גלוקוז מזרם הדם אל תאי הגוף לשם הפקת אנרגיה .רמות
הסוכר שנותרות גבוהות בדם פוגעות בכלי הדם בגוף ומובילות
לסיבוכי הסוכרת השונים ,ובהם מחלות לב ,שבץ ,מחלת כליות
ועוד .רמות סוכר גבוהות לאחר ארוחה (תגובת הסוכר למזון)
הן מדד המהווה גורם סיכון משמעותי לתחלואה ,אך השיטות
הטיפוליות הקיימות לשליטה ברמות הסוכר לאחר ארוחה
מעטות ,ויעילותן מוגבלת.

מה זה טרום-סוכרת?
טרום-סוכרת הוא מצב רפואי שבו רמות הסוכר בדם גבוהות
מהנורמה ,אך עדיין אינן מאובחנות כסוכרת .רמות סוכר
גבוהות בדם הן גורם סיכון לסיבוכים בריאותיים שונים ,ובהם
סוכרת מסוג  ,2מחלות לב וכלי דם ושבץ .החדשות הטובות הן
שטרום-סוכרת הוא מצב הפיך! שינוי תזונתי מתאים ואורח חיים
נכון יכולים למנוע את התפרצות מחלת הסוכרת ,על סיבוכיה
הבריאותיים השונים .השאלה הנותרת היא כמובן – מהו השינוי
התזונתי המתאים לכל אדם? האם לכל האנשים הסובלים
מטרום-סוכרת מתאימות אותן המלצות תזונתיות? התשובה
היא ,כנראה – לא! מאחר שרמות הסוכר בדם מושפעות בעיקר
מהמזון שאנו צורכים ותגובת הסוכר למזון משתנה מאדם
לאדם ,יש חשיבות גדולה לבניית דיאטה מותאמת אישית לכל
אדם בהתאם למאפייניו האישיים ,על מנת להשיג איזון טוב
יותר של רמות הסוכר בדם .במילים אחרות ,ייתכן מאוד שעבור
אדם מסוים גלידה היא מוצר מזון מומלץ ,מכיוון שאינה גורמת
לעלייה ברמות הסוכר בדמו ,בעוד שתפוח-עץ אינו מומלץ
עבורו ,מכיוון שצריכתו מובילה לעליית סוכר משמעותית .לאדם
אחר עשויות להתאים המלצות תזונתיות שונות לחלוטין ,והכול
בהתאם למאפייניו האישיים.
חיידקי המעיים
בגוף כולו ,ובעיקר במעיים שלנו ,חיים המוני חיידקים ,המשתנים
מאדם לאדם .לכל אחד מאיתנו הרכב חיידקים ייחודי ,ולאורך
חיינו הרכב החיידקים משתנה בהדרגה ,יחד איתנו .במעיים
בלבד שוכנים כמאה טריליון תאי חיידקים ,מספר הגדול פי
עשרה ממספר התאים האנושיים בגופנו ,וכמות החומר הגנטי
של החיידקים גדולה פי מאה מכמות החומר הגנטי בתאי
האדם .כלומר ,למעשה ,נוסף על הגנום שלנו אנו נושאים
איתנו מצבור עצום של חומר גנטי שכנראה משפיע על חיינו
במידה רבה .בשנים האחרונות המחקר המדעי בתחום הזה
צובר תאוצה רבה ,וידע רב נצבר לגבי תפקידם של חיידקי
המעיים והשפעתם על בריאותנו במגוון תחומים ,כגון השמנה,
סוכרת ,מערכת החיסון ,מערכת העצבים ועוד" .פרויקט התזונה
האישית" שמובילים פרופסור ערן סגל ופרופסור ערן אלינב
ממכון ויצמן הוא דוגמה למחקר ראשון מסוגו שמנסה לפצח
את הקשר שבין הרכב חיידקי המעיים לבין תגובת הסוכר
האישית של אנשים למזון .מכיוון ששליטה ברמות הסוכר היא
רכיב חשוב כל כך בכל דיאטה בריאה בעולם המערבי ,פיצוח
הקשר הזה יכול להוות פריצת דרך אמיתית בכל הנוגע לטיפול
במגוון מצבים מטבוליים ,כגון השמנה ,טרום-סוכרת וסוכרת.
פרויקט התזונה האישית לטרום-סוכרתיים
במסגרת מחקר תצפיתי ראשון מסוגו שהובילו בשנים
האחרונות פרופסור סגל ופרופסור אלינב במכון ויצמן ופורסם
בכתב העת המדעי  Cellבסוף  ,2015נוטרו רמות הסוכר של
 800איש במשך שבוע שלם ונמדדו תגובות הסוכר שלהם
ל 46,898-ארוחות שונות .במחקר נמצא שקיימת שונות גדולה
מאוד בתגובת הסוכר בין אנשים שונים למזונות זהים ,עובדה
המרמזת על יעילותן הנמוכה של המלצות תזונתיות אחידות
לכלל האוכלוסייה.
באמצעות אלגוריתם ייחודי שפיתחו החוקרים ,המשלב מדדים
קליניים שונים ,אורח חיים ,הרגלי תזונה ,פעילות גופנית והרכב
חיידקי המעיים שנמדדו בקרב  800משתתפי המחקר ,הם
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הצליחו לחזות באופן מוצלח את תגובות הסוכר של המשתתפים
למגוון גדול של ארוחות .תיקוף לתחזיות האלגוריתם נעשה
על קבוצה של  100משתתפים נוספים בלתי תלויים והראה
ביצועים מצוינים בניבוי תגובות הסוכר של המשתתפים.
לבסוף ,התערבות תזונתית מבוקרת וכפולת-סמיות 1למשך
שבועיים ,המבוססת על תחזיות האלגוריתם שפותח ,הובילה
לירידות מובהקות בתגובת הסוכר לאחר ארוחה ולשינויים
עקביים בהרכב חיידקי המעיים.
תוצאות המחקר מציעות כי דיאטה מותאמת אישית המבוססת
על תחזיות האלגוריתם שפותח עשויה לשפר את רמות הסוכר
בדם ואת ההשלכות המטבוליות הכרוכות בכך .ייתכן כי שימוש
בתחזיות אלו עשוי בעתיד להוות תחליף להמלצות תזונה
אחידות הקיימות כיום.
כיום מובילים פרופסור סגל ופרופסור אלינב מחקר המשך
שמטרתו לענות על השאלה ,מהי היעילות הקלינית של דיאטה
מותאמת אישית המבוססת על תחזיות האלגוריתם שפותח
לעומת המלצות דיאטה סטנדרטיות באיזון רמות הסוכר אצל
אנשים עם טרום-סוכרת? מחקר המשך זה נקרא "פרויקט
התזונה האישית לטרום-סוכרת" והוא מחקר קליני מבוקר שבו
נעשה לראשונה שימוש באלגוריתם המיוחד על מנת להציע
טיפול תזונתי ארוך-טווח ומותאם אישית לטיפול בטרום-
סוכרת .משתתפים במחקר זוכים למעקב תזונתי צמוד ,מעקב
אחר מדדי בריאות שונים ,ניטור מקיף של רמות הסוכר ,ולייעוץ
והנחיה אישית מדיאטנית קלינית למשך חצי שנה (איור .)3
תוצאות המחקר לכשיסתיים עשויות לשפוך אור על הקשר בין
מדדים של איזון גליקמי (איזון סוכר) ומדדי בריאות נוספים לבין
הרכב הדיאטה ,וכמובן לענות על השאלה אם דיאטה מותאמת
אישית יעילה יותר בהשגת מטרות בריאותיות שונות לעומת
המלצות דיאטה סטנדרטיות ואחידות לכלל האוכלוסייה .גיוס
המתנדבים למחקר נמשך ,והמעוניינים יכולים למצוא פרטים
באתר המחקר.
נרשמתי ,זומנתי לבדיקות ונמצאתי מתאימה לקבוצת הניסוי,
ממנה נדרשו מאפיינים של טרום סוכרת:

המעיים של כל נבדק.
הדגש הוא על דיאטה לאיזון רמות הסוכר בדם ,ולאו דווקא
דיאטת הרזיה .המשמעות היא שלא מדובר בעוד דיאטה דלת-
קלוריות שמלווה לרוב בתחושות רעב או השתוקקות מוגזמת
למזונות מסוימים ,שגורמים לכך שלאחר תקופה מסוימת
עלול האדם לחזור להרגליו הישנים וכתוצאה מכך למעגל של
החמרה בריאותית.
א.

ב.

איור  :3מהלך המחקר בפרויקט התזונה האישית לטרום-סוכרתיים.
א .שלבים בפרויקט המחקר ב .מאפייני המעקב אחר כל משתתף

סוכר בצום 100-125 :מיליגרם לדציליטר
המוגלובין מסוכרר6.4%–5.7% :
בניסוי משתתפים אנשים עם טרום סוכרת בגילים 18-55
שמקבלים המלצות תזונתיות לפי אחד משני סוגי הטיפול
המוצעים במחקר ,בהתאם להקצאה אקראית על ידי מחשב:
חלק מהמשתתפים מקבלים המלצות לדיאטה ים תיכונית
רגילה וחלק אחר ממשתתפי הניסוי מקבלים המלצות תזונתיות
על פי אלגוריתם החוזה מזונות שימנעו עלייה גדולה של רמת
הסוכר בדם.
תחזיות האלגוריתם מבוססות על מאפיינים קליניים אישיים של
הנבדק ,כולל בדיקות דם ,אורח חיים והרגלי פעילות גופנית,
וכן הרכב חיידקי המעיים האישי של הנבדק ,שכן לפני תחילת
הניסוי נלקחת דגימת צואה למטרת ריצוף הגנום של חיידקי
1

המשתתפים בקבוצות הניסוי נמצאים במעקב במשך שישה
חודשים ,ולאחר חצי שנה נוספת ייבדקו ללא ניטור הסוכר,
בתקווה שבמהלך חצי שנת הניסוי הראשונה מתרחש שינוי
לטובה בהרגלי התזונה .בתוך כך מוטלת על המשתתף אחריות
להמשיך ולהקפיד על תזונה נבונה על פי מה שהומלץ לו,
ובתום שנה מתחילת הניסוי נבדקים שוב המדדים.
במהלך תקופת השתתפותי בניסוי היה עליי לבדוק רמות סוכר
בדם אחת ל 8-שעות לפחות .חיישן הוצמד לזרועי  24שעות
ביממה והוחלף מדי שבועיים .נוסף על כך ,נדרשתי לתעד את
כל הארוחות ופעילויות היומיום שלי באפליקציה מיוחדת (איור
 ,)4כחלק מההיצמדות להמלצות הדיאטה שניתנו לי ,ועל מנת
לקשר בין רמות הסוכר שנמדדו באמצעות החיישן שעל זרועי
לבין הדיאטה שצרכתי .כך נראה באפליקציה תיעוד של יום
שלם:

כפולת-סמיות :התערבות שבה המשתתפים בניסוי והמבצעים אותו אינם יודעים את זהות הטיפול (טיפול ביקורת אל מול הטיפול הניסיוני) שניתן
לכל משתתף.
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איור  :5השפעת תזונה מותאמת אישית על ריכוז הסוכר בדם של
משתתף בניסוי .באדום מסומן ריכוז הסוכר בדם בשבוע שבו התזונה
אינה מותאמת עבור המשתתף בניסוי ("שבוע רע") .בירוק מסומן
שבוע שבו המשתתף ניזון בהתאם להמלצות התזונה המותאמת
אישית ("שבוע טוב").

מתוך מחקר ההתערבות התזונתית הקצרה שבוצע במסגרת
פיתוח האלגוריתם ניתן לראות באיור  ,5שכשמשתתף ניזון
מרכיבי תזונה שאינם מתאימים לחיידקי המעיים שלו ("שבוע רע",
מסומן באדום) ,התנודות ברמות הסוכר הן גדולות .כשמשתתף
ניזון בהתאם להמלצות לתזונה המותאמת אישית ("שבוע טוב",
מסומן בירוק) ,התנודות ברמת הסוכר בדם קטנות יותר.

איור  :4תיעוד אופייני של ארוחות ופעילויות יומיות באפליקציה

השאיפה היא לאכול ארוחות מומלצות על פי סוג הטיפול
שקיבל הנבדק במחקר ולבדוק לאורך זמן כיצד הדיאטה הזו
משפיעה על תגובות הסוכר לארוחה ועל איזון הסוכר הכללי
של הנבדק .כמו כן נוטרו מדדי בריאות נוספים ,לדוגמה ,בדיקות
דם מקיפות ,משקל וכדומה.
כחובבת מתוקים גיליתי שאפשר לאכול (במידה) מזון מתוק
משולב עם שומן ואז כנראה ספיגת הסוכר בדם מתונה יותר.
במהלך הניסוי היו תלמידיי שותפים לצלצול השעון המעורר
שהזכיר לי לבדוק סוכר .שיתפתי אותם בקשיים שלי לתעד את
הארוחות ,ועד כמה מתיש להמתין תמיד שעתיים בין ארוחה
לארוחה ובין כוס קפה לארוחת ביניים ,להתאפק ולאכול רק מה
"שהאפליקציה מרשה לי"...

ההנחה היא שהקפדה על תזונה מותאמת אישית המונעת
תנודות קיצוניות ברמת הסוכר בדם יגרום לביטול מצב טרום
סוכרת או להארכת זמן השהיה במצב זה לפני התפרצות מחלת
סוכרת סוג  .2ככל שמעכבים את התפרצות הסוכרת ,מעכבים
גם את הסיבוכים הבריאותיים הנלווים למחלה .התאמת המלצות
הרגלי תזונה לאוכלוסייה תוכל אולי למנוע מחלות רבות ,ותקציב
הריפוי ינוצל להקניית הרגלי חיים שיועילו לבריאות האוכלוסייה,
לאריכות ימים ולאיכות חיים.
מאחר שתלמידיי היו שותפים לניסוי שבו השתתפתי ולקשיים
שחוויתי ,החלטתי לנצל זאת כדי ללמד על מחלת הסוכרת
והומיאוסטזיס של סוכר בגוף .בהשראת הניסוי פיתחתי את
הפעילות הבאה.
את הפעילות לתלמידים ביצעתי במהלך חצי השנה להשתתפותי
בניסוי .זה היה ניסיון מוצלח .התלמידים הפנימו ויישמו ,והרגישו
שהנושא נוגע בחיי היומיום שלהם.
את שאלת תקציב קופות החולים חיברתי על סמך הרצאה שבה
שמעתי על הדילמות של משרד הבריאות בנושא הפניית תקציבים
ברפואת הלב .בהרצאה עלתה השאלה :האם להשקיע בניתוחי
לב פתוח או ברפואה מונעת? את הדילמה הזאת הפכתי לשאלת
עמ"ר בנושא סוכרת כפי שהיא מופיעה בפעילות .כשהעליתי את
השאלה בפני תלמידי י"ב שלי ,הם ענו שכדאי להשקיע ברפואה
מונעת ,להקדים הסברה לתרופה ,כדי שלא תבוא ה"מכה".
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תרגילים בנושא תזונה מותאמת אישית ,רפואה מונעת סוכרת וחינוך לבריאות
 .1להלן איורים המתארים תהליכי ויסות סוכר בדמו של אדם בריא לעומת תהליכים אלה באדם חולה בסוכרת טיפוס  1וטיפוס .2
א .כיצד מתבצע ההומאוסטזיס של ויסות סוכר בדמו של אדם בריא?
בתיאורכם השתמשו במילים :גלוקוז ,ארוחה עשירה בפחמימות ,רמת גלוקוז בדם ,נשאי סוכר ,קולטנים לאינסולין ,אינסולין,
לבלב ,עיכול.
ב .מה הפגם בוויסות הסוכר בחולי סוכרת סוג ?1
ג .מה הפגם בוויסות הסוכר בחולי סוכרת סוג ?2
 .2שני אנשים (א ו-ב) ביצעו בדיקת "העמסת סוכר" ,ובה שתו  75גרם גלוקוז מומס במים אחרי צום של  12שעות.
לאחר מכן ,במשך כשעתיים בדקו את ריכוז הסוכר בדמם של שני האנשים .האנשים היו ערים ,ללא פעילות ספורטיבית וללא
תוספת מזון לאורך הבדיקה.
(לידיעתכם :ערכים של  70עד  100מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם נחשבים למצב בריאותי תקין למדידת סוכר בצום .ערכים
של למעלה מ 140-מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם לאחר שעתיים משתיית הסוכר מעידים על פגיעה בהומאוסטזיס של ויסות
הסוכר).
הנבדק

ריכוז סוכר בדם בזמנים שונים לאחר שתיית תמיסת הגלוקוז (מיליגרם לדציליטר)
בצום ( 0דקות)

חצי שעה

שעה

שעה וחצי

שעתיים

שעתיים וחצי

א

88

160

182

142

122

81

ב

95

162

187

175

155

145

ציירו את הגרף המתאים לממצאים שהתקבלו.
א .תארו את הממצאים .ציינו שני הבדלים בין עקומות הגלוקוז של שני האנשים.
ב .מי מהאנשים עתיד לחלות או חולה בסוכרת? נמקו את תשובתכם.
ג .אחרי  3שעות רמת הסוכר של נבדק א ירדה ל 56-והוא הרגיש קצת סחרחורת .מה יכולה להיות הסיבה לכך?
ד .שערו מה יהיו תוצאות המדידה של שני הנבדקים לאחר  3.5שעות .הסבירו.
ה .לאור הממצאים ,מה תמליצו כארוחת בוקר לפני בחינה ארוכה (כמו פסיכומטרי) ,חטיפי שוקולד או חביתה? נמקו.
" .3תסמונת מטבולית" היא תופעה שסובלים ממנה אנשים שעתידים לחלות בסוכרת (סוג  )2אם לא יטפלו בתיקון מצבם
הבריאותי .מצב בריאותי זה מכונה גם "טרום סוכרת" ,שיוביל לאורך מספר שנים להתפרצות מחלת הסוכרת.
מצב בריאותי זה הוא הפיך .פעילות ספורטיבית מתונה וטיפול בדיאטה מתאימה (לאו דווקא דיאטת הרזיה) יכולים לעכב לאורך
שנים את התפרצות מחלת הסוכרת.
להלן חלק מאפייני התסמונת המטבולית:
•עלייה בנתוני לחץ הדם
•עלייה ברמת השומנים בדם (כולסטרול ,טריגליצרידים)
•עלייה ברמת הסוכר בדם אחרי צום של  12שעות (הערכים הנורמליים הם  100–70מיליגרם גלוקוז ל 10-מיליליטר דם)

א .מהן הסכנות הבריאותיות הטמונות בעלייה בערכים אלו לאורך זמן?
להלן תוצאות של בדיקות מעבדה שבוצעו באדם שהשתתף ב"פרויקט תזונה אישית" במשך שלושה חודשים ,שבהם
הותאמה לו דיאטה בעזרת אלגוריתם על פי אפיון חיידקי המעיים שלו ואורח חייו.
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ב .תארו את תוצאות הבדיקות.
ג .האם ההשתתפות ב"פרויקט תזונה אישית" היטיבה את מצבו הבריאותי? נמקו.
 .4קופות החולים יכולות להשתמש בתקציב המיועד לריפוי חולי הסוכרת על כל סיבוכיה בשתי דרכים עיקריות :האחת היא
להשתמש ברוב התקציב לחינוך ,הסברה ,המלצות תזונתיות לכלל האוכלוסייה ומעקב במצב של טרום סוכרת .השנייה היא
להשתמש ברוב התקציב לריפוי סיבוכים רפואיים של חולי סוכרת.
באיזו משתי הדרכים הייתם ממליצים לקופות החולים להשתמש בתקציב? נסחו פסקה המביעה את עמדתכם ,ומכילה את
ההמלצה והנימוקים לה.
להעשרה:
•פרויקט תזונה אישית
אנימציה באורך כ 4-דקות
•אפקט החיידק ,כתבתו של גיא זהר בערוץ 10
סרטון באורך כ 45-דקות
•"תרופות העתיד" ,כתבת חדשות 10
כ 11-דקות
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