
 לגופו של מדע

 שי שפיר

עידן המדע שאנו נמצאים בו מעורר רגשות רבים. ההתקדמות האדירה בכל התחומים מעוררת בנו, 

המבוגרים יותר, תחושה שאנו חיים בסרט של מדע בדיוני, רק שהבדיוני הופך לחלק מהחיים שלנו. הדור 

ומשתאה מכל הפיתוחים הנראים ברורים שלי )דור הסבים הצעירים( שזוכר חיים ללא טלוויזיה, מתפלא 

 ונהירים לדורות הצעירים יותר.

כמדען, הידיעות שלי והאמונות שלי משתנות חדשות לבקרים. אקסיומות מדעיות ששנים לימדונו 

על פיהן משתנות כהרף עין עם כל גילוי חדש. האקסיומה הידועה שהמוח האנושי לא מייצר תאים חדשים 

 אורך שנים עד שבאו הגילויים על ִהתרבות תאים במוח במשך כל החיים.בבגרותו לוותה אותי ל

הפליאה ביצירת גוף מורכב כל כך כמו גוף האדם מתעצמת כאשר נדבך אחר נדבך אנו מגלים את 

שנה פרץ דרך למדע שמשנה וישנה את חיינו. מיפוי גנטי  06-לפני כ DNA-"סודות הבריאה". גילוי מבנה ה

הייחודי לכל אחד ואחת  DNA-גנטי לעובר, מיפוי גנטי למחלה והדרך עוד ארוכה. הלפני חתונה, מיפוי 

מאתנו מכיל בתוכו מידע רב עלינו, על בריאותנו ועל אישיותנו. כרגע מידע זה ברובו אינו נגיש לנו בשל 

העלות הגבוהה הכרוכה במיפוי מלא שלו, אך התפתחות המדע תביא לכך שבעוד עשור או שניים עלות 

יפוי תהיה כמוצר בסיסי ונגיש לכל. למשל, באופן תאורטי לא נזדקק לייעוץ ולהכוונה בתחום הלימודים המ

ונלמד להימנע  DNA -פי ה-יגיד לנו מהי נטיית המוח שלנו. אורח החיים שלנו ישתנה על DNA -מכיוון שה

די הרופא כדי לפענח את פי הגנים שלנו. המידע שיהיה בי-מאורח חיים העלול להיות בר סיכון עבורנו על

 מצב בריאותנו יהיה עשיר ומלמד יותר.

פי הגנים? האם נתקבל או לא נתקבל לעבודה, ללימודים או -אבל... האם נסווג בני אדם על

פי מה שהגנים שלנו מספרים עלינו? האם חברות הביטוח יבטחו אותנו בהתאם לרמת -למועדון חברים על

פי הגנים שלנו? זוהי סוגיה מורכבת, ושאלת הגזענות אורבת בפתח -הסיכון שאותה ניתן יהיה לדעת על

 בהקשר זה. 

הניגודיות בין מוח מפותח, אנליטי, חושב ומתכנן לבין אותו מוח אשר נתון לכוחות אבולוציוניים 

המעצבים את התנהגותנו, ניגודיות זו יוצרת לעתים קונפליקט קטלני. אנחנו יודעים שכל בני האדם שווים 

שוני מאדם לאדם(. ניתן להעביר כליה מאדם זר ורחוק פיזית ותרבותית לאדם אחר  6.60%ינה גנטית )מבח

שלהם דומה. איך נצליח לנטרל ולו במעט את הציווי השבטי שלנו המצווה עלינו להבדיל  DNA -רק כי ה

 את השבט שלנו מאחרים ולנצח ולשלוט על אחרים?

מיליארד בני אדם. כוח החיים והציווי הגנטי להעמיד  3.7-על פני כדור הארץ נמצאים יותר מ

צאצאים, בשילוב עם מוח מפותח הפורץ גבולות אקולוגיים, מאפשר לנו כמין להגיע כמעט לכל בית גידול. 

בשונה מרוב היצורים המתמודדים עם שינוי בית הגידול, ומי שלא מתאים לא נמצא שם או לא שורד, אנו 

-בית הגידול כדי שיתאים לנו ולעתים תוך כדי כך משמידים מינים אחרים. עלבני האדם פשוט משנים את 

פי מדענים רבים ההכחדה השישית החלה, ואחת השאלות היא אם ומתי היא תכלול גם אותנו, את המין 

 האנושי.

כוח החיים הוא המניע העיקרי להתפתחות המרשימה בתחום הרפואה, ותוחלת החיים נסקה 

האחרונות בעקבות פיתוחים אלו. כיום אנו ניצבים בפני אתגרים שלא היו מנת חלקם השנים  066-מעלה ב

של הורינו או סבינו. תוחלת החיים מציפה מחלות ומצבים רפואיים שלא נדרשנו להם בעבר, ותחום 

הגריאטריה מתפתח עקב הדרישה ההולכת וגוברת של השוק. לא מספיק לחיות יותר. כיום הסוגיה היא 

ים ולא משך החיים. אנחנו מתחזקים גוף שאמור מבחינה אבולוציונית לא להחזיק מעמד אלא איכות החי

לפנות מקום לדור הבא. קיימים אין ספור תרופות וטיפולים מאריכי חיים ולמרות שחלק מהמטופלים 

 מואס בחיים הללו, עדיין לא נמצאה הדרך לאפשר להם לפתוח את הדלת ולצאת מהחיים ברגע היותר נכון



עבורם. כן אני יודע, הדבר הרבה יותר מורכב, אבל עדיין מחייב פתרון. המצב הדמוגרפי, הכלכלי והחברתי 

 יביא ברגע מסוים לחוסר איזון אשר ישנה את כל המערכות וחייבים להתכונן לכך.

מהפכת המידע והפיכתנו לכפר גלובלי מאפשרים מחקר שיתופי חובק עולם, מחקר אשר מדרבן 

טכנולוגיות חדשות המאפשרות פריצות דרך מחקריות וכן הלאה. אחת הדוגמאות הנוגעות  פיתוחן של

כמעט לכל אחת ואחד מאתנו היא ההתמודדות עם מחלת הסרטן. השינוי המהותי המתרחש בימים אלו 

)תהליך שייקח עוד מספר שנים( הוא תהליך מחשבתי מעניין שייתכן ונכון לממש אותו גם בתחומים 

כה הרעיון היה מלחמה ב"כלים כבדים" אשר פוגעים והורסים תאים סרטניים אך בה בעת  אחרים. עד

פוגעים גם בתאי הגוף המתחלקים, מלחמה שמחירה הוא איכות חיים ירודה, סבל רב ולא תמיד היא 

 DNA -משיגה את התוצאה המיוחלת. בעקבות המחקר, הגישה הכימותרפית מתעדנת ומשתנה, וגם כאן ל

ת רבה, וחלק מהתרופות מותאמות כיום  אישית לכל חולה. החדשנות באה ממקום אחר, מהבנה יש חשיבו

של תהליכים אבולוציוניים רבי שנים אשר עברו ברירה טבעית חותכת על מנת להשאיר מנגנונים יעילים 

ר לטיפול במחלות. הגישה הגורסת של עזרה למנגנונים טבעיים אלו לבצע את מלאכתם ביתר דיוק ובית

יעילות, פורצת דרך חדשה בטיפולים במחלות. לא עוד רעל שהורג תאים )רעים וטובים( אלא לימוד של 

ידי עזרה בהצגתם חשופים יותר ללא -תאי מערכת החיסון להכיר היטב את התאים הפגועים, לעתים על

הפתרון היעיל מנגנוני ההגנה שפיתחו נגד מערכת החיסון. ברגע שהמערכת הטבעית מזהה את הבעיה, היא 

הטבעי והמוצלח ביותר למלחמה בתאים הפגועים. אחת הדוגמאות היא עקיפה של מנגנון עיכוב שפיתחו 

תאים סרטניים כנגד תאי מערכת החיסון, שמונע מהגוף מלזהות אותם כפגועים. ברגע שמנגנון העיכוב לא 

ידי הגוף -טבעי ומוכר על פועל, התאים הלבנים מזהים ומשמידים את התאים הסרטניים בלבד בתהליך

 ללא כל תופעות לוואי.

תחום חדש ומרתק נוסף הוא תאי הגזע. תאים היכולים להפוך לכל תא של הגוף ונמצאים בעובר 

במצבו הראשוני. היכולת העתידית לפתח את הידע כיצד תאים הופכים מתא נאיבי לתא גוף בוגר ספציפי 

זע אישיים לכל אחד מצד שני, עשויים להקפיץ את אחוז מצד אחד, פיתוח הידע והיכולת לייצר תאי ג

הריפוי באותן מחלות בהן נפגעות רקמות כגון, סכרת, שריר הלב, מערכת העצבים ועוד... והדמיון המדעי 

 רץ קדימה.

אין ספק שאנחנו מין של בעל חיים עם מוח מפותח להדהים, אשר מאפשר יצירתיות ולמידה בכל 

לוסופית הגדולה היא כמובן לאן נוביל יכולות אלו, ואילו מגבלות אתיות נשית תחומי החיים. השאלה הפי

 על עצמנו.


