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תרופות הפלא החדשות עשויות לגרו� ל� לחשוב שאנחנו סו�   ...גליווק, ארביטוקס, וסטי�או
  .הנה כיצד אפשר להפו� את הקערה על פיה. אנחנו לא. לה הנוראהסו� מביסי� את המח

לא , 1978השנה הייתה . זה מוזר לחשוב על זה שאני עדיי� מצליח לזכור את הריח אחרי כל הזמ� הזה שעבר
על מבנה של� של מדפי� שנמתח עד , ש�. והייתי מתגנב לחדר של אחי,  שלי�15הרבה אחרי יו� ההולדת ה

הספרי� החומי� . אנציקלופדיה בריטניקה הכרכי� של ה24 –ספרי� הכי כבדי� שהיו לנו בבית עמדו ה, התקרה
  . הדפי� הריחו כמו כרית מאובקת מבושמת בריח מנטה. אני זוכר, היו מכוסי� בשכבה דקה של אבק

מחלת " ופתחתי אותו בער% IMMINGHAM � ל�HALICARNASSUSמהוצאתי את הכר% , בזהירות
כשהספר כבד המשקל נפרש על הברכיי� , לקח לי נצח לקרוא את הער% ב� חצי תריסר הפסקאות". קינס'הודג

כאילו שהמחלה , "קרני גאמא"ו" גרנולומה"על , מסתורית" מערכת לימפה"היה ש� דיו� על . %"שלי כמו ספר תנ
 השורה האחרונה אבל את.  הייתה משהו שלקוח מתחו� המדע הבדיוני– זו שהרופא בדיוק אמר שיש לי –הזאת 

  .שבעי� וחמישה אחוזי� מהלוקי� במחלה ימותו בתו% חמש שני�: טוב מדי, הבנתי טוב

איבדתי את . למרות שהסרט� התפשט מהצוואר שלי לריאות ולטחול, קינס'לא מתתי מהודג, כפי שהסתבר
 למבדק קליני אבל היה לי מזל והתקבלתי. הטחול שלי לניתוח ואת רוב השיער שלי לכימותרפיה והקרנות

יחד , MOPP שנקראי� ביחד  ארבעה כימיקלי� רעילי�–שבדק טיפול משולב חדש " מכו� הלאומי לסרט�"ב
האחיות . שלוש קומות מתחתי,  ענקית60שנשלחו מתו% מכונת קובאלט , ע� קרני הגאמא הבלתי נראי� האלה

יק שקיעקע את הגבולות של תיבה לרופא המבר. שנעצו מחטי� ביד שלי היו כל כ% נחמדות שהתאהבי בכול�
, היו ידיי� חמות ומבט קומי של השראה, ואז היכה בי ע� קרינה במש% ארבעה שבועות, דמיונית על החזה שלי

משל� המיסי� האמריקני שיל� את . כאילו הוא חשב על משהו מצחיק בדיוק לפני שהוא נכנס לחדר הטיפולי�
  . החשבו� במלואו

אז זה גור� לשאלה שאני עומד לשאול להישמע כפוית . היה לי מזל להישאר בחיי�, �כמוב, יותר מכל דבר אחר
  ?מדוע התקדמנו כל כ% מעט במלחמה שלנו בסרט�: טובה במיוחד

 או שנדה� –השאלה עשויה להפתיע ולזעזע כל אד� שהיה עד למישהו יקר לו ששרד את המחלה הנוראה 
בטור דה פראנס .] ה.ס, כבר שביעית למעשה[כייה חמישית דוח, עצמו לזוהתרגש למראה לאנס ארמסטרונג 

או שקיבל מכתב מקר� תרומות שאומר כי תרופה לסרט� היא ממש בהישג , אחרי שניצח את סרט� האשכי�
, הרצפטי�, כשדיווחי� תקשורתיי� חגגו תרופות מהפכניות שכאלו לסרט� כמו גליווק, רק לאחרונה. ידינו

  .התרופה נראתה קרובה יותר מתמיד, י� שבדיוק זכתה לאישורוהאווסט, ארביטוקס, אירסה

כיסו על כמה בעיות מערכתיות אמיתיות מאוד , שכל כ% חיוניי� למאבק הזה, תקווה ואופטימיות. אבל היא לא
שבזמ� שהיו התוצאה היא . חסר מנוחה הזה אפילו קשה יותר לניצחו�, חמקמק, שהפכו את המאבק המורכב

אנחנו רחוקי� מלנצח , �1971ב" מבצע הסרט� הלאומי"תיי� מאז שמסע הצלב הזה החל בכמה הישגי� משמעו
  .שזה נראה כמו הפסד, למעשה, כל כ% רחוקי�. את המלחמה הזו

  

  דאויב הציבור מספר אח
אבל הסרט� קטלני מתמיד ועשוי לגבור . רופאי� הצליחו להוריד את שיעור התמותה ממחלות לב באופ� דרמטי

  .חלות הלב כרוצח מספר אחת של אמריקני�בקרוב על מ



  

,  מבני משפחותיכ�563,700הסרט� יתבע את חייה� של , �2004ב. רק צרי% לספור את הגופות שבשדה הקרב
 החודשי� הקרובי� �14יותר אמריקני� ימותו מסרט� ב. ואמריקני� נוספי�, חבריכ� לעבודה, החברי� שלכ�

אפילו כשמאמצי המחקר והטיפול נעשו אינטנסיביי� יותר . יחד... המאשר מתו בכל המלחמות שאומה זו לחמ
מספר מקרי המוות השנתי מסרט� עלה בזמ� זה , בשלוש העשורי� האחרוני� והמימו� לאלה נסק באופ� דרמטי

  . יותר מפי אחד וחצי משיעור גידול האוכלוסיה האמריקנית בתקופה זו�  �73%ב

לפי , מקומ� של מחלות הלב כגור� המוביל לתמותה בארצות הבריתהסרט� צפוי לתפוס את , בעשור הקרוב

הסרט� הוא .  והמרכזי� לבקרה ומניעת מחלות.]ה.ס, המכו� הלאומי האמריקני לסרט� [ �NCIתחזיות של ה
הסרט� אחראי ליותר מקרי מוות , 45�64בטווח הגילאי�    . �75כבר גור� המוות המוביל בגילאי� מתחת ל

 ג� המחלה הקטלנית ביותר וז. ג� יחד) תאונות ושב2, מחלות לב(רמי� המובילי� הבאי� מאשר שלושת הגו
  . וכל מי שביניה�–בני שלושי� פלוס , בקרב ילדי�

ומכיוו� שסרט� נעשה נפו2 יותר ככל שהגיל , חוקרי� מצייני� שתוחלת החיי� כיו� גבוהה יותר משהייתה בעבר
לכ� כשה� מחשבי� את שיעורי . רי� הגסי� כשמעריכי� התקדמותאי� זה הוג� להסתכל רק על המספ, עולה

אבל אפילו לפי ניתוח זה . ה� מתקני� את הנתוני� כדי להשוות בזמ� את קטל הסרט� לפי קבוצות גיל, התמותה
רד ניקסו� בתחילת שנות 'למצב בו היה בתקופת כהונתו של הנשיא ריצ" חוזר"בו שיעור הקשישי� באוכלוסייה (
המספרי� . �1950 וב... �1970סרט� הוא בער% אותו הדבר כפי שהיה בהאחוז האמריקני� שמתי� מ, )�70 ה

 גורמי מוות מובילי� אחרי� שתוקפי� –צורמי� אפילו יותר כשמשווי� אות� לאלה של מחלות הלב והשב2 
צא דופ� של גיל ממחלות אלה קטנו בשיעור יו� שיעורי התמותה מתוקני. בעיקר אמריקני� מבוגרי� וקשישי�

  .מאה בדיוקבמש% אותה חצי , בהתאמה, �69% ו59%

התמונה המלאה , ג�, אבל כא�. חוקרי� אומרי� ג� כי יותר אנשי� שורדי� זמ� רב יותר ע� סרט� מאשר בעבר
בשיעורי ההישרדות ברוב סוגי הסרט� הנפוצי� נמדדו תוספות של חודשי� למש% ההישרדות . מאכזבת יותר

היו , ודדות שכ� נמדדו בשיעורי הריפוי והארכת מש% החיי�העליות המשמעותיות הב. �ולא שני, הממוצע
סרט� , סרט� בלוטת התריס, כמה סוגי� של לוקימיה, קינס' בה� מחלת הודג–בקומ2 של סוגי סרט� לא נפוצי� 

בשנות , "מלחמה בסרט�"רוב ההישגי� האלו קרו כבר בתחילת ה(האשכי� ורוב סוגי הסרט� הנפוצי� בילדי� 
המספר היו� . מחצית מחולי הסרט� שרדו חמש שני� או יותר מזמ� אבחוני�, לפני שלושי� ושלוש שני�). �70 ה

  1.�63% עלה ל

�מעט מאוד מההתקדמות הצנועה הזו הוא תוצאה של תרכובות מסעירות חדשות שהתגלו במעבדות ה, עדיי�

NCI במקו�. שכמעט כל הכס, הציבורי מגיע אליו היכ�– או באחד ממכוני חקר הסרט� הגדולי� האחרי�  ,
, חשוב מכ%. הביאו לירידה במקרי התמותה מסרט� הריאות, שינויי� התנהגותיי� פשוטי� כמו הפסקת עישו�

אנחנו , ובדיקות נוספות,  לסרט� הערמוניתPSAבדיקות , בעזרת� של בדיקות עצמיות של החזה וממוגרפיה
ינסו� 'סטטיסטיקאית במרכז לחקר הסרט� של פרד האצ�ביו, רות עציוני. ותרמגלי� גידולי� רבי� יותר ומהר י

) שד וערמונית, מעי הגס וחלחולת, ריאות(מדגישה כי כאשר מפרקי� את ארבעת סוגי הסרט� הגדולי� , בסיאטל
 שיעורי ההישרדות לטווח ארו% בסרט� – שזה אומר עד כמה התאי� הסרטניי� התפשטו –לפי שלבי המחלה 

  .�70 ד� כמעט ולא עלו מאז שנות המתק

שיעור מקרי הסרט� , �90 אפילו ע� ירידה רגעית באמצע שנות ה. והמקרי� החדשי� רק ממשיכי� להופיע
תהיה את  מיליו� אמריקני� נוספי� �1.4 ל בשנה הקרובה.  בסרט�החדשי� הרקיע שחקי� מאז החלה המלחמה

י גברי� ואחת מכל שלוש נשי� יחלו במחלה מתישהו אחד מכל שנ. השיחה המפחידה ביותר ע� הרופא שלה�



זה כמו שאחד ממגדלי התאומי� ", פארבר לחקר הסרט� מסכ��כפי שחוקר ותיק במכו� דנה. במש% חייה�
  ".מתרסק על החברה שלנו מדי יו�

 ומה אנחנו יכולי� לעשות כדי להפו% –אז למה אנחנו לא מנצחי� את המלחמה בת הכמה עשורי� הזו בטרור 
  ?את זה

בבתי חולי� מובילי� בטיפול בסרט� רופאי� ואפידמיולוגי� , זאת הייתה השאלה ששאלתי עשרות חוקרי�

, �FDAפקידי� ב; ביולוגי� וגנטיקאי� מחברות תרופות ומרכזי מחקר, פארמאקולוגי�; ברחבי ארצות הברית

NCIוב �NIH ;ס�, יורק�ניו, בוסטו�, יוסטו� שלושה שבועות של ראיונות בבמש%. פעילי� וחולי�, מתרימי��
נתקלתי ברבי� מהאנשי� החכמי� והמחויבי� ביותר שאי פע� , וושינגטו� ומרכזי סרט� אחרי�, פרנסיסקו

מאמיני� שהסטטיסטיקה היבשה , טימיי� לגבי ההתקדמות שאנו עושי�היו אופ, יש לומר, הרוב הגדול. הכרתי
 �100שיוביל יו� אחד לטיפולי� מצילי חיי� ליותר מ, י�כ% ה� אומר,  ידע–מסתירה עושר של ידע שנרכש 
למרות הטרוניות התדירות שלה� על אי% שמחקר , רוב� הרגישו". סרט�"המחלות שאנחנו מקבצי� לש� 

  .כי אנחנו צועדי� במסלול הנכו�, מתבצע

 חשיבה –קויה ל" תרבות סרט� "מתארות, כמעט כל אות� מומחי� הביאו עדויות שכשכול� נלקחות יחד, עדיי�
קבוצתית שמובילה עשרות אלפי רופאי� ומדעני� לעבר המטרה של מציאת שיפורי� ולו הזעירי� ביותר 

במקו� , של בעיות) ומיותר(שמעודדת פתרו� מבודד ; במקו� לעבר השגת פריצות דר% אמיתיות, בטיפולי�
  .ושמתגמלת הישגי� ופרסומי� אקדמיי� לפני כל דבר אחר; שיתו, פעולה

החקירות נשענות על מודלי� גרועי� באופ� עקבי ושחוזי� הצלחה , כל שלב בי� המדע הבסיסי למיטות החולי�ב

" יעילות�"למרות ש, �FDAשרבות מה� מאושרות על ידי ה,  עד למצב בו מפותחות מאות תרופות לסרט�–
  .המוכחת קשורה מעט מאוד לריפוי סרט�

ר שבמש% שני� ניסה לנע, ר אינטל שהחלי� מסרט� הערמונית"יו, ובמאבח� אנדי גר, "זה כמו טרגדיה יוונית"
כול� משחקי� את תפקיד� . "את התרבות המקובעת הזו כחבר במספר קבוצות ייעו2 בנושא הסרט�

  ".והתוצאה הכוללת פשוט לא עובדת, כל אחד עושה את מה שנכו� לפי חייו שלו, האינדיווידואלי בשלמות

 נאבקות בכוחות גדולי� וחזקי� ואיותרת הודמוי.  המילה המושלמת לתאר את זההיא, למרבה הצער, טרגדיה
, ש� הגורל הוא המכתיב את התוצאה הסופית, אבל בניגוד לטרגדיה יוונית. מוות והרס מיותרי�. מה� עצמ�

  .והוא לא חייב להישאר כ%. שוחקנגד הסרט� לא חייב היה להיות משוחק כפי שמסע הצלב הלאומי 

  "שה ביותר של בעיות קמער�"
 ופתחה את מלחמת 1939 כשגרמניה פלשה לפולי� בספטמבר ביקוע גרעיני היה בס% הכל ב� שמונה חודשי�

. וושינגטו�' ורג'נילס בוהר הכריז על התגלית בכנס פיזיקה תיאורטית שנער% באוניברסיטת ג. העול� השניה
 בתו% שלוש .� גרעיני מאיזוטופ של היסוד אורניו�שלוש שני� מאוחר יותר החלה ברצינות התכנית לבניית מתק

  .התפוצצה מעל הירושימה" ילד קט�" פצצה בש� – 1945 באוגוסט �6 ב–שני� 

תיעוד הגנו� . שני גברי� רקדו על הירח, עשר שני� מאוחר יותר�אחד. 1958 באוקטובר �1הוקמה ב" נאסא"
, קרוז�שונה במפגש קט� של מדעני� בסנטה שני� אחרי שהרעיו� נהגה לרא18האנושי כולו הושל� רק 

הדבר הושג לאחר חצי מאה , .א.נ.ד�גלית של מבנה הלת, ג� א� נל% אחורה עד לווטסו� וקלי,. קאליפורניה
  .בלבד

אולי דברי� , כמוב�, אה. (לא יכול להיות מנוהל, אומרי� רבי�, מדע טוב. חוקרי סרט� שונאי� כאלה השוואות
  .) אבל לא סרט�–מדע טילי� וגנטיקה , יניתפשוטי� כמו פיזיקה גרע

הסיבה לכ% היא שלרוצח זה יכולת ייחודית לשנות . סרט� הוא אכ� אתגר שאי� כדוגמתו, רק כדי להיות בטוחי�
מרצה והעומד , פידלר" וש'ג"אייזאה אומר , "סימ� ההיכר של תא סרט� הוא חוסר יציבותו הגנטית. "את זהותו

של התא אינו קבוע כמו זה של . א.נ.ד� ה. �Anderson Cancer Centerוגי בבראש המחלקה לסרט� ביול
אבל .  תא נורמלי מעביר העתקי� מדויקי� של הקוד ב� שלוש מיליארד האותיות שלו לכל תא חדש.תא נורמלי

 ואפילו ההבדל הדק –הוא עשוי להעביר לצאצאיו העתק מעוות של הוראותיו הגנטיות , כאשר תא סרט� מתחלק
היא שבזמ� שהתפישה היא , אומר פידלר, התוצאה. ותר יכול להביא להשפעה עצומה על התנהגות התאבי

בני "ור תאי� הגידולי� שבסופו של דבר נוצרי� בנויי� מאי� ספ, שסרט� מתחיל בתא אחד שעבר מוטציה
, מכשול העיקריההיא ההטרוגניות של הגידולי� . "החיי� זה לצד זה, ע� מגוו� מאפייני� מוזרי�, "דודי�
  .הוא אומר, "העומד בדר% לטיפול קל, העיקרי

אני בס% . "מסכי�,  בניו יורק�Memorial Sloan-Kettering Cancer Centerנשיא ה, הרולד ורמוס
שראה את הבעיות האלו מיותר זוויות אולי , אומר ורמוס, "הכל חושב שמדובר במער% קשה ביותר של בעיות

אנקוג� הוא ג� נורמלי שלאחר (בפרס נובל לאחר שגילה את האנקוג� הראשו� ) במשות,(הוא זכה . מכל אד� אחר
, חמש שני� בתו% המלחמה בסרט�, הממצא הקריטי הזה. �1976ב) שהוא עובר מוטציה הוא עשוי לגרו� לסרט�



משל תחת מ �NIHמאוחר יותר כיה� ורמוס כמנהל ה. עזר לבסס את ההבנה שסרט� נוצר מגני� שעברו מוטציה
, הוא אומר, "זמ� תמיד נראה קצר יותר במבט לאחור. "בתקופה של עליות ניכרות במימו�, הנשיא ביל קלינטו�

למצב בו , המי� האנושי עבר מבורות כמעט מוחלטת לגבי אי% סרט� נוצר,  שני�30בתקופה של , רגע, אני חושב"
  ".הוא יודע די הרבה על הנושא

שיא הנ. שאולי המחיר הזה היה יקר מדי, ויש טיעו� חזק שעומד לעלות. מחירכל הידע הזה מגיע ע� , וע� זאת
". קמפיי� אינטנסיבי למציאת תרופה לסרט�"להצעת " נאו� מצב האומה" מילי� מ100ניקסו� הקדיש בדיוק 

 התחוללה  מלחמת לוביז�–אבל אחת כזו בערה בחודשי� שלאחריו , לא נשמעה עוד בנאו�" מלחמה"המילה 
בי� הנאו� לבי� החתימה . שאלה כמה שליטה מרוכזת תהיה בידי הרשות המתוכננת לעניי� הסרט�סביב ה

' מחקר יצירתי'קרב בי� "התחולל ,  בדצמבר של אותה שנהNational Cancer Act �הרשמית על הקמת ה
מעט כל ברית אדירה בי� כ. כשמה של כותרת של אחד הדיווחי� החדשותיי� בעניי�, "'מחקר תבניתי'לבי� 

-Memorial Sloan(שלושת בתי החולי� הגדולי� בטיפול  בסרט� אז , בתי הספר לרפואה, הקהילה הרפואית

Kettering,  M.D. Anderson ,ו�Roswell Park אבל רצתה מעט , אמרה כ� לכס, ממשלתי)  בבאפלו
  .מאוד הכוונה ורק שיתו, פעולה רופ, מאוד ע� הדוד סא�

הוא רצה גיבוי ציבורי . הרופא מבוסטו� שהיה ידוע כסנדק של חקר הסרט�, רברבצד הנגדי עמד סידני פא
, האמריקני�[ חולי הסרט� 325,000; אנחנו לא יכולי� לחכות להבנה מוחלטת. "למתקפה מאסיבית ומתואמת

בכדי להשיג התקדמות , מה ג� שהדבר אינו הכרחי; שהולכי� למות בשנה הקרובה לא יכולי� לחכות.] ה.ס
העיד פארבר , "בכדי שיהיה בידינו הפתרו� המלא לכל הבעיות של המחקר הבסיסי, רת בריפוי הסרט�ניכ

לתרופות ההיסטוריה של הרפואה מלאה בדוגמאות . "בשימועי� בקונגרס האמריקני בסתו של אותה שנה
דר% , ל בחיסוני� הח– הפעולה של אות� התרופות הוב� שמנגנו�עשורי� ואפילו מאות שני� לפני , שהושגו שני�

  ".ועד האספירי�, .]ה.ס, תרופה לטיפול במחלות לב[דיגיטליס 

  .פארבר הפסיד

  
  

עד שכמעט בלתי אפשרי לאתר מהיכ� ,  כל כ%–כיו� המאמ2 בתחו� הסרט� הוא מובנה ומוגדר כמעט לחלוטי� 
  .ננסה בכל זאת. מגיע כל הכס, שמממ� את המחקר הזה

.  מיליארד דולר4.74התקצוב שנקבע השנה למוסד עומד על , ידי הקונגרסנקבע על . �NCIנתחיל בתקציב ה
אבל הדוד סא� נות� בכמויות ,  בלבד לעומת השנה שעברה�3.3%מבקרי� מתלונני� על כ% שהתקציב תוגבר ב



 �909יספק עוד כ, �NCIבאופ� טכני האבא של ה, �NIHה.  עובדה שמעטי� מביני�–אדירות ג� בדרכי� אחרות 

 ודר% �Institute of Environmental Health Sciences דולר בשנה הקרובה למימו� מחקר דר% המיליו�
 �457 יוציא קרוב לודאי מעט יותר מחיילי� משוחררי�המשרד לענייני . קטני� יותר, מנגנוני מענקי� אחרי�

 מיליו� דולר להסברה �314 יוסי, עוד כ�CDCה.  על מחקר ותכניות מניעה�2003מיליו� הדולרי� שהוא הוציא ב
� על קרוב ל מיליו� דולר בשנה הקרובה249 הוא יוציא –אפילו הפנטגו� משל� עבור מחקר בסרט� . וחינו% בנושא

  .הערמונית והשחלה, סרט� השדבנושא , � למחקרי� שנבדקו על ידו מענקי500

 – �2003 ל1997לסרט� בי�  הקצבות הקשורות 89 מושלי� חתמו על –כעת תוסיפו את האוצר הממשלתי לקלחת 
שבשנה , ובתי חולי� מחקריי�, מרכזי סרט�, צמת גיוס הכספי� של ארגוני צדקה בנושא הסרט�ויחד ע� ע

מוציאי , ולבסו,.  דיווחי מס עדכניי�לפי,  מיליארד דולר נוספי� מתורמי� נדיבי�2הקרובה יגייסו בער% 

  מערי%�Tufts Center for the Study of Drug Developmentה. ענקי התרופות, הכספי� העצומי�
, שזה בער% רבע מהוצאות המחקר ופיתוח השנתיות שלה�,  מיליארד דולר�7.4שחברות תרופות יקדישו כ

  .למוצרי� לסרט� ולמחלות מטאבוליות  ואנדוקריניות

,  פרטיי�ומחקר ופיתוח, תרומות, באמצעות מסי�,  אמריקני� הוציאו מכספ�,כשמחברי� את כל זה ביחד
מה השקעה לאומית זו העלתה בחקתה עד . 1971מאז , בערכי� ריאליי� של היו�,  מיליארד דולר�200קרוב ל

  ?כה

 חוקרי� מיפו את התהליכי�. בדיוק כפי שורמוס אמר, הכס, הקנה לנו כמות עצומה של ידע, ללא ספק
 של עשרות שרשראות תקשורת תו% זיהוי, הפנימיי� הכל כ% מורכבי� בתא האנושי בפירוט יוצא דופ�

. פוספטי� וליפידי� המיוצרי� על ידי גו, האד�, בתו% מגוו� חלבוני�, "נתיבי איתות"או , מולקולאריות
כימיי� בה� משתמש �כמעט את כל השלבי� הביו) מכירי�או חושבי� שה� (מדעני� מכירי� כיו� , בקצרה

מהגני�  כמו ג� רבי� – לו ולמות בזמ� הנכו� ולחוש נזק הנגר�, לעצור את גדילתו, התא כדי להתחלק
גנטית � נקבעי�מנגנוני�ה� יודעי� כיצד אות� , יתרה מזאת. המקודדי� את ההוראות לתהליכי� אלה

  .משתבשי� בתאי� סרטניי�

 1.56קהילת חקר הסרט� הוציאה לאור במש% השני� , �NCIמסד הנתוני� האינטרנטי של ה, PubMedלפי 
רבי� . במאות כתבי עת,  בעיקר על התהלי% הזה ועל גני� הקשורי� אליו– מיליו� 1.56, נכו� –עבודות מיליו� 

  . הכנסי� והועידות הבינלאומיות שנערכות מדי שנה�100נחלקי� ביותר ממהממצאי� 

, החיפוש אחר ידע הפ% לסיו� בפני עצמו. משהו חשוב הל% לאיבוד, איפשהו באמצע הדר%, ועדיי� איכשהו
חוקרי� המבקשי� להתבונ� באופ� �עד כדי כ% שרופאי�, המחקר הפ% ליותר ויותר צר. צעי לסיו�במקו� אמ

 לעתי� – או שרוצי� להביא גישות חדשות שונות –מערכתי כולל על הסרט� או על האורגניז� המדובר כולו 
  .קרובות לא מצליחי� להשיג מימו�

, המענקי� האלה נדיבי� ביותר". RO1מענק " שנקרא דבר, �NCIאת מנגנו� המימו� העיקרי של ה, למשל, קחו
אחת מכל שלוש :  ומדובר באחד המענקי� הקלי� ביותר להשגה.�2003 דולר למענק ב338,000ממוצע של 

 גנטיי� ומולוקולריי� מנגנוני�אבל הכס, הול% כמעט כולו לחוקרי� שמתמקדי� על . בקשות מתקבלת
כ% גדלי� , כ% לעתי� נדמה, ככל שנישת המחקר צרה יותר. רותמסוימי� מאוד בתא הסרט� או ברקמות אח

סג� , אומר לאונרד זוולינג, "התמריצי� לא עולי� בקנה אחד ע� המטרה. "הסיכויי� של החוקר להשיג מימו�

א� המטרה היא . "הנות� קול לתחושותיה� של רבי�, �M.D. Andersonהנשיא לאדמיניסטרציה מחקרית ב
  ".קטני�� ומימתגמל אנשי� לפרסאתה לא , לרפא סרט�

מתוסכל באותה מידה מהקיבעו� המחשבתי של קהילת חקר , קולגה של זוולינג שחוקר לוקימיה, א� פייר איסה'ז
, אתה עושה עבודה על שינוי מזערי במבנה של ג�. "הפיתוי של המערכת חזק ביותר, הוא מודה, עדיי�. הסרט�

ובמיטב  �Nature או בScience � ואותה עבודה מתפרסמת ב, רואתה משפיע באופ� דרמטי על סרט� בעכב
, הוא אומר, "אז אתה מתחיל לקבל מענקי� ומלגות על סמ% זה. זה בונה את המוניטי� של%. הירחוני� המדעיי�

מתי אתה מקבל מחקרי� .  ממה שתראה זה עכברי� או זבובי פירות או תולעי��80%תפתח כל ירחו� מוביל ו"
  "?אנושיי� ש�

לפי בדיקה במסד ,  מחקרי� ניסויי� בעכברי�150,855קהילת חקר הסרט� פרסמה מספר מדהי� של , אכ�

א� אד� , למעשה. מעטי� מאוד, מעטי�? נחשו כמה מה� הובילו לטיפולי� בסרט�. PubMedהנתוני� 
  .העכבר יהיה מקו� טוב להתחיל בו, נכשלה" מלחמה בסרט�"מעוניי� להבי� היכ� ה

  



  

  



  

  � בסרט� גרועי�המודלי
 בה יש קווי� , מיונית, זוהי טבלה.בגובה של כמעט שני מטרי�, מחו2 למשרדו של אריק לנדר תלוי פוסטר צר

, לדוגמה,  הוא מראה–כי "מה שמציג הפוסטר נראה כמעט תנ. שחורי� המקשרי� בי� זני� שוני� של בעלי חיי�
 שבני למרותוש; החד, ה� למעשה מעי� בני דודי�שהקיפוד ו; שלדגי הזברה הרבה מ� המשות, ע� תרנגולות

  .ההבדל ביניה� לא באמת כזה גדול, קופי המקק מאשר לעכברי�דומי� יותר לאד� 

 וש� בדיוק . הגנומי� שלנו חולקי� הרבה מאות� קודי� מופלאי� של החיי�..א.נ. הוא ד,כמוב�, הקשר
 י�גני� מוטנטי� מסוימי� גורמי� לתא. יו�נמצאי� ג� הפיתוי וג� התסכול המאפייני� את חקר הסרט� כ

ולסרב לסיי� את , להתפשט לרקמות אחרות היכ� שה� לא אמורי� להימצא, להתחלק בצורה בלתי נשלטת
 המנגנוני�מציאת  ב,ראשית,  כעתמתמקד, כמו שציינו, מחקר. זה סרט�. חייה� בזמ� שה� אמורי�

  .המנגנוני� תרופות שיעצרו את אות� בניסיו� למצוא, יתושנ, המולקולריי� המקבלי� רוח חיי� מאות� הגני�

מייסדה ומנהלה ,  ואי� אד� המשמיע זאת בצורה טובה יותר מאשר לנדר–האסטרטגיה נשמעת ברורה 

',  בקיימברידגWhitehead Institute's Center for Genome Research �הכריזמטי של ה
כפי , .]ה.ס, גרעי� התא=נוקלאוטיד" [נסי% הנוקלאוטידי�. "יוממנהיגי פרויקט מיפוי הגנו� האנוש, וסטס'מסצ

משרטט את המסלול הביולוגי למרפא לסרט� כאילו שהוא מכוו� אות% לסני, , �'שכונה פע� על ידי המגזי� פורצ
יש רק . של דברי�ה� עושי� רק מספר סופי . גני�, 30,000נגיד , תבחר מספר, יש רק: "הסטארבאקס הקרוב

 100יש אולי . אני לא מתכוו� לרדד את העניי�; מדובר במספר גדול. שיש לסרט� מנגנוני�של מספר סופי 
אנחנו צריכי� , הוא ממשי%, אז". 100 זה בס% הכל 100אבל ,  בה� משתמשי� סוגי הסרט� השוני�מנגנוני�

אחד אחרי ,  האלו על ידי סילוק� של גני� המביאי� לסרט� בעכברי�י�נהמנגנולארג� מתקפה שתבודד את 
לסרט� ", הוא אומר, "אלו ניסויי� אפשריי�. "ואז לבדוק תרופות שהורגות את התאי� המוטנטיי�, השני

טיפולי� רציונליי� בסרט� מבוססי� על מציאת נקודות התורפה בכל . שנוצר ממוטציה גנטית ג� נקודות תורפה
  ."מוטציה חדשה בסרט�

וזה לוקח אותנו חזרה . יש נקודת תורפה רצינית, מצד שני, צמולתהלי% ע. להמשי%, מקרהבכל , העקרו� הוא
  .אבל שאר העכבר שונה מאוד, ג� של עכבר יכול להיות דומה מאוד לג� אנושי. לפוסטר שמראה את מיו� הגנומי�

" מודלי� בעכברי�" כשה� עובדי� על והעובדה שחוקרי סרט� כה רבי� שוכחי� או מתעלמי� מההבחנה הז

עבור " ית למדעממדליה הלאו" וזוכה ב�MITפרופסור לביולוגיה ב, פק מרגיזה את רוברט ויינברגבמעבדה ללא ס
יי� הנפוצי� יאחד המודלי� הניסו. "סרט� הראשו�המעכב ל הג� המסרט� הראשו� וג� של הג� התגלית שלו ג� ש

 בעכבר –ות� בעכבר לשי� א, ביותר בחקר הסרט� האנושי הוא לקחת תאי סרט� אנושיי� הגדלי� בצלחת פטרי
ואז חושפי� אותו לסוגי� שוני� של תרופות ,  מאפשרי� לה� לפתח גידול–ע� מערכת חיסונית מוחלשת 

וידוע זה יותר . "מסביר ויינברג, "קליניי��אלה נקראי� מודלי� פרה. שעשויות להיות מועילות לבני אד�
 אד� יש יכולת חיזוי חלשה מאוד במונחי� של קליניי� לסרט� בבני�שלאות� מודלי� פרה, אולי שניי�, מעשור

למרות הדמיו� הגנטי ובמערכות האיברי� בי� עכבר . " יגיבו– גידולי� אמיתיי� בחולי� –כיצד למעשה בני אד� 
תפקוד מערכת , קצב חילו, החומרי�, מבנה הרקמות, יש הבדלי מפתח בי� שני מיני� אלה בפיזיולוגיה, לאד�
מאות� , הגידולי� שנוצרי� בכל אחד מהמיני�,  א� כ�.כל דבר שתעלה בדעת%, לריי�איתותי� מולקו, החיסו�

בעיה מהותית שטר� נפתרה במסגרת מאמ2 חקר : "ויינברג אומר. שוני� באופ� ניכר זה מזה, גורמי� גנטיי�
  ".רועי�ג, בחלק� הגדול, קליניי� לסרט� בבני אד�� היא שהמודלי� הפרה, בכל הנוגע לטיפולי�, הסרט� כולו

פרופסור לרפואה בהרווארד ומנהל קליני במרכז הסרט� בבית , בנר'ברוס צ, במרחק של כמה קילומטרי� מש�
הוא מסביר כי בשל מגוו� סיבות ביולוגיות . ג� כ� מוצא את המודלי� חסרי�, וסטס'החולי� הכללי במסצ

את התכונה הקשה ביותר של קות פשוט לא יכולי� לח, אות� יוצרי� חוקרי� בעכברי�" גידולי האניסטנט"
גורמת למורכבות אדירה בגידולי� , כפי שאמרנו, תכונה זו. המהיר שלו. א.נ.את שינוי הד, הסרט� בבני אד�
  .הקטלניי� ביותר

אנחנו לא יודעי� כמה . היא תעבוד ג� על בני אד�, א� אתה מוצא תרכובת שמרפאה יתר לח2 ד� בעכבר"
מי שניהל במש% שני� את מחלקת הטיפול , בנר'אומר צ, "ודאי שהיא תעבודאבל קרוב ל, רעילה היא תהיה

, מכניסי� ג� אחד לעכבר, נשנה את אותה הגישה ביחס לסרט�חוזר ואז חוקרי� מנסי� באופ� . �NCIבסרט� ב
זה , ובכ�', !יש לי מודל לסרט� הריאות, 'אז ה� אומרי�. "ויוצרי� אצלו גידול סרטני, או מוציאי� ג� אחר ממנו
זה נראה . "הוא אומר, "בגלל שלסרט� הריאות בבני אד� יש מאות מוטציות גנטיות, לא מודל לסרט� הריאות

  ".מבחינה גנטית, כמו הדבר הכי מורכב שאפשר לראות

,  בחברת התרופות עמיתקרוחא  וכיו� הו �Eli Lillyמי שהיה בעבר חוקר סרט� וחוקר קליני ב, הומר פירס
א� . "ככלי לקביעת יעילות של תרופה בבני אד�" כושלי� בצורה מביכה"ל העכברי� ה� מסכי� שהמודלי� ש

השגנו בטיפול ש, או חוסר ההצלחה, ותשווה את זה להצלחה המקבילה, תסתכל על מיליוני העכברי� שנרפאו
 בכל תבי� שמשהו חייב להיות לא בסדר", הוא אומר, ".]ה.ס, בבני אד�[ במחלות ממאירות מבחינה קלינית

  ".המודלי� האלה



מזועזע עוד , בדרו� ס� פרנסיסקו �Genetehב סג� נשיא למחקר באונקולוגיה מולקולרית, וישווה דיקסיט
 של השתלה[בקסנוטרנספלציות  מהחקירות שמתבצעות בתעשייה ובאקדמיה משתמשות 99%"יותר מכ% ש

התשובה ? מדוע נעשה שימוש כל כ% נרחב במודל העכבר.]". ה.ס,  אחד לאחרמי�מ, איברי� או רקמות, תאי�
כל מה , בשביל להערי% גודל של גידול", דיקסיטמסביר , " קל לעשות בו מניפלוציות,זה מאוד נוח. "פשוטה

  ".שאתה צרי% לעשות זה להסתכל עליו

א� לא ", אומר ויינברג, וכדאי לה�. ה� לא תיקנו אותה, למרות שחברות תרופות מזהות באופ� ברור את הבעיה
  ". בכל שנה על המודלי� האלהוציאות שה� מדולרי�המאות מיליוני מסיבה אחרת אז לפחות בגלל 

גרמה לחוקרי� לפספס  האפשרות האמיתית מאוד שהסתמכות על המודל הפגו� הזה אתמה שמדכא עוד יותר ז
  א� כל כ% הרבה תרופות מבטיחות שריפאו סרט� בעכברי, אחרי הכל. בני אד�ב היו עובדות כ�תרופות ש

הסיכוי של תרופה שעברה ": �FDAל ה"מנכ, רואופורדלסטר ק הצהיר 7.7.04ב [מעבדה נכשלו בבני אד�
 מהתרופות שעבדו בחיות נכשלות 92% כלומר ".8%את הניסויי� בבעלי חיי� להצליח בבני אד� הוא בהצלחה 

�שהתעלמו מה� ביותר מכמה מתו% מאות אלפי התרכובות : ג� ההיפ% סביר מאוד, .]ה. ס–בניסויי� הקליניי� 

 ומי שניהל מבדקי� גדולי� של �M.D Andersonשעובד ב, רוי הרבסט. יעילי� למדי השני� האחרונות היו 20
זה דבר שמטריד אתי . "בטוח שהדבר קורה לעתי� קרובות, אירסה וטיפולי� מובילי� אחרי� לסרט� הריאות

או שלא בדקנו , סביר להניח שאנחנו מפסידי� הרבה דברי� שאינ� יעילי� כשה� לבד.  "הוא אומר, "מאוד
  ".או שלא זיהינו בה� את המטרה הנכונה, אות� במער% התנאי� המתאי�

היא שלא קיי� מודל , הראשונה. אומר ויינברג, שתי סיבות? מדוע דבר לא נעשה, א� כול� מביני� שישנה בעיה

 יצר אינרציה מכיוו� שהוא ממשי% להכיר FDAהיא שה", הוא אומר, השניה. אחר שיחלי, את העכבר המסכ�
  ".� אלה כסטנדרט מוביל לחיזוי יעילות של תרופותבמודלי

  "יש לנו מחסור ברעיונות טובי�"
: מה הגיע קוד�. לת רבות שמטרידות את קהילת הסרט�ותרנג�מדובר בעוד אחת מבי� שאלות ביצה

או המודלי� הפגומי� שבעזרת� מפתחות החברות ,  לשיפוט של תרופות FDAהסטנדרטי� הקלוקלי� של ה
  ? תרופותהפרמצבטיות

בה� מודלי� פגומי� של בעלי חיי� מטעי� מדעני� , החידה רלוונטית לא רק לשלבי פיתוח ראשוניי� של תרופה
ע� הסתעפויות משמעותיות הרבה , היא עולה. לחשוב שהתרכובות החדשות שלה� יחסלו גידולי� בבני אד�

לכ% שתרופה חדשה אכ� עוזרת לחולי�  מחפש עדויות FDAכאשר ה, בשלב האחרו� של ניסויי� בבני אד�, יותר
  .למודל הלקוי קוראי� רגרסיה, במקרה הזה. שנוטלי� אותה

 הוא באופ� שמצטמקגידול . מלהיב לראות גידול מצטמק בעכבר או באד� ולדעת שתרופה גורמת לזה
.]. ה.ס, בבני אד�[לכ� לא מפתיע שזה אחת המטרות החשובת ברוב המבדקי� הקליניי� . אינטואיטבי דבר טוב

כשאת� קוראי� את . (אנחנו יכולי� לראות את זה קורה: מדידההסיבה לכ% היא שמטרה זו , באופ� לא מבוטל
הצטמקות של הגידול הוא מה שה� , בכתבה בעיתו� על איזו תרופה חדשה ומלהיבה לסרט�" תגובה"המילה 

  ).מדברי� עליו

אונקולוגי� . כלי חיזוי עלוב להתקדמותה של מחלהרגרסיה אצל הגידול לבדה היא למעשה , כמו העכבר, אבל
לפעמי� .]. ה.ס, הקרנות[יכולי� לעתי� קרובות להקטי� את גודלו של גידול באמצעות כימותרפיה ורדיותרפיה 

א� הרופאי� לא יגיעו , אבל. הוא עדיי� יכול לעזור להרוויח מעט זמ�, א� לא. זה מקל על הסרת הגידול בניתוח
  .אמת המצערת היא שסביר להניח שהרגרסיה לא תביא לשיפור בסיכויי ההישרדות של החולהה, לכל תא ארור

א� , אולי,  בגודל של ענב–ה� כבר די גדולי� , הסיבה לכ% היא שכאשר רוב הגידולי� הממאירי� מאובחני�
ות� תאי� שכמה מאיש סיכוי טוב ,  כאשר הגידול מתגלה .יותר ממיליארד תאי� שמרכיבי� את מאסת הגידול

  .זה נקרא גרורה. הספיקו להיפרד מהגידול המקורי ונמצאי� כבר בדרכ� לחלק אחר בגו,

תא גרורה עומד בפני קרב ברגע שהוא נכנס : מרבית התאי� הללו לא יכו שורשי� ברקמה או איבר אחרי�
מספר , י� מחר  וע� מיליארד תאי� שמתרבי� כאילו א�אבל התהלי% כבר התחיל . לאזור האלי� של זר� הד�

  .כמה מה� יצליחו, באופ� בלתי נמנע. הול% וגדל של תאי גרורה ינסו לצלוח את המסע הזה

 –אלא תהלי% היווצרות הגרורות , אלה לא גידולי� מקומיי� שהורגי� בני אד� ע� סרט�, בסופו של דבר
או איזורי� , יאותר, כבד, התפשטות אגרסיבית של תאי� לעצמות.  ממקרי המוות90%בשיעור מדהי� של 

  .זורעת הרס קטסטרופלי, חיוניי� אחרי�

 מנגנו�לומדי� את ה,  עובדי� על תופעת הגרורות הכל כ% מטרידה כבר שני�אז היית חושב שחוקרי סרט�

 �0.5% פחות מ, �1972 החל מ��NCI של מענקי מחקר שנות� ה'לפי סקירה של מגזי� פורצ. בקושי. המורכב שלו
או רק את , ניסיו� להבי� את תפקיד הגרורה בסרט� מסוי�,  למשל–בגרורות שו התמקדו מהצעות המחקר שהוג



, �NCI הצעות מחקר שזכו למענקי� בשנה האחרונה מה�8900מתו% קרוב ל. תהלי% היווצרות הגרורות עצמו
   .גרורה מה� אפילו לא הזכירו את המילה 92%

של ) שינויי� בתפקודי ג� רגילי�(קה  על אפיגנטי�NCIל הגיש חוקר מוער% הצעת מחקר אלגנטית, לפני שנתיי�
הוא ,  האישור השלישית במספר שלהתההצעה עומדת כעת בבקש. גרורות לעומת זו של גידולי� ראשוניי�

  !"אבל איכשהו לא מתענייני� בזה מספיק בשביל לממ� את זה, דבר לא ידוע על הנושא, כלומר. "אומר

? בסדר, זה מסוב%"משער שנושא הגרורות בקושי זוכה למימו� בגלל ש �M.D. Andersonוש פידלר מה'ג
מרגישי� ", הוא מוסי,, קובעי חלוקת המענקי�" .ואינדיבידואלי� לא מתוגמלי� על עשיית דברי� מסובכי�

  ".ואז אני מקבל את הכס,, והנה עוד כמה שטויות, הנה נוגד� שאני אשתמש בו. ממוקד]מחקר ה[נוח יותר ע� ה

שעשויי� להיות מעורבי� בה ,  תופעה בסדר גודל של אורגניז� של�–ה� רעיו� מורכב , לעומת זאת, גרורות
אבל זה בדיוק סוג המחקר שאנו .  קשה לבצע ניסויי� נשני� כשיש כל כ% הרבה משתני�.עשרות תהליכי� שוני�

המפיקי� מגוו� תוצאות אות� , יותרחוקרי� מעדיפי� ניסויי� ישירי� , אומר ויינברג, במקו� זאת. זקוקי� לו
צבירת המידע מייצרת אצל אנשי� את האשליה שה� עשו ", הוא אומר, למרבה הצער. נית� להפיק שוב בניסוי

  ."משהו משמעותי

 הוא לוודא שתרופה �FDAהמנדט של ה. תהלי% הרגולציה של פיתוח תרופותהשאיפה לצבור ידע מגיע ג� ללב 
הרגולטורי� צריכי� נתוני� חזקי� , לכ�. לפני שמאשרי� את מכירתה לציבורהינה בטוחה ושהיא עובדת 

במניעה ממשהו מלקרות " פעילות"קשה לראות , אול�. המראי� כי לתרופה היתה השפעה מסוימת במבדקי�
 שיכולי� להגיד לנו א� –הקיימי� בגופינו , אולי,  חלבוני�–כנראה שיש פרמטרי� ביולוגיי� טובי� . מלכתכילה

  .אנחנו לא יודעי� מה ה�, נכו� לכרגע. תאי סרט� החלו את תהלי% ההתפשטות לרקמות נוספות בגו,

ה� מתמקדות ; )הדבר שהורג אנשי�(לא מתרכזות בפתרו� בעיית הגרורות , די בטבעיות, חברות התרופות
  ).הדברי� שלא(בפיתוח תרופות שמקטינות גידולי� 

 מואש� בקביעות �FDA וה–רבות מה� לא , באותו הזמ�.  בכל מקרהעשרות מ� התרופות הללו זוכות לאישור
בגלל שרוב התרופות , זה. ויותר של השחקני�, היא פחות של השופט, אבל, האשמה. בעיכוב המלחמה בסרט�

מנהל , או כפי שריק פזדור. הגידולי� פשוט לא מתפקדות משמעותית טוב יותר מהטיפולי� הרגילי��מקטינות

 אחת הבעיות הגדולות שיש לנו היא להתמודד 2 !טיפשי�, זה יעילות", ח זאתמנס, �FDAלוגיות בתרופות אונקו
הסוכנות בדר% כלל מזדרזת להעניק עדיפות לבדיקת , כשברור שמשהו עובד". ע� דרגת היעילות האפסית

וונות למחלות שני מנגנוני� שמאיצי� את תהליכי הרגולציה לתרכובות המכ, או להאי2 את אישורה/ו, התרופה
  .קטלניות

שמנהל ג� , Dana Farber � אונקולוג ב, ונסו�'מסכי� ברוס ג, "יש לנו מחסור ברעיונות טובי� שיוכלו לעבוד"
שותפות , מחקרי� על סרט� הריאות עבור מוסדות המקושרי� לבית הספר לרפואה של אוניברסיטת הרווארד

, Brigham and Women's Cancer Center, וסטס'ענק הכוללת את בית החולי� הכללי במסצ
  .ואחרי�

שני . British Medical Journal �זוהי ג� מסקנתו הנוראית של מחקר שהתפרס� באוגוסט שעבר ב
 תרופות נגד סרט� שאושרו להפצה בשוק �12 בחנו תוצאות של מבדקי� שנעשו בפארמקולוגי� איטלקי�
.  למחלות בה� ה� אמורות לטפלי� הטיפולי� הסטנדרטיי�והשוו בינ� לב, 2000 � ל1995האירופאי בי� השני� 

לא , לא עלייה באיכות החיי�,  לא שיעורי הישרדות גבוהי� יותר–החוקרי� לא מצאו שו� יתרונות משמעותיי� 
. היו יקרות פי כמה מהתרופות שקדמו לה�, ע� זאת, כול�.  בכל אחת מהתרופות החדשות–בטיחות גבוהה יותר 

  .350המחיר היה גבוה פי , באחד המקרי�

  מדוע התרופות החדשות מאכזבות
התמקדות במנגנוני� של התא הבודד כמעט עד . אובססיה להקטנת גידולי�. מודלי� לקויי� לפיתוח תרופות

מערכת בת  – לו מגיעי� לשיא� במבדק הקליניכל הכשלי� הל. לכדי התעלמות ממה שקורה באורגניז� כמכלול
הלי% זה הינו . מנוהלת בנוקשות, רופות חדשות והליכי� רפואיי� אחרי� בבני אד�שלושה שלבי� לבדיקת ת

 וע� זאת קשה למצוא מישהו בקהילת הסרט� שאינו מתוסכל –הדר% היחידה לעבור ממחקר לתרופה מאושרת 
  .קשות ממנו

" מייגעי�, י�ארוכ"פאנל בכיר של מנהלי מרכזי סרט� הגיע למסקנה שהמבדקי� הקליניי� ה� , 2003בפברואר 
המערכת צפויה להישאר לא "כי , הפאנל הסיק,  ללא שינוי מהותי ומשאבי� טובי� יותר;ועמוסי� ברגולציה

  ".ויקרה בצורה מדהימה, חסרת משוב, יעילה

שימו לב לעובדה . אי� הרבה מה להציע לה�.] ה.ס, המבדקי� הקליניי�[כל מה שהחולי� יודעי� הוא שלתהלי% 
  . מהמבוגרי� החולי� בסרט� לא טורחי� להשתת,97% ששיעור מדהי� של



הראשונה היא שמש% הזמ� והעלות הכספית שה� דורשי� . ישנ� שתי בעיות עיקריות במבדקי� הקליניי�
  עניי� מובהק בלבדוק את � שנותנות את חסות� על מרבית מבדקי� אלה –משמעות� היא שלחברות התרופות 

, מדובר בדר% כלל בחברות ציבוריות, אחרי הכל. �FDAר לזכות באישור מההתרכובות לה� הסיכוי הגבוה ביות
כ% שהחברות לא מתמקדות בפריצות דר% . ע� בעלי מניות שדורשי� את החזרת ההשקעה הכספית שלה�

  .אלא בשיפורי� של תרופות קיימות, בטיפולי�

לא . לא מעודד חשיבה חדשה ואמיצההוא .  או גישות יוזמות לגילוי תרופותהתהלי% לא מעודד נטילת סיכוני�
 זה בדר% כלל מה שנחשב לעלות של – מיליו� דולר �802ולא כש.  שני� לפתח תרופה14 עד 12כשבדר% כלל לוקח 

  . מונחי� על הכ,–פיתוח תרופה 

המערכת במהותה מחייבת את החברות לבדוק את התרופות המבטיחות ביותר על החולי� במצב , יותר מכ%
. אבל כמעט בלתי אפשרי לרפא את החולי�) כמו גידול שקט�( היכ� שקל יותר לראות פעילות – הגרוע ביותר

, כתוצאה מכ%. בנקודה הזו הסרט� כבר התפשט יותר מדי והגידולי� נעשו מלאי� מדי במוטציות גנטיות
ת להזדמנות לעתי� קרובות לא זוכו, בחולי� בשלב מוקד� יותר של המחלהתרופות שעשויות היו לעבוד היטב 

זה יכול להיות פקטור עצו� בחשיבותו בתגובות המאכזבות שנרשמו עד כה למחזור , כפי שתראו( .להוכיח את זה
  ).של תרופות מבטיחות חדשות

במקו� הצלת , נכו�" מדע" עשיית –מבדקי� קליניי� מכווני� ליעד מוטעה : הבעיה השניה גדולה אפילו יותר
עצ� , אבל.  החולי� במבדקי� מטופלי� בצורה טובה במיוחד–פלי� כיאות לא שהנבדקי� לא מטו. חיי אד�

 יותר מדי –ולפעמי� ? Y טוב יותר מטיפול Xהא� טיפול : הסיבה לקיומ� של המבדקי� הינה לבדוק היפותזה
 10א� הקדשת . לא ממש משנה,  המידע שמופק מהתהלי% הארו% בצורה מחרידה הזה–למרבה הצער , פעמי�

 יותר מהטיפול הנוכחי 10%ר בשביל לגלות שתרופה מסוימת מקטינה גידול בשיעור ממוצע של שני� ויות
  ?לכמה אנשי� באמת עזרת, הקיי�

). Avastin(ואווסטי� ) Ertibux(ארטיבוקס : קחו שתי תרופות שאושרו לטיפול בסרט� המעי הגס והחלחולת
פר האנשי� הדרושי� לביצוע המבדקי� בכל אחד מהמקרי� לקחו חודשי� ארוכי� רק כדי לרשו� את מס

ולאסו, , לפי הנחיות נוקשות קבועות מראש לתת את התרופות � שהשתתפו במבדקי� נאלצורופאי. הקליניי�

 נוצרו FDA �לבי� ה.] ה.ס, חברת ביוטכנולוגיה גדולה [ImCloneהחיכוכי� הידועי� בי� . (מידע לאור% הדר%
  ).ליניי� שלה כפי שנדרש ממנהבגלל שהחברה לא ארגנה את המבדקי� הק

, כאשר האווסטי� נכנסה לטיפול הכימותרפי הסטנדרטי. והנה מה שקליניקאי� למדו לאחר שני� של מבדקי�
מבדק קוד� של . ( חודשי�4.7 חולי� בזמ� ממוצע של �400 הקומבינציה הצליחה להארי% את חייה� של כ

בהתחשב בכ% שחולי� , י� את התוספת הזו כמשמעותיתאונקולוגי� מעריכ). התרופה בחולי� בסרט� השד נכשל
  . חודשי��16במצב מתקד� של המחלה חיי� בדר% כלל פחות מ

 היו .הוא לא הראה כלל שיפור בתוחלת החיי� של חולי�, למרות שהוא אכ� הקטי� גידולי�? וארביטוקס
, עדיי�.  השתנתהא% ההישרדות בממוצע בקבוצת החולי� שנבדקה לא, אחדי� שהתרופה הועילה לה�

מינו� שבועי . לאחר שכל טיפול אחר שנוסה נכשל, "קו שלישי"ארביטוקס אושרה לשימוש בעיקר עבור טיפולי 
  .2,400$של התרופה עולה 

, כמויות עצומות של נתוני�, נדרשו מספר שני� והשתתפות� של אלפי חולי� בשלושה שלבי� של מבדקי�, זכרו
 את מה שהקליניקאי� והחוקרי� ידעו כבר בשלב המוקד� ביותר במבדקי� והוצאות אדירות רק כדי לגלות

 .]ה.ס, בארצות הברית בלבד [ האנשי�57,000א, אחת מהתרופות לא תציל יותר מקומ2 מתו% : בבני אד�
  .חלחולת השנה/שימותו מסרט� המעי הגס

פה נוספת מהדור החדש תרו, AstraZeneca של חברת התרופות �Iressaאפשר להגיד את אותו הדבר על ה
. נקודתית להפריע לאיתותי� המולקולריי� בתאי סרט�" מיועדות" תרכובות ה–של תרופות הפלא הביולוגיות 

כמו תופעות לוואי קלות יותר או ,  מביאה לתועלת משמעותית לחולי��Iressaלא היה מבדק אחד שהראה שה
� ה, למרות זאת. פרסומי� הדחופי� שלה בתקשורתעובדה בה הודתה החברה ב –שיעורי הישרדות טובי� יותר 

FDAתו% ,  אישר את התרופה בשנה שעברה כטיפול אחרו� במקרי� סופניי� של סוג מסוי� של סרט� הריאות
  . מהחולי� עליה� נבדקה התרופה�10%ציו� העובדה שהתרופה הקטינה גידולי� ב

 בכדי לבדוק – חולי� ברחבי העול� �10,000ביצעו מבדקי� של יותר מ, ע� הרבה כס,, אנשי� חכמי� מאוד"

 של �Iressaה. "�Dana Farberונסו� מ'אומר ברוס ג, "את אות� תרופות מולקולריות חדשות

AstraZeneca .Isis Pharmaceuticals ו� Eli Lilly כמה וכמה ". 3521איסיס " בדקו תרכובת שנקראת
  ".ל זה הסתכ� לכדי כלו� אחד גדולוכ, חברות נוספות השקיעו עוד עשרות מיליוני דולרי�

שהצליחה להציל ,  של חברת התרופות נובאטריסGleevecתרופה אחת מסוג זה שבבירור איננה כישלו� היא 
לתרופה השפעה דרמטית על סוג כמעט לא מוכר של לוקימיה הנקרא . חיי אד� וג� לדכא התפתחות של גידולי�

CMLרא הנק, הנדיר אפילו יותר,  ועל סרט� בט�GIST . דיווחי� מוקדמי� אומרי� כי כנראה שהתרופה



לכ% " הוכחה" הוצגה כGleevecההצלחה של . ד שלושה סוגי סרט� אחרי�וג� בע, בדרגות שונות, העובדת
  .במש% כל השני� הייתה נכונהה הלכנו במלחמה בסרט� ישהאסטרטגיה שבעקבות

יש מוטגציה גנטית בודדה , בתוכו: � מסוב% אינו סרטCML.  אינה מה שהיא נראיתGleevecאבל אפילו 

מצליחה ברוב תחכומה ליירט את אותו איתות משובש  Gleevec; הגורמת למנגנו� איתות קריטי להשתבש
אפילו , בנוס,. י� להיות בי� חמישה לעשרה דברי� שוני� שהשתבשוברוב סוגי הסרט� הנפוצי� עשוי. יוקטלנ

תאי הסרט� שנחשפי� לאור% זמ� לתרופה משני� את מבנ� הגנטי : רנעשי� חכמי� יות" פשוטי�"סוגי סרט� 

  .ובעצ� בוני� עמידות בפני התרופה, חוס� �Gleevecאת האיתות הגנטי שה" עוקפי�"ובכ% 

אומר בוב , "אתה לא מקבל השפעות מנוגדות. "לא פלא שסרט� הוא כל כ% הרבה יותר מרגיז מאשר מחלות לב

א� תשתמש בתרופה שלא הורסת לחלוטי� את . �Grentechיקה מסחרית במנהל בכיר של דיאגנוסט, כה�
אתה לא יכול ! התרופה לא מזיזה לי בכלל': ותאמר, הטרוגניות תנבע מהתאי� הסרטניי� שכ� שרדו"ה, הגידול

ש� אנחנו . ואז אתה מתחיל להתמודד ע� הקשיי� והמורכבויות המטורפות האלה' .לפגוע בי ע� החומר הזה
, שלוש תרופות.  ובמגוו� חזיתות שונות– ולכ� הסיכוי היחידי הוא לתקו, את המחלה מוקד� יותר ."נמצאי�

מה שרופאי� השתמשו בו , כמוב�, קוקטיילי� של תרופות נסיוניות היו. כול� יחד, חמש תרופות, ארבע תרופות
 .חשב בעבר לגזר די� מוותשהמבנה הגנטי שלו שמשתנה במהירות כל כ% גדולה נ, כדי להשתלט על נגי, האיידס

פחות או יותר כל קליניקאי או מדע� שרואיי� לכתבה הזאת מאמי� שגישה דומה נדרשת בדור החדש של תרופות 
  .כוחות מוסדיי� בתוככי עול� הסרט� הופכי� את זה לקרוב מאוד לבלתי אפשרי, אבל שוב. נגד סרט�

 לא מעט בעיות משפטיות ורגולטוריותמעלה שילוב של צירו, תרופות שטר� אושרו במבדקי� קליניי� 
אמנ� אונקולוגי� רבי� של חברות תרופות מחויבי� לבריאות . המביאות את חברות התרופות לסגת מהרעיו�

הגמישות שלה� ויכולת� לקחת , הציבור בדיוק כמו שחוקרי� מטע� המדינה או מרכזי הסרט� מחויבי� לכ%

 לתרכובות אות� ה� �FDAה� זקוקי� לאישור של ה, סופו של דברב. סיכוני� בהעלאת רעיונות קטנה יותר
קשה אפילו יותר להבי� איזו אחת , א� שתיי� או שלוש תרופות שלא אושרו נבדקות בתכנו�. חוקרי� ומפתחי�

זה נעשה מאתגר הרבה יותר . "או איזה שילוב שלה�, ואיזו מה� אחראית לתופעות הלוואי, מה� עובדת ואיזו לא
  .מוסי, פירס, "והשגת המידע, פירוש התוצאות, ל ניהול מסד הנתוני�בהקשר ש

המפקח על ציות רגולטורי , M.D. Anderson � לד זוולינג מהל, ביוסטו� Ouisie's Table �בארוחת ערב ב
מנהלת המחלקה הפדיאטרית באותו , ני קליינרמ�'ג, ולאשתו,  המבדקי� הקליניי� של המרכז�800ביותר מ
 �10 לוקח לקליינרמ� לא יותר מ. עיה להתלונ� על החסמי� המשפטיי� שנדמה שגדלי� ללא שליטהאי� ב, מרכז

דקות להביא שלושה סיפורי� על נסיונות שהיו לה להביא יחד חברות תרופות שונות למבדקי� קליניי� לילדי� 
� התרכובת המבטיחה המבדק אר% כל כ% הרבה זמ� עד שהחברה הביוטכנולוגית ע, בניסיו� הראשו�. חולי סרט�

עד ששתי , התמקחו כל כ% הרבה על נושא הביטוחבשני עורכי הדי� . הספיקה לפשוט את הרגל לפני שזה הסתיי�
היו שתי תרופות שיחד נראה היה . היה הגרוע ביותר, לעומת זאת, השלישי. החברות משכו את ידיה� מהפרויקט

� למציאת תאי� בעייתי� העשויי� להתפתח לכי ה� מביאות את המערכת החיסונית לפעול טוב יותר

Osteosarcoma ,הייתה פשוט בלתי אפשרית, העבודה ע� עורכי הדי�. "סרט� עצ� המתרחש אצל ילדי�" ,
  !".רצה להיות הבעלי� של הזכויות על הקומבינציה] מחברות התרופות[בגלל שכל צד ", היא אומרת

  לשנות את הדר� בה אנו חושבי� על סרט�

הרבה מהפוטנציאל שיש לנצח סו, ,  וחשוב מכ%–הרבה מהכישלו� שלנו במלחמה בסרט� , ל שזה ישמעמוזר ככ
 שנה הרופא היווני היפוקרטס תיאר את הסרט� כמחלה 2400לפני בער% .  קשור להגדרה–סו, במאבק הזה 

 .אלגנטיותכפי שהוא ניסח זאת ב, "זרועות של סרט�"שמתפשטת החוצה ואוחזת בחלק אחר מהגו, בדומה ל
ע שתאי� מגידול מתרחב פורצי� מבעד ספרי עיו� רפואיי� כיו� אומרי� כי הסרט� מתחיל מרג, באופ� דומה

על תא ממאיר , מליצית לומר שבכדי להיחשב לסרט�זו דר% . למעטה חלבוני דק המפריד בינ� לבי� רקמה אחרת
  .לחדור לחלק אחר בגו,

: יש שתי מילי� לומר על זה', פואה בבית הספר לרפואה דארטמותפרופסור לפארמקולוגיה ור, למייקל ספור�
זה מה שלימדו אותי . 1890אנחנו תקועי� ע� ההגדרה הזאת למהו סרט� מאז : "הוא ממשי%!" שטות מוחלטת"

זה כמו לומר שהאס� לא עולה באש לפני שלהבות . 'זה לא סרט� עד שישנה פלישה': בבית הספר לרפואה
  ".ג שלואדומות יוצאות מהג

מאמי� , וש� נמצאת האסטרטגיה הטובה ביותר להשתלט עליו. הסרט� מתחיל הרבה יותר מוקד� מזה, למעשה

 בואו נחפש באופ� אגרסיבי את אותה גחלת :�NCIמידי ה" חוקר מצטיי�"שלאחרונה זכה לתואר , ספור�
לפני שהיא שהיא תתלקח במלוא  ונכבה אותה –במש% שני� , כמעט מבלי שנרגיש בה, שבוערת לה בגופינו בשקט

  .למנוע מהסרט� מלהגיע אי פע� לשלב הקטלני של המחלה מראש. עוצמתה

נאבק במש% שני� רבות כדי להביא את עמיתיו החוקרי� לחשוב , �NCIשבילה יותר משלושה עשורי� ב, ספור�
". סרט�9", תהלי%כעל אלא , )אי� המתחלקי� מהרקבוצה פולשנית של ת, כלומר(על הסרט� לא כעל מצב קיו� 



ושלעתי� חבויה זמ� רב בתהלי% , הוא מחלה רבת שלבי� העוברת בדרכה שינויי� ברמת התא, כ% ספור�, סרט�
  .התפתחותה

הידועות לרופאי� ( מתרחשות פגיעות  במיוחד בנקודות מפתח בה�–הסוד הוא להתערב בתחילת התהלי% , לכ�
הקהילה הרפואית צריכה , בכדי לעשות זאת). י� אחרי� של התאסרטני�קד�היפרפלאזיה ושלבי� , כדיספלזיה

. ולכ� אי� צור% לטפל בה�" בריאי�"לזנוח את התפישה לפיה אנשי� בשלב מוקד� של התפתחות סרט� הינ� 
  .אנשי� אינ� בריאי� א� ה� נמצאי� על נתיב הצועד לקראת סרט�

ני התקפי לב ומקרי שב2 על ידי שימוש באותה מנענו מיליו: חישבו על זה, א� זה נשמע רדיקלי ולא סביר
, היא מתחילה מוקד� הרבה יותר;  לבספור� אוהב להזכיר שמחלת לב לא מתחילה בהתק,.  אסטרטגיה בדיוק

. אז אנחנו מתמודדי� אית�. בד� הגורמי� לסתימת עורקי�] שומני�[רמות גבוהות של כולסטרול וליפידי� 
אז אנחנו מטפלי� בזה על ידי שינוי אורח החיי� . א מתחילה בלח2 ד� גבוההי. קריש ד� במוחשב2 לא מתחיל ב
אבל ", הוא אומר, "אינ� קרובי� בכלל לרמת המורכבות של הסרט�, כמוב�, מחלות בכלי הד�. "יחד ע� תרופות
ת ואותה תרופ, תרופות ותרופות, כל אות� אנשי� האובססיביי� לגבי תרופות: "ספור� מוסי,". העיקרו� זהה

ה� מתנהגי�   � אבל א� אתה רוצה להיות מעשי ,  אני שונא לומר את המילה הזו–ה� , פלא שחומקת מאיתנו
  ."באנוכיות על ידי כ% שה� מתעלמי� מכל מה שאפשר לעשות בכל הנוגע למניעה

כבר  היא שאנחנו יכולי� להחיל אותה – מלבד כמה שהיא ברורה מאליה –הדבר המדהי� בתיאוריה הזאת 
רבי� מאות� ; סוגי� רבי� של גידולי� סרטני�בסרטניי� בתא מסמני� את ההתפתחות �קד�שינויי� . יועכש

  .ואחרי� נית� לדכא באמצעות תרופות קיימות וטיפולי� אחרי�, קל לזהות ולהסירבתא שינויי� 

י% הל. בדיקה המאתרת שינויי� קד� סרטניי� בתאי צואר הרח�, Pap Smearדוגמה מושלמת לכ% היא 
, הוריד את מספר החולי� והמתי� מסרט� צואר הרח�, שאחריו הסרה כירורגית של תאי� סרטניי�, פשוט זה

 �Pap Smearבמדינות בה� ה.  של המאה הקודמת�50 מאז החל השימוש בו בשנות ה�79% ו�78%ב, בהתאמה
  .סרט� צואר הרח� הוא גור� תמותה מוביל בקרב נשי�, לא מתבצעת

אבל סרט� במעי חייב . מעיי� מתפתח להיות סרט�בבלוטות הלא כל פוליפ . גבי סרט� המעי הגסהדבר נכו� ג� ל
התפתחות לא תקינה של [ הרשימה של תנאי דיספלזיה .נורמלי הזה בדרכו להיות קטלני�לעבור את השלב הא

 בושט ומהווה מחלה המביאה לכיבי�, ושט בארט [Barrett’s esophagus � מ, אחרי� ממשיכה עוד ועוד] רקמה

רופאי� משתמשי� , כמוב�). סרט� בגרו� ובראש (hyperkeratosisעד ] רמז להתפתחות עתידית של סרט� בושט
  .הרבה יותר, אבל ה� צריכי� לעשות את זה הרבה, כבר היו� בסוג זה של בדיקות עבור כמה סוגי� של סרט�

ע� זה שה� נעשי� יותר ויותר , ת סרט�יש שמתלונני� על כ% שהסימני� הביולוגיי� המוקדמי� להתפתחו
חוקרי� של ) ?נשמע מוכר. (וטועני� שעלינו לחכות עד שנדע יותר, עדיי� רחוקי� מלהיות מוחלטי�, מדויקי�
לא כולסטרול גבוה ולא לח2 ד� . והצליחו בעזרתה הרבה יותר, בחרו בטקטיקה ההפוכה, בינתיי�, מחלות לב

  .אבל ה� מטופלי� בכל מקרה, בגבוה מבטיחי� התפתחות של מחלות ל

" חותמות" חיפוש אחר –חוקרי סרט� אחדי� עשו צעדי� משמעותיי� במציאת יותר סימני אזהרה מוקדמי� 
, סרטניי� וסרט� בשלב מוקד� מאוד� שיכולות לזהות תנאי� קד�, ואפילו על העור, בשת�, של חלבוני� בד�

הדגי� כיצד סרט� בשחלה יכול , �NCIמנהל פתולוגיה ב,  לאנס ליוטה–לדוגמה . שסביר מאוד שימשי% להתפתח
 חלבוני� שוני� בדמ� של 70של " תבניות גושי�" כזאת שמזהה –להתגלות באמצעות בדיקת ד� מתקדמת 

ייתכ� כי מדובר . הוא אומר, "� שלא היו ידועי� קוד� לכ�מיגילינו אוקיינוס של� של סימני� מוקד. "נשי�
סרט� השחלה כאשר הוא מתגלה , באמצעות התרופות הקיימות כיו�.  מידה אדירבתגלית מצילת חיי� בקנה

תוצאות .  מהמקרי��75%בשלב מאוחר הוא כבר קטלני ב;  מהמקרי��90%בשלב מוקד� נית� לריפוי ביותר מ
  .אומר ליוטה, ראשוניות של מבדק חלבוני� עבור סרט� הלבלב מבטיחות ג� ה�

 שרבי� מה� לא – הטועני� כי בדיקה סיטונאית של סימני� של תאי� חולי� יש. לאסטרטגיה הזו יש מחיר, כ�
ותוביל לגל של ניתוחי� מסוכני� , תהווה נטל אדיר על מערכת הבריאות –יתפתחו לכדי סרט� פולשני 

לעשות לא אבל בודאי שהמחיר של . בכדי להסיר דברי� שייתכ� מאוד שלעול� לא ייעשו קטלני�, פוטנציאלית
  .וה הרבה יותרכלו� גב

שניה� , NIH �מי שמוביל את ה, ואליאס זרוני, NCI �מנהל ה, אשנבא%�זה סימ� מעודד שאנדי פו�, אכ�
רפואי הובילה אותנו אליו הוא הבנת הסרט� �מה שההשקעה שלנו במחקר ביו ".מאמיני� באסטרטגיה זו

ועד , דר% החולי, פגיעי� לסרט�ת  מלהיו–ולהכרת השלבי� השוני� לאור% התהלי% הזה , כמחלה שהיא תהלי%
א� . אורולוג לשעבר ששרד סרט� אשכי� ופעמיי� סרט� עור, אשנבא%�אומר פו�, "לסבל ולמוות כתוצאה ממנו

משימה למנוע מהתהלי% מלקרות מלכתחילה או לאתר את " ל�NCIהוא רוצה להצעיד את ה, הוא אומר, כ%
  ".� מה שפחות נזקהתפתחות הסרט� מוקד� מספיק בכדי לנטרל אותו ע

  כיצד לנצח במלחמה



וכמה מומחי סרט� שרואיינו לכתבה . אבל כס, למימו� המתקפה מעול� לא הגיע. שיחה כזאת הייתה כבר בעבר

עדיי� לא נעשתה משהו מעבר למס , למרות שהיא מעודדת, �NCI שהרטוריקה של המודאגי� מכ%הזאת 
  .שפתיי�

קהילת הסרט� חייבת ליזו� מתקפה , במלחמה הברוטאלית הזאתבשביל שהאומה תוכל להפו% את היוצרות 
 רבראלרופאי� ולמדעני� יש היו� מספיק ידע כדי לעשות את מה שסידני פ. מתואמת היטב על המחלה הזאת

  .ולא כאינדיוידואלי� הנלחמי� לבד�, לעבוד כצבא משות,:  שני�33קיווה שה� יעשו לפני 

הוא יכול . באופ� מידי על ידי שינוי דרסטי של הדר% בה הוא מממ� מחקר יכול להתחיל את השינוי הזה �NCIה

באמצעות הזזת מאז� ) המענקי� שהביאו למיליוני ניסויי� בעכברי� (�RO1לבטל את התרבות שנוצרה על ידי ה
לסוכנות הסרט� יש כבר מער% מימו� ". תמונה הגדולה"המענקי� לטובת פרוייקטי� שיתופיי� המסתכלי� על ה

לעבודה  פגישי�אלה מ"). תוכניות מיוחדות למצויונות מחקרית"קיצור של  (SPOREלנסיונות הנקראי� , זהשכ
מימו� של מחקרי� , ג� כ%. אספקטי� שוני� של פאזל הסרט�לפתור חוקרי� מדיסציפלינות שונות כדי משותפת 

. SPOREימו� הנית� למלגות  מגודל המ�12וגדול פי יותר מ, �NCIאישיי� זוכה לרבע מתקציבו הכולל של ה
עליה להשתמש בכספי משל� זה ובמקו� , מכונה אוטומטית למימו� מדע בסיסילהיות הסוכנות צריכה להפסיק 
ממציאת דר% לעצור את הגרורות ועד  –פקד על מתקפה רחבה נגד הרוצח החמקמק המיסי� שברשותה כדי ל

  .תליצירת מודלי� ניסויי� שמחקי� טוב יותר תגובה אנושי

,  להקדיש עצמו למציאת סימני� ביולוגיי� שיכולי� לצפות התפתחות של סרט��NCIעל ה, באותו הזמ�

יוכלו , )CT או סריקת PET(או הדמיה מולקולרית משופרת ) �PSAכמו ה(ושבעזרת בדיקות ד� או שת� פשוטות 
 ממקרי �30%  ו–רי סרט�  למנוע עשרות אלפי מק,כאומה, נוכל ,בתחו� זה. למנוע את המחלה או לשלוט בה

אבחנה ברורה מאליה זו נעשתה על ידי .  על ידי כ% שנגרו� לאנשי� להפסיק לעש�– �NCIלפני ה, המוות מסרט�
  .כל חוקר שראיינתי

אבל . מדובר בהתחייבות של כמה מיליארדי דולרי�. לא מדובר בהתחייבות של כמה מיליוני דולרי�, אבל
 מיליארד הדולרי� 64וזה אפילו לא כולל את , ליארדי דולרי� על מחקרארצות הברית ג� ככה מוציאה מי

הקונגרס צרי% להעביר את כל , בכדי להפו% את שינוי המקורות קל יותר. שאנחנו מוציאי� מדי שנה על טיפולי�
�מחקר הסרט� צרי% להיות מנוהל על ידי ה. לא חמש, רשות אחתאוצר המלחמה הפדראלית בסרט� לידיה של 

NCI,ולא על ידי ה �VAוהפנטגו� .  

 והמחוקקי� צריכי� להפו% את הבדיקה והאישור של תרופות �FDAה, הנהגת חקר הסרט�, חשוב לא פחות
א� התקווה הטובה ביותר לטיפול . להלי% שנות� מידע לחולי� על מה עובד ומה לא מהר הרבה יותר מכיו�

הסיר מכשולי� משפטיי� ולייצר תמריצי� שיעודדו ניאל2 ל, בסרט� נמצאת בשילוב של מספר תרופות שונות 
מבדקי� אלה צריכי� . במבדקי� קצרי� יותר, את חברות התרופות לבדוק תרכובות נסיוניות בשיתו, פעולה

: בונוס אחד לחברות התרופות.  בהלי% נבדל מהלי% האישור של תרופה בודדת– �NCIלהיות ממומני� על ידי ה

ש דיו� יידר. " יזורז�FDAהלי% האישור של ה, לשיפור נראה בשיעורי ההישרדותא� הפעילות המשותפת הביאה 

אני חושב שכול� מאמיני� שבסופו של . "�Eli Lillyאומר הומר פירס מ, "י להביא לשינוי הזהכדילת הסרט� בקה
כי . ואולי לא,  תרופות כימותרפיות מסורתיותע� אולי תו% שילוב –סרט� יטופל על ידי תרופות יעד שונות , דבר

 למרות שהוא ידרוש מודלי� חדשי� של –זה עתיד שאנחנו חייבי� לקבל ולאמ2 , לש� הביולוגיה מובילה אותנו
  ".שיתו, פעולה

  תרופות פלא שלא היו

  . אבל כשלו בלעמוד בציפיות–עשורי� של פריצות דר% העלו תקוות שוב ושוב בקרב חולי סרט� 

כמה רופאי� העריכו כי גלי� של , �X את קרני ה�1895של וילהל� רנטג� ב מיד לאחר גילויו – טיפולי הקרנה
יותר ממאה . אקזוטיי� יוכלו לשמש כדי להרוג את רוב הגידולי� הסרטניי�" מאיצי חלקיקי�"אנרגיה גבוהה מ

הקרנה מכוונת היא כלי חשוב בארסנל של האונקולוגי� אבל לא קליע הקס� שרבי� חשבו , שני� מאוחר יותר
  .היהשי

Interferon –העול� נדה� מה, �1980 ב�"IF " ומיוצר על ידי הגו, ,  המחזק את המערכת החיסונית–הגדול
למרות שהוא .  כשהשמועה פשטה שקוטל הוירוסי� הטבעי הזה יכול ג� להקטי� גידולי�–בכמויות קטנות 

  . לא מילא את ההבטחה שקיי��IFה, עדיי� בשימוש בכמה טיפולי סרט�

Intrerlukin-2 –בדומה ל �Interferon ,,וכמו ה. חלבו� זה עוזר בהפעלת המערכת החיסונית של הגו�IF ,ה�

IL�2א% לאחר ). צד ימי� למטה, ��1985 מ'ראו שער גיליו� פורצ(לה חיכינו " פריצת הדר% בסרט�" נחשב בעבר ל
  .הטיפול הוביל רק להפוגות מעטות בחולי�, שני� של מבדקי�



Endostatin –התרכובת הראשונה מרבות שנועדו להילח� בייצור כלי הד� בגידול� , חר באז ראשוני גדול לא
  .החיפוש אחר דור חדש למשפחה זו נמש%. נכשלה באופ� דרמטי במבדקי� בבני אד�

 השפעה מופלאה בכמה סוגי סרט� נדירי� הכוללי� מוטציות Novartis לכדור הצהוב הקט� של חברת – גליווק
  .הזאת" המכוונת יעד"יכולה לפתח עמידות לתרופה הביולוגית למרות שהמחלה , תגנטיות פשוטו

אנשי� , כשמבדקי� קליניי� יתחילו להציע לחולי� יותר משיפורי� מינוריי� לעומת טיפולי� תרופתיי� קיימי�
הדבר יאי2 את התהלי% כ% שנוכל , וכששיעורי ההשתתפות יעלו. ע� סרט� ימהרו להשתת, במבדקי� אלה

  .מהר יותר וזול יותר, לבדוק יותר שילובי�

לבדוק אות� על אנשי� : אנו זקוקי� לדבר אחד נוס,, כדי לבדוק אילו תרופות ה� באמת מבטיחות, אול�
 התפתחות שלא –חוזרת לחוסר יציבותו הגנטית של הסרט� , שוב, הסיבה. בשלבי� מוקדמי� יותר של המחלה

 י�כשחולי סרט� נמצאי� בשלבי� הסופי. יפה את הגידולי� במוטציותאלא ג� מצ, רק שהורסת את גו, החולה
מצבת החוקי� . לה� השפעה חזקה על סרט� מוקד� יותר לא מראות שיפור רב כללשתרופות , של המחלה

בה המוצא , דוחפת את חברות התרופות אל סיטואציה בלתי אפשרית לניצחו�, לעומת זאת, הנוכחית שלנו
תרופות שעשויות להועיל . וח תרופות ע� שיפורי� קלי� ביותר לעומת תרופות קיימותהיחידי שלה� הוא פית

מכיוו� שה� אינ� עוזרות לאנשי� שלה� היא לא הייתה יכולה , למספר חולי סרט� נדחקי� כעת לשולי הדר%
  .זה חייב להיפסק. לעזור בכל מקרה

 Angiogenesisתהלי% הנקרא ראו מה קרה ע� השורה החדשה של התרופות שפותחו כדי להיאבק ב
 תרכובות שנועדו לבלו� את התפתחות� של נימי� המספקי� חמצ� ותזונה –) היווצרות כלי ד� חדשי�(

 תרופות ע� ייעוד דומה הנמצאות כעת �40אבל ישנ� עוד כ, אווסטי� היא הידועה ביותר. לגידולי� הסרטניי�
  .בשלב המבדקי� הקליניי�

במש% , בקושי הסכימה לממ� אותו, ות שקהילת חקר הסרט� לא לקחה ברצינותעוד אחד מהרעיונ, אגב, זה

 Children's Hospital � היו� מנתח ב,  שני� על ידי יהודה פולקמ�43הרעיו� נהגה לראשונה לפני . עשורי�

Boston .היכה בו רעיו� פשוט ולכאורה ברור מאליו, בעת שלמד על ד� מלאכותי במעבדה של הצי האמריקני :
גידולי� הגדלי� במהירות , מכיוו� שחמצ� מגיע דר% הד�. כולל תאי סרט�, ל תא זקוק לחמצ� בכדי להתפתחכ

  .לא יוכלו להתפתח ללא גישה לכלי ד�

א� . פולקמ� הבי� מאוחר יותר שגידולי� למעשה מצרפי� אליה� כלי ד� חדשי� על ידי שליחת איתות חלבוני
המנתח הפי2 .  תוכל להרעיב את הגידולי� ולהשאיר אות� קטני�,הוא סבר, תוכל לכבות את האיתות הזה

עד שהעור% . אבל הכתבה נדחתה על יד� שוב ושוב, עבודה שכתב על הניסויי� שער% לכתבי עת רפואיי� שוני�

שמע את פולקמ� מעביר הרצאה והציע לפרס� אותה  �New England Journal of Medicineשל ה

  ".המלחמה בסרט�"השנה בה החלה ,  באופ� אירוני– �1971  בBeth Israel Seminarsבגיליו� 

  כפי שאווסטי� מדגימה �קהילת הסרט� נכנעה לבסו, לחשיבתו של פולקמ� , לאחר עשורי� של התנגדות נחרצת

שר רופאי�  תתממש רק כאAnti-Angiogenesis �ההבטחה הגדולה ביותר בתחו� התרופות ה, עדיי�. זאת
זה בגלל שלתרופות שנועדו לחנוק את אספקת . כטיפול לחולי� בשלבי� מוקדמי� יותריוכלו להשתמש בה� 

 זמ� שלאנשי� בשלב מתקד� של –הד� לגידול לוקח זמ� רב יותר לעבוד מאשר לרעלי� כימותרפיי� מסורתיי� 
 רופאי� זקוקי� ג� לחופש לרשו� תרופות שכאלה .המחלה ע� גידולי� המתפתחי� במהירות ייתכ� ואי�

לכ� הגישה , כ% חוקרי� מאמיני�,  כלי ד� חדשי� באמצעות כמה מנגנוני איתותי�גידולי� מגייס. בקומבינציה
  .שיירטו את כל המסלולי�, הטובה ביותר היא להשתמש במספר תרופות

אבל בשביל לבצע את השינוי הלכאורה .  השני� של פולקמ�40אולי פרדיגמה חדשה תפרו2 מהרעיו� ב� ? מי יודע
עד ,  מהחוקי� המפקחי� על אישור תרופות–על תרבות הסרט� כולה להשתנות , וט וברור מאליו הזהפש

  .אנחנו צריכי� לפעול; למדע יש כעת את הידע ואת הכלי�. לעיוותי� בחוק וזכויות קניי� אינטלקטואלי

  הרופא הטוב

מגירה : ונה אחת היכתה ביתמ,  בשבועות שעברו מאז שסיימתי את הדיווח שלי והתחלתי לכתוב את הכתבה

הוא ואני כבר דיברנו . �Dana-Farber מ47רופא ב� , המכתבי� היו שייכי� לאריק וויינר. מלאה במכתבי�
  .כמעט שעה שלמה כשהוא הראה לי את המגירה

הוא . תיאר את ההתקדמות שלנו במלחמה בסרט�, עדיי� במרפאה, וווינר, זו הייתה שעה מאוחרת בליל שישי
יורדת במידה רבה בגלל העובדה ההתלהבות : "אז הוא הזכיר את המגירה שלו.  על האופטימיות שלוסיפר לי
יש לי מגירה מלאה , ואתה יודע.]. ה.ס, בארצות הברית לבדה[ נשי� שמתות כל שנה מסרט� השד 40,000שיש לנו 

  ..."במכתבי� שכמעט כול� ה� מבני משפחה של מטופלי� שלי שמתו

 שתי –בתחתית המגירה שבארו� התיוק שלו , וש� זה היה, ואז ביקשתי שוב,  המכתבי�ביקשתי לראות את
הוא , וויינר התוודה, מרגע שהמכתבי� מגיעי�. בעיקר כאלה הרשומי� בכתב יד, תיקיות מפוצצות במכתבי�



, בי�לאגירת המכת[בהתחלה התירו2 שלי ", הוא אמר במבוכה, "אני לא חוזר אחורה. "לא מסתכל עליה� שוב
ואוכיח את , אני אחזיק בדברי� האלה שאנשי� אמרו לי, היה שא� מישהו ירצה לומר שאני רופא רע.] ה.ס

  ".טעותו

ה� מלאי� במזכרות . אי� שו� סיכוי שוויינר הוא רופא רע,  איזושהי אינדיקציהי�א� הקירות במשרד שלו מהו
 שהגידול הסרטני שלה בשד הוקט� על ידי יש ש� תמונה של טולסטוי שהביאה לו אישה. מחבקות ממטופלי�
יש ).  אמר לה פע� שהוא למד היסטוריה רוסית ביילוויינר. (אבל מתה בתו% חמש שני� מאז, התרופה הרצפטי�

 במערב �10קניו� שצולמה על ידי אחות צעירה שהייתה נחושה לקחת לטיול את בנה ב� ה�ש� תמונה של הגרנד
תה של מטופלת אחרת אפילו הביאה את לאנס ארמסטרונג שיחתו� על בי. ארצות הברית לפני שהיא מתה

  .זה הדבר הבולט ביותר במשרד שלו. חובב מושבע של רכיבה על אופניי�, חולצה צהובה בשביל וויינר

  .חיילי�האלה ג� . אלה לא רק החולי� במלחמה הזו בסרט� שזקוקי� לתקווה מחודשת, לא
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