איור :ניר גולן

שרון מועלם

כיצד מפות
עוזרות לרפואה?

להתעדכן

על הטכנולוגיה שכל מטופל מחכה לה
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פריצות הדרך הטכנולוגיות
ששינו את ההיסטוריה היו
כמעט תמיד הפתעה .הגלגל,
החשמל ,הפניצילין ,כל אחד מהם הזניק
את האנושות לעידן חדש ,בזמן שהאנושות
עצמה ציפתה בכלל משהו אחר .במשך
עשורים המתינו לטכנולוגיית ההיתוך הקר
שתפתור אחת ולתמיד את בעיית האנר
גיה ,וזו לא הגיעה .מנגד ,איש לא ציפה
לאינטרנט .לפני כעשור חשבו שה
סגוויי ישנה את התחבורה העירונית,
ובינתיים התעורר הרעיון הישן והג
נוז של המכונית החשמלית .רק לאחר
מעשה הכל נראה מובן מאליו ,ונדמה
שבין שעון השמש הראשון לשעון בטל
פון הסלולרי עובר קו ישר של אבולוציה
בלתי נמנעת .אבל במציאות ,כל הקידמה
כולה היא שרשרת של הפתעות נעימות.
ומה תהיה פריצת הדרך הגדו
לה הבאה? ואילו טכנולוגיות קיימות כבר
מבשרות אותה? ברפואה ,העולם ממתין
כרגע לפריצה מכיוון הננוטכנולוגיה.
חוקרים מפתחים רובוטים זעירים שגודלם
כגודל תא ,ושיוכלו לבצע פעולות תחזו
קה בתאינו ,או אף להחליף אותם .באופק
של הציפייה הזאת ישנן הבטחות למציאת

שיזף רפאלי

דברים שרופאים לא מספרים

מרפא לאלפי מחלות ולהארכת תוחלת
החיים של האדם בעשרות שנים .אבל אני
ממתין דווקא לזינוק אחר שישפיע מהותית
על תולדות הרפואה .זינוק בתחום הטכנו
לוגי המורכב של – ובכן – ציור מפות.
מפות שינו לבלי היכר את הדרך
שבה אנחנו רואים את העולם .כבר מאות
שנים שמשתמשים בהן נוסעים ,מגלי
ארצות ורופאים .אנחנו הרופאים אפי
לו מתייחסים למקורן הימי של המפות
ומכנים אותן "אטלסים אנטומיים" .כמו
במפות גיאוגרפיות ,למפות האנטומיות
הראשונות אחראים הרפתקנים נועזים
– במקרה הזה לא ימאים ומגלי ארצות,
אלא חוקרי אנטומיה שהתגנבו לבתי
קברות ולעתים נאלצו לשדוד קברים
כדי לנתח את הגופות ולגלות מה קורה
בתוכן .וכמו במפות גיאוגרפיות ,האט
לסים שהתקבלו לבסוף אפשרו לכי
רורגים לתכנן את דרכם ולהתמצא
היכן שלא ביקרו עדיין .וכמו במפות
גיאוגרפיות ,תמיד ארבה סכנה למי
שהסתמך רק על הטכנולוגיה ,ונתן
למפה להובילו .באחרונה פורסמה עוד
ידיעה על נהג ,הפעם מקליפורניה ,שנש
מע להוראות ה GPSשלו גם כאשר המ
כשיר הנחה אותו לעלות על פסי רכבת.
ההיגיון האנושי חזר לפעול רק כאשר
הרכבת התקרבה ,והאיש נמלט ממכוניתו

את ה"אטלסים האנטומיים" הראשונים שרטטו
הרפתקנים שהיו נועזים כמגלי הארצות :אלה היו
חוקרים שהתגנבו לבתי קברות כדי לנתח גופות.
וגם ל GPSיש מקבילה רפואית עכשווית

לפני שרוסקה בחבטה עם הקטר .אותו הדבר
קורה בניתוחים .לפעמים המפה והוראותיה
אינם מתארים את המציאות אחד לאחד.
אך המפות השתכללו .כמו
ששירותים בכמה אתרים חדשים מאפש
רים לקבל בזמן אמת מידע על הדרך ועל
מצב התנועה ,כך גם מכשירי סריקה ומיפוי
חדשים שינו את האופן שבו עוסקים בר
פואה .כיום ממעטים לראות רופא מומחה
לפני שעוברים סריקות ,צילומים והדמיות,
ובכמה מרכזים רפואיים הצילומים כבר
מנותחים בידי מחשב שמצביע על חריגות
ומפיק המלצות ,והרופא מספק ,כבר בפ
גישה הראשונה ,את "חוות הדעת השנייה".
והמיפוי התקדם מרדיוגרפיה ואולטרסאונד
ל ,MRIולמה שמכונה תרמוגרפיה פוזיט
רונית ) ,(PETטכנולוגיית סריקה שיוצרת
מודל תלתממדי מפורט של גוף המטופל.
בעולם ההייטק ממתינים לשירות דמוי
"גוגל ארץ" שמציג לא תצלומי לוויין
ישנים אלא תצלומי אוויר בזמן אמת,
שיאפשרו לבחור אתר בעולם ,ולהתבונן
במפה לוויינית שהיא גם שידור וידיאו חי
של האזור .מה שמפריד בינינו לבין היום הזה
הוא רק שיפור – רב ,אך לא מופרך – בט
כנולוגיות האופטיקה .שיפור דומה יאפשר
לרופאים לראות מודלים מלאים ,מדויקים,
תלתממדיים ולא מקודדים של מצב הגוף
של מטופליהם ,ולהיטיב יותר מאי פעם לא
פיין את מצבם ולתכנן את הטיפול בהם .זו,
כנראה ,תהיה ההפתעה הנעימה הבאהC .
ד"ר מועלם הוא מומחה לביולוגיה אבולוציונית
ומחבר רבהמכר "דווקא החלשים שורדים"
שאלות לשרון מועלםasksharon@calcalist.co.il :

איזו מדיניות ממשלתית
תנצח את הסרטן?
והאם מאבק במחלות סופניות שונה ,בעצם ,מכל יעד לאומי אחר
במלחמות ,משברים כלכליים
ואפילו אסונות טבע אנחנו
מצפים מהמנהיגים הפולי
טיים למנוע את הבעיה מראש ,ומשפרצה
– למנוע אותה .רק במחלות אנחנו פונים
אל חוסן נפשנו ,רופאינו ואלוהים .אבל
האם המאבק למיגור מחלות שונה ,למשל,
מהיערכות לרעידת אדמה או תקצוב שי
רותי הכבאות? מתברר שיש קשר בין הת
קדמות הרפואה לבין פוליטיקה ,והוא רחב
יותר מאשר גובה התקציב.
הספר "קיסר המחלות" של האונ
קולוג האמריקאי ממוצא הודי סידהרטה
מוקהרג'י מתאר את הקשר בין מדיניות
ציבורית לבריאות ,ובמגרש של הנוראה
במחלות :הסרטן .הסרטן הורג מדי שנה 7
מיליון מתושבי העולם ,ואחד מכל ארב
עה אנשים שחיים כיום חלה בעבר בסרטן
או יחלה בו בעתיד .הסופרת סוזאן סונ
טג אמרה לפני מותה מסרטן שלכל אחד
מאיתנו אזרחות כפולה ,אחת בממלכת
הבריאים והשנייה במחוזות החולי ,ובמו
קדם או במאוחר כל אחד ייאלץ לשלוף גם
את הפספורט של זהותו המודחקת .וההד
חקה הזאת היא אחת הסיבות שהספר הזה
כה חשוב ,ואולי יש סימן מעודד ראשון

מדיניות מימון
המחקרים בארה"ב
נקבעת לפי
"משיכת חבל":
מצד אחד התומכים
במימון מחקרים
שמטרתם הוגדרה
מראש ,ומהצד
השני התומכים
בתקצוב ללא יעד
מוגדר .דרך אחת
הביאה אדם לירח,
השנייה הולידה את
האינטרנט .איזו
תרפא את הסרטן?

בכך שהספר דורג זמן קצר לאחר יציאתו
– רק לפני כמה שבועות – כאחד הספרים
החשובים בעשור החולף.
חלק ניכר ב"קיסר המחלות" מוקדש
למורשת הקרב של המלחמה בסרטן .שמה
של המחלה ניתן לה לפני  4,600שנה על
ידי רופא במצרים העתיקה ,ונגזר מהצורה
שקיבלו כלי הדם בגידול התתעורי של
המצרי חסר המזל שנהפך לחולה הסרטן
המתועד הראשון .האבחנה של אותו רופא,
ששרדה עד היום ,היתה" :אין תרופה".
אך עיקר המאבק נערך מאז המאה ה
 ,20שבמהלכה רוב המחלות הקטלניות
מוגרו ותוחלת החיים התארכה ,והסרטן
נשאר על הבמה ככוכב כמעט יחיד.
בעוד שרוב העוסקים בסרטן חושבים
שהמלחמה בו מתמקדת בפיצוח הכשלים
הביולוגיים בתאים הנגועים ,מוקהרג'י
מתאר את המלחמה הפחות מובנת מאליה,
אבל אולי המשפיעה :המלחמה על דעת
הקהל והמדיניות הציבורית של הממשלה,
וביתר דיוק ,המדיניות המינהלתית של
מימון מחקרים בארצות הברית.
בהיסטוריה של ארצות הברית נבעו
ממדיניות מימון המחקרים ,ושינויים בה

פרופ' רפאלי הוא ראש מרכז שגיא ובית הספר
לניהול באוניברסיטת חיפה sheizaf.rafaeli.net

אוכל :בעקבות
הקינוחים החדשים

עדכונים מהשטח

טלוויזיה:
לצחוק על הניינטיז

רטרו:
פולארויד טאץ'

"פורטלנדיה" היא סדרה קומית חדשה
שתעלה בסוף החודש בערוץ הכבלים
האמריקאי  .IFCפרד ארמיסן ,איש
"סאטרדיי נייט לייב" ,מגלם בה יחד
עם שותפתו קארי בראונסטיין סדרה
של דמויות פתטיות עד אקסצנטריות
בפורטלנד ,אורגון" ,העיר האחרונה
שבה עדיין חולמים את החלום
משנות התשעים ,להיהפך
לכלומניק בשנות ה20
לחייך"" .הממלכה הקטנה"
זה לא יהיה ,אבל כדאי לתת
צ'אנסה.

במדור הזה הופיעו
בעבר כמה אפליקציות
שהופכות את האייפון
למצלמה ישנה .כעת מגיע
אביזר החומרה האולטימטיבי
להשלמת החזרה לשנות
החמישים ,בדמות מדבקה
שיושבת על חזית המכשיר
ונותנת לו מראה של מצלמת
פולארויד.

http://bit.ly/eN71sx

אחראים לכמה מהשינויים הגדולים בטכ
נולוגיה של המאה ה .20המדיניות נקבעת
זה כמה עשורים לפי "משיכת חבל" בין
תומכיהם של שני קווי מדיניות :אלה שמ
תמקדים ביעד המחקר ,ומממנים את השג
תה של מטרה שהוגדרה מראש ,ואלה שמ
תמקדים בחוקר ,ומממנים ניסויים ,חקירות
אישיות ויציאה למסעות בעקבות נושאים
שחוקרים מבריקים נמשכים אליהם.
הגישה הראשונה עמדה מאחורי פרויקט
מנהטן שהוליד את פצצת האטום ,ומאחו
רי חקר החלל בשנות החמישים והשישים,
שהסתיים בהנחתת אדם על הירח .הגישה
השנייה אחראית ללידת האינטרנט.
ואנוואר בוש ,מאבות האינטרנט ,הוא
ממובילי מגמת התמיכה בתקצוב כללי,
שיעדיו אינם מוכתבים על ידי הממשל,
וגישתו היתה אחראית במשך עשורים
לניהול התקציבים למלחמה בסרטן.
מוקהרג'י מביא בספרו חיזוקים לעמדה
ההפוכה ,שאותה מובילה פעילת הציבור
מרי לסקר ,אלמנתו של איל הפרסום אל
ברט לסקר שמת מסרטן .לסקר נמצאת
בשנים האחרונות במסע צלב מתוקשר
להפוך את המרדף אחר התרופה לסרטן
ליעד שמנוהל ומנווט על ידי הממשל
האמריקאי ,וטוענת שכמו עם פצצת
האטום וכיבוש הירח ,שינוי במדיניות הוא
שיקבע תאריך סיום למחלה הזאת.
בינתיים התקציבים עדיין לא מס
פיקים ,השאלות עדיין פתוחות והמא
בק עדיין נואש .אבל אנחנו יודעים מהי
C
הדילמה.

הרבה מההישגים המדעיים

אחי רז

מה הלאה

מתבונן בעולם החדש

אופנה :בגדי הים האסורים חוזרים
 LZRרייסר של ספידו נודע כבגד הים שנפסל ב2008
לשימוש בתחרויות ,כיוון שגזרתו ואריגו המיוחד העניקו
ללובשים יתרון לא הוגן .כעת ספידו הפכה את הבגדים
האסורים לקולקציה אופנתית חדשה ,שכולה מחווה לתקופת
שלטונו הקצרה של ה LZRבבריכה.
http://is.gd/mzQ283

http://bit.ly/gV7Je7

עושר :בגראז' של ראלף לורן
לא רבים יודעים זאת )כלומר לפחות לא במשק
הבית שלי( ,אבל למעצב האופנה ראלף לורן יש
את אחד מאוספי המכוניות הישנות המהוללים
ביותר בעולם .צלם "ואניטי פייר" טוד אברל
הוזמן לסשן במקדש המוטורי של לורן ,וחזר עם
אלבום תמונות מרהיב.
http://bit.ly/heF1eA

עיצוב:
אייפוד לסבתא
הקייס הסרוג הזה
לאייפוד אולי לא
יציל אותו משריטות
ונפילות מכאיבות ,אבל
לפחות יוסיף מנה גדושה של
סטייל לגאדג'ט האנכרוניסטי
הזה )שבדיוק מתחיל להיות
קול שוב ,לא?( 55 .יורו
לקרושה בעבודת יד ,בלבן,
חאקי או בז'.
http://bit.ly/fgDQ46

כתב "הניו יורקר" הוותיק אדם
גופניק סיים באחרונה שנה של
התנזרות מקינוחים ,וכעת עובר
חוויה מתקנת בדמות מסע
בעולם החדש והמופלא של
הקינוחים הסופרמודרניים .כן,
זה כולל את אלברט אדריאה,
שף הקינוחים של "אל בולי",
ואת גלידת הפרמז'ן שלו.
http://nyr.kr/eQEnDY

לבית :קוצץ סבון
נראה לי שזה אחד המוצרים הכי מושלמים שהופיעו פה אי
פעם ,ואני חייב לעצמי אחד ברגע שהוא יגיע לפס הייצור.
המגרדת הזאת עושה שימוש בסבון רגיל )שהוא חסכוני
יותר מסבון נוזלי( ומגישה אותו ליד בפורמט נעים ונוח
לשימוש .מושלם.
http://bit.ly/gQnpFY
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