
 המובילות החוקרות המדע. בחזית
 על ישראל את שמות והמוח הסרטן בתחום
בסרגליקן בילי ינרב,1 וגלי העולמית המפה
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ורדהפרופ'
מירהפרופ'

ברדה-סעד
ברמץךשוש

המוחות
בשניהעולמיהמחקרבחזיתניצבותהישראליותהמדעניות

המוח.וחקרהסרטןחקרמרכזיים:שדות
שיקוםהשד,סרטןאתהמונעיםבולענייםלבניםדםתאי

מלנומה,שלההתפשטותמנגנוןועצירתהעצביםמערכת
אתמציגגלובס''ליידיהפיתוחים.מרשימתחלקרקהם

הדרךאתהשנהשפרצוהמדעניות,שבע

מלניקובאיליהצילום:בסרגליקבילי



שושן־ברמץורדהפרום׳
להעלמתמולקולהפיתחההדרך:פריצת

סרטנייםגידולים

לעצמההציבהשושן־ברמץורדהפרוס׳
לכלגלובליטיפוללפתחשאפתנית:מטרה

במטבוליזםפגיעהעלשמתבססהסרטן,סוגי

"פיתחתיהסרטני.התאשלהאנרגיהוייצור

סוגיעלשנבחנוחדשותאסטרטגיותשלוש

והמלנומה,השדהכבד,המוח,כמושוניםסרטן
מודל",בחיותהתפתחותםאתלמנועוהצלחנו
ביכולתופוגעיםאנחנו"למעשה,מספרת.היא

אחד,מצדולהתרבותלהתחלקהתאשל

שמביאהמתוכנתתתאיםתמותתומפעילים

שני".מצדהסרטניהתאשללמותו

מפתחחלבוןעל"עלתה"שושן־ברמץלמעשה,

פוגעותשפיתחההמולקולותהסרטני.לתאחיוני

גורמותובכךהסרטניבתאהאנרגיהבייצור

וגםלכימותרפיה,עמידותואתמבטלותלמותו,

אחריםלאיבריםלנדודסרטנייםמתאיםמונעות

היורהכאקדחזאתלתאראפשרגרורות.ולפתח

המכווניםשוניםכדוריםסוגישלושהברזמנית

לגידולביותרהחיוניותשונות,מטרותנגד

אותו.מעלימיםובכךהסרטני,

’^®)00®SL,

שלתחוםהוא"מדע

הרבההריםרכבת

רגעיםומעעירידות,

הואהגילויולכןהצלחה.

דרגדולה".התרגשות

ברקןדלית

וינרבגלי

ש7הןבידיים

עולמיתלמובילהישראלהפכהכך
והרפואההמדעבתחומי

מדינתשלהמדעיתהעוצמה

ביחסלחלוסיןהחריגהישראל,

במידהבולסתשלה,האוכלוסייהלגודל

מענייןהמוח.ובחקרהסרסןבחקררבה

הדרךמפריצותמעסשלאלגלות

שםעלרשומותבתחוםהמדעיות

נשים.מדעניות

שהביאומובילותתרופותששמתוך

הןמחציתלעולם,ישראליםמדענים

חקרבתחוםמדעניותשלהמצאות

כמובן,היא,ביותרהמוכרתהמוח.

פרופ'שפיתחההקופקסון,תרופת

שוקאתפתחהאשרארנון,רות

אותווהפכהנפוצהלסרשתהתרופות

מהלךאתששינהבאופןלאסרקסיבי,
הניבהגםהיאהחולים.שלחייהם

שלבהיקףמכירותסבעלחברת

דולרים.מיליארדי

רוזיןויינשסוקמרתהפרופ'

אחראיתהעבריתמהאוניברסיסה

היחידותאחתאקסלון,התרופהלפיתוח

השפעהפעםאילהשהייתהבעולם

ואילוהאלצהיימר.מחלתעלכלשהי

אתפיתחהרקלאזיסאפלנאוהפרופ'

בהפרעותשמספלתסירקדין,התרופה

החברהאתהקימהאףאלאשינה,

היאהתרופהאתומשווקתשמייצרת

שהצליחואפקסיבי,רזהארגוןבנתה

מיליוניבעשרותלשוקאותהלהביא

חברותגםשהשאירהישגבלבד,דולרים

פה.פעורותמהעולםתרופות

ההישגיםאתשרשמוהמדעניותאלה

המדעניותרשימתאולםביותר,הכבירים

ארוכהחשובותדרךפריצותשהציגו

ביןהפעריםמספרית,מבחינהלמדי.

בישראלדומיםוהמדעניותהמדענים

המערבי,העולםביתרהקייםלמצב

כאןגםהמדע,תחוםבכלכמואולם

עםיותרלעשותמצליחותהישראליות

להיותעשויותבחולמעבדותפחות.

יותרמקושרותאויותרמתוקצבות

כשזהאבלגלובליות,תרופותלחברות

הישראליותהמדעניותלתוצאותמגיע

שישראלהעובדהלהפתיע.מצליחות

מצויןשםבעלורפואימדעימרכזהיא

לאנזקפתוהסרסן,המוחבתחוםבעולם

לזכותן.מעס

וידאק־חברתשללהקמתההביאוהממצאים

פארמה,

$TS1$,וידאקפארמה$TS1$

$DN2$,וידאקפארמה$DN2$קלינייםניסוייםהשנהשהתחילה
בימיםמלנומה.שאינוהעורבסרטןבשלב

בסרטןשמתמקדתשנייה,חברההוקמהאלה
המוח.ובסרטןהכבד

במחלקהסרטןחוקרתהיא,64שושן־ברמץ,
וראשגוריון,בןבאוניברסיטתהחייםלמדעי

בעשייההשיארגעאנרגטיקה.לביוהקתדרה

mr.™צילומיאתכשקיבלההגיעהשנהשלה

שפיתחה.במולקולהשטופלוהעכבריםשל

לעומתנעלםבמוחהסרטנישהגידול"ראינו
שלאהעכבריםשלבמוחותהענקייםהגידולים

מאמינה,לא׳אניואמרתיידייםשילבתיטופלו.
עללחזורביקשתיאמיתי׳.להיותמכדיטובזה
ובכלפעמים,חמשעודזאתעשינומהר.הניסוי

מהקודמת.טובההייתההתוצאהפעם
בסרטן,לחוליםלעזורבדרךשאני"הרגשתי

הקשההעבודהעלופיצויסיפוקשלתחושהוזו
המחשבהשלי.הצוותושלשליוהמאומצת

הכוחזהשנים,כמהעודלחיותיוכלושחולים

האדם".טובתשליהמניע

שושן־הקימהשלההמעבדהלניהולבנוסף

ברמץ

$TS1$שושןברמץ$TS1$

$DN2$שושןברמץ$DN2$זולביוטכנולוגיה.הלאומיהמכוןאת"

סופיכוללביום,מינימוםשעות16שלעבודה

הקמתכוללמאפס,המכוןאתהקמתישבוע.
ביותר,מתקדםומכשורבנייןשלתשתיות
מחקרופיתוחמחולישראליםמדעניםגיוס
המחקראתהובלתיובמקבילפטנטים,35שהניב

ניהול,כושררקלאדורשיםאלהכלבמעבדה.
קשה".עבודהגםאלא

ברדה־סעדמירהפרום׳

המונעמנגנוןפיתחההדרך:פריצת

ממאיריםתאיםהתפשטות

תחוםאתחוקרתברדה־סעדמירהפרופ׳

למדעיבפקולטההחיסון()מערכתהאימונולוגיה
הגיעההשנהאילן.ברבאוניברסיטתהחיים

סרטןפתולוגיים:מצביםבשנידרךלפריצות

ילדים.אצלמולדחיסוניוכשלהדם,

הנשיאהגםשהיא,50ברדה־סעד,ראשית,

בישראל,לאימונולוגיההאגודהשלהנכנסת
שלהתפשטותהמונעמנגנוןלפתחהצליחה

ידי"עלהדם.סרטןחוליאצלממאיריםתאים

סרטניים,תאיםשלהתקשורתברשתהתערבות
מהםשמונעותממוקדותהוראותלהםנותניםאנו

למותם".גורמותולבסוףולהתפשט,לנדוד

המבקריםבחלבוניםמתמקדשלההמחקר
שלד,ישהאדםשלגוף"כמוהתא.שלדאת
אתלהםשמקנהזהוהואשלד,ישלתאיםגם

שלתהליךולעבורלנועלהתחלק,היכולת

שלדבחלבונילהתמקדבחרתיופעולה.עירור

דםבכדוריותייחודיבאופןשמבוטאיםהתא,

למערכתרבהחשיבותלהםשישמכיווןלבנות,

וצילום:
איל

יצהר:
צולם

בסניף
BBB

הארבעה,
ת7

אביב[



ועלהתקינהפעילותהעלאחראיםהםהחיסון

המערכת“.תאיביןוהבקרההאיתות

הוא,הישגהשנהרשמהשבוהשניהתחום

"מדוברמולד.חיסוניכשלשלמחלותכאמור,

פגומהחיסוניתמערכתעםשנולדיםבילדים

הלבנות.הדםכדוריותשללקויתפקודבגלל

חלבוןאתאצלםלייצבכיצדמצאנולאחרונה

ידיועלהחיסון,מערכתשלבתאיםהתאשלד

היטבמכיריםאנחנוכעתאותה.לשקםכך

ויכוליםאלה,חלבוניםשלהבקרהמנגנוןאת

ספציפיבאופןשלהםהביטויקצבאתלהוריד

תהליךאתלחסוםובעצםסרטניים,בתאיםרק

ולמנועלרקמותהסרטנייםהתאיםהתפשטות

חלוקתם.את

שבוהרגעהיההשנהבעשייההשיא”רגע

עברשניםבמשךשביצענוהבסיסיהמחקר

אתכשגילינויישומי.אימונותרפויטילשלב

והבנתיהתא,שלדחלבוןשלהפירוקאתרי

אתולבקרהזההפירוקאתלווסתיכולהשאני

פיתוחלהתניעכךידיועלהחיסונית,התגובה

בלתיהתרגשותליגרםזהלחולים,תרופה

שפוטנציאליתערך,לזהשישהבנתירגילה.

עברהמחקרכעתאדם.חייהצלתמאפשרזה

בסיסעלתרופה,פיתוחשליישומילשלב

חשפנו".שאנחנוהמולקולריהפעולהמנגנון

גוזסאילנהפרופ'
אלצהיימרשלמוקדםזיהויהדרך:פריצת

להיותהואמדעניתלהיותשלמהעניין”חלק

האבניםאתמרימהתמידאני:וכזוסקרנית,

אילנהפרופ‘מספרתמתחת“,ישמהלראות

בישראל,המובילותהמוחמחוקרות,76גוזס,

אנדוקרינולוגיהלנוירומעבדההמנהלת

רבהמחקראביב.תלבאוניברסיטתמולקולרית

מחלתשלמוקדםבזיהויעוסקגוזסשלהשנים

שלאחלבוןגיליתישנה51”לפניהאלצהיימר.

גיליתיולימים,PNDAבשםלמדעמוכרהיה

אתמאפייניםאנחנומאזמוח.איןשבלעדיו

בדםמשתנההואהאםבחנווהשנההזה,החלבון

ובקשרלקוגניציהבקשרמבוגריםאנשיםשל

האלצהיימר".מחלתשללהתפתחות

הרווארדאוניברסיטתעםפעולהבשיתוף

סיכוןבקבוצתבריאיםמאנשיםדגימותנלקחו

PNDA–ה רמתונבדקהבאלצהיימר,לחלות

מבחנילהםנערכוגםבהרווארדשלהם.בנסיוב

יותראיי.קיורמתשלבעלי”מצאנואיי.קיו.

בדם.גבוההיותר PNDA רמתגםישגבוהה

פשוטותדםשבבדיקותהיא,זהשלהמשמעות

ה–ברמתשינוייםישנםאםלגלותאפשר

PNDA,הסיכון,בדרגתעולהשהאדםלהביןואז

בו.ולטפל

שחסרהשנהגילינונוסף,מחקר”בעקבות

בתוךבהולכהלהאטהגורםPNDA–בחלקי

שהמוחהיאזהשלהמשמעותהעצב.תאי

טובה.תקשורתאיןכיירודה,ברמהמתפקד

החלבוןמתוךקטןמאודמקטעמצאנוועכשיו,

שלהתפקודשרמתכדיההאטה,אתשעוצר

תיפגע“.לאהמוח

שפיאוריתפרופ'
לגוףהמוזרקרכיבייצורהדרך:פריצת

ומתמצקג'ל,בסיסעלנוזלית,בצורה

העצביםמערכתאתהמשקםבאופןבגוף

בתחוםחוקרתהיא,84שפי,אוריתפרופ‘

באוניברסיטתשלהבמעבדההנדסה.הנוירו

מערכתלשיקוםשיטותמפתחתהיאאילןבר

פגיעה”אחריעצביות.פגיעותלאחרהעצבים

מהםשחלקיםאולגמרישנהרסיםתאיםיש

ביןשיחברוגשריםמפתחיםואנחנונקרעים,

הצמיחה.אתויעודדויחדשוהשונים,החלקים

הטבעיהתהליךאתלומדיםאנחנולמעשה,

השראהמקבליםומזההתאים,התפתחותשל

פיזיות,פלטפורמותמלאכותיים,כליםלפיתוח

לגדולהעצביםבמערכתלתאיםשעוזרות

הנכון.למקום

לגוףשמוזרקרכיבלייצרהצלחנו”השנה

מתמצקואזג‘ל,בסיסעלנוזלית,בצורה

הפגיעה.לאופיהמתאיםהמבנהעםהגוףבתוך

שמופעליםמגנטייםכוחותעלמבוססתהשיטה

המבנה.עללשלוטניתןובאמצעותםמבחוץ,

ואזבחוץ,לבנותשצריךרכיבפניעלעדיףזה

אותו“.להשתיל

הייתהלאאקדמיתבקריירההבחירה

”כסטודנטיתשפי.פרופ'עבורטריוויאלית

בעצםזהבאקדמיהשלהיותחששתילפיזיקה

המיקרוסקופבתוךהראשעםהיוםרובלהיות

ליהיולי.מתאיםשזהחשבתיולאוהמחשב,

שהבנתיביוםאבלבנושא,התלבטויותהרבה

לעצמךלבנותבעצםזהמעבדהראששלהיות

בחרתיאותך,שמענייןפרטיסטארט–אפמין

הזה.במסלול

המצטבר,הניסיוןועםשנים,אחרי”היום,

צומחתשאנייוםבכלמרגישהעדייןאני

כשהתעוררתיהיההשנההשיארגעומתחדשת.

חדשהגישהלנושישהבנתיופתאוםבלילה,

עושהשאניהבנתיעצביות.פגיעותלשיקום

התובנותיישומי.לפיתוחבסיסיממחקרמעבר

יפות“.לתוצאותהובילוהאלו

ברקןדליתד"ר
לבניםדםתאיפיתחההדרך:פריצת

השדסרטןהישנותאתהמונעיםבלעניים

ברקןדליתד“רהצליחהכחודשייםלפני

המסיסיםשהפקטוריםבעכבריםבניסוילהראות

סרטןמחלתהישנותאתמונעיםשפיתחה

אתלבחוןכדיהמיקרוסקופמול”ישבתיהשד.

ונוכחתיהעכברה,שלהריאהפניעלהגרורות

הרגשההייתהזונקייה.כמעטשהריאהלדעת

רכבתשלתחוםהואמדעהצלחה.שלנפלאה

הצלחה.שלרגעיםומעטירידות,הרבההרים

עובדשאתהלדעתעילאיתהתרגשותזולכן

שחולותלנשיםלסייעיוכלשאולידברעל

במחלה“.

מחלתהישנותאתחוקרת,84ברקן,

האדםשללביולוגיהבמחלקההשדסרטן

סרטןעלמדברים”כאשרחיפה.באוניברסיטת

מהנשיםמבוטללאאחוזשבקרבידועהשד,

בגללשנה,51–5אחרישובחוזרתהמחלה

גרורתמצויהשבהברקמהשחלושינויים

יכולהשהמחלה”כיווןמסבירה.היאהסרטן“,

פיתחנוגרורתית,כמחלהגבוהבסיכוילחזור

מקרופאגים,הנקראיםבלעניים,לבנים,דםתאי

אתומונעיםמסיסיםפקטוריםמפרישיםאשר

הרקמה.הצטלקות

לסרטן,מעברגםמשמעותישהזה”לגילוי

להצטלקותהקשורותאחרותמחלותשישנןכיוון

הכבד,שלשחמתהיאאחתמחלהבגוף.איברים

כיוםהריאה.שלהצטלקותהיאנוספתומחלה

שמצאנושהפקטוריםייתכןאךמרפא,להןאין

בהן.לטיפוליעזרו

תאלקחתשניתןמצאנואחר"בפרויקט

רגיל)תאבריאלתאאותולדמותחולה,סרטני

החלוקהאתלעצורבעצםובכךהשד(,ברקמת

המחלה“.התפשטותאתולמנועשלו

שמרימיןרותד"ר
לאבחוןשיטהפיתחההדרך:פריצת

פשוטהדםבדיקתבאמצעותמחלות

לרפואהמהפקולטה,95שמר,ימיןרותד“ר

לאבחוןשיטהפיתחההעברית,האוניברסיטהשל

”מחלותפשוטה.דםבדיקתבאמצעותמחלות

סרטן,זהאםתאים,בתמותתמלוותשונות

שושן–ברמץ:ורדהפרופ'
המולקולותהחדרת”אחרי
שהגידולראינושפיתחנו,
לעומתנעלםבמוחהסרטני
במוחותהענקייםהגידולים

שזהאמרתיטופלו.שלא
אמיתי,להיותמכדיטוב
הניסויעללחזורוביקשתי
חמשעודזאתעשינומהר.
התוצאהפעםובכלפעמים,

מהקודמת"טובההייתה



התהליךאתלעצור
הגרורתי.השלבלפני

לויכרמיתד"ר
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מעבדהבניהולאפקטיבייםהרגלים

צריך,טוב”מדעןברדה–סעד:מירהפרופ‘

מעולה.ניהולכושרגםהמדעי,לידעמעבר

יותרחשובדברשאיןלמדתימניסיוני

עםגאוןחוקרלהיותיכולהאנושי.מהנכס

המחקרקבוצתאםאךמבריקים,רעיונות

לאהואכצוות,היטבמתפקדתאינהשלו

סטודנטיםמגייסתכשאנייעדיו.אתישיג

האינטליגנציהרקלאליחשובהלמעבדה

האינטליגנציהגםאלאהאינטלקטואלית,

לקופסה,מחוץחשיבהלכלומעלהרגשית,

מחקרית“.וסקרנותהתלהבות

שעות24עובדת”אניגוזס:אילנהפרופ‘

עובדתהייתיעוד,היהאפשרואםביממה,

וזהבבוקר,מוקדםמאודקמהאנייותר.

מיילים.תכתובתמנהלתאנישבוהזמן

אנילמוח.קליותרערנית,יותרכשאני

העולםברחבירביםאנשיםעםנפגשת

הדדיתהפריהידע,הרבהלישמקנים

מהריותראותימקדםוזהפעולה,ושיתופי

בעבודתי“.

לשתףחשוב”מאודשמר:ימיןרותד“ר

מוחות.סיעורוליזוםובתוצאות,בחשיבה

במדע“.חשובמאודדברהיאצוותעבודת

מתחילהמעבדהלמנהלתעצה

תוותרי,”אלשושן–ברמץ:ורדהפרופ‘

מאמרפרסמתישלך.האמתעםותלכי

התאאתלתקוףאיךשליהתיאוריהעם

מדעןפרסםמכןלאחרושנההסרטני,

’עובדותלווקראנגד,מאמרמארה“ב

במשךלהמשיךממנימנעלאזהודמיון‘.

שבסופוהמחקר,אתמכןלאחרשניםעשר

בעולםמדעניםשמאותלכךהביאדברשל

רבים.לפיתוחיםהביאואףבעקבותיי,הלכו

זהעםהולכתאניבמשהו,מאמינהאניאם

הסוף“.עד

שהואבנושא”לבחורברקן:דליתד“ר

גםמאודחשובשלך.האמיתיתהתשוקה

שישלמרותנכון,הזמןאתלנהללדעת

לכתיבתלהישאבבאקדמיהנטייהלנו

בעצמךללוותגםחשובמחקר.הצעות

להיותמהניסויים,וחלקהסטודנטיםאת

שקורהלמהמחוברתשאתברגעבשטח.

יותרטובלהביןתוכלי’רטובה‘,בעבודה

הקשיים“.את

קבוצתלעצמך”תצרישפי:אוריתפרופ‘

אנשיםוגםשלבבאותוקולגותגם-תמיכה

להבין,ובעיקרללמוד,שתוכליכדי-מעלייך

גםתוכליכךקשיים.באותםנתקליםשרובם

ולהשתפר“.שיטותלפתחוגםפחותלהיבהל

שאלותעל”תעבדיגוזס:אילנהפרופ‘

שואלשמישהוהמדעיתהשאלהחשובות.

מהעבודה“.חציהיא

שקיבלתיטובהעצה

נהגוהוריי”בביתברדה–סעד:מירהפרופ‘

שכלאומרתזאתערך‘.איןש‘לבערךלומר

עללעשותצריךאתהעושה,שאתהדבר

איןלמצוינות.שאיפהעםביותר,הטובהצד

במחקר“.שלאבוודאיפינות,לעיגולמקום

כמועצמיאת”לקבלשפי:אוריתפרופ‘

היתרונות,אתלזכורהחסרונות,עםשאני

להתקדםאת,מימבינהשאתזהובתוך

גבוה.ולשאוף

למישהוייראהשליהיוםסדררבות"פעמים

אניכימבוזבז,זמןבוישכאילומבחוץ

בעצםאבלקפה,לשתותוגםלדבראוהבת

עצמואתמוכיחזהאוויר.לימאפשרזה

אפשרויותגםופותחהדרךכללאורך

מובילהכזושיחהכלכמעטכימקצועיות,

פעולה“.ושיתופיחדשותלתובנות

אותי,לימדשלי”אבאגוזס:אילנהפרופ‘

הפואמהאתפה,בעלהיוםעדיודעתואני

אותה,ליישםמשתדלתאני’אם‘.קיפלינגשל

להיפגשיכולאתה’אםהמשפטאתבמיוחד

מעמידילשניולהתנהגוהצלחה,כישלוןעם

אדם‘.בןאתהאזדבר,אותוהאלוהפנים

ולעשותשהם,כמוהחייםאתלקחתצריך

ביותר“.הטובאתמהם

חייאתששינותובנות

אמי,של”המוותשושן–ברמץ:ורדהפרופ‘

מ–26למעלהלפנילהתרחש,צריךהיהשלא

דברכלמקבלתלאשאנילכךגרםשנה,

עלולתהותלחקורמנסהתמידאנימאליו.

טעויות“.למנועכדיתרחיש,לכלהבסיס

ללמודאותישלחו”הוריישמר:ימיןרותד“ר

בירושלים,האוניברסיטה‘שלידב‘תיכון

אתשינתההזוההחלטהיוקרתי.שנחשב

אחריםוחשיבהלתרבותאותיוהכניסהחיי,

באהאתםיחדאז.עדשהכרתיממה

יסודותהםועצמאותהשכלהשידע,התובנה

עצמית“.להגשמהחשובים

לאהנפשית”הבריאותברקן:דליתד“ר

להיותכדיהפיזית.מהבריאותחשובהפחות

שאניממהיוםכלנהניתאניבבריאות,

וגםהסרטן,ממחלתנפטרז“לאביעושה.

ממקוםרקלאבאשליהמחקרשלי.חברה

שאניממקוםגםאלאמדעית,סקרנותשל

לאנשיםלעזוריכוליםשטיפוליםיודעת

אותי“.שמניעמהוזהבחיים,להישאר

”תאיםמסבירה.היאניווניות“,מחלותאודלקת
מקטעיםהדםלזרםמשחרריםבגוףשמתים
לזהותהצלחנוואנחנושלהם,הד.נ.אשלקצרים

כךולהצביעהזה,הד.נ.אשלהתאיהמקוראת
למדודיכוליםאנחנולמשל,הנפגע.האיברעל

שלמוותנפוצה,טרשתבחוליעצבתאיתמותת
תאישלאוהשדסרטןבחולותהשדרקמתתאי
בלבלבדלקתלאבחןריאה,סרטןבחוליריאה

שתל.דחייתלאבחןוגםבכבדאו
לנטרמאפשרתשהשיטההוא”החידוש

שלרחבהקשתפולשנילאבאופןולאבחן
מסוימת.למחלהקודםחשדללאגםמחלות
לוואיתופעותלאבחוןגםבהלהשתמשניתן

שלההצלחהמידתמהלדעתוגםמתרופות,
טיפול.
התוצאותהגיעוכאשרהיההשנההשיא”רגע

להבחיןהצליחהשהשיטהשהראוהראשונות
סוכרתבחוליאינסוליןמייצריתאיםבתמותת

השיטהאתליישםשניתןוהבנתי1,מסוג
תחושתחשתימחלות.שלרחבהקשתבאבחון
ויצירתית“.מאתגרתעבודהאחריהגשמה

לויכרמיתד"ר
אתלעצורדרךמצאההדרך:פריצת

המלנומההתפשטות
שללגנטיקהמהמחלקהלוי,כרמיתד"ר

לרפואההספרבביתוביוכימיההאדם
אביב,תלאוניברסיטתשל

חוקריםצוותעםיחדגילתה
שלההתפשטותמנגנוןאת

המלנומהסרטןגרורות
למנועדרךומצאההקטלני,

לאיבריםהתפשטותואת
בגוף.אחרים
במלנומההסכנהלוי,לדברי

שמופיעהראשוניבגידולאינה
שהסרטןבגרורותאלאהעור,על

כמו-חיונייםלאיבריםשולח
והעצמות.הכבדהריאות,המוח,

לעצוראולי,יהיה,ניתןשלההגילויבאמצעות
כלומרהגרורתי,השלבלפניהתהליךאת

להקלוכךממאירה,לבלתיהמחלהאתלהפוך
ממנה.ההחלמהאת

"פיתחנוברקן:דליתד"ר
בלעניים,לבניםדםתאי

הצטלקותאתשמונעים
ישהזהלגילויהרקמה.
לסרטן,מעברגםמשמעות
הכבדשלבשחמתלמשל

-הריאהשלבהצטלקותאו
מרפא"להןאיןשכיום

אביב]
תל
אוניברסיטת
באדיבות
[צילום:


