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עמוד 1



ןלוקתהז

חיידק?יג

ז־ור־נחוםאתי

'פוריה'החוליםבביתהמחקרמכוןאתהמנהל31בןרקפרץ,אביד״ראתתשאלו

מלב'^למדד',בשיכוןגדלהואלאנטיביוטיקהחיידקיםשללמידותםאתוחוקר

הצבאיתהמתודהבמסגרתהרפואהבמד;\ידוקטורטהשלים26בגילוכברבגליל'

טברייני"אניאחרת;\בודהשוםב^בוריחליףלאשלוהמחקריתהאבודהאת

מהרבהשקיבלתימאודמפתותהצ^ותלמרותל^יר"חזרתיאומר,הואגאה",

להתבכייןצריכיםלאהאזורשתושביחושבאניובחו״ל.בארץיוקרתייםמקומות

ולהתפתח"ללמודאלאבפריפריה,שהםזהעל

צורשרוןצילום:דור־נחוםאתי

המי־אומרבמינו״,מיוחדיצורזה״חיידק

קרוביולוג
$TS1$המיקרוביולוג$TS1$

$DN2$המיקרוביולוג$DN2$מכוןמנהל(,31פרץאביד״ר

שבשנים׳פוריה/החוליםבביתהמחקר

חיידקיםשלעמידותםאתחוקרהאחרונות

שלהלוהטהאדמהתפוחלאנטיביוטיקה

במיקרוס־מסתכל״כשאניהמחקר.עולם

קופ,

$TS1$,במיקרוסקופ$TS1$

$DN2$,במיקרוסקופ$DN2$בסךזהחיידקמגניב.עולםמגלהאני

כללעשותמסוגלהואאבלאחד,תאהכל
חיידקיםבמעבדהמגדליםאנחנוהרבה.כך

בהם,להילחםיכולהלאשהאנטיביוטיקה

שללפיתוחמשאביםלמצואקשהוכיום
לדעתינכשלהמחקרעולםנגדם.תרופה
מתקתקת״.והפצצההזאתבסוגיה

מילדותהתענייןטבריה,תושבפרץ,
למדד׳,בשיכוןגדלהואובמחקר.בביולוגיה

האקר־לימודיוואתבגליל׳׳עמלבתיכון

מאיים

$TS1$האקרמאיים$TS1$

$DN2$האקרמאיים$DN2$עתודהבמסלול18בגילכברהחל

במעבדהצבאישירותבתום26בגילמהיר.

במדעידוקטורתוארקיבלהרפואה,חילשל

ובאותהאביב,תלמאוניברסיטתהרפואה

החולים.בביתהמעבדותאתלנהלהחלשנה
המעב־ממנהליאחדלמטאורנחשבהוא

דות

$TS1$המעבדות$TS1$

$DN2$המעבדות$DN2$מכוןוכשנפתחבארץביותרהצעירים

החלשקל,מיליוןשבעהשלבעלותהמחקר,
אותו.גםלנהל

חנון״,להיותנקראזהאמביציה,לא״זאת

אניאםאותישואלים״אנשיםצוחק.הוא

צעיר,בגילמשהושפספסתימרגישלא

מהאתעשיתילא,ממששליוהתשובה

לי.שיחקהמזלשגםחושבאניאוהב.שאני

ופתחובישהאמינואנשיםהיוהשניםלאורך

בפוריההתנדבתינערכשהייתידלתות.לי

לישנראתהבמעבדה,הצוותאתוהכרתי
שלהם״.למנהלהפכתילימיםקסום.מקום

מס־פרץהקיםכחוקר,לתפקידיובמקביל

לול
$TS1$מסלול$TS1$

$DN2$מסלול$DN2$התי־בישיבהרפואהבלימודילבגרות

כונית

$TS1$התיכונית$TS1$

$DN2$התיכונית$DN2$,אתמלווההואהיוםוערובאולפנית

רואה״אניבגליל׳.ב׳עמללביולוגיההמגמה

״הריאומר.הואהמדהימים״,התלמידיםאת

הילדיםאבלהטברייניםעלעלינו,צוחקים
בהם.להאמיןוצריךמאודמוכשריםהאלה

אותו,למחוקשצריךשליליסטריאוטיפזה

ולד־לחזקדווקאיכולזהלפעמיםכיאם
חוף

$TS1$ולדחוף$TS1$
$DN2$ולדחוף$DN2$.רקולאהמקום,שבניחושבאניקדימה

שהםזהעללהתבכייןצריכיםלאבטבריה,

גםולהתפתח,ללמודצריכיםהםבפריפריה.

שמישלילתלמידיםאומראניקשה.כשזה

בכללהצליחלדעתצריךלהצליח,שרוצה
נמצא״.הואשבהסביבה

שואליםפעםשלאמספרהכיפהחובשפרץ
המחקר.עםמסתדרתהאמונהאיךאותו

שיאאתרואהאניבמחקר,עוסק"כשאני

שמישהומאמין״אנימסביר.הואהבריאה״,

המיקרוסקופ,מאחורישישמהאתמנתב

שלהאבולוציהתורתאתשלמדתילמרות

בעו־דברכלעםמסכיםלאאנירארווין.

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$,ביןנמצאשאנימפניכנראההביולוגיה

הדתי״.לעולםוהמחקרהמדעעולם

המושלםהרופא

שעוסקותמעבדותארבעפועלותבמכון

לב(,)מחלותוסקולריתביולוגיהשלבמחקר
ותאיסרטןבחקרוביוכימיה,במטבוליזם

חו־ביתבכל״לארב־תחומי.ובמחקרגזע

לים
$TS1$חולים$TS1$

$DN2$חולים$DN2$״מחקראומר,הואמחקר״,מכוןקיים

לרופאיםמאפשרשלנוהמכוןאקסטרה.זה
לעשותומעלהשנימתוארולסטודנטים

לירושליםלנסועבמקוםלבית,קרובמחקר
למיטתקרובמכךוחשובאביב,לתלאו

זהכאןשקורהמהמדעת.ובהסכמתוהחולה

שנפתחמאזהגלילעלשעוברמהשינויחלק

בצפת.לרפואההספרבית

מא־מובןדברלאזהמחקרשעושה״רופא

ליו״,
$TS1$,מאליו״$TS1$

$DN2$,מאליו״$DN2$רופאשלהמטרה״כיפרץ,ממשיך

להפעילדווקאולאולחולה,מענהלתתהיא
כפיבדיוקשלו,הייעודלאזהמיקרוסקופ.

רופאניתוח.בחדרלעשותמהאדעלאשאני

אניהשראה.מעוררהואגדול,׳ווארהואכזה

לש־הגיעהואבעינייאבלמשוחד,אמנם
למות.

$TS1$.לשלמות$TS1$
$DN2$.לשלמות$DN2$הואהמחקרשבשבילהעובדהעצם

ומחקריםתרופותעלספרותלקרואצריך

כשהואיותרטוברופאאותועושהאחרונים

בעו־שקורהבמהבקיהואבחולה.לטפלבא

לם
$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$אחרים.רופאיםעםבקשרונמצא

ישלנואגו.מחפשיםלאכחוקרים״אנחנו

הרגשהזאתבמחקר.להצליחאחרסיפוק

בעולם.יפההכיהואשלנוהמקצוענפלאה,
ישירבאופןלעסוקלאלמהאותי:שואלים

הכיהואשבעיניימשפטשמעתיברפואה?

גילו.שחוקריםבמהעוסקיםרופאיםנכון

מעונייןיאאחד״אף

באנטיביוטיקה,להשקיע

תצאשהתרופהעדכי

החיידקיםמהמעבדה,

עמידות.אליהיפתחו

התרופותחברות

כסףלהרוויחרוצות

להשקיעלהןומשתלם

ארוכות־טווח.במחלות

שהתרופותפלאלא

בתחוםהןנמכרותהכי

הפסיכיאטרית״

שאניבמהיעסקואחריםשאנשיםרוצהאני

אתהחוקר,להיותבשבילוחקרתי.כתבתי

יציר־באופןולחשובגבולותלפרוץצריך

תי.

$TS1$.יצירתי$TS1$

$DN2$.יצירתי$DN2$לשתיים.שווהלאאחתועוראחתאצלנו
לקחתוצריךאחרת,להיותצריכההחשיבה
מסכןלאמחקרלרופאים,שבניגודבחשבון

אחר,ראשעםלהיותצריךאתההחולה.את

בת־שמקובלתמוסכמהכלעםלהסכיםלא

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$.מקצועייםמאמריםהרבהישהרפואה

איתם״.מסכיםלאואניקוראשאני

מנהלשפרץהמיקרוביולוגיתבמעבדה
000,4כ־חורשמרינבדקותהחוליםבבית

קרוםמדלקתזיהומיםלאבחןכרירגימות

מפע־״אנחנוהשתן.בדרכידלקתערהמוח
נחים

$TS1$מפענחים$TS1$
$DN2$מפענחים$DN2$למטופל״,ישמהומזהיםהדגימותאת

הרפואיותמההחלטותאחוז70מסביר.הוא

מת־שלנוהעבודההתוצאות.עלמתבססות

בצעת

$TS1$מתבצעת$TS1$

$DN2$מתבצעת$DN2$דברשלבסופואבלהקלעים,מאחורי

המע־תוצאותעלנשעןהרופאיםגדולגם

בדה״.

עבודתו

$TS1$המעעבודתו$TS1$

$DN2$המעעבודתו$DN2$סיזיפית.המקריםברובפרץשל

וזאתשלמים,ימיםבמעבדהמבלה״אתה

כמהיודעים״אתםאומר.הואקשה״,עבודה

לגדללוקחזמןכמהחיידק?לגדללוקחזמן
מתנהגהזהשהתאעדלוקחזמןכמהתא?

מתחתכשהואשיתנהג,רוצהשאתהכמו

לתאיםלגרוםשלם,עולםזהלמיקרוסקופ?
חיהרקמהמקבליםאנחנובמעבדה.לגדול

לאאותה.ולנתחאותהלגדלוצריךמחולה
ולאכפיים,להמוחאיםלאשירים,להשרים
מצליח.זהתמיד

חוקראבלמתחיל,שאתהמחקרים״יש

מחקריםישביעד.תלויזהאותם.יסייםאחר

שהתגליתוישמאודמהרמגיעהשהתשובה

מחלתעלהמחקרלמשל,יותר.מאוחרתגיע
לקחאבל1984מאזבעולםהתנהלהאיידס

שבק־מאמיןואניהמחלהאתלפצחשנה20

רוב

$TS1$שבקרוב$TS1$

$DN2$שבקרוב$DN2$שלנוהמחקרבמכוןתרופה.להתימצא
הדבריהיואולישבעתידתגליותישבהחלט

בתחוםשלנובמעבדההרפואה.בעולםהבא

מניחואניחרשתחוםעכשיוחוקריםהלב

עמוד 2



^^

שניםכמהייקחאבלדרך,יפרוץשהמחקר

המטופל״.עלישפיעושהתוצאותעד
טבעון,מקרית38וולינםקינטליהד׳׳ר

מם־הקרדיולוגית,המעבדהעלשאחראית

בירה:

$TS1$:מםבירה$TS1$

$DN2$:מםבירה$DN2$קט־מולקולותעכשיוחוקרים״אנחנו

נות

$TS1$קטנות$TS1$

$DN2$קטנות$DN2$מיקרומאורRNAבחזיתהןשכיום

שהתגלוהמולקולות,כולו.בעולםהמחקר
תהליכיםהרבהעלאחראיותשנה,20לפני
שלהןהפעילותלגביההבנהשלנו.בגוף
ואנחנומתקדמתיותרלמשל,הסרטן,בחקר

אנחנוהלב.בתחוםהפעראתלהדביקמנסים

אנ־אצלמולקולרייםתהליכיםאםבורקים

שים

$TS1$אנשים$TS1$

$DN2$אנשים$DN2$שלמאלהשוניםלבהתקףעםשהגיעו
לה־מקוויםאנחנוובעתידבריאים,אנשים
שתמש

$TS1$להשתמש$TS1$
$DN2$להשתמש$DN2$החולה,שלעתידולניבויהזהבמידע

איןכרגעהתקף.בעודללקותעלולהואואם

תו־לקבלמצפיםאנחנואבלתוכנות,עדיין

צאות

$TS1$תוצאות$TS1$

$DN2$תוצאות$DN2$.עשרותעובדיםכזהמחקרעלבהקדם

מחקרכלאבלבהתחלה,רקואנחנושנים

חדשות״.דלתותפותחכזה

כסף"״ענייו

עלברובםמבוססיםפרץשלהמחקרים
הניתוחמחדרשהוצאובילדיםראשגידולי

אתמגדליםבמעבדההמחקר.למכוןוהגיעו

הםלמהובודקיםבגידולשמקורםהתאים

עושהשאני״המחקריםלטיפול.מגיביםלא

לאנטיביוטיקה״,חיידקיםעמידותבתחום
בקרבשראיתימבעיות״נולדופרץ,מסביר

אבלמזיהום,סבלשחולהמקריםהיוחולים.
ולפעמיםלושמתאימהאנטיביוטיקהאין
לפענחצריךאתהכלומר,למה;יודעיםלא
המחלה.מקורשלהעמידותמנגנוןאת

היאלאנטיביוטיקההחיידקים״עמידות

בעשורהרפואהעולםשלקשההכיהבעיה

אנטי־כשאיןקטסטרופה.זאתהאחרון.

ביוטיקה

$TS1$אנטיביוטיקה$TS1$

$DN2$אנטיביוטיקה$DN2$,החי־שהמערכתמקוויםמתאימה

סונית

$TS1$החיסונית$TS1$

$DN2$החיסונית$DN2$כאלהחוליםאבלהמחלה,עלתתגבר

שהופכיםכאלהוישלבידודלפעמיםעוברים

בעיהזאתחייהם.אתומסיימיםקשיםלחולים

ומוגזםנכוןלאמשימושכתוצאהשהתפתחה

אותהקיבלושלאאנשיםגםבאנטיביוטיקה.

מהמזון.עקיף,באופןאותהצרכוישירבאופן

לזרזכדיאנטיביוטיקהלאפרוחכשנותנים
אותה,מקבליםאנחנוגםשלו,הגדילהאת

חיידקים.שלעמידותיוצרוזה

מס־לאלאנטיביוטיקה,העמידות״בעידן

פיק

$TS1$מספיק$TS1$

$DN2$מספיק$DN2$בדרכימדלקתסובלשמישהולדעת

לדל־גרםחיידקאיזהלהביןצריךהשתן
קת.

$TS1$.לדלקת$TS1$
$DN2$.לדלקת$DN2$לוולוקחיםחולההחוליםלביתכשמגיע

אםשדרה,מעמודנוזלאודםשתן,דגימה

התפקידהמוחקרוםלדלקתבחשדמדובר

כלומרחיידק,אווירוסזהאםלבדוקשלנו
בוד־אנחנוכךאחרלזיהום.גורםבעצםמה

קים

$TS1$בודקים$TS1$

$DN2$בודקים$DN2$אותולתקוףיכולהאנטיביוטיקהאיזו

מנגנוןמגלהכשאתהלרופא.מענהולתת

מביןהמטפלהרופאלאנטיביוטיקה,עמידות

מתאימהאחרת,אנטיביוטיקהלנסותשצריך

יותר.

עלייהישאחדשמצדכךעלמצביעפרץ
זיהומיותבמחלותהחוליםבמספרתלולה

שניומצדעמידיםמחיידקיםשסובלים

לפתחשמוכנותהחברותבמספרירידה
אףהיוםכסף.שלעניין״זהאנטיביוטיקה.

כיאנטיביוטיקה,לפתחמעוניינתלאחברה

לשי־מהמעבדהתצאשהתרופהשעדידוע
מוש

$TS1$לשימוש$TS1$
$DN2$לשימוש$DN2$אליה.גםעמידותיפתחוהחיידקים

המחקרעולםחיידקים,עמידותשלבנושא

אבלאנטיביוטיקה,לפתחיכולאנינכשל.
לה־רוצותהתרופותוחברותמשקיעצריך
רוויח

$TS1$להרוויח$TS1$
$DN2$להרוויח$DN2$.במחלותלהשקיעמשתלםלהןכסף

החוליםסוכרת.כמוהחיים,כלאיתןשחיים
כסףכמהאזחייהם,ימיכלאינסוליןמזריקים

הכישהתרופותפלאלאהמון.להן?מכניסזה

נוגדיכמוהפםיכיאטריה,בתחוםהןנמכרות

החיים.כלצורכיםהחוליםשאותןדיכאון,

כדיפוטנציאלייםתורמיםמחפשיםאנחנו

ציודלרכושהמכוןאתלפתחלהמשיך

שהרפואהרוציםאםחוקרים.עודולקלוט

המחקר".במכונילהשקיעצריךתצליח,

בטבריה:הצעירלדורמסרלוישלסיכום

אבי־תלילדשלההזדמנויותשחלון״נכון

בי

$TS1$אביבי$TS1$

$DN2$אביבי$DN2$אסוראבלטברייני,ילדשלמזהשונה

להוכיחצריךהקושיבגללדווקאלוותר.
שאפשר״.

טפילהואנגיף()בעבריתוירוסירעלי.שמשמעותהבמלהיוירוסיהשםמקור

שיוכלכדימחיה,סביבתלושמספקיםהגוףתאיכמופונדקאי,לתאשזקוק

אחתרוח.ואבעבועותהרפסשפעת,כמולמחלותגורמיםוירוסיםבו.להתרבות

לגוףהנגיףמוחדרשבעזרתוחיסון,היאבווירוסלמלחמההמקובלותהשיטות

במחלהולהילחםנוגדניםלפתחלגוףגורםהחיסוןשלו.ההרסנייםהמנגנוניםללא

עצמו.בכוחות

עצמו.בכוחותולהתרבותלהתקייםשיכולחי,אורגניזםהואלעומתוחיידק

לגוףשעוזריםטובים""חיידקיםובהםחיידקים,שלסוגיםמאות־אלפיקיימים

הואחיידקיםנגדהתרופתיהטיפולכיוםלמחלות.גורמיםמהםמעטיםאךהאדם,

נגדו.יעילהאינהוהיאכלפיהעמידותמפתחהחיידקהזמןשבמהלךאנטיביוטיקה,

חיידקנגדתרופההרפואי.הטיפולדרךאתקובעהחייםצורותשתיביןההבדל

באותהשימושתיעצר.המחלהוהתפשטותימותהחיידקלהתרבות,ממנומונעת

בחולה.ופוגעגדלהואשבהםהגוףתאיאתגםהורגוירוסנגדתרופה

אנטיביוטיקה!לקחתצריכהאניהגרון,ליכואבאם

אנטיביוטיקה,לקחתצריךלאולכןמווירוסאחוז90ב־נגרמתגרון"דלקתפרץ:

ולכןחיידקיםמעורביםשבהןדלקותישזאת,עםחיידקיים.לזיהומיםרקשיעילה

לקחתלהתחילאפשרהתוצאות.לפיולהחליטלמעבדהלשלוחתרבית,לקחתצריך

חשובהמחלהלמניעתחיידקים.נמצאולאבתרביתאםולהפסיקאנטיביוטיקה

חוליםלבקרשמגיעיםאנשיםלמשל,נקיות.ידייםכמובסיסית,היגיינהעללהקפיד

בקהילה״.כךאחרשמתפשטיםחיידקים,עםמשםחוזריםשהםלדעתצריכים

דור־נחוםאתי
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