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החיפוש אחר
נקודות תורפה 

בתאים סרטניים

מאת פרופ' ינון בן–נריה

מחלת ג "מככבת"  עולמית  מגפה  של  בעידן  ם 

המוות  כסיבת  מפותחות  במדינות  הסרטן 

נגיף  ולפני  דם  וכלי  לב  מחלות  לפני  הראשית, 

האבחון  ביכולות  שההתקדמות  ניכר  הקורונה. 

באופי  ושינויים  בהן  ובטיפול  רבות  מחלות  של 

חלק  היו  והתעסוקה  המגורים  ובסביבת  החיים 

יחסית  הסרטן  בשכיחות  לעלייה  מהגורמים 

למחלות אחרות, לדוגמה שחפת, שהייתה בראשית 

באמריקה.  העיקרי  התמותה  גורם  העשרים  המאה 

חוקר  מּוֶחרג'י,  סידַהרתא  שכתב  פופולרי  ספר 

הסרטן  את  מכנה  קולומביה,  מאוניברסיטת  סרטן 

"מלכת כל המחלות" — ולא רק בגלל אופי המחלה 

וטבעה הקטלני אלא גם בשל תפיסת הסרטן כמצב 

של ערעור מוחלט של חוקי הטבע ואובדן שליטה. 

ההכרה שגורם כה הרסני יצא מהגוף עצמו מטילה 

זו  לאימה  כאחד.  בריאים  ועל  חולים  על  אימה 

הידועים  רבים  סרטן  סוגי  מפני  החשש  מתווסף 

לריפוי. במאה השנייה טען  ניתנים  ככאלה שאינם 

ממרה  נובע  שהסרטן  גָלֵנּוס  הרומי־יווני  הרופא 

ורק  בניתוח,  להסירו  טעם  כל  אין  ולכן  שחורה, 

בסוף המאה התשע־עשרה, עם התקדמות השיטות 

הרדמה,  שיטות  ופיתוח  הניתוח  סביבת  חיטוי  של 

העזו רופאים לנסות ולרפא סרטן באמצעות הסרת 

הגידולים בניתוח. מעט מאוחר יותר התחילו לטפל 

במיוחד  מוגבלת,  בהצלחה  בהקרנות,  בגידולים 

כימית  בלוחמה  הניסיון  ובעקבות  גרורתי,  בסרטן 

הרעיון  נולד  והשנייה  הראשונה  העולם  במלחמות 

להרוג תאי סרטן באמצעות כימותרפיה. 

כימיות  לתרכובות  כולל  שם  היא  כימותרפיה 

שונות  חיוניות  תאיות  פונקציות  המשבשות 

יותר מבתאים  והמיועדות לפגוע בתאים ממאירים 

לטיפול  בכימותרפיה  הראשון  הניסוי  נורמליים. 

חומר  הזרקת  באמצעות  ב־1942  נעשה  בסרטן 
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ומאז  לימפומה,  לחולה   — חרדל  גז   — כימי  לחימה 

ועד סוף שנות התשעים היו הכימותרפיה והקרינה 

הטיפול הכמעט־בלעדי בחולי סרטן. אלא שההבחנה 

שעושה כימותרפיה בין תאי סרטן לתאים בריאים 

תאים  חלוקת  קצב  על  ברובה  ומתבססת  מוגבלת 

מוגבר, שאומנם אופייני לתאי סרטן, אך גם לחלק 

אף  ועור.  מעי  דם,  תאי  כמו  הנורמלי,  הגוף  מתאי 

שכיום יש פרוטוקול ספציפי לסרטן ממקור מסוים, 

על  כימותרפיה,  סוגי  כלל תשלובות של כמה  בדרך 

פי רוב אין הבחנה בין חולים שונים, והטיפול בסוג 

 .One size fits all סרטן מסוים הוא אחיד, בבחינת

לא מפתיע אפוא כי בטיפול לא מובחן כגון זה רק 

נפוצים כמו סרטן  חלק קטן מהחולים בסוגי סרטן 

ריאה, מעי ולוקמיה, מגיבים לכימותרפיה. 

טיפול  להתאים  הרעיון  נולד  השישים  שנות  בסוף 

ונכנס  סרטן,  של  מסוים  בסוג  לחולה  פרטני 

אנטי־ תרופה   ,)Tamoxifen( בטמוקסיפן  הטיפול 

לאותן  רק  שניתנת  שד,  סרטן  לחולות  הורמונלית 

קולטנים  מבטאים  שלהן  הסרטן  שתאי  חולות 

מאז  תאים.  אותם  לשגשוג  הנחוצים  לאסטרוגן 

תאי  של  מולקולריים  שמאפיינים  להבין  התחלנו 

ונפתחה  פרטני,  לטיפול  בסיס  להיות  יכולים  סרטן 

המכונות  מטרה,  מכוונות  תרופות  לפיתוח  הדרך 

תרופות ביולוגיות )להבדילן מן התרופות הכימיות(. 

ב־1987  מצא   )Dennis Slamon( סלמון  דניס 

של  יתר  ביטוי  יש  השד  סרטן  מחולות  ב־30%  כי 

הרצפטין  הגידול.  בתאי   HER2 הגדילה  קולטן 

 HER2 נגד  נוגדן  מבוססת  תרופה   ,)Herceptin(

בחברת   )Axel Ulrich( אולריך  אקסל  שפיתח 

Genentech, נכנסה לניסוי קליני ב־1992 ואושרה 

גרורתי  בחולות סרטן שד  לטיפול   FDAב־ ב־1998 

HER2. בד בבד פיתח אלכסנדר  עם ביטוי יתר של 

ספריית  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה  לויצקי, 

מולקולות קטנות שמטרתן לעכב פעילות אנזימטית 

זִרחון, מודיפיקציה של חלבונים המשפעלת  מזרזת 

קולטני גדילה הפעילים ביתר בתאים סרטניים. 

הרעיון  את  והרפואה  המדע  עולם  קיבל  בתחילה 

לפריצת  התגלגל  הוא  הזמן  עם  אך  בספקנות,  הזה 

המעבדה  העת  באותה  סרטן.  בחולי  בטיפול  דרך 

כרונית  מילואידית  לוקמיה  של  במחקר  עסקה  שלי 

סרטני  אנזים  המייצרת  ממוטציה  הנגרמת   ,)CML(

אנזים  הלוקמיה,  של  האב  בתאי   p210 הקרוי 

במעבדה  בתר־דוקטורנט  בהיותי  אותו  שאפיינתי 

 .MITב־ )David Baltimore( של דייוויד בולטימור

ובאמצעות  לויצקי,  מעבדת  עם  פעולה  בשיתוף 

מולקולות  כמה  איתרנו  המעכבים,  ספריית  סריקת 

ובכך   ,p210 האנזים  את  ייחודי  באופן  שעיכבו 

נטרלו תאי לוקמיה כרונית )ראו איור 1(. 

בהשפעת  ממאירים  כרונית  מיאלואידית  לוקמיה  תאי  של  ותמותה  כהה(  גוון  בעלי  )רטיקולוציטים  בשלים  לתאים  1. התמיינות  איור 
1.p210Bcr-Abl טירפוסטין ־ מעכב סלקטיבי של האנזים הסרטני

Tyrphostin-treated Non-treated
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אומנם מעכבים אלו לא הגיעו לקליניקה, אך שימשו 

 ,)Gleevec( גליבק  התרופה  לפיתוח  השראה 

צוות  של  עדותם  לפי  אנזים,  אותו  את  המעכבת 

2001 בשנת  שאושרה  גליבק,  התרופה.   מפתחי 

ב־FDA לטיפול בחולים, הייתה התרופה הראשונה 

המבוססת על מולקולה קטנה לעיכוב אנזים סרטני 

שהגיעה לקליניקה והפכה לאחת התרופות היעילות 

טמוקסיפן,  בסרטן.  בטיפול  בהיסטוריה  ביותר 

בסוגן,  מזו  זו  השונות  תרופות  וגליבק,  הרצפטין 

המטרה  מכוון  הטיפול  עידן  תחילת  את  מסמנות 

והרפואה המותאמת אישית למחלת הסרטן.

כה,  עד  שפותחו  המטרה  מכוונות  התרופות  מכל 

גליבק עדיין נחשבת להצלחה יוצאת דופן. רוב חולי 

שנים  חיים  בגליבק  המטופלים  הכרונית  הלוקמיה 

רבות ללא סימני המחלה, וחלקם אף כנראה נרפאו 

ואינם זקוקים עוד להמשך טיפול. עם זאת, לצערנו, 

אינו  הרוב המכריע של התרופות מכוונות המטרה 

משיג את מטרתו באותה היעילות. לא כל החולים 

הנושאים מוטציה שאליה מכוונת התרופה מגיבים 

להגיב  מפסיקים  מגיבים,  שבתחילה  ואלו  לטיפול, 

הידע  בשל  ספורות.  שנים  עד  חודשים  של  בטווח 

מאז  האחרונות  השנים  עשרים  במרוצת  שצברנו 

התרופות  מדוע  להבין  קל  לטיפול,  גליבק  נכנסה 

את  לא  אך  בלבד,  קצר  לטווח  פועלות  או  נכשלות 

ההצלחה של גליבק. 

של  הכמעט־ייחודית  להצלחה  ההשערות  אחת 

כי  היא  הטענה  למוטציה.  התמכרות  היא  גליבק 

המוטציה,  לפרי  התמכרו  הכרונית  הלוקמיה  תאי 

האנזים  עיכוב  ולפיכך   ,p210 הסרטני  האנזים 

סוגי  רוב  הממאירים.  התאים  את  לנטרל  הצליח 

ייחודית  למוטציה  מכורים  אינם  האחרים  הסרטן 

אחת, והתרחיש בטיפול מכוון מטרה בסוגי הסרטן 

שכיחה  מוטציה  מזהים  א(  כזה:  הוא  הנפוצים 

תרופה,  אליה  ומכוונים  החולה  של  הסרטן  בתאי 

איור 2. טיפול בתרופה נגד המוטציה הדומיננטית )1( יעורר, על פי רוב, מוטציה חלופית שתלביש את התא הסרטני בתחפושת חדשה 

)2(, שאותה התרופה לא תכיר. ואם נחזור וננסה להתאים תרופה למוטציה החלופית, נקבל מוטציה חדשה ותחפושת אחרת, שגם היא 

Avanthika Venkatachalam :לא תגיב לתרופה )3(. איור

מוטציות חמקניות מונעות ריפוי סרטן

1 2 3
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מהמוטציה;  הנגזר  סרטני  אנזים  של  מעכב  כגון 

ב( אם התרופה כוונה למטרה הנכונה, רוב התאים 

הסרטניים נושאי המוטציה ימותו והמחלה תיסוג; 

ג( בחלק קטן מתאי הגידול הסרטני תתגלה מוטציה 

הסרטני  מהאנזים  התרופה  את  שתרחיק  חלופית 

לו  שְּתשווה  "תחפושת"  באמצעות  אותו  )תסווה 

מראה חדש(, או תייצר אנזים סרטני חלופי. תאים 

אלו מתחמקים מהתרופה ומתרבים והסרטן חוזר; 

מנסים  החלופי,  האנזים  נגד  תרופה  קיימת  אם  ד( 

מתגלים  קצר  זמן  בתוך  אולם  בעזרתה.  טיפול 

חדשה  מוטציה  הנושאים  סרטן  תאי  גידול  באותו 

מעוכב  הסרטן  החדשה;  התרופה  בפני  והעמידים 

שוב רק לזמן קצר וחוזר חלילה )ראו איור 2(. 

כה  מוטציות  הסרטן  תאי  לרשות  עומדות  זה  כיצד 

מכמה  לחמוק  מהתאים  לחלק  המאפשרות  רבות 

לא  זו  זו? התשובה לשאלה  בזו אחר  וכמה תרופות 

תמיד ברורה, אך התהליך המרכזי בהקניית העמידות 

הגידול  הטבעית.  הברירה  תהליך   — דרוויניאני  הוא 

הסרטני עובר תהליך של אבולוציה מונחית מוטציות 

בדומה להתפתחות המינים. אשר למגוון הרחב של 

נצבר  מהן  גדול  חלק  להערכתי,  חלופיות,  מוטציות 

הגידול  של  המקור  תא  של  באבות־אבותיו  עוד 

בריאים.  נורמליים  תאים  היו  שעוד  בזמן  הסרטני, 

אכן, התברר לנו בשנים האחרונות שמוטציות רבות, 

לרבות מוטציות סרטניות שכיחות מאוד, מתרחשות 

הגיל  עם  ומצטברות  ומתרבות  העובר  בתאי  כבר 

ברקמות השונות. 

 70 לגיל  מעל  אנשים  של  הוושט  תאי  רוב  למשל, 

לשמחתנו,  אך  סרטניות,  מוטציות  כמה  נושאים 

בסרטן  יחלו  אנשים  אותם  של  זעום  מיעוט  רק 

הוושט )סוג סרטן אלים במיוחד(. עם זאת בתאים 

של אותם אנשים שפיתחו סרטן, מגוון המוטציות 

מוטציות  של  משאב  לשמש  עלול  ִמקדם  הצבורות 

שבסופו  עוקבים  מטיפולים  להתחמקות  חלופיות 

של דבר יובילו לכישלון בריפוי הסרטן. מנגד, איננו 

מבינים ממש מדוע מוטציות סרטניות "קלאסיות" 

אינן מעוררות התמרה סרטנית של תאים בריאים, 

ולפיכך אפשר לתהות אם תרופה המכוונת כביכול 

מסוים  סרטני  בגידול  השולטת  סרטנית  למוטציה 

הסרטן.  בתאי  הנכונה  הכתובת  את  מוצאת  אכן 

ייתכן שמוטציות משניות שמקורן בתאי המקור של 

הגידול ומור�שות לצאצאיו באופן לא אחיד, דווקא 

הן הכתובת הנכונה — זוהי "דילמת המוטציות".

דילמת  על  להתגבר  אפוא  ניתן  כיצד 
 המוטציות - חלופיות, שולטות או משניות -

בטיפול אנטי–סרטני?

1. נטרול בו–זמני של מוטציות שונות או של מסלולי 

האותות שמפעילות מוטציות שונות 

היה מקובל לתקוף מוטציה סרטנית שכיחה  כה  עד 

של  תפוגתה  לאחר  ורק  אחת,  בתרופה  בגידול 

הגידול,  של  תנגודת  הופעת  בעקבות  התרופה, 

לעבור לאחרת. כיום חושבים על אפשרות של טיפול 

מראש בשילוב של תרופות שונות, על פי רוב שתיים 

מוטציות  הופעת  להקדים  בניסיון  יותר,  ולעיתים 

חלופיות ולכסות גם מוטציות משניות, ובכך למנוע 

"בריחה" מהטיפול וחזרת הסרטן. התאמת השילוב 

גנומיים,  ממאפיינים  נגזרת  והיא  פשוטה  אינה 

 ,)DNAאפיגנטיים )גורמי בקרת גנים מלבד רצף ה־

מתבניות ביטוי גנים ומניסיון למפות את האבולוציה 

של הגידול באמצעות ריצוף תאי גידול יחידים. 

מושכל,  בניחוש  מקורם  כאלה  שילובים  כיום 

להיעזר  אפשר  יהיה  שבעתיד  היא  ההנחה  אולם 

שילוב  גם  ברם  מלאכותית.  בבינה  השילוב  לצורך 

להיכשל,  עלול  שונים  פרמטרים  לפי  אופטימלי 

בשל  תרופות,  בין  צפויות  לא  אינטראקציות  בשל 

ברקמות  המשולבות  התרופות  בזמינות  הבדלים 

השילוב.  בעקבות  ברעילות  עלייה  בשל  או  שונות 

 פתרון אפשרי לדילמת השילוב הוא פיתוח 

החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 
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שיצא ממעבדתנו — סדרת מעכבי אנזימים סרטניים 

של  כשילוב  עצמה  בפני  עובדת  מולקולה  כל  שבה 

המכוון  מתפצל  חץ  ראש  מעין  משלימות,  תרופות 

 .)3 איור  )ראו  שונות  מטרות  לכמה  בו־זמנית 

"לברוח"  הגידול  תאי  על  תקשה  זו  אסטרטגיה 

עשויה  גם  והיא  חלופיות,  למוטציות  במהירות 

לעיל,  שצוינו  מהמגבלות  מחלק  משוחררת  להיות 

ברקמה  שונות  תרופות  של  אחידה  לא  זמינות  כמו 

מהמולקולות  אחת  רעילות.  ויתר  הסרטנית 

נבחנת  פרה־קליניים  בניסויים  במיוחד  שהצליחה 

מרפא,  חשוכי  לוקמיה  בחולי  קליני  בניסוי  כיום 

והצלחתה עשויה להעיד על תקפות הגישה — פיתוח 

של מעכבים רב־תכליתיים מאותו סוג. 

2. איתור נקודות התורפה של תאי גידול ותקיפתם 

במקום התמקדות במוטציות שולטות

אחד הרעיונות הזוכים לאחרונה לעוד ועוד תומכים 

סרטניים  תאים  של  תורפה  נקודות  לתקוף  הוא 

)כמו  השולטות  הסרטניות  המוטציות  את  במקום 

הנצברות  המוטציות  מגוון   .)HER2 הגדילה  קולטן 

ריבוי  בשל  תורפה  נקודות  מייצר  סרטני  בתא 

"הבית  משובשים.  בקרה  ותהליכי  פגומים  חלבונים 

הסרטני" רעוע מ"בית התא" הנורמלי, ולכן קל יותר 

לזהות  נדע  אם  אותו.  ולהפיל  יסודותיו  את  לערער 

ומאחר  אותן,  לתקוף  נוכל  התורפה  נקודות  את 

ולא  מוטציות  מגוון  הוא  התורפה  נקודת  שבסיס 

סרטני,  אחד  אנזים  המייצרת  זו  כמו  אחת  מוטציה 

ייתכן כי יקשה על התא הסרטני להתחמק מהתרופה. 

אלא שאליה וקוץ בה: תאים סרטניים למדו לחפות 

אמצעי  שונות.  בדרכים  שלהם  התורפה  נקודות  על 

הוא  סרטן  תאי  של  תורפה  נקודות  בחיפוי  מפתח 

קבלת סיוע מהסביבה שבה מתפתח הגידול הסרטני. 

לחיפוי  התורמים  חשובים  סביבה  גורמי  שני 

נקודת תורפה שנלמדו בעבודתנו הם דלקת כרונית 

ואוכלוסיית חיידקי המעי — המיקרוביום.

מתפתחים  סרטן  של  רבים  סוגים  כרונית:  דלקת 

על רקע דלקת כרונית. דוגמאות בולטות הן סרטן 

הכבד, סרטן הקיבה, סרטן הלבלב, חלק מסוגי סרטן 

המעי הגס ואפילו סרטן ריאה במעשנים. רוב מקרי 

או  דלקת  מעוררי  מנגיפים  נגרמים  הכבד  סרטן 

הקיבה  סרטן  שומני.  כבד  המלווה  כרונית  מדלקת 

הקיבה  רירית  של  דלקת  בעקבות  לרוב  מתפתח 

מעי  ומחלת  בקיבה,  המתיישב  חיידק  באשמת 

בסרטן  לחלות  הסיכוי  את  מאוד  מגדילה  דלקתית 

איור 3. פתרון אפשרי למוטציות חמקניות: טיל מתפצל התוקף סימולטנית כמה מטרות בתא הסרטני באופן שלא ישאיר לתא הזדמנות 
לגייס מוטציות חלופיות.2
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ידוע  לסרטן  כרונית  דלקת  בין  הקשר  הגס.  המעי 

של  החלוציות  מעבודותיו  שנה,  מ־150  יותר  כבר 

הפתולוג רודולף וירכואו )Rudolf Virchow(, אך 

מהות הקשר והשאלה כיצד הדלקת מעוררת סרטן 

משותפת  בעבודה  רבות.  שנים  תעלומה  בגדר  היו 

למעבדות של אלי פיקרסקי ושלי זיהינו את המנגנון 

המולקולארי הראשון שמסביר כיצד דלקת כרונית 

של הכבד במודל עכבר מסייעת להתפתחות סרטן. 

המפעיל  מרכזי  שיעתוק  גורם   ,NF-κBש־ מצאנו 

תמותת  מונעי  וגנים  דלקת  להצתת  הנחוצים  גנים 

תאים, מגונן על תאים יוצרי סרטן מפני נזקי דלקת 

הסרטן  תאי  שגשוג  את  מאפשר  ובכך  ותמותה, 

)ראו איור 4(. 

כרונית  דלקת  של  וריאציה  חשפנו  בהמשך 

או  עלומה",  "דלקת  כינינו  שאותה  בסרטן 

מסוגי  בכרבע  הנפוצה   ,parainflammation

של  זה  סוג  הגס.  המעי  בסרטן  לדוגמה  הסרטן, 

מתמקד  הכבד,  של  הכרונית  לדלקת  בניגוד  דלקת, 

מסורתיים  דלקת  בתאי  ולא  עצמם  הרקמה  בתאי 

ומתבטא ברפרטואר קטן וקבוע של גנים אופייניים 

לדלקת. ייתכן שהשפעת הדלקת העלומה דומה לזו 

של  תורפה  נקודות  על  חיפוי   - כרונית  דלקת  של 

התאים שבהם היא מתרחשת ואולי גם על אלו של 

תאי סרטן שכנים. 

)אספירין   NSAID מסוג  אנטי־דלקתיות  תרופות 

הכרונית,  הדלקת  סימני  את  מדכאות  ודומיו( 

את  בלמו  חיה  ובמודל  העלומה,  זו  את  גם  כמו 

התפתחות סרטן הכבד. עוד טרם הבנת המנגנונים 

אנטי־ שתרופות  קליניים  בניסויים  הוכח  כבר 

סרטן  בסוגי  לחלות  סיכון  מפחיתות  דלקתיות 

ההתפתחות  דיכוי  אפקט  מכולם  בולט  מסוימים. 

באספירין.  ממושך  בשימוש  הגס  המעי  סרטן  של 

עם זאת מעל גיל מסוים עולים הסיכונים בשימוש 

ממושך באספירין, בייחוד דימומים באברים שונים, 

על התועלת שבמניעת סרטן המעי הגס.

מיקרוביום המעי: חיידקי המעי ממלאים תפקידים 

גם  ומעורבים  האדם  גוף  של  בפיזיולוגיה  רבים 

במחלת הסרטן באספקטים שונים, חלקם מעודדים 

דלקת  למניעת  מסייעים  אחרים  ואילו  סרטן, 

אימונולוגיים  טיפולים  ולהצלחת  סרטן  מעוררת 

לא  גידול  תאי  לרבות  הגוף,  תאי  סרטן.  נגד 

שתפקידו   ,p53 המכונה  גן  נושאים  ממאירים, 

לרבות  שונים  במנגנונים  סרטן  התפתחות  סיכול 

שלהם.  השגשוג  ועצירת  תאים  של  מכוון  הרג 

p53 נעשית בתאים החשופים לתנאי דחק  הפעלת 

ונזק, ובתאי הסרטן הרעועים ממילא היא מייצרת 

נקודת תורפה קריטית. 

החיפוש אחר נקודות תורפה בתאים סרטניים | ינון בן–נריה 

מסמנים  החיצים  ־   MRI: KO2, KO3 תמונות  למעלה:   .4 איור 

מונע  השיעתוק  פקטור  עיכוב  ־   DM2, DM3 תמונות  גידולים; 

סרטן כבד; למטה: מסלולי איתות של דלקת כרונית המפעילים 

NF-κB שמגן על תאי סרטן צעירים של  את פקטור השיעתוק 
הכבד ממוות ומחיש התפתחות של סרטן כבד.3
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יש  המעי  לחיידקי  כי  גילתה  שלנו  המחקר  עבודת 

לחשוב  מקובל  זו.  תורפה  נקודת  לנטרל  אפשרות 

באופן  בתאים  פועלות  סרטניות  שמוטציות 

המעי  חיידק  של  תוצר  כי  מצאנו  אולם  אוטונומי, 

נחוץ  גאלית(  חומצה  הקרוי  מטבוליט  )לדוגמה 

 .p53ב־ מוטציות  של  סרטן  מעוררת  לפעילות 

המייצרים  חיידקים  פוגש  המוטנטי  החלבון  כאשר 

תאי  מלסלק  מנוע  הוא  המסייע  המטבוליט  את 

לשגשג  להם  מאפשר  ואף  לדחק  חשופים  סרטן 

ולהתפשט )ראו איור 5(. 

להבחנה זו יכולה להיות תועלת רפואית — ברקמת 

המעי של חולי דלקת מעי כרונית מוצאים לעיתים 

קרובות מוטציות ב־p53, ולהשערתנו, המפגש בין 

המייצרת  חיידקים  לאוכלוסיית  הללו  המוטציות 

סרטנית  התמרה  לזרז  עלול  מסוימים  מטבוליטים 

לפיכך  כרונית.  דלקתית  מעי  במחלת  הנצפית 

להפחית  עשויה  מסוימים  מעיים  חיידקי  הרחקת 

את הסיכון להתפתחות סרטן בחולים המתאימים.

ומה הלאה? 

משולבת  אנליזה  בשיטות  טכנולוגיים  פיתוחים 

 Omics analysis, icluding genomics,( "אומית"

 epigenomics, proteomics, microbiomics

אפיגנומיקה,  גנומיקה,   —  )and metabolomics

 — ומטבולומיקה  מיקרוביומיקה  פרוטאומיקה, 

נורמליים  תאים  כנגד  יחידים  סרטן  תאי  ברמת 

תאים  של  אצבע  טביעות  ופיענוח  מקור  מאותו 

אלה  כל   — נוזל(  )ביופסיית  הגוף  בנוזלי  סרטניים 

בעתיד  תורפה.  נקודות  באיתור  להקל  צפויים 

הסביבה  להשפעות  יותר  רבה  לב  תשומת  תופנה 

על נקודות התורפה של תאי סרטן, שוב באמצעות 

והנוזל  הגידול  סביבת  תאי  של  פרטניות  אנליזות 

יהיה  תרופתי  לטיפול  הידע  תרגום  הבין־תאי. 

מוטציה  מוכוונות  תרופות  לעומת  יותר.  מורכב 

סרטניים  תאים  בין  לרוב  המבחינות  בודדת, 

תהיינה  בררניות  כמה  עד  ברור  לא  לנורמליים, 

ולפיכך אפשר  לנקודות תורפה,  תרופות המכוונות 

איור 5. חיידקי מעיים )המיקרוביום( כסייעני מוטציה להתפתחות סרטן המעי הגס. החיידקים האדומים מייצרים מטבוליט ההופך את 

המוטציה לאונקוגנית ומעוררים יצירת גידולים בכל חלקי המעי )שלישיית תמונות המעי הימנית בסיוע המטבוליט המזיק, בהשוואה 
לשלישייה השמאלית ללא אותו מטבוליט(.4

mut-p53mut-p53

ללא מטבוליטעם מטבוליט מזיק

••מטבוליט חיידקי מועיל••מטבוליט חיידקי מזיק
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שתהיינה להן השפעות כלל־מערכתיות רבות יותר. 

נקודות תורפה  נדבך חשוב בטיפולים ממוקדי  לכן 

מול  אל  המחלה  תמונת  של  מידול  להיות  עשוי 

אולי  אפשריות,  תרופות  של  וחסרונות  יתרונות 

בסיוע בינה מלאכותית. 

זיהוי  הוא  עתידי  לעיסוק  הראוי  נוסף  אספקט 

שונות  ברקמות  נורמליים  תאים  של  והרחקה 

יתר  סיכון  עם  המזוהות  מוטציות  הנושאים 

כאלה,  תאים  של  מספרם  סרטן.  להתפתחות 

של  חייו  לאורך  גדל  מוטציות,  שלל  הנושאים 

הסרטן  שכיחות  גם  וכך  לעיל,  שהוסבר  כפי  אדם, 

דם  תאי  היא  בולטת  דוגמה  הגיל.  עם  העולה 

בחלק  שהופעתם  סרטניות  מוטציות  נושאי  לבנים 

סיכון  מעלה  המבוגרת  באוכלוסייה  וגדל  הולך 

המוטציות  ריבוי  כי  להניח  ניתן  בלוקמיה.  ללקות 

בתאים בריאים עתירי סיכון גם היא יוצרת נקודות 

תורפה הניתנות לזיהוי ולבירור אפשרויות למיקוד 

מבוגרות  אוכלוסייה  קבוצות  של  ניטור  תרופתי. 

וטיפול  בריאים  בתאים  סיכון  נושאות  למוטציות 

תאים  אותרו  שבהם  באנשים  מונע  תקופתי 

ובכך  סרטן,  התפתחות  למנוע  יכולים  מסוכנים 

מחלת  שגורמת  הסבל  ואת  התמותה  את  להפחית 

■ הסרטן בכל גיל, ובייחוד בגיל המבוגר. 
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