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ביואתיקה  -הזדמנות ללמוד על
נושא מזוויות שונות
פרופסור אפרת לוי-להד היא יושבת ראש שותפה של המועצה הלאומית
לביואתיקה וחברה בוועדה המייעצת לענייני ביואתיקה של האקדמיה
הלאומית למדעים .תפקידה מאפשר לה לראות את האתגרים העומדים
בפני העוסקים בביואתיקה כיום ואת תרומתה הייחודית של המורכבות
התרבותית בחברה הישראלית להכרעות בדילמות ביואתיות.

דיוקן
פרופ׳ אפרת לוי-להד
פרופסור אפרת לוי-להד היא מנהלת המכון לגנטיקה רפואית במרכז הרפואי שערי צדק בירושלים .את לימודי הרפואה
סיימה בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים .היא התמחתה ברפואה פנימית בשערי צדק
בירושלים ,וביצעה התמחות-על בגנטיקה קלינית ובגנטיקה מולקולרית באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל ארצות הברית.
פרופסור לוי-להד פרופסור מן המניין בבית הספר לרפואה של האוניברסיטה העברית בירושלים .מחקרה עוסק בגנטיקה
של סרטן השד והשחלה ובגילוי הבסיס הגנטי למחלות נדירות .כיום מכהנת כיושבת ראש שותפה (יחד עם פרופסור אברהם
שטיינברג) של המועצה הלאומית לביואתיקה (בחסות משרד הבריאות ומשרד המדע) .היא גם חברה בוועדה המייעצת לענייני
ביואתיקה של האקדמיה הלאומית למדעים.
מראיינת :גילת בריל
כיצד את מגדירה את תחום הביואתיקה? מי הוא ביואתיקן?
ביואתיקה היא תחום ידע העוסק בשאלות האתיות העולות
מפיתוחים חדשים בתחומי הרפואה ומדעי החיים .נושאים
אלה הם רב-תחומיים ונושקים למדע ,לתרבות ,למשפטים,
לסוציולוגיה לפילוסופיה ולדת.

ושינוי יצורים חיים (שיטות שיבוט ,עריכת גנים.)gene editing – 1
הקצב המתגבר דורש התמודדות לא פשוטה ,משום שהתהליכים
הקשורים להטמעה אתית של התפתחויות טכנולוגיות הם
מטבעם יותר אטיים מהן (תהליכי הסדרה משפטית ,תהליכים
חברתיים וכולי).

ביואתיקן הוא מי שעוסק בשאלות אלה – ברמת המחקר,
הניתוח או קביעת המדיניות .משום שמדובר בנושא רב-תחומי,
ביואתיקנים משתייכים לתחומים שונים – משפטים ,פילוסופיה,
סוציולוגיה ,רפואה (כולל סיעוד ומקצועות פרה-רפואיים) ,מדע,
מדיניות בריאות.

ב .עידן המידע והקישור לעולם הנתונים גורם לכך שלכל
התפתחות טכנולוגית יש באופן מיידי השלכה על הרבה יותר
אנשים ,עם פוטנציאל רב יותר לתועלת ,אך גם לנזק ,כגון פגיעה
בפרטיות.

לאור התפתחויות טכנולוגיות ,מה מאפיין את הגישות
לפתרון דילמות ביואתיות כיום לעומת העבר (לפני עשרים
עד שלושים שנה)?
לא עסקתי בתחום לפני עשרים ושלושים שנים ,אולם יש כמה
היבטים המאפיינים את השיח כיום ,באופן שסביר להניח שהוא
שונה ממה שהיה בעבר:
א .קצב ההתפתחויות הולך ועולה ,בפרט בתחום של יצירת חיים

ג .מעורבות הציבור בנושאים ביואתיים היא גדולה יותר .בעוד
שבעבר חלק גדול מהדיונים הביואתיים נעשו בין חדרי הוועדות
לחדרי הממשל ,האינטרנט והמדיה החברתית משנים מצב
זה ,ומאפשרים שיח ישיר הרבה יותר עם הציבור בנושאים
ביואתיים .כמו בתחומים אחרים ,יש לכך יתרונות ,כגון שקיפות
ודמוקרטיזציה של הדיון ,וגם חסרונות ,כגון דרישות מטעם בעלי
עניין.
אני חושבת שקיימת מודעות חברתית רבה יותר לחשיבות של
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הדיון הביואתי ,ולכך שחשוב לכלול שיקולים ביואתיים בהחלטות
בתחומי המדע והרפואה.

חשוב שתלמידים יבינו שההתפתחויות
המדעיות והרפואיות אינן קורות במנותק
מהשפעות חברתיות ותרבותיות
מהו תפקידה של הוועדה המייעצת לענייני ביואתיקה של
האקדמיה הלאומית למדעים שבה את משתתפת? באילו
דילמות ביואתיות חדשות עוסקת הוועדה?
הוועדה רק החלה את פעילותה לאחר שנים שבהן לא הייתה
פעילה .באופן כללי ,הוועדה אמורה לדון בבעיות ביואתיות
העשויות להשפיע על המחקר במדינת ישראל .לדוגמה ,בקדנציה
הקודמת שלה ,הוועדה דנה בנושא המחקר בתאי גזע אנושיים
המופקים מטרום-עוברים באדם .אני יו”ר שותפה של המועצה
הלאומית לביואתיקה שהוקמה בהחלטת ממשלה כגורם מייעץ
לגופים הממשלתיים .שאלות שהועלו בפני המועצה בשנים
האחרונות כללו תרומת מח עצם ממי שאינו כשיר או שאינו
נותן הסכמה (לדוגמה קטינים ,אנשים בעלי מוגבלות שכלית)
והגישה לשימור פוריות בילדות העומדות בפני טיפול לממאירות.
דילמות חדשות העומדות לפתחנו הן שימוש בעריכת גנים.
האם את יכולה לתת דוגמה של דילמה ביואתית שעלתה
בוועדה וגישות שונות לפתרונה?
אני מציעה לקרוא את ניירות העמדה (תחת הכותרת :פרסומים)
של המועצה הלאומית לביואתיקה – שם מועלים טיעונים בעד
ונגד .למתעניינים – גם הפרוטוקולים של המועצה מופיעים
באתר ,ואפשר להתחקות אחר הדיונים שהיו בכל נושא.
מה נחשב בעינייך לאתגר בתחום?
כיצד להוביל למעורבות הציבור ולהכרה של קובעי המדיניות
בחשיבות השיקולים הביואתיים בתהליכי קבלת ההחלטות.
מהי תרומת ישראל לתחום?
התרומה הישראלית לתחום היא הבאת נקודת מבט שונה מזו
הקיימת במדינות רבות אחרות ,בין השאר בשל המאפיינים
הייחודיים של תרבותיות ודתות בישראל .הדבר בולט במיוחד
בתחום הפוריות ,אך גם בתחומים נוספים .גם באוכלוסייה
היהודית וגם באוכלוסייה הערבית יש לפוריות ולילודה חשיבות
תרבותית וחברתית רבה ,והדבר מוביל לכך שבישראל הגישה
הביואתית לתחומים אלה שונה ,לעתים באופן משמעותי ,מזו
המקובלת באירופה או בצפון אמריקה .בנוסף ,בעוד שהגישות
האתיות ה”הגמוניות” מקורן בתרבות הנוצרית בעולם המערבי,
בישראל באות לידי ביטוי גישות המבוססות על היהדות ועל
האסלאם .בחברה הישראלית ,הן היהודית והן המוסלמית ,יש
חשיבות גבוהה יחסית למשפחה ולקהילה .נוסף על כך ,מערכת
הבריאות בישראל היא סוציאלית ,ולהיבטים אלה יש משמעות
בגישות הביואתיות ,במיוחד בהשוואה לארצות הברית.

הגעתי לעיסוק בביואתיקה לאחר שהוזמנתי על ידי פרופסור
מישל רבל ממכון וייצמן ,שהיה אז יו”ר הוועדה הביואתית של
האקדמיה הלאומית למדעים ,להצטרף לוועדה .רבים מהנושאים
ה”בוערים” בתחום הביואתיקה הם בתחום הגנטיקה ,ואני מניחה
שהוזמנתי בעקבות היותי גנטיקאית רפואית .מכאן הדברים
התגלגלו הלאה.
האם למדת במגמה ביולוגית? מה זכור לך מלימודי הביולוגיה
בתיכון? האם מקצוע כלשהו שלמדת בתיכון הוביל אותך
למסלול המקצועי שלך?
למדתי חמש יחידות ביולוגיה בגימנסיה העברית בירושלים.
אין לי שום ספק שללימודים אלה הייתה השפעה מכרעת על
כך שבחרתי ללמוד רפואה ,ועל כך שאני כיום עוסקת במחקר,
במקביל לעבודתי כקלינאית .אני שמחה על ההזדמנות לציין
את מורתי לביולוגיה בתיכון ,גב’ חנה לוירר ז”ל ,שהייתה לה
השפעה רבה עלי ועל תלמידים רבים אחרים – מורה שידעה
לעודד עניין ומחשבה ולהפוך את הביולוגיה לנושא חי ,מאתגר
ומרתק .במיוחד אני זוכרת שיעורים שעסקו בגנטיקה ,באבולוציה
ובסלקציה ,אך הלימודים היו כמובן נרחבים יותר.
האם ידוע לך על פרויקטים הקשורים לביואתיקה בארץ
וברחבי העולם שיכולים לעניין את ציבור המורים או שאפשר
להפעיל אותם עם התלמידים?
בארץ אני ממליצה על תכנית לימוד הכוללת סיפורי מקרה
בביואתיקה שפיתח פרופסור אמנון כרמי .פרופסור כרמי הוא
בעל קתדרה של  UNESCOומלמד באוניברסיטת חיפה ובמכללה
האקדמית צפת.
לארגון האמריקאי הלאומי לבריאות  NIHיש תכנית לימודים
(באנגלית) לתלמידי ט’ עד י”ב.
האם לדעתך חשוב ללמד תלמידי ביולוגיה ותלמידי מדעי
הסביבה בתיכון על דילמות אתיות? מה לדעתך יכולה להיות
המטרה בהוראת נושא כזה בתיכון?
לדעתי הדבר חשוב ביותר .חשוב שתלמידים יבינו שההתפתחויות
המדעיות והרפואיות אינן קורות במנותק מהשפעות חברתיות
ותרבותיות ,ושחשוב שלציבור תהיה השפעה בנושא – לא
כגורם המגביל את חופש המדע או המדענים ,אלא כגורם שותף
להחלטות על יישום החידושים .מעבר לכך ,ההתלבטות בנושא
אתי מפתחת חשיבה שהיא גם לוגית וגם אמפתית – זו הזדמנות
ללמוד כיצד לחשוב על נושא מזוויות שונות ובגישות שונות ,דבר
שחשוב לתחומים רבים בחיים.

מהו המסלול האקדמי שהוביל אותך לעסוק בתחום
הביואתיקה ומדוע בחרת בו?
אני רופאה ,ותחום ההתמחות המרכזי שלי הוא גנטיקה רפואית,
גם בעבודה קלינית (עם מטופלים) וגם בעבודת מחקר בתחום
הנטייה התורשתית לממאירות ובתחום המחלות הנדירות.
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האם יש מסר שחשוב לך להעביר למורים לביולוגיה ולמורים
למדעי הסביבה?
עולם הביולוגיה הוא מרתק ,ויש למורים בתחום זכות להנגיש
אותו לראשונה לתלמידים .הכללה של דיון ביואתי בשלב זה של
הלימודים יכולה לפתח את החשיבה המוסרית ,וחשוב לתת לו
מקום ,משום שהוא מפתח מיומנויות חשובות שהן מעבר לידע
בלבד.

ביואתיקנים משתייכים לתחומים
שונים – כולל משפטים ,פילוסופיה,
סוציולוגיה ,רפואה ,מדע ומדיניות
בריאות
תהליכים הקשורים להטמעה אתית
של התפתחויות טכנולוגיות הם
מטבעם יותר אטיים מהן
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עריכת גנים
ריפוי גני של מחלות ומחקר על מעורבותם של גנים בתכונות
של יצורים כרוכים בצורך לבצע עריכת גנים ,כלומר לשנות גנים
מסוימים בדרך מדויקת שאינה פוגעת במקומות אחרים בגנום.
הצורך לדייק בשינוי חשוב גם למחקר ,אך כמובן שעוד יותר
מכך לטיפול .זאת משום ששינוי לא מדויק הוביל למקרים שבהם
ריפוי גני אכן ריפא מחלה אחת אבל יצר מחלה אחרת בשל
כניסה לא ספציפית של הגן הבריא לאזורים אחרים בגנום.
מערכת  2CRISPR-Cas9בחיידקים
החיפוש אחר שיטות מדויקות להחדרת גנים התקדם לאחרונה
עם פיתוחן של שיטות המשתמשות במדויק ובמכוון באנזימים
החותכים  .DNAאחת המערכות האלה היא מערכת של הגנה
בפני בקטריופאג’ים הנקראת ( CRISPR-Casאיור  )1שהתגלתה
בחיידקים ובארכיאה .בגנום של אורגניזמים אלה נמצאו קבוצות
של רצפי  DNAקצרים החוזרים על עצמם ,וביניהם מפרידים
רצפים קצרים ייחודיים ,הזהים למקטעי  DNAשל בקטריופאג’ים.
קבוצה כזאת של רצפים חוזרים שמפרידים ביניהם רצפים
ייחודיים נקראת  ,CRISPRואפשר למצוא כמה קבוצות של
 CRISPRבגנום של אורגניזם אחד .באופן קבוע ,בתא החיידק או
הארכיאה נוצרות מרצפים אלה מולקולות  RNAקצרות.

עריכת גנים ושאלות ביואתיות
אפשר לבצע עריכת גנים באורגניזמים שונים ,כגון צמחים
ובעלי חיים ,הן למטרות מחקר והן למטרות מסחריות .בנוסף,
הודגם שאפשר לבצע עריכת גנים בעוברים של אדם מיד לאחר
ההפריה אם יש עדיין אתגרים משמעותיים מבחינת בטיחות
התהליך הדבר מעלה שאלות אתיות שיש לתת להן מענה:
באילו אורגניזמים מותר לבצע החלפה של גנים? האם יש
להגביל החלפת גנים רק למקרים של מחלות או לאפשר בעתיד
להחליף גנים על מנת לשנות תכונות? האם להתיר ניסויים מסוג
זה על עוברי אדם? האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות
הברית פרסמה לאחרונה דו״ח קונצנזוס על הסוגיות המדעיות,
הרגולוטוריות והאתיות של עריכת גנים.

החברתית
והמדיה
האינטרנט
מאפשרים שיח ישיר הרבה יותר עם
הציבור בנושאים ביואתיים

קבוצות ה CRISPR-שבגנום של חיידקים או של ארכיאה
נמצאות תמיד סמוך לגנים (הנקראים  )Casהמקודדים לאנזימים
שקשורים לפירוק חומצות גרעין :נוקלאזות ,הליקאז ופולימראז.
משערים שמערכת ה CRISPR-Cas -מנצלת את הרצפים
שמקורם בבקטריופאג’ים כדי להתגונן מפני בקטריופאג’ים
חדשים וכך לפתח עמידות להדבקה (איור  .)1כאשר בקטריופאג’
מדביק חיידק מסוים ,חלק מרצפי ה DNA-של הבקטריופאג’
משתלבים בגנום של החיידק בתוך אחד הצברים של .CRISPR
אם תא החיידק שורד ,יהיו ב DNA-שלו ושל צאצאיו רצפים
הזהים לרצפי הבקטריופאג’ .בפעם הבאה שיתקוף בקטריופאג’
מאותו סוג ַּתשלמנה מולקולות  RNAהנוצרות מהם (מרצפי
ה DNA-הזהים לרצפי הבקטריופאג’) ,על פי רצף הנוקלאוטידים
המתאים ,את גדיל חומצות הגרעין של הבקטריופאג’ התוקף.
בד בבד יחול גיוס של מערך האנזימים המקודדים על ידי הגנים
הסמוכים ב DNA-של החיידק ,שיפרקו את חומצות הגרעין של
הבקטריופאג’ .כלומר שמערכת ה CRISPR-היא למעשה הזיכרון
החיסוני של החיידק וה Cas-הוא המוציא לפועל של הלוחמה
כנגד הבקטריופאג׳ הפולש.
שימוש במערכת  CRISPR-Cas9לעריכת גנים
על מנת לפגוע באופן מלאכותי ומכוון בגן מסוים בתאים של
החולה או בתאים שנעשה בהם מחקר כלשהו ,יוצרים מערכת
 CRISPRהמכילה רצפי  DNAשל הגן ,כאילו היו אלה רצפי
הבקטריופאג’ בגנום של החיידק .רצפי ה RNA-הנוצרים מהם
בתאים משלימים את רצפי גן המטרה .כתוצאה מכך מופעלים
האנזימים של מערכת ה CRISPR-Cas-המוציאים את הגן
ממקומו ב DNA-של התאים .לאחר מכן חושפים את התאים
לרצפים של הגן שאותו רוצים להחדיר ,והוא מתחבר למקום
שבו נחתך ה .DNA-כך מוחלף הגן הקיים בגן בעל הרצף הרצוי.
במקרה של ריפוי גנים מדובר בהחלפת הגן הפגום בגן תקין.
תהליך זה מכונה עריכת גנים.
CRISPR: Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats; Cas: CRISPR-associated genes.
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התא שורד ומכיל את
רצפי הבקטריופאג' החדש

רצפי הבקטריופאג' החדש
חודרים לתא החיידק

התא אינו שורד

הבקטריופאג' מתרבה

ההדבקה של
הבקטריופאג' נכשלת

רצפי הבקטריופאג'
מפורקים על ידי מערכת

הדבקה בבקטריופאג' חדש
רצפי  DNAחוזרים

רצפי  DNAייחודיים

תא החיידק
רצפי

RNA

הדבקה חוזרת בבקטריופאג'

CRISPR-Cas

איור  :1אופן הפעולה של מערכת ה .CRISPR-Cas-רצפי  DNAהחוזרים על עצמם (באפור) ורצפים ייחודיים המפרידים ביניהם
(בצבעים) .מרצפים אלה נוצרות מולקולות  RNAקטנות (קווים צבעוניים).
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