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אני שמח לפתוח את סדרת ההרצאות בכור המהפכה השנה ואני שמח ששוב : אברהם קציר

למרות שהן נמשכות הרבה מאוד , קהל גדול מאוד ממשיך לבוא להרצאות

אני רוצה להודות שוב להמון אנשים שבמשך הקיץ , שנים ולפני שאני פותח

רבה גם ה, ובמשך הסימסטר הראשון עזרו בארגון של ההרצאות האלה

כל השנים עוזרים וגם אגודת , הנשיא והרקטור, הנהלת האוניברסיטה

הידידים ורבים באדמיניסטרציה של האוניברסיטה עוזרים ורבים סתם בתוך 

שמסייעים להרצאות האלה ,  מהביטחון ומהמשק וכן הלאה–האוניברסיטה 

  . אני רוצה להודות להם, אז ראשית כל. ללא כל תמורה

צה להסביר שבשנים שעברו אנחנו שלחנו הזמנות לכל ההרצאות אני רו, שנית  

זו הוצאה ,  ושלחנו ארבע פעמים2,000 -יש רשימת תפוצה של כ. האלה

שלחנו פעם אחת הזמנות לכל . כספית גדולה ואנחנו השנה לא נעשה זאת

ואנחנו נשמח אם , אלה שלא קיבלו הזמנות ועוד יש בכניסה הזמנות. הקהל

יש . ר אנשים יצטרפו לרשימת תפוצה בדואר אלקטרוניכמה שיות, מה ש

שאז , שזה מאוד מקל עלינו,  ואני מקווה שיותר יירשמו900ברגע זה בערך 

לכל אחת מההרצאות , בלחיצת כפתור מוציאים את כל ההודעות לכל ה

  . ולהרצאות הבאות

כמעט כל ההרצאות , יש גם בהקמה אתר אינטרנט שבו יש הטקסט של כל ה  

האתר הזה . ואני בהרצאה הבאה אפיץ חומר על האתר הזה, ים שעברומהשנ

, כמו ההרצאה של היום שמוקלטת, גם חלק מההרצאות שהוקלטו. כבר עובד

למשל ההרצאה , הן תהיינה באתר של האוניברסיטה שאנשים אשר רוצים

והורידו את , בכל הארץ, כהנמן שאלפי אנשים כבר נכנסו לאתר' של פרופ

בצורת , אז חלק גדול מההרצאות תהיינה באתר. ת מהאתרההרצאה הזא

  . ואתם יכולים להסתכל בהם, וידיאו

אנשים שולחים , במשך הקיץ ובמשך השנה, דבר אחרון שאני רוצה להסביר  

. לי דואר אלקטרוני עם הצעות למרצים ונושאים ואני מודה לכל האנשים

אז השנה ההרצאה . אנחנו בוחרים את ההרצאות ליצור מגוון של נושאים

, ההרצאה השניה היא במוסר, טכנולוגיה ואתיקה-הראשונה היא בעצם בביו
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' פרופ, וההרצאה השלישית היא במשפט, נשיא מכון ויצמן, חת' של פרופ

  . מרגלית' של פרופ, קרמניצר וההרצאה השלישית היא בפילוסופיה

הם כולם , והמרצות, אנחנו משתדלים לגוון את הנושאים וכל המרצים הם  

גם , מהליגה הגבוהה ביותר בישראל וכולם אנשים שמרצים יפה מאוד

לכן גם בשנים הבאות , כולם מהליגה הכי גבוהה שיש בישראל, הפותחים

  .מדעי החברה וכן הלאה, מדעי הרוח, אנחנו נשתדל לשמור על גיוון בין מדע

מדען רבל שהוא גם ' אז בסופו של דבר אני רוצה להודות במיוחד לפרופ  

האינטלקטואל עם , מפורסם וגם משלב באישיותו את הדמות של איש הרוח

ואני מודה לו שהוא הסכים לבוא ולתת את , איש התעשייה, איש המעשה

  . ההרצאה

הרקטור של אוניברסיטת ', שמעון יענקלביץ, אז אני רוצה להזמין את חברי  

  . תודה רבה. שיישא דברי פתיחה, אביב-תל

אני גאה לפתוח את סדרת הרצאות כור המהפכה . ערב טוב לכולנו: 'נקלביץשמעון יע' פרופ

, שבאמת פונות אל קהל מגוון ורחב, הרצאות זיכרון לאהרן קציר, ד"תשס

, ול אמר'כפי שגם קצ, בתוך האוניברסיטה ומחוץ לה ופותחות לו צוהר

שהאקדמיה עוסקת בהם ויש , ההגות והידע, לנושאים שונים בחזית המדע

  .  גם עניין לציבור הרחבבהם

מצווה -אבל זאת בעצם חגיגת הבר, אינני יודע אם כולכם יודעים, אני יודע  

זה בוודאי תעודת , לסדרה הזאת והעובדה שיש קהל כה רב שממשיך לבוא

  . כבוד לסדרה הזאת

הסדרה כמובן מביאה הוקרה וכבוד רב לזכרו של אהרן קציר שהיה מבכירי   

 ומדינת ישראל העמידו במשך השנים ומרימה את המדענים שהעם היהודי

אביב בפרט וזה המקום להודות -קרנה של האקדמיה בכלל ואוניברסיטת תל

מאמץ , על המאמץ הרב במשך שנים רבות, ול'לקצ, אברהם קציר, לעמיתנו

סדרת , קיום וקידום ופיתוח סדרת הרצאות הזיכרון, בארגון, רב ולא פשוט

כפי , ת הוא הפך אותם למותג רב יוקרה ושובהרצאות כור המהפכה ובאמ

  .שמעיד גם האולם הגדוש הערב
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ואמרתי את זה בהזדמנויות קודמות ואני חוזר על כך , אהרן קציר, אני מודה  

 60 -היה גיבור ילדות שלי וסדרת ההרצאות שלו בסוף שנות ה, כל פעם

ך לבכור מה שלימים הפ, כך בצוותא-קודם ברדיו ואחר, 70 -ותחילת שנות ה

השפיעו עלי עמוקות ודחפו אותו לכיוון המדע ונסיעות , המהפכה המדעית

משכונת הרופאים ,  היו האוטובוסים אז62 -ו, נדמה לי, 51' באוטובוס מס

בכדי לשמוע את אהרן קציר , אביב-לצוותא בתל, מקום בו גרנו, של בילינסון

ות של נעוריי באמת החוויות החזק, הם מהחוויות החזקות, ואורחים שלו

בחברה החומרנית שהתפתחה , כי בישראל של היום, מצר, ואני מצר על כך

אינטלקטואלית שפושה בחלקים של -אנטי, כאן והאווירה הפופוליסטית

אנשי מדע ורוח שוב אינם גיבורי ילדות , הציבוריות והפוליטיקאים בישראל

. מצב ישתנהאני רק יכול לקוות כי בעתיד ה. ומקור השראה למיטב הנוער

כמסייעות , ואני רואה את הרצאות בכור המהפכה גם כמסייעות בכיוון הזה

  . גם להנחיל לחברה את ערכי ותובנות המדע והרוח

מטרתן לתת ביטוי , כפי שאני רואה את הרצאות בכור המהפכה אז ועכשיו  

מחשבות ורעיונות שקידמו והם , והכרה רחבה לאותן התפתחויות מדעיות

ת "תנו והאתגרים שהם מעמידים בפנינו ובאמת חורגים מדלמקדמים או

לקיים דיאלוג בין הקהילה האקדמית לגווניה , אמות של הקהילה המדעית

, וזה תמיד חשוב לזכור, אחרי הכל. השונים והציבור שבתוכו היא פועלת

אך תוצאותיו הנם עניינה של האנושות , המדע הוא נחלתם של המדענים

  . כולה

 הבטחה מדעית ולבטים מוסריים בחקר תאי גזע –אה הערב נושא ההרצ  

, בתחום המהפכה הגנטית, רפואיים-היא בתחום המדעים הביו, עובריים

שבעיצומה אנחנו נמצאים ובאמת מביאה לחשיפתם של כמה , ביוטכנולוגית

, תורשה, סוד החיים והמוות. מהסודות הכמוסים של הטבע ויישום שלהם

חילוף למערכות גוף האדם והשיבוט של הכבשה דולי חלקי , תרופות, מחלות

את ההתקדמות העצומה ,  אולי סימל לציבור הרחב יותר מכל1997 -ב

ורק לפני כמה שבועות . ביכולת שלנו לשלט על מניפולציות גנטיות לטוב ולרע
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קראנו בעיתון על מה שנקרא היה שיבוט אנושי שנערך בדרום קוריאה 

ל ההתמיינות של תאי גזע עובריים ובלשונו של ומחקרים שמבקשים לשלוט ע

  . אנחנו נכנסים למטבח של אלוהים, אפריים קציר

אפשר לעצור את ההתפתחות המדעית טכנולוגית ובהקשר זה -אי, אפשר-ואי  

כשהתחילו לדבר , ראוי שנזכור את ראש עיריית בוסטון שכמה שנים אחורה

 מפורשת כי הוא בעירו לא אמר בצורה, בצורה אינטנסיבית על הנדסה גנטית

ירשה אף פעם שתיעשה הנדסה גנטית ותשובתו המוחצת של נשיא הרווארד 

הרווארד לא היתה צריכה לזוז , וכפי שידוע לכולנו. אז נזוז מכאן,  אם כך–

  . מאזור בוסטון

, טכנולוגיות, כאשר אנחנו נמצאים בעידן של מהפכות מדעיות, יחד עם זאת  

באמת מן הדין שיתקיים , כך עמוקות ונרחבות-שיש להן משמעויות כל

עליהם דיון ציבורי מתמיד וחשוב שהחברה תהיה קשובה ותבין את 

ועלינו לזכור את . ההתפתחויות המדעיות על הבעיות והאתגרים שהן מעלות

, זה כאשר אנחנו עוסקים ביישומים מדעיים שגובלים בשאלות חוקתיות

ם בחזית הידע שנותן לנו כוח שבאמת כאשר אנחנו נמצאי, אתיות ומוסריות

  . להשפיע על המצב ועל הסביבה האנושית, לא היה לנו מעולם

מקובל היום . ידי המורשת הביולוגית שלו-נהוג לומר שהמין האנושי כבול על  

שמה שאנחנו היא קומבינציה של תורשה והשפעה סביבתית והמגבלות 

ברים הבסיסיים הגדולים הביולוגיות הן איזה שהיא מעטפת שקובעת את הד

באילו סביבות הוא מסוגל ,  כמה שנים הוא יהיה מסוגל לחיות–בחיי האדם 

מה תכולת , באיזה מחלות הוא יחלה, מה הדחפים הבסיסיים שלו, לשרוד

והייתי אומר . שאלות מסוג זה, מה האינטנסיביות של חושיו, הזיכרון שלו

חיב את החירות שהאדם מצוי עתה באמת בשלב מכריע במאבק להר

שבו , הביולוגית הזאת ובימים האלה אנחנו פותחים צוהר אל עתיד אחר

תינתן בידינו היכולת לשנות חלקים מהמעטפת של המגבלות הביולוגיות שלנו 

אפיון , והדבר ייעשה כנראה באמצעות תכנות מבוקר של גנים והביטוי שלהם

, שניצבת בפנינוחלבונים והתפקוד שלהם וכיוצא באלה והשאלה הגדולה 
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זהירות וגם , החלטיות, האם נדע לעשות את זה בצורה נבונה תוך שילוב ידע

ואלה באמת מההכרעות הקשות . צניעות ומהו העתיד שאנחנו שואפים אליו

כפי , מכיוון שכרוכים בהם, ביותר שבפניהן ניצב המין האנושי מאז ומעולם

ך בטיפול בהן מעלה והצור, מוסריות, אתיות, שאלות חוקתיות, שאמרתי

על טיבן של , מנהיגים, מחשבות מדאיגות על טיבם של מקבלי החלטות

ואני מניח כי בנושאים אלה . על פערים חברתיים וכלכליים, מערכות חינוך

ובאמת אין מתאים ממנו , מישל רבל' פרופ, ואחרים ייגע המרצה שלנו הערב

  . לעשות זאת

 לגנטיקה מולקולרית במכון וייצמן מישל רבל הוא פרופסור במחלקה' פרופ  

. וייצמן לתעשייה-הוא גם מדען ראשי של חברת אינטרפארם בקרית, למדע

רבל נולד ולמד רפואה ' פרופ. 1999הוא חתן פרס ישראל לחקר הרפואה 

נמסרה לי .  ונמצא במכון וייצמן למדע1968 -וביוכימיה בצרפת ועלה לארץ ב

מדעיים שלו ואני לא אלאה אתכם כאן רשימה ארוכה מאוד של הישגים 

  . רשימה ארוכה, אבל האמינו לי, בהקראת הישגים

, תאי גזע עובריים, רבל עוסק גם באתיקה של המדע והביוטכנולוגיה' פרופ  

אתיקה של -ראש הוועדה לביו-התערבות גנטית באדם והוא יושב, שיבוט

- לביוהאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים וחבר הוועדה הבינלאומית 

-רבל מדגיש את ההיבט היהודי גם בביו' ו ובאמת פרופ"אתיקה של אונסק

אז אני משוכנע שנכונה לנו באמת הרצאה מרתקת וכל מה שנותר לי . אתיקה

  .בבקשה, רבל'  פרופ–לומר זה 

אהרן ' באמת כבוד גדול עבורי לפתוח את סדרת ההרצאות לזכר פרופ: מישל רבל' פרופ

 ואני עוד זוכר 68 -כיר אותו כשהגעתי למכון וייצמן בשעוד הצלחתי לה, קציר

שאני לא אשכח בחיי , מכניקה-את ההרצאות שלו והרצאה אחת על ביו

אהרן קציר סימל עבור ' ובעיקר מה שהרשים אותי מחוץ לכל מה שפרופ

היה המכתש על הירח שנקרא על שמו וזה , מדענים צעירים במכון וייצמן

ולם הזה כשאתה היום רואה האדם שולח דברים פשוט דבר שנראה לא מן הע

  . באמת זה פותח חלומות, למאדים
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אביב על הדברים -אני רוצה באמת להודות לרקטור של אוניברסיטת תל  

הדריך , שהזמין אותי? ול אומרים'קצ, אברהם קציר' החמים שאמר ולפרופ

חושב ואני , ביקש מהמזכירה שלו לצלצל אלי פעמיים כל שבוע, צלצל, אותי

  . אין לי ספק בזה, שההצלחה של הסדרה היא כולה שלו

אני רוצה לדבר באמת על תאי גזע עובריים ואפשר לקרוא להרצאה שלי מחוץ   

היא תהיה . חצי ואני צריך להתנצל על זה-הרצאה חצי, לתאי גזע עובריים

לא הצלחתי עם כל , למרות הטלפונים, לא. חצי באנגלית וחצי בעברית

לתרגם את כל השקופיות , המוגבל בעברית,  וכל הידע שלי גם כןהעבודה שלי

שאנחנו נוהגים שחלק , אבל זה גם אולי מסורת של מכון וייצמן, שלי בעברית

חצי כי אני אקדיש -זו גם תהיה הרצאה חצי. מהעבודה שלנו היא באנגלית

  . אתי והמוסרי-חצי מההרצאה לנושא מדעי והחצי השני לנושא הביו

נוהגים . Embryonic stamp cellאו באנגלית , אי גזע עוברייםמה זה ת  

כולנו נולדים מביצית מופרית והתמונה הזאת .  בקיצורES cellלקרוא לזה 

כשהתאים מתחילים להתחלק וזה , היא ביצית מופרית אחרי שלושה ימים

אתם , והעובר האנושי נהפך לבלסטוציסט, עוד יומיים. מצב של שמונה תאים

, אלו התאים שיתנו את השיליה, לראות פה שכבה של תאים מסביביכולים 

זה . ומסה של תאים פנימיים ואלו יתנו בעצם את כל גוף התינוק להיוולד

בשיטות של ההתקדמות , גופי-וכל זה נעשה חוץ, חמישה ימים אחרי ההפריה

, אדם-והיום בבני, כבר בחיות. גופית-הפנטסטית של הרפואה בהפריה חוץ

ויכולים , פוטנטיים-פלורי, פוטנטיים-התאים האלו הם מולטיידוע ש

להתפתח לכל סוגי הגוף שבאדם וניתן להוציא את התאים האלו ולשמור 

תאים שיכולים , זה מה שאתם רואים בצד ימין, אותם בתרביות במעבדה

ושאפשר להקפיא אותם ולהוציא , כמעט בלי הגבלה, להכפיל את עצמם

תאים שאפשר לעבוד אתם כמו עם כל תא . יםאותם מההקפאה כאשר רוצ

  . אחר

, אנחנו מתחילים בביצית מופרית. צריכים קצת להבין את הנומנקלטורה  

כשהזרע נכנס לתוך הביצית וההפריה קיימת והתהליך של ההתפתחות 
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כי בעצם מהתא הזה , זה שלב שנקרא טוטיפוטנטי. האמבריונלית מתחילה

גזע עובריים הם כבר שלב מרוחק יותר תאי . אישה, גבר, יוצא אדם שלם

אדם שלם וזה -בגלל שהם אינם יכולים לתת בן, ונקראים רק פלוריפוטנטיים

יכולים לתת לידה , אלו לא תאים שאם אני אעשה משהו. צריכים להבין

לתינוק שלם מפני שחסר להם התאים שעושים את השילייה ועוד דברים 

ונראה כמה , ת את כל רקמות הגוףהם מסוגלים לת. שנחוצים להריון הרגיל

  . דוגמאות

הם תאי גזע הנשארים בגוף בוגר , שלב יותר מרוחק עוד מהביצית המופרית  

, כי הפוטנטיות שלהם היא יותר מצומצמת, פוטנטיים-ואלו נקראים מולטי

יש תאי גזע של מערכת , למשל. והם יכולים לתת רק סוג מסויים של תאים

אות פה שהתאים האלו יכולים לעבור התמיינות ואתם יכולים לר, העצבים

אבל יש גם תאים כאלו שתאי גזע של . ולתת תאים של מערכת העצבים

וזאת הבטחה ענקית שאולי יהיה אפשרי להחליף השתלות כבד עם , הכבד

יש תאי גזע של השריר וידוע , הכנסה של תאים שמסוגלים לבנות כבד חדש

, מח העצם וזה כבר שנים, תאי דםכמעט לכולכם שקיימים תאי גזע של 

, פוטנטיים-אבל אלו תאים הנקראים מולטי. משתמשים בתאים האלו, בעצם

הנשארים בגוף הבוגר ואינם התאים גזע העובריים שהם יותר גבוה 

וההבדל הזה הוא הבדל . פוטנטיים-בהיררכיה של היפו והם נקראים פלורי

חלוקה כמו שאפשר לראות כי התאים האלו יכולים לעבור , מאוד משמעותי

  .ולתת את כל סוגי רקמות הגוף, להישמר, כאן ולהתחלק

הקבוצה הראשונה שפרסמה על , בעצם. הרבה ניסיונות נעשו והרבה בישראל  

אישקוביץ אלדור ' תאי גזע עוברי בבני אדם היתה קבוצה אמריקאית שפרופ

 בהדסה עין ר רובינוף שהיום"וקבוצה אחרת שבו ד, מהטכניון היה שותף לה

שלוש . בירושלים, ר בנבנישתי"יש לנו עוד קבוצה של ד, כרם היה שותף להם

קבוצות מחקר מאוד מתקדמות בעולם אבל לא הכל התחיל עם תאי גזע 

בעיקר של ,  שנה חוקרים תאי גזע של חיות30כי כבר , הומניים או של האדם
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, זע עוברייםאבל הרבה יותר חשוב אולי לעשות את זה עם תאי ג. עכברים

  . לסיבות שאני אסביר, מהאדם

הדרך שיכולים . שוב פעם יש לכם פה את התאי גזע ואיך מוציאים אותם  

לתת , אני לא אכנס פה לפרטים והתאים האלו יכולים להתחלק, לגדל אותם

ואתם יכולים לראות פה , איברי המין וכן הלאה, כליות, מוח, לבלב, תאי כבד

  .תאיםתא עצב שהתפתח מאותם ה

זאת אומרת אפשר לקרוא , לתאי גזע עובריים יש פוטנציאל רפואי אמיתי  

זה לא מחקר שלוקחים תאים מעוברים . למחקר הזה ללא ספק מחקר רפואי

יהיה אפשרי לרפא מחלות שהיום הן . יש באמת מטרה רפואית. ומשחקים

 דגנרטיביות שבו-פגיעה בחוט השדרה ומחלות נוירו, למשל. חשוכות מרפא

ואני , ידי השתלה של תאי עצב או תאי גליאה-מערכת העצבים מתנוונת על

לא להחליף את כל , אפשר יהיה לרפא אולי אוטם שריר הלב. אתן לכם דוגמה

אלא להחליף טלאי או להכניס טלאי של תאי שריר הלב שהכירורג , הלב

יתפור בתוך דופן הלב ובצורה הזאת הטלאי הזה יחליף את הקטע של הלב 

כי בסכרת חסרים תאים , אולי החלום הכי מאלף הוא ריפוי של סכרת. מתש

שמייצרים אינסולין ויהיה אפשרי לייצר תאי לבלב המייצרים אינסולין 

במעבדה ולהשתיל אותם אולי תחת העור של החולה ובחיות הדבר כבר נעשה 

, אצל האדם כנראה יש עוד קשיים. והוכח שהוא מצליח לרפא את הסכרת

  . דרך כבר ברורהאבל ה

ההשתלות שהזכרתי יש צורך בתאי גזע עובריים , אבל ליישום טיפולים אלו  

, 1999ומאז . אפשר לעשות את זה עם תאי גזע עובריים מחיות-אי. מהאדם

נעשו המון ניסיונות עם תאי גזע הומניים שחזרו על הרבה ניסיונות קודמים 

מאות שנתתי לכם פה הן עם חיות והוכיחו שבאמת הדבר הזה אפשרי והדוג

בעצם באים , רוב התאי גזע העובריים מהאדם. דוגמאות שיש להן בסיס

כלל מעוברים -בדרך. מאותם הבלסטוציסטים של חמישה ימים שראיתם

כאלו שנקראים עודפים ונשמרים קפואים , גופית-אחרי טיפול להפריה חוץ

ים בערך אבל צריך לדעת שצריכ. וההורים כבר בעצם לא צריכים אותם
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, אולי הדברים יעלו, מנת להוציא שורה אחת של תאי גזע-על, כעשרה עוברים

  . אבל כרגע היעילות היא עוד לא טובה מספיק, יהיו יותר יעילים בעתיד

, אנחנו לפני מהפכה ברפואה וכבר מתחילים לקרוא לזה רפואה מתקנת  

Reparative medicine .או איננו ומתארים איך אדם שיושב בכיסא גלגלים 

הוא , ידי הנדסה גנטית ותאי גזע שאתם רואים פה מהעובר-על, יכול לזוז

  . יוכל לשחק טניס ולהיות אלוף ולחזור לפעילות שלמה

גם קבוצה אמריקאית וגם קבוצה , בצד ימין דווקא מאמר של שתי קבוצות  

שלקחו תאי גזע , שפיתחו תאי גזע, חור מהנדסה-רובינוב בן, ישראלית

ם והפכו אותם לעצבים ולתאים אחרים של המוח והדבר הזה הוא הומניי

בעצם שלב בדרך אל יישום רפואי והייתי רוצה לקחת כעשר דקות להסביר 

  . לכם מה אפשר לעשות

זוהי מחלה שבו העצבים . אני עובד בעבר על מחלה שנקראת טרשת נפוצה  

פת ומסביב לה יש בכחול מעט, תא עצב, אתם רואים פה עצב, שבמוח

מעבר למעטפת , ההולכה החשמלית קופצת מנקודה לנקודה. המיילין

אם יש . הליפידית הזאת וככה בעצם אנחנו יכולים לתפקד באופן נורמלי

אז ההולכה החשמלית היא הרבה , כמו שאתם רואים כאן, פגיעה במיילין

  . יותר איטית

התחלה של וב, אימוני-ידי תהליך אוטו-במחלה הזאת יש הרס של המיילין על  

וזה בגלל שיש לנו . זמנים שבו המחלה נעלמת, יש התקפים והטבות, המחלה

זה לא בדיוק כמו שהיה ? אתם רואים, תהליך בגוף של תיקון אותה המיילין

התיקון הזה איננו , אבל לאחר זמן. יש מעטפת מיילין, אבל זה, בהתחלה

בהדמיה , MRI -ב, אתם יכולים לראות פה. פועל והעצב נהרס לחלוטין

את אותם הכתמים שמראים את , מגנטית של גולגולת של חולה טרשת נפוצה

  . האזורים שאיבדו את המיילין

נדבר , פיתחנו ואחרים במכון וייצמן במקרה יצאו שתי תרופות במכון וייצמן  

יש לנו פה למשל את ציר הזמן של . שיכול להאיט את המחלה, רביף, על שלי

פעילות בהדמייה מגנטית ולאט לאט יש הידרדרות יש , יש התקפים, המחלה
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אפשר להאיט את זה וגם אולי למנוע , אם מטפלים עם התרופה. נוירולוגית

אפילו תקופה ארוכה שיהיה הרעה קלינית ושהמחלה עוד לא עוברת את הסף 

אתם יכולים לראות פה שהזרקה של התרופה באמת מאיטה את . הקליני

כשיש עוד , ל זה פועל רק בשלב הראשוןאב. ההידרדרות הנוירולוגית

כרבע מיליון , 2003 -זה מאיט את המחלה והיום ב. מיילינציה אפשרית

שאת , חולים בעולם מקבלים את אותה תרופה שזו בעצם אינטרפרון בתא

עשינו את ההנדסה ,  והיה לנו מזל שנבנה פה מפעל1980 -הגן שלו בידדנו ב

וזאת ,  מייצרים את האינטרפרון בתאהגנטית באינטרפארם של חברת סרונו

אתם יכולים לראות פה תאים מהונדסים , אבל זה סיפור אחר. התרופה רביף

  . שמייצרים את האינטרפרון בתא ופה פרמנטו שבו מגדלים אותם

כדי לשאול את השאלה האם יש אפשרות גם , אני רק מספר לכם את זה  

אלא לתקן את הנזק , לא רק להאיט את המחלה, לגרום לתיקון המיילין

אדם שכבר נפגע והוא , כמו על התמונה שראינו, כי אם יש לנו. שכבר קיים

האם נוכל לתקן לו ולהחזיר לו , מרותק על כיסא גלגלים או לא יכול לזוז

וזה יכול להיעשות , ידי תיקון של המיילין-על, באמת את היכולת של תנועה

הליך בניית המיילין או להשתיל ת, אם אנחנו מצליחים לזרז את המיילינציה

. שמסוגלים לייצר את המיילין הזה, לתוך המוח של החולה תאים בריאים

. והם יכולים לבוא מתאי גזע עובריים או מתאי גזע של מערכת העצבים

  . והתאים האלו נקראים אוליגודנדרוציטים

. יםהוא שולח שלוחות ועוטף את העצב, הנה אוליגודנדרוציט. קצת ביולוגיה  

אתם יכולים לראות פה את השכבות השונות של המיילין והאקסון של העצב 

אם יוצאים מתאי . כמובן שגם המיילין נהרסת, בתוכם וכשהתא הזה נהרס

אם , ואתם פשוט. יש שלבים רבים עד שמגיעים לאוליגודנדרוציט הבשל, גזע

יש יכולים לראות שהתאים נראים מאוד פשוטים בהתחלה ו, לא ביולוגים

להם יותר ויותר שלוחות כמו עץ כזה ובסוף השלוחות גם מייצרות את 

המעטפת המיילין ובצורה הזאת אנחנו יכולים לעקוב אחרי התפתחות 

אותם התאי גזע של מערכת העצבים אפשר להשיג אותם משני . התאים
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אבל אנחנו יודעים שהם קיימים גם , פה זה מוח של עכבר, או ממוח. מקורות

ם ואלו תאי גזע בוגרים ואין להם את כל היכולת של התאים במוח האד

  .היותר צעירים

, המקור השני שעליו אני רוצה לדבר הערב הוא מאותם התאי גזע עובריים  

לבנות מה שנקרא , שניתן בשלבים שונים לגרום להם לעבור התמיינות

יינות ועם פקטורי גידול לגרום להם לעבור התמ, כדוריות עצביות, נוירוספירז

אתם רואים את זה פה . ובמעבדה לקבל את הסינתזה של חלבוני המיילין

שמסוגל לזרז את , 6אינטרלוקין , יש לנו חומר שרק ארמוז עליו. בסגול

התהליך ואנחנו משלבים את החומר הזה עם תאי גזע עובריים וההתפתחות 

, שאתם רואים פה בירוק, מתאי גזע עובריים של תאים בוני אמיילין

אלו תאים . היא אפשרית, נקשרים לתאי עצב שאתם רואים פה באדוםש

שהתחלנו מתאי גזע שיכולים להתפתח לכל סוגי תאי הגוף והצלחנו לגרום 

התא הענק הזה ששולח שלוחות לתאי עצב , להם לבנות את האוליגודנדרוציט

  .6ובונה את המיילין ואנחנו יכולים לזרז את התהליך עם האינטרלוקין 

בלי , אלו תאים קטנים, צת להראות לכם את התאים יותר מקרובפה ק  

אתם יכולים לראות כמה יותר גדול . ואלו תאים עם התרופה שלנו, התרופה

יש לכם את , פה אולי אפשר להתרשם בחום. אנחנו יכולים בעצם להגיע

אתם יכולים לראות פה שבמצב , העצבים ובירוק את התאים בונים מיילין

אפשר לקבל תאים , עם פקטורי גידול שהיו ידועים לפני זהרק , הנורמלי

, לעומת זה. יש הרבה חום שחשוף, אבל הם לא מכסים את העצבים, רבים

אנחנו יכולים לגרום לעלייה מאוד משמעותית של מספר התאים , עם התרופה

  . שמכסים עכשיו באמת את כל העצבים

כאן היא , יש צביעה, יליןואם רוצים להיות בטוח שבאמת יש סינתזה של המי  

במערכת הבקרה ועם התרופה שלנו אנחנו יכולים , שוב פעם,  נראית באדום

  . לראות שבאמת מיילין מסונתזת לאורך העצבים

נתתי לכם דוגמה אחת והייתי יכול לתת לכם הרבה דוגמאות של הבטחה   

והסברתי שאפשר לשלב . מדעית לטיפול במחלות עצבים כגון טרשת נפוצה
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 וגם פקטורי גידול 6ין הטכנולוגיה של תאי גזע עובריים והאינטרלוקין ב

אם אנחנו , יש הרבה שנחוצים כדי לכוון את התאים לכאן או לכאן, אחרים

של , צריכים להשתמש בהרכב אחר של תאי, רוצים תאי שריר או תאי לבלב

  . פקטורי גידול

אי גזע הומניים לנסות עם ת, אני חושב בעתיד הלא רחוק, ואפשר יהיה  

הולכות , כי הטכניות האלו עוברות, מוח האדם, השתלות לתוך מח האדם

היו מאמרים . השיטות עוד משתפרות, 2001 -היו מאמרים כבר ב. ומשתפרות

, כמו שהראיתי לכם, השיטות עוד משתפרות וניתן לפתח, 2001 -כבר ב

ו גם יודעים ואנחנ, 6ידי האינטרלוקין -אוליגודנדרוציטים מתאי גזע על

אני לא אדבר על זה ,  מסוגל לתקן עוד מחלות נוירולוגיות6שאינטרלוקין 

סיבוכים של , למשל, אבל זה התקווה הגדולה שלנו לטיפול בסכרת, הערב

כך שכל . סכרת שבו גם המיילין נהרסת ויש נוירופטיות במערכת הפריפרית

  . תשל הבטחה מדעי, אם אתם רוצים, זה אפשר לשים בקטגוריה

  . עכשיו נעבור ללבטים המוסריים  

, אולי זה יעבוד, כי כל זה מאוד יפה, הדיון המוסרי על תאי גזע עוברי מהאדם  

טכנולוגיה ירוויח כסף אולי חולים יהנו -אולי מפעל ביו, אולי זה לא יעבוד

, אבל האם מותר אפילו למטרות רפואיות כגון תיקון רקמות פגומות, מזה

עוברי מבחנה ובכך להפסיק את , אים מעוברלקחת ת, עקב מחלה

כי . זה בעצם השאלה שכולם שאלו את עצמם. התפתחותם ולבטל את קיומם

, ברגע שאני לוקח את התאים של המסה הפנימית של הבלסטוציסט הזה

גופית -אני לא יכול עכשיו להשתמש בו להפריה חוץ, הבלסטוציסט הזה

  . שלו נגמרהההתפתחות . ולהכניס אותו לרחם ושיתפתח

איך אנחנו בעצם יכולים . אדם-זה בן. אני הורג, יש אומרים, ולכן אני בעצם  

התשובה אינה . וכמובן שאין תשובה פשוטה? להתמודד עם השאלות האלו

פשוטה והיא תלויה בשאלה האם אנחנו חיים בעולם של תרבות פלורליסטית 

עקרונות כבוד  –יש האומרים . אוניברסלית, או תרבות אוניברסליסטית

- לכל בני האדם ואי, לכל המדינות, האדם צריכים להיות זהים לכל החברות
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אני חושב שאם היינו חיים בעולם . אפשר שהוא יתנהג ככה והוא יתנהג ככה

היה לנו מאוד קשה וגם הניסיון שהיה עם משטרים , טוטליטרי כזה

לנו רושם כך השאירו -טוטליטריים שרצו שכולם יהיו אותו דבר אינם כל

  . טוב

לכן אני הרבה יותר קרוב לדעה שאנחנו חיים בעולם פלורליסטי ושבו כל   

בעצם מאפיינת את המדינה שבה היא , כל פילוסופיה, כל דת, תרבות

ידי הדת והפילוסופיה של רוב -המדינה בעצם מאופיינת על, מתפתחת ולהפך

קר רפואי על וקיימות דעות שונות בעולם האם האתיקה מתירה מח. תושביה

תאי גזע עוברי מן האדם והדעות האלו תלויות בהשקפות פילוסופיות 

  . על מעמד העובר, הרבה פעמים דתיות, ואתיות

 הוועדה 2001 -ב. לאומית-אני רוצה להתחיל דווקא בניסיון שלי ברמה הבין  

ו שאני חבר בה כבר די הרבה שנים "אתיקה של אונסק-לאומית לביו-הבין

ח על שימוש בתאי גזע "ה ממשפטן אנגלי וממני לכתוב דוביקש, עכשיו

אני יודע שיש פה הרבה אנשים , עובריים במחקר תרפויטי ומי שרוצה

ו או "חות האלו או באתר של האונסק"יכולים להסתכל על הדו, מומחים

שאני אזכיר לכם גם כן עוד , אתיקה של האקדמיה-באתר של הוועדה לביו

 שאני מאוד ממליץ עליו ומי שמחפש  web-side ,web-side -פעם אחת את ה

  .  והשם שלי וימצא אותו Bio-ethics committeeח הזה יחפש "את הדו

 כל חברה יש לה זכות וחובה לדון בנושאים האלו –ח הזה אמר "הדו  

. ולהחליט על הנושאים האתיים שהיא בעצם פוגשת או שהיא נמצאת מולם

מכירה שמחקר על תאי גזע , ו"ה של אונסקאתיק-לאומית לביו-והוועדה הבין

מנת לזכות איזה עמדה -הוא נושא שעליו רצוי שיהיה דיון על, עוברי מהאדם

עמדה שיכולה גם להיות בעצם לא לעשות , החברה הספציפית הזאת תיקח

אנחנו הכרנו בפלורליזם שוודאי יש מדינות שלא יעשו בהן את . את המחקר

. ן יתנו את האפשרות לעשות את המחקרהמחקר הזה ומדינות אחרות שכ

להפיק תאי גזע , והנה רשימה לא שלמה של מדינות היום שבו אסור להוציא

לא אקרא את , אירלנד, נורבגיה, שווייץ, קודם כל,  צרפת–עובריים מאדם 
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כי הם אוסרים , אני אחזור אליו הוא מאוד מעניין, המקרה של גרמניה. כולם

מנת שהרופאים שלהם יוכלו -על, ייבא תאיםאבל הם מאפשרים איכשהו ל

 רק אם –ספרד מתירים אבל אומרים ". גוי של שבת"-ליהנות מהעבודה של ה

אז מתקשים מאוד להוציא את , העובר בעצם אין לו חיות ואם התאים מתים

זה . הברית יש גם איזה צביעות מסויימת-בארצות. התאי גזע העובריים

, אבל זה מותר לסקטור הפרטי, פדרליאסור לחוקרים המשתמשים בכסף 

  . אם יש לך כסף פרטי

יש מספר מדינות שבו השימוש בתאי גזע עוברי אדם וההפקה , לעומת זה  

ראש . מותרת בחוק, נומררי זה עודפים-סופר, שלהם מעוברים עודפים

אני ממש מלא התפעלות על , וראשונה אנגליה והיא באמת הדוגמה שלנו

, ישראל, יוון, פינלנד, דנמרק, קנדה, בלגיה. גליהחוכמה של המשפט האנ

איטליה היתה אבל עכשיו הם הוציאו או הם רוצים , איטליה זה כבר לא נכון

זה יפגע . גופית-להוציא חוק חדש שיאסור להקפיא עוברים בכלל בהפריה חוץ

אבל זה גם יפגע כמובן במחקר על תאי , גופית למטרות הולדה-בהפריה חוץ

כי אם אין עוברים עודפים מוקפאים שההורים אומרים אנחנו , גזע עובריים

אז אפשר . אז בעצם לא יהיה אפשרות לעשות אותם, נותנים אותם למחקר

, הולנד, יפן. קוריאה דווקא התחזקה. להוציא את איטליה מהרשימה

  . חלק מאוסטרליה, שבדיה, סינגפור

 נושאים עיקריים עכשיו אני רוצה לעבור אתכם על שלושה ארגומנטים או  

  . טענות בעד ונגד. כדי לבסס את הדיון הפלורליסטי הזה

איזה . לפני השרשה ברחם, יש הפוטנציאל של עובר מבחנה, קודם כל  

? מה אני אומר, לא, כמעט כל אחד מאתנו, באמת. פוטנציאל יש לעובר הזה

אין אפשרות אחרת היום . מוצאו מבלסטוציסט, כל אחד מאתנו, שטויות

עובר מבחנה יש לו פוטנציאל להיות , לכן. אלא דרך בלסטוציסט, א לעולםלבו

כל . הפוטנציאליות הוא בעצם המשכית. אדם וזה מה שאנשים אומרים-בן

אבל אפשר גם לומר משהו . אדם-פעם היה עובר ולכן העובר הוא בן, אדם-בן

, בעבט. אדם-כי לא כל עובר יש לו פוטנציאל להיות בן. נגד הארגומנט הזה
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, נכנסות לרחם. אנחנו יודעים שרק חצי הביציות המופרות גורמות להריון

 של הביציות המופרות בגוף 50%. עוברים השרשה לתוך הרחם ומתחיל הריון

כך שלא כל ביצית מופרית , נפלטות ונעלמות, אישה בצורה נורמלית וטבעית

  . אדם-נהפכת לבן

אז הפוטנציאל של אותו , פיתגו-אם אנחנו מדברים על תהליך ההפריה החוץ  

נגיד שההורים . עובר במבחנה הוא תלוי בהחלטה של ההורים להתחיל הריון

 את –הם יכולים להחליט , באו והם רצו תאומים ועוד איזה ילד וקיבלו

אנחנו בעצם לא רוצים , העוברים הנוספים שנוצרו ושהם מוקפאים כרגע

לפחות לא לפי החוק , אותם ואין אפשרות לתרום אותם למישהו אחר

, תסתכל מה שהבן שלך עשה,  הנה–אז מישהו יכול לבוא ולומר לי . הישראלי

ר אריאל רבל ואני מאוד גאה "אולי חלק מכם ראו בטלוויזיה את ד, באמת

הם הצליחו להיות השיאנים בעולם שלהוליד ילד בהפריה . להיות האבא שלו

אז זה הזוג . ה בהקפאה שנ13 –גופית אחרי הכי הרבה זמן בהקפאה -חוץ

אמרו ,  שנה אחרי זה13, גופית- שנה באו לטיפול הפריה חוץ13שבאמת לפני 

אנחנו ,  יש לנו עוברים מוקפאים–אמרו , החולים- אולי עוד ילד וחזרו לבית–

  . רוצים עוד ילד וזה הצליח

 שנה היה לי 13 לפני –אבל לא כולם רוצים את זה ויש הורים גם שאומרים   

תשמרו , אין לי מה לעשות, אני באמת עכשיו לא רוצה עוד ילד, םעוברי

  ?  מה לעשות אתם–חולים שואל -אחרי חמש שנים בעצם הבית. אותם

, כלל באנגליה-כך שזה תלוי בהתחלה של ההורים ואחרי חמש שנים בדרך  

בישראל שומרים אותם אבל יום אחד יצטרכו , הם מושמדים, בעיקר

חולים לא מזמן -היה גם איזה אסון בבית, קוםלהשמיד אותם כי אין מ

, שהאוויר נוזל ששומר אותם בהקפאה התנדף והרבה מהעוברים האלו נהרסו

  . כך שהגורל שלהם זה מה שאני מתאר

אפשר להשריש , גופית-גם צריך לדעת שלא כל עובר שנעשה בהפריה חוץ  

 תאומים או שבו יש הרבה, מרובים, רוצים למנוע בעצם הריונות רבים. אותו
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, ויכולים גם לעשות סלקציה של עוברים שהם יותר בריאים, אפילו שלישיות

  . מכל מיני סיבות שאין לי זמן להיכנס בהן

העובדה היא שההפריה החוץ גופית גורמת לייצור יותר מדי עוברים ממה   

הוא בעצם , מנת להוליד-על, במרכאות כפולות" להשתמש"שהורים יכולים 

גדות הכנסייה הקתולית להפריה החוץ גופית כי הכנסייה הבסיס של התנ

, הקתולית עד היום אוסרת הפריה חוץ גופית אפילו לזוג עקר שאין לו ילדים

  . אסור להשתמש בשיטה של הפריה חוץ גופית, עדיף שלא יהיה לכם ילדים

,  מרגע ההפריה–הכנסיה הקתולית אומרת . הנושא השני זה מעמד העובר  

כאדם לכל , Person-ו זכויות אדם מלאות וצריך לכבד אותו כיש ל, העובר

אבל . ייחודי, הוא כבר אדם פרסונלי, יש לו תעודת זהות, יש לו כתובת. דבר

נגיד חמישה , כי עובר בשלב הזה, מבחינה ביולוגית,  קשה–אפשר לומר 

אני בהרצאה , הוא עוד יכול לתת שני תאומים ושני תאומים, או פחות, ימים

ת יכול להסביר שאין לנו הכתבה גנטית ותאומים גנטיים הם בעצם אחר

אבל לא דמיון , אמנם עם דמיון. כל אחד הוא אישיות לחוד, אנשים שונים

אז איך אפשר לקרוא לזה , אדם ייוולדו-אם מעובר אחד ששני בני, ולכן. מלא

Person ,לי יש קושי עם זה והרבה אחרים יש להם גם קושי עם זה? ייחוד.   

בעצם , ביהדות יש לנו עמדה אחרת שהיא היתה העמדה המקורית  

גם קיבלה את , 17 -ההיסטוריונים יודעים שהכנסייה הקתולית עד המאה ה

. העמדה היהודית המסורתית שזכויות האדם נרכשות באופן פרוגרסיבי

המסורת היהודית תמיד גורסת שחיי האם יותר חשובים מחיי העובר ואם 

חייבים , לא רק מותר להפסיק את ההריון,  חיי האםהעובר מסכן את

.  עדיף שניים ימותו מרצח–הכנסייה הקתולית אומרת . להפסיק את ההריון

 ככה רצה –ואם האם והתינוק ימותו , אסור, זאת אומרת לא לעשות הפלה

, בלידה. היהדות לא גורסת ככה ואומרת שאין לעובר זכויות עד הלידה. האל

  . פילוסופי ודתי, זה הבדל עקרוני. לו זכויות מלאות של אדםיש , אחרי הלידה

הוא איננו , גופית-בהפריה החוץ, IVF-ה, יש גם בהלכה שהעובר במבחנה  

אז ככה גורסת , זה דבר שאפשר להתווכח עליו. שונה במעמדו מתאי גזע
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 יום אחרי 40.  יום40יש גם  באסלם וגם ביהדות סיפור של . ההלכה היהודית

כנוזל ואין לו עוד מעמד של ייצור , בעצם העובר נחשב כמים,  ההריוןשהתחיל

העברית לא עוזרת לנו כי אין לנו מילה כמו באנגלית , בעצם. אפילו כעובר

Embryo ,ו, לשלבים המוקדמים-fetus ,בעברית יש לנו . לשלבים המאוחרים

ם לא זה ג,  אולי צריך לדבר על ביצית מופרית–אז יש שאומרים . רק עובר

אולי יום אחד מישהו באקדמיה הלשון יצטרך לחשוב איך להמציא , נכון

  . איזה שם יותר טוב

גופית הוא בעצם תלוי -כבר הזכרתי שהמעמד של הבלסטוציסט בהפריה חוץ  

בהחלטה של ההורים אם הם רוצים להשריש אותו ברחם ולהתחיל הריון או 

  . לא

, לא להוליד. ר מראש למחקריש הרבה שאלות לגבי האם מותר לייצר עוב  

כי העובר , זה אני חושב שרובם היו אומרים שלא לעשות את זה. אלא למחקר

, להולדה, גופית-להפריה חוץ, IVF-שהוא נוצר ל, ייהפך לאמצעי ולא לתכלית

אם הוא לא . אדם-אנחנו רוצים בעצם להוליד בן, אז הוא נוצר כתכלית

אבל אם מראש אני . משהו אחרלתרום אותו ל, אז אפשר להשתמש, מצליח

אבל גם על זה יש ויכוחים . אז הוא בעצם אמצעי, מייצר אותו ככה

  . פלורליסטיים

זה ברור . השאלה השלישית זה החשיבות האתית של המטרה הרפואית  

נגיד אם אני יכול לומר שעם תאי גזע עובריים אני יכול , שלהציל חיי אדם

. ידי הריגה של מישהו אחר- את זה עלאני לא יכול לעשות, להציל חיי אדם

אפילו אם אין מעשה של , החובה להציל חיים היא חשובה, זאת-אבל בכל

פיקוח נפש הוא בעצם דוחה הרבה לבטים מוסריים והדעה , וביהדות, להרוג

אוסרים , הרבה פעמים אנחנו עושים משהו, היהודית היא שסייגים מחמירים

אבל אם יש מטרה . זה לא מריח טוב, כי זה לא נשמע טוב,  אה–אותו 

  . אפשר לשים את זה הצדה, רפואית

אפשר להתיר גם את , ואולי בגלל זה. אין צורך להקים סייגים מחמירים  

כמו , התרומה של אותה ביצית עודפת שההורים כבר אינם רוצים אותה
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גם פה יש לנו בעצם עובר שאין לו , שעושים תרומה של אבר מאדם מת

ולכן , לכמה דעות מת, הוא בכל הדעות מת או לא לכל הדעות, פוטנציאל

  . מותר לתרום אותו במטרה להציל חיים אחרים

המחקר הוסדר בישראל לפי המלצות הוועדה ? מה המצב החוקי בישראל  

ח " דו2001 -שפרסמה ב, אתיקה של האקדמיה הלאומית למדעים-לביו

 משרד הבריאות עם מיוחד בנושא הזה והם התקבלו בוועדת הלסינקי של

גופית -וההנחיות אומרות במסגרת טיפול הפריה חוץ. אולי שינויים קטנים

וזאת , תותר תרומת עוברים עודפים אשר אינם מיועדים עוד להשתלה

התרומה תינתן בתהליך של הסכמה . במפורש לצורך מחקר רפואי בלבד

 בין הצוות צריך להיות הפרדה. תוך שמירה על כבוד וחירות התורמים, מדעת

גופית לבין הצוות העורך מחקר על תאי גזע -הרפואי האחראי להפריה החוץ

  . הפרדה של צוותים, עובריים וזה כמו בתרומת איברים

כמו , זה חשוב ואפילו אם יש ייצוא וייבוא, אין לקנות ולמכור עוברי אדם  

אסור להוציא עוברים ככה , אז זה תאים ולא עוברים, שכבר רמזתי

להקפיד על ציווי הצדק והשוויון בגישה להישגי . למטרות האלו, נהמהמדי

  . אלו כללים מאוד חשובים. הטכנולוגיה הרפואית

ויש להסביר את הבסיס המוסרי להורים שתורמים שהחלופה לתרומה של   

עוברים עודפים היא השמדה או שמירה בהקפאה לעד ושלפי היהדות וגם 

ושמעמדו לפני ההשרשה תלוי , ת אדםהעובר רוכש בהדרגה זכויו, האסלם

כבר ,  יום ועד הלידה חיי האם קודמים40בהורים ויש הסיפור הזה של 

נפש כי בעצם -וגם להסביר את החשיבות של פיקוח. אמרתי את כל זה

  . כמו שאמרתי, התרומה היא למטרה של מחקר רפואי

, ד הפלותהנשיא בוש מאוד שמרני והוא נג. עכשיו בעולם יש פולמוס על זה  

 שרק תאים שכבר קיימים 2001 -והוא החליט ב, נגד בעצם הרבה דברים

אבל לא אכפת לו , מותר להשתמש עם כסף פדרלי, 2001בתאריך של אוגוסט 

- שורות של תאי גזע הומניים ב72 -יש כ. מה שנעשה בחברות פרטיות

Registryהשנה, ועשרה מהם בישראל ועכשיו, בבסיס הנתונים הזה,  הזה 
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הם לא טובות , התבשרנו שרוב התאים האלו בעצם הם לא כשרות, הזאת

דבר . או מישראל,  עשרה בישראל– 15 - טובות ומתוך ה15למחקר ורק 

  . המראה עד כמה אנחנו בעצם חשובים היום בשטח הזה של המחקר

שיש לו את החוק ייבוא תאים והם החליטו , רציתי להזכיר גם את גרמניה  

ושבאים ממדינות שבהן יש פיקוח , ק תאים שנעשו לפני זהר, 2002שאחרי 

אני עבדתי הרבה עם השגרירות , מותר והם בדקו אותנו היטב היטב, אתי-ביו

הגרמנית וכמובן הקולגות שלי והם החליטו שאפשר לייבא את התאים האלו 

  . אולי עוד מאחרים, הרשקוביץ' מפרופ, ם"החולים רמב-מבית

אז נעשו תאי גזע מעובר , להוסיף לפולמוס הזה, 2004, וכמו שכבר הוזכר  

, זאת אומרת בלי הריון כמובן, בחמישה ימים אחרי השיבוט, שעבר שיבוט

והנה עושה רעש גדול , עוד לא הצליח, זאת דבר שעוד לא נעשה-אבל בכל

  . בעולם

אבל שיטת , כבר אמרתי שהשימוש בתאי גזע עוברים אינו דורש שיבוט כלל  

ידי מערכת החיסון של -יה לאפשר הכנת רקמות שלא יידחו עלהשיבוט עשו

צריכים לדעת ששיבוט לתאי גזע נקרא בסלנג המדעי שיבוט . החולה

ומבדילים אותו משיבוט . זה לא שם טוב אבל זה מה שהתקבל, תרפויטי

  .להולדה, לרבייה

זה לעשות בנק של מאות תאי גזע עובריים שגם אז אפשר , יש גם אלטרנטיבה  

אבל אין ספק שהצלחה של שיבוט , עשות התאמה בין החולה ובין השתלל

אז ? יש לי זמן, אולי בגלל קוצר הזמן. יכול באמת להביא משהו גדול מאוד

  . זאת את הטכנולוגיה של השיבוט-אני אסביר בכל

זה אחד מהדוגמות , כי כל תא חי מכיל כל החומר הגנטי. הכל התחיל מהגזר  

 DNA-ה, בגוף של כל בעל חי או צומח, א חי בגוף שלנוכל ת. של הביולוגיה

בעצם יש לו את כל האינפורמציה הגנטית ובאמת בצמחים ניתן לשחזר , שלו

אז מצליחים לעשות , כי יש לו את כל האינפורמציה, צמח שלם מתא בודד

החומר הגנטי בתא גוף יכול , אבל ביונקים. גזר שלם עם גבעול ועם שורש

אפשר לקחת תא אחד ולבנות ממנו -אי. התפתחות עובריתלהדריך ביצית ל
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אבל אפשר להכניס את התא הזה לתוך ביצית , אדם-עכבר או כלב או בן

, ובצורה הזאת האינפורמציה הגנטית, שממנו הוציאו את החומר הגנטי שלה

חי שלם -להתפתח לבעל, זה עוד מאוד קשה, יוכל במקרים בודדים, כמו בגזר

, למשל. חי עם מטען גנטי זהה לתורם התא-לידה של בעלוזה יכול להביא ל

מצד אחד מוציאים את החומר הגנטי שלה ומצד שני מכניסים , הנה ביצית

ואם התא הזה בא נגיד מעכבר שחור ומכניסים את הביצית הזאת שבאה , תא

ייוולדו עכברים שחורים זהים גנטית למי שממנו התא נלקח , מהעכבר הלבן

רסם של דולי וגם של הקוריאני שעכשיו עשה את התאי גזע וזה הסיפור המפו

  . אותו קוריאני הצליח לראשונה לשבט עכברים, הומניים

 יאפשר אולי להשיג רקמות שיבוט להפקת תאי גזע עובריים ללא הריון  

הנה אפשר . ידי מערכת החיסון של החולה-ה עללהשתלה בלי חשש של דחי

צית שממנה הוצא לקחת תאים מאדם נגיד עם פרקינסון ותא אחד יוכנס לבי

בלסטוציסט יתקבל ויוציאו תאי גזע שיתפתחו , החומר הגנטי של הביצית

יכולים פכו לתאי עצב שיני שורות תאים וחלק של התאים יהבמעבדה לכל מ

שבו השתילו תאים , זה בעצם מוח של חיה, להשתיל אותם במוח של האדם

 !שמייצרים את החומר דופה שחסר בחולי פרקינסון וכבר זה נעשה בחיות

נעשה כבר עם תאים , סוןהשתלה של תאי גזע עובריים מחיות לטיפול בפרקינ

שלא יהיה דחיה כניס אותם לאותה חיה וכדי לה, מעוברים משובטים

  . אימונית

, תפרסם בשנה שעברהזה ה, אין לי זמן להיכנס, אתם יכולים לראות פה  

תיקון של . יים וגם עם התאי גזע המשובטיםירידה גם עם התאי גזע הנורמל

החלט הבטחה אבל ב, עוד לא באדם, אמנם מודל בחיות, פרקינסוןמחלת ה

  . מדעית

בקשר לשיבוט רפואי להפקת ,  בעולם,לא יאומןיש פולמוס , זאת-אבל בכל  

,  המאוחדות אין להן מספיק לעשות בעיראק ואצלנואפילו האומות. תאי גזע

. ית לאסור שיבוטלאומ-רוצים לעשות אמנה בין, אז הם מחפשים עבודה

ויש על זה די הרבה הסכמה כי השיטה , אמנם הם אומרים זה שיבוט להולדה
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שיטה כי , היום הוא היה ממש פושעא פועלת ומי שהיה משתמש בו באדם ל

אסור להשתמש , ות בחיותשלא הוכחה כטובה בחיות והיא עושה הרבה בעי

שהיו היוזמים של , צרפת וגרמניה. אומריםאבל זה לא מה שהם . באדם

,  להולדהטנאסור קודם כל את השיבו בואו –אמרו , האמנה הזאת

Reproductive cloning ,ות ל זה לא אומר שמותר לעשאבCloning לתאי 

  . Other forms of cloningמה שהם קוראים , גזע

הברית של -וזה שוב פעם ארצות, הברית בעצם רוצה איסור מוחלט-ארצות  

קלינטון בכלל לא היה בכיוון הזה וגם הסנאט , בוש ולא של קלינטון

אבל , מצב עוד לא ברוראז יש ,  מסכים עם בוש בנושא הזההאמריקאי לא

גם לתאי גזע , Cloning-ל כל מחקר שמכוון ל לאיסור מוחלט עהם דוחפים

של , פיתוח או יישום, ניסיון, ום מחקרוהם כותבים שהמדינות לא יאפשרו ש

, את המעבדות תסגרו –זאת אומרת . שמיועדת לשיבוט אדם, שום שיטה

זה יהיה . יים לא ייכנס בתחום הזהשאף אחד שיש לו ראש על הכתפ, תעזבו

י לעוד אול, אפילו אם זה לא להיום. של תקוות גדולות ברפואהבאמת הרס 

  ? דברים כאלויך אפשר בעצם לכתוב  א, שנה50

אנחנו חושבים שזה צורת מחקר שצריך , וגם אצלנובאנגליה , לעומת זה  

מדעית ויש לנו אבל צריך להמשיך אותה בגלל החשיבות ה, פקח עליהל

ת המדינות הראשונות שאסרה ישראל בעצם היתה אח. בישראל חוק שיבוט

   אבל כבר, ם והרבה פעמים מאשימים אותנו במתירנותשיבוט להולדת אד

חגי מרום יזם בכנסת חוק האוסר התערבות , כשנתיים אחרי דולי, 1999 -ב

יבוט כיצירת יה ושיבוט אדם במשך חמש שנים והחוק הזה מגדיר שבתאי רבי

הוא איננו אוסר שיבוט אדם שלם ולכן משרד המשפטים אישר את זה ש

כשהוא נשאר רק במעבדה , כגון לתאי גזע, עוברים שאינם מושתלים ברחם

  . תאי גזעל

ר מפני שהאיסור יהיה יש כרגע תהליך של חידוש החוק והחוק עוד יתר ברו  

אז בעצם האדם , רק אם העובר יוכנס לרחםלשיבוט למטרת רבייה בלבד ו

ם הגדילו את הקנס שהוא יצטרך לקבל יהיה אשם או חייב לפי הדין וגם בעצ
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היה ניסיון . לחמש שנים…אבל החוק יישאר כמו . סוהר-אולי גם ביתו

ראש ועדת המדע -וך את זה לחוק קבוע ויושבתבכנסת עד בעצם שלשום להפ

ע שהחוק צריך לשכנ, ולוגיה של הכנסת מאוד פעלה במשך כחודשייםוהטכנ

 אנחנו רוצים חוק שעוד , לא–רנו אנחנו אמ. כמו אצל הגויים, להיות קבוע

מנת לדעת לאן בעצם זה הולך ואם יש -על,  פעםחמש שנים נאריך אותו שוב

 אולי צריך לחשוב ,ה שהיא אפשרות של ניצול לרפואה ולתועלת רפואיתאיז

  . עוד פעם

 התירה שיבוט 2001 -באתיקה של האקדמיה הלאומית למדעית -הוועדה לביו  

ת בקשה אחת הוגשה לאותה ועדת הלסינקי שלפחוואני יודע , לתאי גזע

אבל נשארת השאלה של מקור הביציות היות ,  הבקשות האלושבודקת את

 ביציות עד 160 -יכים כאפילו הקוריאנים היו צר, שהשיטה לא יעילה

אם אין לך הרבה תורמות צעירות כמו , זה מחיר קשה לשלם, להצלחה אחת

, קוריאנית-הדרום מאוד ייחודי לחברה שהם הצליחו לגייס וזה כנראה משהו

אבל , אני בטוח שזה מתאים להם, אתי-אבל הם עשו את זה עם פיקוח ביו

צם מאוד  באמת השאלות איפה הביציות כי בארץ כל ביצית בעאצלנו נשארת

  . מנת לאפשר להורים להוליד ילדים-מבוקשת על

קיקה בעניינים וגמה לחנתנה ד, ובזה אני רוצה לסיים, אני חושב שישראל  

עם חוק של זמן קצוב של , קודם כל. בוד למדעזהירות ויחס כ, אתיים-ביו

ת שהמסר מנ-על. שנים וגם ועדה העוקבת אחרי התקדמות המדעחמש 

מה שלא ראוי לעשות ובאמת יש פיקוח ולא יתנו  אוסרים –לציבור יהיה 

אך , תו את בריאואו, מחלל את כבוד האדם, ות משהו שמסכן או מחולללעש

  . וזה חשוב, לא שוללים יישומים רפואיים של המדע בעתיד

ח וללוות את המחקר שיש אפשרות לפק, אתיקה-יש אמונה בחוסן של הביו  

לגרום לכך שיהיה שיתוף פעולה בין אתיקה וגם -ידי ביו-המדעי על

ולה ובאמת זה שיתוף פע, אתיקה והמדענים-ן ועדות ביולבי, המחוקקים

אני . היתה פעםהיא הרמה של המחוקקים היום איננה מה שכי , מאוד קשה

  . םיש גם יוצאים מן הכלל אצל, ותי במקווה שאין פה חבר כנסת שיהרוג א
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שלוש ועדות יש לנו בישראל , והוועדות האלו פועלות, אתיקה-צריכים ביו  

אבל התרגלנו , אולי היה יותר טוב שתהיה אחת. שעובדות על נושא של עובר

אנשי , םמדעני, משפטנים, הוועדות האלו כוללות פילוסופים. ושהשיהיו של

אני במקרה , יש גם חפיפה קצת,  אנשים שונים36 -אנשי ציבור וזה כ, דת

ם אבל רובם זה אנשי, ל יש עוד כמה עבריינים כמוניאב, בשלוש הוועדות

. לא לאסור. בולות המותרוהם מנסים להגדיר את ג, הכל- בסך36זה , שונים

  . החדישות, לות המותר ביישום של הטכנולוגיות המדעיותגבו

לא לאסור , ת אומרתזא. החברה מחליטה על יישום, המדע פותח אפשרויות  

שהרבה בעצם עושים את זה ,  מדע כשטןבאופן גורף שטחי מדע או לתאר

אומר לי מה  המדע –אפשר בעצם להגיד -אי, המדע אינו מגדיר מוסר. בעולם

נושית וכל אחד עם הצד בעזרת ערכי התרבות הארק . לא, לעשות

אז אפשר להבטיח שעץ , הפלורליסטי שלו ואנחנו הקול היהודי והרגש היהודי

ינוצל רק , ב או לרעאפשר לנצל אותו לטו, כשיכול, טוב ורע, המדע, עתהד

ואנחנו לא . אבל זה מה שעלינו לעשות, זה אולי מאוד יומרני .לטוב ולא לרע

 לפי המסורת היהודית שהאדם אלא מאמינים גם, אלוהיםמשחקים להיות 

ן הבריאה ואנחנו רק עושים את מה שבעצם מוטל הוא בעצם שותף לתיקו

 בכוח ולכן קשה עלינו לעשות וכל זה צריך להיעשות דרך קונצנזוס ולא

  . לפעמים עם הפוליטיקאים

, לא, דה שזה עובFact, ואפילו אם זה כוח ההיגיון או אני מביא לך עובדה  

  .צריך להגיע לקונצזנוס

את החשיבות ,  עוברייםאז ניסיתי להראות לכם מבעצם הדוגמה של תאי גזע  

 Web-side-יוכל אולי באמת לבקר ב, אתיקה ולמי שיש עוד חשק-של הביו

אתיקה של האקדמיה הלאומית -חות של הוועדה לביו"שבו יימצאו הדו, שלנו

 ועוד מעט DNAמאגרי מידע ח על " דו,ח על תאי גזע עובריים"דו, מדעיםל

  . ליאטאנ-ח על גבולות האבחון הפרה"יהיה דו
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תי שלא הבא, גם לאותה ועדה ולשותפים של המעבדה שליהודות לאני רוצה   

פיטר ' פרופ, ה שהראיתיאבל כמובן שיש להם חלק גדול במ, את שמם הערב

 הלב ועל ההזמנה תשומתואני רוצה להודות לכם על , עוזר לנו מאוד, ונאיל

  .ל"אהרן קציר ז' באמת לדבר הערב לכבוד פרופ

  . תודה רבה  

רבל ' לפרופ, ם משפחתנוובש, אני מניח, אני רוצה להודות בשם כולכם, טוב  :קציר אברהם

גם מחשבה , על ההרצאה היפה שמשלבת כמו שהזהרתי אתכם

  כולכםאינטלקטואלית וגם הישגים מדעיים מפליגים ואני מקווה לראות את

נשיא , חת' פרופ, וייצמן למרץ בהרצאה של עוד פרופסור ידוע ממכון 28 -ב

  . שידבר על חקלאות, מכון וייצמן

  . ערב טוב  

  

  

  

  

  ] הקלטהסוף[

    

    

  

  


