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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
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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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