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L’édito
ובמסחור  מדעי  במחקר  ישראל  מדינת  דרכה,השקיעה  בראשית  כבר 
כאחד  עצמהישראל  את  מיצבה  שנה,  משישים  יותר  במעט  מחקרהזה. 
המידע  טכנולוגיות  מגווניםכגון  בתחומים  בעולם  המצוינות  ממרכזי 
אנר והשקיה,  חקלאיות  טכנולוגיות  אגרונומיה,  אבטחה,  ווהתקשורת, 

גייה תרמו סולארית, תעשייה אווירית, ננוטכנולוגיות...
ובמיוחד במדעי החיים.

יותר  שניים  פי  דהיינו  במחקר,  שלה  מהתוצר   4.8% משקיעה  ישראל 
להשכלה  המוסדות  בוגרי  האו.אי.סי.די.  מדינות  מרוב  או  מצרפת 
מבניה-25   44% בישראל:  האוכלוסייה  ניכרמכלל  חלק  גבוההמהווים 
האו.אי.סי.דילעוו מדינות  הגבוהיםבקרב  מן  אחד  שהוא  שיעור   ,64  עד
ישראל חברה במועדון המדינות המובילותאשר למסו 27%בצרפת.   מת

פר חתניאי.אר.סי, היא המועצההאירופית למחקר. יותר מ-100 צוותים 
המסגרת  תכנית  המחקרשל  בפרוייקטי  וצרפתייםמשתתפים  ישראלים 

האירופית השביעית. 
 

ובישראל האוניברסיטאות ניהנות מחופש מוחלט בבחירת מגמות המח
וקר והפיתוח שלהן. המחקר האקדמי מתבצע בעיקר בטכניון )המכון הט

כנולוגי של ישראל בחיפה(, במכון ויצמן למדעברחובות, באוניברסיטת 
ובן-גוריוןבבאר-שבע, באוניברסיטת חיפה, באוניברסיטה העברית בירו
מתמ ברעננה  הפתוחה  האוניברסיטה  אביב.  תל  באוניברסיטת  ושלים, 

המארח  קמפוס  בה  אין  זאת,  עם  במדעים;  כולל  מרחוק  בהוראה  חה 
סטודנטים. המחקר הרפואי מפותח בעיקר בבתי הספר לרפואה, בבתי 
)חיפה(, סורוקה  )ירושלים(, רמב”ם  בישראל: הדסה  החולים הגדולים 
)באר-שבע(, איכילוב ותל השומר )תל-אביב(, וגם, בדרגות שונות, בכלל 
ובתי החולים המסונפיםלאוניברסיטאות. אשר למו”פ אותו מפתחיםבח

ברות ההזנק, בחממות או בתעשיות. 
 

תחו תשתיות,  פיתוח  המעודד  מדעי  יועץ  ממשלתימעסיקלו  משרד  וכל 
מי מחקר עיוניים או מו”פ.המדען הראשי של משרד המדע והטכנולוגיה 
מרכז במידה זו או אחרתאת פעילותם של היועצים המדעיים האחרים.  
האקדמיההלאומיתהישראליתלמדעים מייעצת לממשלה לגבי המגמות 

המדעיותשיש להנהיגן. 
 

בפרויקטימחקר  ולטכנולוגיה,התומכת  למדע  הגבוהה  המועצה  לצד 
צרפתים-ישראלים, תומכים המרכז הלאומי למחקר מדעי של צרפת)ה-
CNRS(. והמכון הלאומי למחקר רפואי)INSERM(בשיתוף פעולה מדו
)FILN( שהיא  ישראל. המעבדההצרפתית-ישראליתלמדעי המוח  עיעם 
LEA(, הוקמה עקב הסכם השותפות בין המרו )מעבדה אירופית שותפה 
5(, אוניבו  כזהלאומילמחקרמדעי, אוניברסיטת פריס רנה דקארט )פריס
רסיטתויקטור סגאלן )בורדו-2( והאוניברסיטה העברית )HUJI(. הסכם 
זה, שחודש בשנת 2009, הורחב למכון ויצמן למדע ולאוניברסיטת חיפה. 
המעבדה האירופית השותפה ננו-ביושהוקמהתודותלהסכם שנחתם בין 
המרכז הלאומי למחקר מדעי, ומכון ויצמן למדע מיועדת להוות מרכז 
ומחקר המוכר ברמה הבינלאומית בתחום של הננומדעים, הנושקיםלפי

זיקה, לכימיה ולמדעי החיים. לגבי הפן שלהמו”פ, השנה שודרגההסכם 
ובינונייםאוסא”ו  זעירים  עסקים  ולליווי  השקעות  לעידוד  החברה  בין 

)צרפת( לבין מתימו”פ )ישראל( המקדם את השותפויות הטכנולוגיות.
 

גיליון חדש זה של דגש למדע מביאכמה דוגמאות למחקר בישראל. 
קריאה נעימה!

פרופסור אריק ֽסּבּון
הנספח למדע וטכנולוגיה
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L’absence de ressources naturelles a poussé l’Etat d’Israël à investir, dès sa 
création, dans la recherche scientifique et la valorisation de sa recherche. 
En un peu plus de soixante ans, Israël s’est positionné comme l’un des 
centres d’excellence dans le monde dans des domaines aussi variés que les 
technologies de l’information et de la communication, la sécurité, l’agronomie, 
les technologies agricoles et l’irrigation, le solaire thermique, l’aérospatiale, 
les nanotechnologies... et notamment les sciences de la vie. 

Israël investit 4,8 % de son PIB dans la recherche, deux fois plus que la 
France ou la majorité des pays de l’OCDE. Les diplômés constituent une part 
importante de la population en Israël : 44% des 25/64 ans, l’un des taux les 
plus élevés de l’OCDE, contre 27% en France. Israël fait partie du peloton 
de tête pour les lauréats de l’ERC (European Research Council). Plus d’une 
centaine d’équipes israéliennes et françaises sont membres de projets de 
recherche du 7ème programme cadre européen. 

Les universités israéliennes jouissent d’une liberté totale dans le choix de 
leurs axes de recherche et de développement. La recherche académique 
s’effectue principalement au Technion (Institut Technologique d’Israël, 
Haïfa), à l’Institut Weizmann des Sciences, (Rehovot), à l’Université Ben 
Gourion, (Beer-Shev’a), à l’Université de Haïfa, à l’Université hébraïque de 
Jérusalem, à l’Université de Tel-Aviv. L’Open University (Ra’ananna) s’est 
spécialisée dans le télé-enseignement y compris en Sciences ; cependant, 
elle n’accueille pas d’étudiants sur son campus. La recherche médicale 
est principalement développée au sein des facultés de médecine et dans 
les grands hôpitaux israéliens : Hadassah (Jérusalem), Rambam (Haïfa), 
Soroka (Beer-Shev’a), Ichilov et Tel Hashomer (Tel-Aviv), mais aussi, et à 
des degrés divers, dans l’ensemble des hôpitaux affiliés aux universités. La 
R&D quant à elle est développée dans les start-up, les incubateurs ou les 
industries. 

Chaque ministère s’est doté d’un conseiller scientifique qui encourage le 
développement d’infrastructures, de domaines de recherche fondamentale 
ou de R&D. Le conseiller du ministère de la Science et de la Technologie 
coordonne, dans une certaine mesure, l’action des autres conseillers 
scientifiques. L’Académie Israélienne des Sciences conseille le gouvernement 
sur les orientations scientifiques à prendre. 

A côté du Haut Conseil pour la Science et la Technologie qui soutient des 
projets de recherche franco-israéliens, le CNRS et l’INSERM soutiennent 
la coopération scientifique avec Israël. Le Laboratoire Européen Associé 
(LEA) France-Israel Laboratory of Neuroscience (FILN) est né de l’accord 
de partenariat signé entre le CNRS, l’Université Paris Descartes (Paris 
5), l’Université Victor Segalen (Bordeaux 2) et l’Université Hébraïque de 
Jérusalem (HUJI). Cet accord, renouvelé en 2009, a été étendu à l’Institut 
Weizmann des Sciences et l’Université de Haïfa. Le LEA NanoBio Science 
né d’un accord signé entre le CNRS et l’Institut Weizmann des Sciences a 
pour vocation de devenir un centre de recherche internationalement reconnu 
dans le domaine des nanosciences, à l’interface de la physique, de la chimie 
et des sciences de la vie. Sur le versant de la R&D, l’accord entre OSEO 
(France) et MATIMOP (Israël) favorisant les partenariats technologiques a 
été rehaussé cette année.

Ce nouveau numéro de Daguesh Science présente quelques exemples de la 
recherche israélienne. Bonne lecture !

Eric Seboun, 
Attaché pour le Science et la Technologie



סביבה ת מהווה  החי  התא  של  וכו 
אין-ספור  נפגשים  בה  מורכבת, 
חלבונים, ריבוזומים, רנ”א וכן הרבה 
בגדלים  נוספים  וחלקיקים  )פילמנטים(  קורים 
הנפח  של  החלק  הכל,  בסך  שונים.  ובצורות 
המיושב בידי כל המאקרו-מולקולות מגיע לסדר 
גודל של כ-30%, דבר ההופך את הציטופלסמה 
ופיזור  היות  למדי.  צפופה  לסביבה  התא  של 
את  המאשפר  הכרחי  שלב  הוא  החלבונים 
הביוכימיות  בתגובות  המשתתפים  בין  המפגש 
החיוניות לתפקוד תאי תקין, טבעי שנשאל את 
עצמנו באיזו מידה הגודש הציטופלסמי משפיע 

על מנגנוני התובלה בתוך התא.

דנים  חוקרים  של  קבוצה  חשפה  עתה  זה 
הפרודות  תנועת  מרתקת:  תופעה  וישראלים 
פי  על  נוהגת  אינה  התאית  הסביבה  בתוך 
אף  הסטאטית.  בפיסיקה  המקובלים  הכללים 
לחלוטין,  צפויה  בלתי  אינה  זו  שקביעה  פי  על 
חלים  לגביהן  אשר  חיות  ישויות  הם  התאים 
תהליכים ביולוגים פעילים ומכאן שהם בהגדרה 
התרמודינמי,  המשקל  משיווי  מאוד  רחוקים 
המדידות המתבצעות הן יוצאות דופן באיכותן, 
בין- למחקרים  חדשים  נתיבים  פותחות  והן 

תחומיים בין מתמטיקה לביולוגיה עם יישומים 
אפשריים בתחום הרפואה. 

במכון  ברובו  המנוהל  במחקר,  הנסיוני  החלק 
פרופ‘  של  צוותו  בקרב  בקופנהגן  בוהר  נילס 
של  מסוים  בסוג  התמקד  אׂוֶדרֶשֶדה,  ֶלֶנה 
מדעי  )שם  הביקוע  שמר  בשם  שמרים  תאים: 
מאז   .)Schizosaccharomyces Pombe
פ.  הגרמני  הביולוג  בידי   1890 בשנת  שנתגלו 
של  המזרחי  בחופה  שמוצאה  בבירה  לינדר 
יבשת אפריקה ו תפקודיהם אופיינו )פרס נובל 
לרפואה ופיזיולוגיה בשנת 2001 בו זכו פ. נורס, 
ל.י הרטוול וטים האנט(, זכו תאי שמר הביקוע 
)בשם המדעי פומבה מקורו במילה הסואהילית 
אורגניזם  של  כמודל  לשמש  לאלכוהול( 

ניסיוני  למנגנון  תודות  הפרודתית.  בביולוגיה 
מניפולציה  של  טכניקות  המשלב  מתוחכם 
בצבתות אופטיים וכלי ווידאו מיקרוסקופיים, 
את  יותר  רב  בפירוט  לבחון  החוקרים  הצליחו 
כ-300  של  )בגודל  השומניים  הגרגרים  תנועות 
שמר  של  התאים  בתוך  המצויים  ננומטרים( 
הבלתי  תנועותיהם  כי  גילו  החוקרים  הביקוע. 

יציבות של הגרגרים השומניים משונות למדי.
על מנת להבין מדוע ההסבר התאורטי שאותו 
החוג  מן  ברקאי  אלי  פרופ‘  של  צוותו  מספק 
חדשני  אילן  בר  אוניברסיטת  של  לפיסיקה 
לשנת  לחזור  יש  המסורתית,  לפיסיקה  ביחס 
הבוטניקאי  היה  תקופה  באותה  שכן,   .1827
שהבחינו  הראשונים  המדענים  בין  בראון  ר. 
בתנועה הבלתי סדירה, הכאותית לכאורה, של 
עם  נוזל.  בתוך  בתרחיף  שהושמו  אבקה  גרגרי 
המאה  בתחילת  ההצטברות  תורת  התפתחות 
א.  סמולוכובסקי,  מ.  סוף  סוף  הבינו  העשרים 
איינשטיין ול. באֶשלֶיה את מנגנון הפיזור קרוי 
באופן  אותו.  ומידלו  בראונית”  ”תנועה  היום 
בגודל  חקליקים  שעל  מכיוון  אינטוויטיבי, 
והם  התרמית,  האנרגיה  חלה  מיקרוסקופי 
בשם  גם  )המוכר  אקראי  טיול  מעין  מבצעים 
צעד  בכל  ההליכה  כיווני  ובו  השיכור”  ”הילוך 
במקרה  באלה.  אלה  לחלוטין  תלויים  בלתי 
זה, ניתן להוכיח כי המרחק שבוצע בעת הילוך 
מספר  עם  לינארי  באופן  עולה  אינו  אקראי 
הריבועי  השורש  כמו  בעצם  אלא  הצעדים, 
באופן  איטי  שהוא  ומכאן  הצעדים,  מספר  של 
עד  מקובלים  כה  אלה  מחקרים  היום,  ניכר. 
מבוא  כקורס  קרובות  לעיתים  מופיעים  שהם 

לפיסיקה מודרנית ברוב האוניברסיטאות.

המדידות שנערכו על חלקיקים ביולוגים בתוך 
התאים של שמר הביקוע מפתיעות כי הן הוכיחו 
שהגרגרים השומניים אינם נוהגים על פי עיקרון 
כללי זה והם נעים עוד יותר לאט מהילוך אקראי 
פשוט! עם זאת, נוכל להבין התנהגות ”חריגה” 
שהצעדים  נבין  אם  אינטוויטיבי,  באופן  שכזו 
בלתי  לגמרי  אינם  החלקיקים  שעושים 
תלויים אלה באלה בשל השפעות הנפח הדחוי 
דבר  הציטופלסמה,  בתוך  הגודש  מן  הנובעות 
שהמדידות  אלא  התובלה.  מנגנוני  את  המאט 
מרתקת  תופעה  על  גם  מרמזות  הניסיוניות 
השומניים  הגרגרים  של  תנועותיהם  בהרבה: 
הארגודית!  ההנחה  את  לכאורה  תואמות  אינן 
מדובר בעיקרון היסודי ביותר שעליו מתבססת 
כמעט כל הפיסיקה העיונית כיום, ואותו ניסח 
הארגודית  ההנחה  בולצמן.  ל.   1871 בשנת 
אחת,  שמדידה  העובדה  את  להניח  פירושה 

צועדים  אנו  האם   : עיונית  ופיסיקה  ניסיונית  ביולוגיה 
לקראת מהפיכה מדעית חדשה?

Sir Timothy Hunt Sir Leland H. HartwellSir Paul Nurse

Les trois prix Nobel de médecine 2001 
pour leur découverte de la régulation 
du cycle cellulaire par la cycline et des 
enzymes kinases dépendantes de la cycline.
 2001 לשנת  לרפואה  נובל  פרס  חתני  שלושת 
בידי  התא  מחזור  וויסות  את  גילויים  בזכות 
ציקליון ואנזימי הקינאזות התלויים בציקלין.
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Le contenu d’une cellule vivante est un 
milieu complexe où se croisent une 
multitude de protéines, ribosomes, 

ARN ainsi que de nombreux autres filaments 
et particules de tailles et formes diverses. 
Au total, la fraction volumique occupée par 
toutes les macromolécules atteint des valeurs 
de l’ordre de 30% ce qui fait du cytoplasme 
cellulaire un environnement particulièrement 
dense. Etant donné que la diffusion des 
protéines est une étape indispensable 
permettant la mise en contact des participants 
aux réactions biochimiques essentielles 
à un bon fonctionnement cellulaire, il est 
naturel de se demander dans quelle mesure 
l’encombrement cytoplasmique influence les 
mécanismes de transport dans la cellule.

Un groupe de chercheurs danois et israéliens 
vient de mettre en évidence un phénomène 
fascinant : le mouvement des molécules du 
milieu cellulaire ne suit pas les lois habituelles 
de la physique statistique. Bien que cette 
observation ne soit pas complètement 
inattendue, les cellules sont des entités vivantes  
soumises  à des processus biologiques actifs 
qui sont donc par définition très loin de 
l’équilibre thermodynamique, la qualité des 
mesures effectuées est exceptionnelle et 
ouvre de nouvelles avenues de recherches 
interdisciplinaires entre mathématiques et 
biologie avec de possibles applications en 
médecine. 

La partie expérimentale des recherches, 
menée principalement à l’Institut Niels 
Bohr de Copenhague par l’équipe du Pr. 
Lene Oddershede, s’est concentrée sur 
un type particulier de cellules : la levure 
Schizosaccharomyces Pombe. Depuis 
leur découverte en 1890 par le biologiste 
Allemand P. Lindner dans une bière provenant 
de la côte orientale du continent Africain et la 
caractérisation de leurs fonctions (Prix Nobel 
de médecine et de physiologie en 2001 pour 
L. Hartwell, P. Nurse et T. Hunt), les cellules de 
la levure S. Pombe (“Pombe” signifie d’ailleurs 
“alcool” en Swahili) se sont imposées comme 
un organisme modèle en biologie moléculaire.  
C’est grâce à un dispositif expérimental 
sophistiqué combinant des techniques de 
manipulation par pinces optiques ainsi que 
des outils de vidéo microscopique que les 
chercheurs ont pu observer en détail les 
mouvements de granules lipidiques (taille 

environ 300 nanomètres) présents dans 
les cellules de S. Pombe.  Les chercheurs 
ont alors découvert que les mouvements 
erratiques des granules lipidiques sont plutôt 
étranges.

De manière à mieux apprécier pourquoi 
l’interprétation théorique offerte par l’équipe 
du Pr. Eli Barkai du département de physique 
de l’Université de Bar-Ilan est innovante vis-à-
vis de la physique traditionnelle, il faut revenir 
en 1827.  En effet, c’est à cette époque que 
le botaniste R. Brown est l’un des premiers 
scientifiques à observer le mouvement 
irrégulier, apparemment chaotique, de grains 
de pollen placés en suspension dans un 
fluide.  Avec le développement de la théorie 
des probabilités au tournant du 20ème siècle, 
M. Smoluchovski, A. Einsein et L. Bachellier 
ont finalement compris et formalisé le 
mécanisme de diffusion maintenant appelé 
“mouvement Brownien”. Intuitivement, comme 
les particules de tailles microscopiques sont 
soumises à l’agitation thermique, elles 
adoptent une sorte de promenade aléatoire 
(aussi connue sous le nom de “marche de 
l’ivrogne”), où les directions suivies à chaque 
pas sont complètement indépendantes les 
unes des autres.  Dans ce cas, il est possible 
de montrer que la distance parcourue lors 
de la marche aléatoire n’augmente pas 
linéairement avec le nombre de pas, mais 
en fait comme la racine carrée du nombre de 
pas, donc nettement plus lentement. De nos 
jours, ces travaux sont tellement acceptés 
qu’ils apparaissent souvent comme un cours 
d’introduction à la physique moderne dans la 
plupart des universités.

Les mesures effectuées sur les particules 
biologiques à l’intérieur des cellules de S. 
Pombe sont étonnantes car elles viennent 
de démontrer que les granules lipidiques ne 
suivent pas ce principe général et se déplacent 
encore plus lentement qu’une simple marche 
aléatoire ! Toutefois, ce comportement 
“anormal” peut se comprendre intuitivement en 
réalisant que les pas suivis par les particules 
ne sont pas totalement indépendants les uns 
des autres à cause des effets de volume exclu 
dus à l’encombrement dans le cytoplasme ce 

Biologie expérimentale et physique théorique : vers une 
nouvelle	révolution	scientifique	?

Le botaniste écossais Robert Brown 
connu pour une découverte non « 
botanique » : le mouvement brownien.

הבוטניקאי הסקוטי רוברט בראון המוכר תודות 
הבראונית. התנועה   : בוטנית  הלא  לתגליתו 

© Australian National Botanic Garden
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שהתקבלה כממוצע על פרק זמן ממושך למדי, 
כמוה כמדידה של ממוצעים על מספר מדגמים 
זמן  בפרקי  ממוצעים  נערכו  לגביהם  אך  זהים 
בידי  שהוקם  הניסויי  המערך  יותר.  קצרים 
אינה  זו  הנחה  כי  בברור  מראה  החוקרים 
תקפה כאשר מדובר במערכת ביולוגית. תודות 
של  המדויקות  המדידות  שסיפקו  למדדים 
מהירות הפיזור ודרגת הפרת ההנחה הארגודית 
שמר  בתאי  המצויים  השומניים  הגרגרים  בידי 
צוותו של פרופ‘ אלי ברקאי את  ניצל  הביקוע, 
לכל  הסבר  של  ראשיתו  להציע  כדי  ההזדמנות 
מפתחים  והם  הללו  הדופן  יוצאי  הממצאים 
תורה מתמטית המבוססת על משוואות שברים 

של לאנז‘וֵון.

באופן כללי, דוגמה זו מדגימה בצורה מובהקת 
את הצורך בפרדיגמה מדעית חדשה. האתגר הוא 
בהכללת הנחות היסוד של הפיסיקה המסורתית 
יותר  הקרובים  משקל  שיווי  אי  של  במצבים 
יישומים  לדבר  יהיו  החי.  עולם  של  למציאות 
אין ספור. כיום, דוגמאות לתפוצה ”חריגה” של 
משתנים אקראים, הדומים לאלה נשוא מאמר 
מדעיות  בשפות  כי  )אם  ונידונות  נבחנות  זה, 
וול  של  הטריידרים  בידי  עדיין(  מאוד  שונות 
סטריט הלומדים שוק פיננסי זה או אחר, כמו 

ידי מהנדסי תעשיית התרופות המנסים  על  גם 
או  אלה  למולקולות  התגובה  זמן  את  למטב 
של  הגנום  שפיענוח  נשכח  בל  כן,  על  אחרות. 
שמר הביקוע בשנת 2002 אפשר לזהות מספר רב 
שחמישים  אחרים,  לזנים  המשותפים  גנים  של 
מהם מעורבים בכמה מחלות אנוש ובין השאר 
בפיסיקה  מדובר  האם  מסוימים.  בסרטנים 
משקל  שיווי  אי  של  במצבים  חדשה  עיונית 
הסממנים  כל  לפיתרונות?  להביא  המסוגלת 
כי המהפיכה המדעית החדשה  לכאורה  מורים 

תהיה בינתחומית.

לורן בוֶאה

Dessin original de P. Lindner (1893)

חלק מן הציור המקורי של פ. לינדנר )1893(

Levure S.Pombe
)S.pombe( שמר הביקוע

Lymphocyte 
humain

© http://www.discip.ac-caen.fr

© http://www.futura-sciences.com
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qui ralentit les mécanismes de transport. 
Cependant, les mesures expérimentales 
suggèrent aussi un phénomène encore plus 
captivant : les mouvements des granules 
lipidiques ne respecteraient pas l’hypothèse 
ergodique ! Formulé en 1871 par L. Boltzmann, 
il s’agit juste du principe le plus fondamental 

sur lequel repose quasiment toute la physique 
théorique actuelle. L’hypothèse ergodique 
consiste à accepter qu’une seule mesure, 
moyennée sur un intervalle de temps 
suffisamment long, est équivalente à prendre 
des moyennes sur plusieurs échantillons 
identiques mais moyennés sur des intervalles 
de temps plus courts. Le dispositif expérimental 
mis en place par les chercheurs montre 
clairement que cette hypothèse n’est pas 
valide dans le cas d’un système biologique. 
Grâce aux indices fournis par les mesures 

précises de la vitesse de propagation et du 
degré de violation de l’hypothèse ergodique 
par les granules lipidiques présents dans les 
cellules S. Pombe, l’équipe du Pr Eli Barkai 
profite de cette opportunité pour proposer un 
début d’explication à toutes ces observations 
extraordinaires en développant une théorie 
mathématique basée sur des équations de 
Langevin fractionnaires.

De manière générale, cet exemple illustre de 
manière flagrante la nécessité d’un nouveau 
paradigme scientifique. L’enjeu consiste à 
généraliser les hypothèses de la physique 
traditionnelle dans des situations hors-
équilibre plus proches de la réalité du monde 
vivant. Les applications sont innombrables. 
De nos jours, des exemples de diffusion 
“anormale” de variables aléatoires, similaires à 
celles discutées ici, sont observés et discutés 
(dans des langages scientifiques encore très 
différents) par les traders de Wall Street étudiant 
tel ou tel marché financier aussi bien que par 
des ingénieurs de l’industrie pharmaceutique 
essayant d’optimiser les temps de réactions 
de telle ou telle molécule.  Aussi, n’oublions 
pas que le séquençage complet du génome 
de S. Pombe en 2002 a permis d’identifier 
un grand nombre de gènes communs à 
d’autres espèces, dont une cinquantaine 
impliqués dans certaines maladies humaines 
et notamment certains cancers. Une nouvelle 
physique théorique hors-équilibre, capable 
d’apporter des solutions ? Tous les indices 
laissent espérer que la nouvelle révolution 
scientifique sera interdisciplinaire.

Laurent Boué,
VI post-doctorant Institut Weizmann

© CNRS Photothèque/CNET/Lactamme - 
COLONNA Jean-François
Simulation du mouvement brownien 2D, en 
étudiant l’influence du rapport des masses 
entre les particules initialement mobiles et 
immobiles.  

תוך  בדו-מימד,  הבראונית  התנועה  הדמיית 
החלקיקים  בין  המסות  היחס  השפעת  חקר 

שהיו בתחילה ניידים או נייחים. 

Encombrement cytoplasmique d’une coupe de cellule animale.
Mélanie Villeneuve, © La cellule animale, CCDMD.

צפיפות ציטופלזמטית בחתך של תא חי.
לפיתוח  האקדמי  המרכז   )CCDMD( החי,  מלאניוילאניאו,©התא 
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להיפטר  הוא  החיסון  מבוסס  עליו  העיקרון 
מרעה חולה באמצעות רעה חולה אחרת. אצל 
גופים  כנגד  הגנה  חיים קיימת מערכת  בעל  כל 
מורכבת  היא  החיסונית.  המערכת  זוהי  זרים: 
מתאים, חלבונים המופרשים על ידי הלימפוציו

טים, המזהים ומנטרלים את האנטיגנים )חלק 
מנגיף או מבקטריה שהגוף מזהה כי הוא אינו 
שייך לאותו גוף(. החיסונים מכילים חלקיקים 
)נגיף,  מנוטרלים  מחלות  מחוללי  גורמים  של 
כל  הגוף.  לתוך  המוזרקים  ועוד...(  בקטריה 
נוגדנים  להפקת  מביא  פתוגני  גורם  עם  מפגש 
באופן  המוכוונים   B מסוג  לימפוציטים  בידי 
ספציפי נגד אותו נגיף. אם כן, חיסון הוא ייחודי 

למחלה מסויימת.

לכל חיסון מתכון משלו
חיסון שיחק וממשיך לשחק תפקיד מכריע במו

ניעת מחלות זיהומיות ובֵׁשרּוׁשן. העיקרון שלו 
פשוט: חושפים את המערכת החיסונית לגורם 
שניחשף  לפני  שהונדס  מחלה(  )מחולל  פתוגני 

לגורם הפתוגני הפעיל.
בגדול, קיימים שני סוגים של חיסונים: חיסוו

או  שנוטרלו  זיהומיים  בגורמים  שמוצאם  נים 
ועוד...(  כימי  גורם  חום,  )באמצעות  שהומתו 
שהוחלשו  חיים  בגורמים  שמוצאם  וחיסונים 
פתוו לא  אוכלוסיות  במעבדה  שנבחרו  לאחר 

למבוגר  או  לילד  המוזרקים  הנגיפים  גניות. 
שיו נוגדנים  הפקת  וכן  חיסונית  תגובה  יחוללו 

נטרלו את הנגיף הפעיל אם וכאשר נבוא במגע 
עם אותו נגיף. ידוע לכם עד כמה ילדים אוהבים 

לקבל חיסון... חיסון, פירושו זריקה!
 

עד  במעבדה  מרבים  הזיהומיים  הגורמים  את 
שהם מאבדים באופן טבעי או באופן מלאכותי, 
באמצעות מוטציה את האופי הפתוגני שלהם. 
האוכלוסיות שהתקבלו כך יותר אינן מסוגלות 
לפתח במלואה את המחלה שקודם לכן חוללו, 
יחד עם זאת, הן משמרות את האנטיגנים שלהן 

ואת היכולת לגרום לתגובות חיסוניות.
עם מתן כל חיסון מייצר הגוף נוגדנים ותאי זיו

את  ירבה  גופנו  נגיף,  בידי  התקפה  בזמן  כרון. 
תאי הזיכרון הספציפיים לאותו נגיף.

דרכי החיסון השונות

את החיסון מקשרים לרוב עם זריקה, דבר המו
עורר הסתייגות אצל לא מעט אנשים! אולם... 
קיימות מספר דרכים למתן החיסון: באמצעות 

זריקה תוך-שרירית, או בצורה אורלית או דרך 
יינתן החיסון תלויה למעשה  האף, הדרך שבה 
תוך- בזריקה  משתמשים  לרוב  החיסון.  בסוג 
ובתו מנוטרל  בנגיף  בחיסון  כשמדובר  שרירית 
רסיס לאף כשמדובר בחיסון חי. התגובות החיו
סוניות משתנות בהתאם לדרך בה ניתן החיסון. 
עם זאת, השימוש בדרכים השונות מוגבל והוא 
)גורו זה  לצורך  המשמש  החיסוני  בחומר  תלוי 
מים זיהומיים מנוטרלים או גורמים חיים מוו

חלשים(.

המחקר בצרפת ובישראל
חיסונים  של  גילוים  בישראל,  גם  כמו  בצרפת, 
נעשה אצל ייצרניות התרופות הגדולות )חברות 
במעו הזנק,  בחברות  וטבע(,  סאנופי-פאסטר 
ומכון  פאסטר  )מכון  מחקר  מכוני  בתוך  בדות 

וויצמן למדע( או באוניברסיטאות. 

סאנופי-פאסטר
סאנופי-פאסטר, מחלקת ה”חיסונים” של קבוו
צת סאנופי-אבנטיס, שהיא גם היצרנית המוביו
לה בעולם עם המבחר הרחב ביותר של חיסונים 
 2008 בשנת  הפיקה  זיהומיות,  מחלות   20 נגד 
שאפשרו  חיסון  מנות  מיליארד  מ-1.6  יותר 
לחסן יותר מ-500 מיליון איש בעולם. עם נסיון 
של יותר ממאה שנה בתחום החיסון, סאנופי-
פאסטר הוא היצרן הגדול ביותר המקדיש את 

כל כולו לחיסון.
נגד  ידי סאנופי-פאסטר  על  החיסונים שפותחו 
מחלת  נגד  שפותח  וזה  )פננזה(   A מסוג  שפעת 

הסרטן )גרדסיל( עלו לאחרונה לכותרות.

טבע תעשיות פרמצבטיות
התרופות  יצרניות   20 בין  מצוייה  ישראל  טבע 
הראשונות בעולם. המעבדות של טבע מפתחות, 
מייצרות ומשווקות מוצרי פרמצבטיקה גנריים 
ומוצרי מותג עבור רפואת האדם. קרוב ל-80% 
ממכירותיה של טבע מתבצעות בצפון אמריקה 
והפיתוח  המחקר  תחום  שני,  מצד  ובאירופה. 
עבור  חדשות  תרופות  לפיתוח  מכוון  טבע  של 

מחלות מערכת העצבים המרכזית.
 

עליית כוחן של חברות ההזנק בישראל

מנות  עם  האורגניזם  את  להפגיש  פירושו  קדם,  בימי  כבר  אמפירי  באופן  מוכר  שהיה  החיסון,  עיקרון 
נגיף או של בקטריה על מנת להגן עליו מפני כל מתקפה עתידית בידי אותם גורמים  נמוכות מאוד של 
פתוגנים. בצרפת ובישראל כאחת, מבוצע גילויים של חיסונים חדשים בעיקר בחברות הגדולות, בחברות 

הזנק או במעבדות בקרב אוניברסיטאות. 

עדכון לגביסוגי החיסונים החדשים
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Louis Pasteur (1822 - 1895) considéré comme 
l’un des pères de la microbiologie. Il a largement 
participé à la création du vaccin contre la rage. 
Photographie du tableau d’Albert Edelfelt.

Le point sur les nouveaux types de vaccins

Le principe du vaccin est de combattre « le 
mal par le mal ». Tout animal dispose d’un 
système de défense contre des corps 

étrangers : le système immunitaire. Celui-ci est 
composé de cellules, des protéines secrétées 

par les lymphocytes dont les 
anticorps qui identifient et 
neutralisent les antigènes 
(parties de virus ou 
bactéries reconnues comme 
étranger par l’organisme). 
Les  vaccins contiennent 
des fragments d’agents 
pathogènes désactivés 
(virus, bactéries, …) qui sont 
injectées dans l’organisme. 
Chaque rencontre avec un 
agent pathogène entraîne 
la production d’anticorps 
par lymphocytes - B dirigés 
spécifiquement contre ce 
virus. Un vaccin est donc 
bien spécifique d’une 
maladie donnée. 

A chaque vaccin sa 
recette 
La vaccination a joué et 
continue de jouer un rôle 
de tout premier plan dans la 
prévention et l’éradication de 

maladies infectieuses. Son principe est simple 
: il consiste à exposer le système immunitaire 
à un agent pathogène modifié avant que nous 
ne soyons en contact avec l’agent pathogène 
actif.
Il existe 2 grands types de vaccins : les 
vaccins issus d’agents infectieux inactivés 
ou tués (chaleur, agent chimique…) et les 
vaccins issus d’agents vivants atténués après 
sélection en laboratoire de souches non 
pathogènes. Ces virus injectés à un enfant ou 
un adulte va induire une réponse immunitaire 
et notamment la production d’anticorps qui 
neutraliseront le virus actif si nous étions 
amenés à être en contact avec lui. Vous savez 
combien les enfants aiment se faire vacciner… 
Le vaccin est synonyme de piqûre !

Les agents infectieux sont multipliés 
en laboratoire jusqu’à ce qu’ils perdent 
naturellement ou artificiellement, par mutation, 
leur caractère pathogène. Les souches 
obtenues sont alors incapables de développer 
entièrement la maladie qu’elles causaient 
auparavant, mais conservent cependant leurs 
antigènes et leurs capacités à induire des 
réponses immunitaires.
Lors de chaque vaccination, l’organisme 
produit des anticorps et des cellules mémoires. 
Lors d’une attaque par un virus, notre corps 
va donc multiplier ces cellules mémoires 
spécifiques de ce virus. 

Les modes d’administration
Vaccin est souvent synonyme de piqûre, 
ce qui suscite les réticences de certains! 
Et pourtant… Il existe en effet plusieurs 
modes d’administration pour un vaccin : voie 
intramusculaire, orale, nasale,… Les voies 
d’administration sont dépendantes du type 
de vaccin. Elles consistent, généralement, en 
une injection intramusculaire pour le vaccin 
inactivé, et en une pulvérisation nasale pour 
le vaccin vivant. Les réponses immunes 
varient selon ce mode d’administration. 
Cependant, l’utilisation des différents modes 
d’administration est limitée en fonction de la 
matière vaccinale employée (agents infectieux 
inactivés ou agents vivants atténués).

La recherche en France et en Israël
En France, comme en Israël, les découvertes 
des vaccins se font au sein de grands 
laboratoires pharmaceutiques (Sanofi-
Pasteur, Teva …), dans des starts-up, des 
laboratoires au sein d’instituts (Institut Pasteur, 
Institut Weizmann des Sciences …) ou des 
universités.

Sanofi-Pasteur• 
Sanofi-Pasteur, la division « Vaccins » du 
Groupe Sanofi-Aventis, leader mondial avec 
la plus large gamme de vaccins contre 20 

Connu empiriquement depuis l’antiquité, le principe de la vaccination consiste à mettre en contact 
l’organisme avec de très faibles doses de virus ou de bactéries de manière à le protéger de toute 
attaque ultérieure par ces agents pathogènes. En France, comme en Israël, la découverte de 
nouveaux vaccins se fait principalement dans les grandes entreprises, dans des starts-up ou 
encore des laboratoires au sein des universités.

לאחד  הנחשב   ,)1895  -  1822( פסטר  לואי 
תרם  הוא  המיקרוביולוגיה.  מאבות 
כלבת. נגד  החיסון  להמצאת  ניכרת  תרומה 
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קיים בישראל מספר רב של חברות הזנק המתו
מחות בתכנון חיסונים חדשים: ובתוכן - חברת 
ביאולוג‘יקס איי אל )I L BEEOLOGICS( עם 
תרופתה Remembee, חיסון חדש שנועד להציל 
התמוטטות  הפרעת   ” מתסמונת  הדבורים  את 
משפעת!  סובלות  דבורים  גם  שכן,  המושבה”, 
חיו )BiondVax( המפתחת  ביונדווקס  - חברת 

נאסווקס  וחברת  השפעת  נגד  אוניברסאלי  סון 
)Nasvax( עם חיסון באמצעות תרסיס לאף.

עד  התכנון  משלב  חיסון:  של  פיתוחו  מחזור 
לשלב השיווק 

מורכב  ממושך,  תהליך  הוא  החיסוני  המחקר 
ויקר. החלק של המחקר והפיתוח כולל שלושה 
עד ארבעה שלבים )שלב המחקר, השלב הטרום-
 9 בין  נע  ומשכו  הקליני(  הפיתוח  ושלב  קליני 
התעו הפיתוח  שלב  מגיע  אחרי-כן  שנים.  ל-14 
שייתי המורכב משניים עד שלושה שלבים בערך 
)אישור רשויות הפיקוח, תהליך הייצור ובקרת 

האיכות( וכל זה נמשך יותר מ-22 חודשים. 

וורדינה טריגנו

©ZaldyImg

En haut, à gauche : Sand Biofilm 17 © Image courtesy of the Lewis Lab at Northeastern University. Image created by Anthony D›Onofrio, William H. Fowle, Eric J. Stewart and Kim Lewis. Au milieu : Influenza virus ©#10073 CDC/ Dr. Erskine. 
L. Palmer; Dr. M. L. Martin. A droite : Staphylococcus xylosus ©Amanda. 
Au centre, à gauche :   Promegacariocyte ©Leboski. Au milieu : Jeune fille portant un bébé devant le centre médical de Zanga ©Pierre Holtz for UNICEF. A droite : Chirurgien ©Service photo, photothèque du Conseil Général du Val-de-Marne. 
En bas, à gauche : ©Bibliothèque de la Faculté de Droit et Sciences du Travail Université de Séville. Au milieu : Flu Vaccination Grippe ©Daniel Paquet. A droite : Artifact48 - Monsanto Mighty Microscope ©V&A Steamworks
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7,6 
11,7&

Pourcentage du PIB 
consacré à la santé 
respectivement en Israël 
et en France en 2009.
Source Banque Mondiale. 

maladies infectieuses, a produit en 2008 
plus de 1,6 milliard de doses de vaccins, 
permettant de vacciner plus de 500 millions 
de personnes dans le monde. Avec une 
expérience dans les vaccins de plus d’un 
siècle, Sanofi-Pasteur est aujourd’hui le plus 
important laboratoire entièrement dédié au 

vaccin. Les vaccins développés par Sanofi-
Pasteur, contre la grippe A (Panenza) et 
contre le cancer (Gardasil) ont fait l’actualité 
récemment.

Teva pharmaceutical• 
Teva en Israël fait partie des 20 premières 
firmes pharmaceutiques mondiales. Le 
laboratoire Teva développe, fabrique et 
commercialise des produits pharmaceutiques 
génériques et princeps pour la médecine 
humaine. Près de 80% des ventes de Teva 
se font en Amérique du Nord et en Europe. 
Par ailleurs, le domaine R&D de Teva est 

axé sur le développement de nouveaux 
médicaments pour les maladies du système 
nerveux central.

La montée en puissance des starts-
up en Israël
Il existe en Israël un grand nombre de 
starts-up spécialisées dans l’élaboration 
de nouveaux vaccins : Beeologic avec 
Remembee, un nouveau vaccin pour sauver 
les abeilles du « syndrome d’effondrement 
des colonies » car les abeilles ont aussi la 
grippe ! BiondVax avec le développement 
d’un vaccin antigrippal universel. Nasvax 
avec un vaccin via un spray nasal. 

Le cycle de développement d’un vaccin: 
depuis son élaboration jusqu’à sa 
commercialisation.
La recherche vaccinale est un processus long, 
complexe et coûteux. La partie recherche 
et développement comprend 3 à 4 phases 
(exploratoire, pré-clinique et développement 
clinique) et dure une dizaine d’années. 
Puis, suivent les opérations industrielles qui 
comportent environ 2 à 3 phases (approbation 
des autorités réglementaires, processus de 
fabrication et contrôle qualité) et durent plus 
de 22 mois.

Vardina Trigano,
VI post-doctorante Institut Weizmann

© CNRS Photothèque - PORCHET E.
Les lymphocytes T contrôlent la pathogenèse 
de la bilharziose. Accouplement de 
schistosomes adultes mâle et femelle.
Etude en vue d’un vaccin contre la bilharziose. 
בהיווצרות  שולטים   T מסוג  לימפוציטים 
עלקות  של  הזדווגות  הבילהרציה.  מחלת 
נקבה. וממין  זכר  ממין  בוגרות  הבילהרציה 
למצוא  במטרה  הנערך  מחקר 
הבילהרציה למחלת  חיסון 

אחוזי התמ»ג המוקדשים 
לבריאות בישראל ובצרפת 

בשנת 2009.
מקור: הבנק העולמי.
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”עליך לשלוט ברגשות שלך“. מי מאיתנו לא שמע אי פעם עצה מלומדת זו, אותה העלה על דל שפתיו 
המטפל או מדריך הצלילה שלך? אוניברסיטת חיפה ומכון ויצמן משתפים פעולה עם צרפת בנושא הקשר 
הקיים בין מוח לבין רגש המתבטא בדחק (סטרס). רגש זה, שהוא קל יותר למחקר, יש בו עניין ברור 
מכיוון שתסמונת זו עלולה להוביל לדיכאון, שהיא המחלה מספר אחד בארצות המערב. כיצד משנה הדחק 

את תאי העצב שלנו ועקב כך את המוח שלנו?

רגשות ומוח

לוין  ריכטר  גל  הפרופסורים  של  צוותיהם 
ויצמן  ממכון  סגל  ומנחם  חיפה  מאוניברסיטת 
משתפים פעולה עם צוות מהמכון למדעי המוח 
צרפת  של  מדעי  למחקר  הלאומי  המרכז  של 
בבורדו בהנהלת פרופ‘ אלין דסמדט. מחקריהם 
 France-Israel Laboratory of” המשותפים 
למדעי  Neuroscience )FILN(”,)המעבדה 
תוכנית  בתוך  מתבצעים  צרפת-ישראל(  המוח 
 ))LEA שותפה  אירופיאית  מעבדה  המסגרת 
של המרכז הלאומי למחקר מדעי. ברמה זו של 
שיתוף פעולה צפוי שיתוף של ניסויים משותפים 
שבהם כל צוות מחלק עם זולתו לגבי התוצאות 
שהתקבלו בתחום התמחותו, חילופי סטודנטים, 

וקיום מפגשים דולאומיים. 

אוניברסיטת חיפה 
פרופ‘ גל ריכטר לוין החל בשנת 1995 את מחקריו 
לבין  ההתנהגות  בין  הקשרים  לגבי  הראשונים 
לפסיכולוגיה  המחלקה  בקרב  המוח  תהליכי 
הוקמה   2000 בשנת  חיפה.  באוניברסיטת 
אוניברסיטת  של  לנוירוביולוגיה  המחלקה 
חוקרים  שמונה  היום  חבריו  על  נמנים  חיפה. 
המפוזרים בארבעה מרכזי מחקר ובתוכם ”מוח 

והתנהגות”.

על  עובד  לוין  ריכטר  גל  פרופ‘  בהנחיית  הצוות 
כללי,  מוטיבציה  בחוסר  המתבטא  הדיכאון 
)אנהדוניה(1.  למזון  העדפה  בהיעדר  המאופיין 
מצב זה של דחק מתקבל כשמציבים את המודל 
מדגיש  הפרופסור  עליו.  לו שליטה  במצב שאין 
כי הוא מתמקד יותר בפרט ולא בקבוצה, בניגוד 
למצב הרווח. עבור כל פרט ופרט, הצוות משווה 
את הפיזיולוגיה שלו לפני ואחרי התערבותו כדי 
לנסות ולהסיק את האיפייונים הייחודיים לכל 

מקרה ומקרה.
כך הובחן בעובדה שעכבר הנתון בדחק בתחילת 
חייו ינהל את הדחק טוב יותר מזה שחווה אותו 
בגיל בגרות. לעומת זאת, פרט המגלה את הדחק 
ויפתח  יתרה  רגישות  לגלות  נוטה  בוגר  בגיל 
מהפיכה  מהווים  החוקר  של  ממצאיו  דיכאון. 
אם  החינוך:  בתחום  המקובלות  לדיעות  ביחס 
ניישמם לבני אדם, עלינו לחנך את הילדים שלנו 

1 חוסר יכולת אצל הפציינט לחוש רגשות חיוביים במצבי 

חיים שנחשבו קודם לכן לנעימים.

בלי לנסות למנוע מהם את מצבי הלחץ....

ומה המצב במכון ויצמן? 
צוותו של פרופ‘ מנחם סגל חוקר את היחס בין 
הלמידה, הזיכרון ומבנה המוח. ליתר דיוק, הוא 
מתמחה באלקטרופיזיולוגיה של ההיפוקמפוס.

על  מתבסס  המוח  בידי  ונקלט  שהובן  מידע 
הלמידה  את  העצב.  תאי  של  החשמלית  הרמה 
כערך  להגדיר  ניתן  גרידא  הביולוגית  מהבחינה 
האות החשמלי ואורכו לאורך זמן בין שני תאי 
עצב מקושרים. מושג הזיכרון הוא פונקציה של 
זמן הפעילות החשמלית. הצוות הפעיל על עכבר 
חקר  וכך  דחק,  בצורת  רגשי  הלם  שלו  הניסוי 
את השינויים החלים בהיפוקמפוס, ובין השאר 

הזמן  עם  עם  לירידה  הגורמים  המנגנונים  את 
בפעילות המוח.

במכון  כעת  הנערכים  המחקר  ממיזמי  אחד 
צלוחית  בתוך  עצב  תאי  בבידוד  עוסק  ויצמן 
כאל  אליו  להתיחס  שניתן  התאים,  ניסויים. 
מוח מפושט, ממשיכים את פעילותם החשמלית 
למתמטיקאי  נשלח  זו  פעילותם  רישום  ברשת. 
של  להוראה  הגבוה  הספר  מבית  הולמן  דוד 
צרפת )ENS(, כדי לקבוע מהו המודל המתמטי. 
הצוות תוהה מדוע ממשיכים תאי העצב לעבוד? 
איזה תא הוא זה המווסת את הרשת? מה יקרה 
מסונכרן  כיצד  מהרשת?  תא  אותו  יינטל  אם 

לספק  שיש  שאלות  מהווים  אלה  כל  האות? 
תשובות לגביהן.

המכונה  הלקות  את  במקביל  חוקר  הצוות 
ובה  מרטין-בל(  תסמונת  )או  שביר   X תסמונת 
 .X בכרומוזום )מוטציה(  סובל מתשנית  הילוד 
תקוותו של הצוות היא שיבין ויוכל לשקם את 

תפקודו התקין של המוח.

את  חוקרת  מרון  מונה  ד“ר  בהובלת  מעבדה 
הקשר שבין הרגש לבין שני חלקים של המוח: 

האמיגדלה והאונה הקדם-מצחית
המטרה  העכבר.  הוא  כאן  גם  המחקר  מודל 
להבין באמצעותו את יחסי הגומלין שבין המוח 

לבין הרגשות אצל האדם.
משתמשים  החוקרים 
על  הפבלובאית2  בהתנייה 
מנת לכמת את הפחד. לשם 
פרמטרים  מודדים  הם  כך, 
היעדר  משך  למשל  כגון 
דחק.  של  במקרה  התנועה 
לנוכח  הפיזיולוגי,  במישור 
האמיגדלה3  סופגת  פחד, 
גירוי והיא מעוררת תגובות 
הגורמות  אמוציונאליות 
להפרשת הורמונים של דחק 
גופניות  תגובות  ומחוללת 
כגון הזעה, פרפורים ועוד...( 
תפקיד  זמני,  הגירוי  אם 
קליפת המוח הקדם-מצחית 
הוא להפיג אותם תסמינים.

בארצות  שנערכו  ניתוחים 
חולים  בקרב  הברית 
הדחק  מתסמונת  הסובלים 
)פוסט- הבתר-חבלתי 
טראומה( בו נפגעים חיילים 
כי  הראו  במיוחד,  מזעזעות  קרב  חוייות  שחוו 
יחסי הגומלין בין האמיגדלה לבין קליפת המוח 

2 תאוריה המתענינת בתוצאות למידה שנרכשה בקשר בין 

גירויים )הלם חשמלי( ותגובותיו האוטומטיות של הגוף. 
3 גרעין זוגי המצוי באזור של האונה הרקתית התיכונה של 

המוח

שיתוף פעולה בין תאי עצב

 © INSERM - Chupin, Marie & Colliot, Olivier
 L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet 
de visualiser et de délimiter l’hippocampe in vivo.
למחקר  הלאומי  )המכון  האינסרם  מכון     ©
קוליו ואוליבֶיה  שופן  מרי   - צרפת(  של  רפואי 

הדמייה  מאפשר   )MRI(מגנטית תהודה  דימות 
ההיפוקמפוס. של  ויוו  אין  גבולותיו  וזיהוי 
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Emotions et cerveau
Les équipes des Professeurs Gal Richter-
Levin de l’Université de Haïfa et Menahem 
Segal de l’Institut Weizmann coopèrent avec 
une équipe de l’Institut des Neurosciences 
de Bordeaux du CNRS dirigée par le Pr. 
Aline Desmedt. Leurs recherches conjointes, 
« France-Israel Laboratory of Neuroscience 
(FILN) », sont réalisées dans le cadre du 
programme Laboratoire Européen Associé 
(LEA). Cette coopération permet la mise 
en commun des résultats, de réaliser des 
études complémentaires, d’échanger des 
étudiants, et d’organiser des rencontres 
binationales. Chaque équipe à son domaine 
de spécialisation. Des expériences communes 
sont réalisées et le partage des résultats 
permet de déterminer une analyse globale.   

Université de Haïfa
Le Pr. Gal Richter Levin a initié en 1995 ses 
premières études sur les connexions entre 
le comportement et les processus cérébraux 
au sein du département de psychologie de 
l’Université de Haïfa. En 2000 le département 
de neurobiologie a été créé. Il compte 
désormais 8 chercheurs répartis sur 4 centres 
de recherche dont le « Brain & Behaviour » 
(Cerveau & Comportement). 
L’équipe dirigée par le Pr. Gal Richter Levin 
travaille sur la dépression. Cet état de stress 
est obtenu en plaçant un modèle dans une 
situation qu’il ne peut pas contrôler. La 
dépression se manifeste par un manque de 
motivation générale, caractérisée par une 
absence de préférence pour la nourriture 
(anhedonia)1. Le professeur insiste sur le fait 
qu’il s’attache plus spécialement à étudier 
l’individu et non le groupe comme c’est souvent 
le cas. Pour chaque sujet, l’équipe compare la 

1 Incapacité d’un sujet à ressentir des émotions 
positives lors de situations de vie pourtant considérées 
antérieurement comme plaisantes.

physiologie avant et après une intervention 
pour arriver à dégager des spécificités selon 
chaque cas. 
Il a été observé qu’un rat soumis au stress 
au début de sa vie gère mieux un stress 
qu’à l’âge adulte. Par contre un individu qui 
découvre le stress à l’âge adulte sera plus 
sensible à développer une dépression. Les 
résultats bouleversent les idées que nous 
avions sur l’éducation : appliqués à l’homme,  
nous aurions intérêt à éduquer nos enfants 
sans essayer d’éviter le stress…      

Qu’en est-il à l’Institut Weizmann ? 
L’équipe du Pr. Menahem Segal travaille sur 
la relation entre l’apprentissage, la mémoire 
et la structure du cerveau. Plus précisément, 
elle est spécialisée dans l’électrophysiologie 
de l’hippocampe.   
Une information comprise et retenue par le 
cerveau est basée sur le niveau électrique 
des cellules neuronales. L’apprentissage d’un 
point de vue strictement biologique peut être 
défini comme la valeur du signal électrique et 
sa durée dans le temps entre deux neurones 
connectés. La notion de mémoire est fonction 
du temps d’activité électrique. En soumettant 
leur modèle de rat à un choc émotionnel 
sous la forme d’un stress, l’équipe étudie 
les transformations de l’hippocampe, et 
notamment les mécanismes qui provoquent 
la diminution de l’activité cérébrale dans le 
temps.      
Le stress qui, en plus d’être une émotion simple 
à étudier, présente un intérêt évident puisque 
ce syndrome peut aboutir à la dépression, 
première maladie des pays occidentaux.  
L’un des projets actuels de recherche 
au Weizmann concerne l’isolement de 
neurones dans une coupelle. Assimilable à 
un cerveau simplifié, ces cellules continuent 
à avoir une activité électrique en réseau. 

Coopération neuronale

« Vous devez contrôler vos émotions ». Qui n’a jamais entendu ce conseil avisé, généralement 
prononcé par votre psychanalyste ou votre moniteur de plongée. L’université de Haïfa et l’Institut 
Weizmann coopèrent avec la France sur la relation entre le cerveau et une émotion : le stress. 
Cette émotion, plus simple à étudier, présente un intérêt évident puisque ce syndrome peut 
aboutir	à	la	dépression,	première	maladie	des	pays	occidentaux.	Comment	le	stress	modifie	nos	
neurones et par conséquent notre cerveau ? 
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הקדם-מצחית נפגעים. וזו האחרונה כבר אינה 
דבר  האמיגדלה,  פעילות  את  להפחית  מסוגלת 

הגורם לעליית הפחד.
הפיזיולוגים  הפרמטים  את  בוחנים  החוקרים 
גמישות  כמו  המוח  קליפת  ועל  האמיגדלה  על 

סינפטית, התפתחות כלי דם ונפח.
לשלוט  שיעזרו  טיפולים  להמציא  מטרתם 

בדחק.

מדעי המוח ואקוסטיקה

המסגרת  בתוכנית  פעולה  לשיתוף  נוסף  נושא 
המוח.  של  השמיעתית  הלמידה   ,FILN של 
צוותו של פרופ‘ נלקן מהאוניברסיטה העברית 
בירושלים, שהוא מנהלה הישראלי של המעבדה 
האירופיאית השותפה )LEA( ב-FILN, מתמקד 
בלמידה הפיזיולוגית השמיעתית בקליפת המוח, 

ברמה )תלמוס( ובתליל התחתון.
המחקר  מכון  נמצא  העברית  באוניברסיטה 
הגדול ביותר העוסק במדעי המוח בישראל, הוא 
מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח. המרכז 
השולטים  תחומיים  בין  חוקרים  בתוכו  מאגד 
הן  הנוגעות  התמחויות  של  ביותר  רחב  בשדה 

בחקר התפיסה, הן במחלות מערכת העצבים.
אחת השאלות בהן עוסקת המעבדה של פרופ‘ 
נלקן מתייחסת להשפעות ההקשריות של העבר 
הקרוב, בטווח הנע בין מספר שניות לבין דקות 
ספורות, על פעילות תאי העצב. לאותו צליל, יש 
השפעה שונה על מעגלי תאי העצב אם הוא נתפס 
מערכת  שתאי  הוכיח  הצוות  כרגיל.  או  כחדש 
השמיעה של עכבר מגיבים למשמע צליל מפתיע 
הצוות  הסיק  ממצאיו  על  בהתבסס  חריג.  או 
לבצע  הכושר  העכבר  של  השמיעה  למערכת  כי 
הניסיון,  על  הבנויים  סטטיסטיים,  ניתוחים 
האנושי.  המוח  של  לזה  למדי  הקרוב  בתחכום 
הניתוחים הסטטיסטיים של בני אדם הסובלים 
נפגעים.  )סכיזופרניה(  משסעת  או  מדיסלקציה 
להבנה  להביא  כדי  אלה  בממצאים  יש  כן,  אם 
לאותן  האחראים  התנאים  של  יותר  טובה 

פגיעות ולשקול דרכים חדשות לטיפול בהן.

במסגרת  פעולה  משתף  הירושלמי  הצוות 
שני  עם  השותפה  האירופאית  המעבדה 
פסיכואקוסטיקאים מבית הספר הגבוה להוראה 
)דניאל פרסניצר ואלן ְדה ְשֵבנֶיה החוקרים את 

עיבוד הצלילים והלמידה השמיעתית. 

La Pensée sous forme de Code

Déchiffrer les secrets du cerveau – 
comment il gère cet exploit qu’est 
la pensée abstraite, ou transmet 

des informations complexes à la mémoire 
– représente une somme stupéfiante de 
calculs. Chacune des 100 milliards de cellules 
nerveuses du cerveau est en contact avec 
environ 10 000 de ses voisines, envoyant et 
recevant des messages codés en impulsions 
électriques qui sont ensuite transmis sous 
forme de  signaux chimiques. Même dans un 
petit système de tout juste 100 neurones, le 
nombre de combinaisons possibles est plus 
grand que le nombre d’étoiles de l’univers. 
Essayant de donner un sens aux règles 

du « langage » des cellules nerveuses, le 
Dr. Elad Schneidman  du  Département  
de  Neurobiologie, étudie les modes de 
communication entre l’ensemble des réseaux 
de neurones. « Les activités vraiment 
intéressantes du cerveau impliquent des 
centaines et des milliers de neurones. Mais 
même s’il était possible de remonter les 
actions simultanées de 100 milliards de 
neurones, nous ne pourrions pas commencer 
à traiter un réseau aussi énorme. » Le groupe 
du Dr Schneidman utilise des enregistrements 
en cours de groupes de quelques dizaines à 
quelques centaines de cellules du cerveau. 
Ils ont déjà découvert des propriétés de 

réseau impossibles à obtenir par le biais 
des enregistrements habituels de cellules 
uniques. Par exemple, ils ont montré que, 
même si les corrélations entre les paires de 
neurones sont généralement faibles, l’effet 
combiné de nombreux couplages faibles 
domine le comportement du réseau. « En 
d’autres termes, dit le Dr Schneidman, les 
cellules nerveuses transportent l’information 
collectivement, organisant leurs actions à 
la manière de poissons nageant ensemble 
en bancs ou de lucioles synchronisant leurs 
lumières clignotantes ».

Vardina Trigano ,
VI post-doctorante Institut Weizmann

יענוח סודות המוח – כיצד הוא מתמודד פ
עם האתגר הטמון במחשבה המופשטת, 
מורכבים  מידעים  מעביר  הוא  כיצד  או 
לזיכרון, מתבטא בכמות מדהימה של חישובים. 
עצב  תאי  של  המיליארדים  ממאה  אחד  כל 
שבמוח מצוי בקשר עם בערך 10,000 מהתאים 
מקודדים  מסרים  וקולט  ומשדר  לו  הסמוכים 
בהמשך  המועברים  חשמליים  זרמים  בצורת 
זעירה  במערכת  אפילו  כימיים.  אותות  בצורת 
ובה בקושי 100 תאי עצב, גדול מספר הצירופים 

ממספר הכוכבים שבייקום.
העצב,  תאי  של  השפה  כללי  את  לפרש  בנסיונו 

המחלקה  מן  שניידמן  אלעד  ד”ר  חוקר 
כלל  בין  התקשורת  דרכי  את  לנוירוביולוגיה, 
רשתות תאי העצב. ”הפעולות המעניינות ממש 
עצב.  תאי  אלפי  ואף  מאות  מערבות  במוח 
מחדש  להרכיב  היה  אפשר  אילו  אפילו  אך, 
מיליארד   100 של  הבו-זמניות  הפעולות  את 
לעבד  להתחיל  מסוגלים  היינו  לא  עצב,  תאי 
של  צוותו  שכאלה.  עצומים  במימדים  רשת 
המתנהלות  בהקלטות  משתמש  שניידמן  ד”ר 
מאות  כמה  עד  עשרות  כמה  בנות  קבוצות  של 
תאים של המוח. הם כבר גילו תכונות של רשת 
ההקלטות  באמצעות  לגלותן  היה  ניתן  שלא 

הם  למשל,  הבודדים.  התאים  של  הקלאסיות 
הראו שאפילו אם יחסי הגומלין בין זוגות תאי 
המשולבת  השפעתם  כלל,  בדרך  נמוכים  עצב 
בהתנהגותו  הרווחת  היא  נמוכים  צימודים  של 
ד”ר  שמספר  כפי  אחרות,  במילים  המוח.  של 
שניידמן, תאי העצב מעבירים את המידע באופן 
בדומה  פעולותיהם  את  ומארגנים  קבוצתי, 
לדגים השוחים יחדיו בלהקה או כמו גחליליות 

המסנכרנות את אורותיהן המהבהבים.

וורדינה טריגנו

המחשבה בצורת צופן
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L’enregistrement de leur activité est envoyé 
au mathématicien David Holman (ENS) pour 
déterminer le modèle mathématique. L’équipe 
s’interroge : Pourquoi les neurones continuent 
à travailler ? Lequel régule ce réseau ? Que se 
passe-t-il si celui-ci est retiré de ce réseau ? 
Comment le signal est-il synchronisé ? Autant 
de réponses qu’il reste à apporter.  
Parallèlement, l’équipe du Weizmann étudie le 
trouble appelé « X Fragile » : les nouveau-nés 
souffrent d’une mutation sur le chromosome 
X. L’équipe étudie l’activité électrique de 

souris génétiquement modifiées présentant la 
même anomalie. L’espoir est de comprendre 
et de restaurer le fonctionnement normal du 
cerveau. 

Le laboratoire emmené par le Dr. Mouna 
Maroun étudie la relation entre l’émotion et 
deux parties du cerveau : l’amygdale et le 
cortex préfrontal. 

Le modèle d’étude est le rat. L’objectif est 
de comprendre par cet intermédiaire, les 
interactions entre le cerveau et les émotions 
chez l’homme.  
Pour quantifier la peur, les chercheurs utilisent 
le conditionnement Pavlovien2. Ils mesurent 
des paramètres comme par exemple le temps 
d’immobilité face au stress. Physiologiquement, 
face à la peur, l’amygdale3 est stimulée et 
déclenche des réponses émotionnelles qui 
engendrent des sécrétions d’hormones de 
stress et engage des réponses physiques 
(transpiration, palpitations…). Lorsque le 
stimulus est temporaire, la fonction du cortex 
préfrontal est de provoquer l’extinction de ces 
symptômes. 
Des analyses américaines sur des patients 
atteints du syndrome de stress post-
traumatique (SSPT) dont souffrent par exemple 
des soldats ayant connu des expériences 
de combats particulièrement choquantes ont 
montré que l’interaction entre l’amygdale et 
le cortex préfrontal est altérée. Ce dernier 
n’est plus capable de diminuer l’activité de 
l’amygdale ce qui entraîne une augmentation 
de la peur.  

2 Théorie qui s’intéresse aux résultats d’un apprentissage 
dû à l’association entre des stimuli (chocs électriques) et 
les réactions automatiques de l’organisme.
3    Noyau pair situé dans la région antéro-interne du lobe 
temporal du cerveau. 

Les chercheurs observent les paramètres 
physiologiques sur l’amygdale et le cortex 
frontal comme la plasticité synaptique, la 
vascularisation et le volume. 
Le but est de trouver des traitements qui 
permettront de contrôler le stress.  

Neuroscience et acoustique
L’université de Jérusalem renferme le plus 
grand centre de recherche autour de la science 
du cerveau en Israël, l‘Edmond and Lily Safra 
Center for Brain Sciences (ELSC). Celui ci 
rassemble des chercheurs interdisciplinaires 
qui balayent un champ d’expertises très large 
portant aussi bien sur l’étude de la perception 
que sur les maladies neurologiques. L’équipe 
du Pr. Israel Nelken, directeur israélien du 
programme cadre du LEA FILN, se focalise 
sur l’apprentissage physiologique auditif dans 
le cortex, le thalamus et le colliculus inférieur.  
Une des questions abordée par le laboratoire 
du Professeur concerne les effets contextuels 
du passé proche, allant de quelques secondes 
à quelques minutes, sur l’activité neuronale. 
Un même son a un impact différent sur les 
circuits neuronaux suivant s’il est considéré 
comme rare et surprenant ou commun. 
L’équipe a démontré que les neurones du 
système auditif du rat réagissent à l’écoute 
d’un son surprenant ou inhabituel. A partir 
de leurs résultats l’équipe a conclu que le 
système auditif du rat possède la capacité de 
mener des analyses statistiques, construites 
par l’expérience, presque aussi sophistiquées 
que celles du cerveau humain. 
Les analyses statistiques des humains 
souffrant de dyslexie et de schizophrénie sont 
altérées. Ces résultats peuvent donc mener à 
une meilleure compréhension des conditions 
responsables de ces altérations et d’envisager 
de nouvelles approches de traitement.
L’équipe de Jérusalem coopère dans le 
cadre du LEA avec deux psychoacousticiens 
de l’ENS (Daniel Pressnitzer et Alain de 
Cheveigné) qui étudient le traitement des sons 
et l’apprentissage auditif.    

David Steinboim,
Bureau pour la Science et la Technologie        

Le centre pour les sciences cérébrales Edmond 
and Lily Safra

מגדל סולארי 
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רישיון עבור תרופות נגד שסעת

אדיר ל פוטנציאל  המהווה  דרך  פריצת  פנינו 
אר.אקס.  ביוליין  ההזנק  חברת  החולים:  עבור 
שסעת  נגד  תרופה  המפתחת  הירושלמית  בע”מ 
שערך  מחקרים  של  ממצאים  על  המבוססת  )סכיזופרניה( 
 365 חוזה בשווי  על  צוות מאוניברסיטת תל-אביב, חתמה 
 .Cypress Bioscience מיליון דולר לרישון חוץ עם חברת
התרופה החדשה משפרת את התרופות הקיימות בכך שהיא 

מדכאה את תופעות הלוואי של אלה.
התרופה,  על  תל-אביב  באוניברסיטת  העובדים  המדענים 
הם פרופ‘ אבי ויצמן, ראש מרכז פלזנשטיין למחקר רפואי, 
ד”ר עדה רפאלי וד”ר עירית גיל-עד מהמרכז ופרופ‘ אברהם 

נודלמן מאוניברסיטת בר-אילן.
תרופות  באמצעות  השסעת  מחלת  טופלה  הקודם,  בדור 
מחלת  כגון  קשות  מחלות  המחוללות  אנטי-פסיכוטיות 
פרקינסון ותופעות לוואי, בין השאר רעד, קשיחות, והבעת 
ניכר  פנים קפואה. התרופות של הדור השני מהוות שיפור 
מסוג  התסמינים  מפחיתות  שהן  בכך  לקודמותיהן  ביחס 

זה.
הגישה החדשה של אנשי המדע מתמקדת בניצול תכונותיו 
המיטיבות של גאבא )חומצה גאמא-אמינובוטירית(, חומר 
כימי המצוי באופן טבעי בתוך המוח והמווסת את פעילות 
ויצמן  פרופ‘  היתר.  עוררות  את  ומונע  העצבים  מערכת 
ועמיתותיו מצאו דרך להחדיר גאבא כשהיא יכולה לעבור 
לפרפנזין  קישורה  תוך  דם-מוח  המחסום  את  בביטחה 
בקליניקה  שנוסתה  יעילה  פסיכוטית  אנטי  תרופה   –
כי ”פרודת  נראה  ויצמן  במשך עשרות שנים. לדברי פרופ‘ 
מאוד  יעיל  טיפול  מספקת  המציאו  שאותה  החדשה  העל” 
לוואי  תופעות  או  פרקינסון  תסמיני  את  מחוללת  ואינה 

מטבוליות.

אנליז תבנן

Voici une avancée potentiellement 
considérable pour les malades : la 
start-up BioLineRx, Ltd, à Jérusalem, 

qui développe un médicament contre la 
schizophrénie reposant sur des découvertes 
dirigées par une équipe de TAU (Université de 
Tel Aviv), a signé un contrat de 365 millions de 
dollars de licence avec Cypress Bioscience. 
Ce nouveau médicament améliore les actuels 
car il bloque les effets secondaires de ces 
derniers.
Les scientifiques travaillant à TAU sur ce 
médicament sont le professeur Avi Weizman, 
chef de Felsenstein Medical Research Center, 
le Dr. Ada Rephaeli et le Dr. Irit Gil-Ad du 
Centre et le professeur Abraham Nudelman 
de l’Université de Bar-Ilan.
Il y a une génération, la schizophrénie 
était traitée avec des médicaments anti-
psychotiques qui induisent des maladies graves 
telles que la maladie de Parkinson et des effets 
secondaires, notamment des tremblements, 
une rigidité et une expression figée du visage. 
Les médicaments  de  deuxième génération 
sont d’une grande amélioration par rapport 
à leurs prédécesseurs en ce sens qu’ils 
réduisent de tels symptômes.
La nouvelle approche des scientifiques se 

concentre sur l’exploitation des propriétés 
bénéfiques du GABA, un produit chimique 
présent naturellement dans le cerveau qui 
régule l’activité neuronale et évite la sur-
excitabilité. Avi Weizman et ses collègues ont 
trouvé une façon d’administrer du GABA en 
lui permettant de traverser en toute sécurité 
la barrière hémato-encéphalique en le reliant 
à la perphénazine - un médicament efficace 
anti-psychotique qui a été utilisé en clinique 
pendant des décennies. « La nouvelle « 
super-molécule » que nous avons conçue 
semble être un traitement très efficace, il ne 
produit pas les symptômes de Parkinson ou 
d’effets secondaires métaboliques », explique 
le Pr. Weizman.

Annelyse Thévenin,
VI post-doctorante Université Tel-Aviv 
Source: http://www2.tau.ac.il/news/engnew.asp

Licence pour des médicaments contre la 
schizophrénie

© INSERM - Garcia, Elisabeth
Ces cellules constituent la barrière hémato-encéphalique. La caractéristique 
principale de ces cellules est de former des jonctions serrées. Ces cellules 
comportent sur leur membrane des protéines telle que l’occludine, en vert.

© INSERM - Peschanski, Marc
Marquage immunocytochimique des 
fibres contenant du GABA (acide gamma-
aminobutyrique) de neurones thalamiques.
פשנסקי מרק  האינסרם-  מכון     ©
סיבים  של  אימונוציטוכימיה  סימון 
גמא-אמינו- )חומצה  גאבא   המכילים 
התלמוס מן  עצב  תאי  של  בוטירית( 

©  מכון  האינסרם )המכון הלאומי למחקר רפואי של צרפת( - אליזבת גרסיה
הוא  אלה  תאים  של  העיקרי  המאפיין  המחסוםדם-מוח.  את  מרכיבים  אלה  תאים 
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Ce proverbe vient peut-être de prendre 
une nouvelle dimension grâce aux 
travaux d’un groupe de chercheurs de 

l’Université de Jérusalem et de la Faculté de 
médecine Pitié-Salpêtrière à Paris.  

En dépit de nombreux travaux en 
neurosciences, le fonctionnement de 
notre cerveau est un sujet extrêmement 
complexe où même les questions les plus 
fondamentales restent encore 
mystérieuses de nos jours.  Un 
principe fondamental dans ce 
domaine consiste à supposer 
qu’une information reçue par l’un 
de nos récepteurs sensoriel est 
transmise à une zone particulière 
du cerveau qui est spécialisée 
dans le traitement de ce type 
d’informations.  Cette hypothèse 
est largement acceptée auprès du 
“grand public”, souvent séduit par 
une division entre l’hémisphère 
droit du cerveau, qui serait associé 
au raisonnement, et l’hémisphère 
gauche, qui serait associé aux 
émotions et à l’intuition.

En réalité cette théorie fait l’objet de 
nombreuses  controverses  dans la 
communauté scientifique. Parmi les tâches 
effectuées par le cerveau, considérons par 
exemple le cas de la lecture.  Il est évident que 
la théorie historique est plutôt douteuse ici.  En 

effet, la nécessité de pouvoir lire un document 
écrit date environ de quelques milliers d’années 
ce qui est relativement récent à l’échelle de 
l’humanité.  Il est improbable que le cerveau 
humain ait développé une zone spécifique à 
la gestion de la lecture en si peu de temps. 
Dans cette situation, les chercheurs avaient 
supposé que la zone du cerveau capable de 
lire des mots devait être la même zone que 
celle associée à la vision.  L’équipe du Pr Amir 

Amedi de l’Université de Jérusalem vient de 
découvrir un contre-exemple surprenant.  Le 
cerveau n’a pas besoin de la vision pour lire !

L’imagerie par résonance magnétique 
fonctionnelle (IRMf) permet de cartographier 

l’activité du cerveau et est devenue l’outil de 
choix dans le diagnostic et dans la planification 
d’interventions chirurgicales. Les chercheurs 
ont utilisé cette technique pour étudier et 
comparer l’activité cérébrale d’individus en 
train de lire avec l’activité cérébrale d’individus 
aveugles mais lisant un texte en braille.

Au lieu d’observer une activation de la zone 
du cerveau traditionnellement associée à la 

perception tactile, le cerveau des 
individus aveugles lisant un texte en 
braille réagit de manière similaire à 
celui des individus capables de lire 
avec leurs yeux à la place de leurs 
doigts. Ce résultat est surprenant car 
il indique que les différentes zones du 
cerveau correspondent à des sites 
dont le but est purement fonctionnel 
(lecture par exemple ici) quelque 
soit le sens (vision ou toucher par 
exemple ici) qui est impliqué dans le 
recueil des informations.  

Cette découverte va permettre aux 
chercheurs de s’attaquer maintenant 
à de nouvelles questions encore plus 
fondamentales en neurobiologie 

telles que comment le cerveau apprend-il à 
lire ?  Qu’est-ce que “lire” veut-il vraiment dire 
?  Une chose de sûre : notre cerveau n’a pas 
fini de nous étonner...

Laurent Boué,
VI post-doctorant Institut Weizmann

L’alphabet Braille
כתב ברייל

” למוח העיוור אין תועלת בעיניים ” 

מימד י ייתווסף  מעתה  זו  שלאמרה  יתכן 
חוקרים  צוות  של  למחקריו  תודות  נוסף 
בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה 
סאלּפטרייר  ִּפיטֵיה  לה  לרפואה  ומהפקלטה 

שבפריס.

מדעי  בתחום  שנעשו  רבות  עבודות  למרות 
המוח, תפקודו נותר עדיין נושא סבוך במיוחד 
עדיין  הבסיסיות  היסוד  שאלות  אפילו  שבו 
עקרון  הזה.  היום  עצם  עד  מיסתורין  אפופות 
שהתקבל  שמידע  ההנחה  הוא  בתחום  יסוד 
לאזור  מועבר  החושיים  הקולטנים  אחד  בידי 
מסוגו.  מידע  בעיבוד  שהתמחה  במוח  מסוים 
הרחב”,  ה”קהל  אצל  לרוב  מקובלת  זה  הנחה 
של  ימנית  לאונה  החלוקה  לאוזניו  שערבה 
לוגית  חשיבה  עם  כביכול  המקושרת  המוח, 
לרגשות  כביכול  הקשורה  שמאלית  אונה  לבין 

ולאינטוויציה.

רבות  במחלוקות  נתונה  זו  תאוריה  למעשה, 

בקרב הקהיליה המדעית. בין המטלות שאותן 
הקריאה.  לעיניין  למשל  נתיחס  המוח,  מבצע 
מפוקפקת  ההיסטורית  התורה  כאן  כי  ברור 
למדי; שכן, הצורך ביכולת הקריאה של ממסמך 
כתוב מתוארכת בכמה אלפי שנים לכל היותר, 
ומדובר בדבר קרוב יחסית ביחס לתולדותיו של 
האדם  שמוח  אפוא  סביר  בלתי  האנושי.  המין 
פיתח אזור ספצפי כדי לנהל את הקריאה בזמן 
כה מועט. במצב שכזה, החוקרים הניחו כי אזור 
המוח המסוגל לקרוא מילים הוא כנראה אותו 
אמיר  פרופ‘  של  צוותו  לרִאיה.  הקשור  אזור 
זה  בירושלים  העברית  מהאוניברסיטה  עמדי, 
עתה גילה דוגמת נגד מפתיעה: המוח לא זקוק 

לראיה כדי לקרוא!

מיפויה  את  מאפשר  מגנטית  בתהודה  הדימות 
היעודי  לכלי  הפך  והוא  המוח  פעילות  של 
לאיבחון ולתכנון ניתוחים. החוקרים השתמשו 
פעילות  את  ולהשוות  לחקור  כדי  זו  בטכניקה 
של  זו  עם  הקריאה  במהלך  אנשים  של  המוח 

באמצעות  טקסט  הקוראים  עיוורים  אנשים 
אזור  בהפעלת  להבחין  במקום  הברייל.  כתב 
המוח המקושר באופן מסורתי עם חוש המגע, 
עוורים  אנשים  אותם  של  שמוחם  גילו  הם 
הגיב באופן דומה לזה של בני אדם המסוגלים 
באצבעות.  במקום  עינייהם  בעזרת  לקרוא 
אזורי  כי  מראה  שהיא  בכך  מפתיעה  התוצאה 
שמטרתם  לאתרים  מתאימים  השונים  המוח 
בלי  וזאת  בלבד(  )הקריאה  גרדה  פונקציונלית 
דנן(  במקרה  מישוש  או  )ראיה  לחוש  קשר  כל 

המעורב באיסוף הנתונים.

מעכשיו  להעלות  לחוקרים  יאפשר  זה  גילוי 
יותר בתחום  סוגיות חדשות שהן יסודיות עוד 
המוח  לומד  כיצד  כגון:  המוח,  של  הביולוגיה 
לקרוא? מהי המשמעות של ”הקריאה” באמת? 
הפסיק  לא  עוד  שלנו  המוח  בטוח:  אחד  דבר 

להפתיע אותנו.

לורן בוֶאה

“Les yeux sont inutiles à un cerveau aveugle”
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ל פרט, במהלך חייו, מתמודד עם מצבי כ
הנובעת  החרדה  שונים.  )סטרס(  דחק 
מכך טבעית לחלוטין והיא אפילו רצויה: 
תודות לה, אנחנו מסוגלים להגיב לתקיפה. עם 
אף  הסכנה,  חלוף  עם  לשגרה,  החזרה  זאת, 
היא חיונית, ומי שאינם מסוגלים להפחית את 
רמת הדחק שלהם, הרי שקיימת סכנה שיפתחו 
פוסט- עקה  )או  חבלתי  בתר  דחק  הפרעת 

טראומטית( העלולה להובילם לדיכאון.

מהו המנגנון הביו-כימי השולט בשיבה לשגרה 
לאחר מצב של דחק עז? שאלה זו נמצאת במוקד 
המחקר שאותו מנהל ד”ר אלון חן, מן המחלקה 
התגובה  למדע.  ויצמן  במכון  לנוירוביולוגיה 
חן  ד”ר  של  מחקרו  במוח:  מתחילה  לדחק 
מתמקד בקבוצה של חלבונים המשחקים תפקיד 
עקרי בוויסות מנגנון זה. לאור העובדה שחלבון 
הנקרא הורמון משחרר הקורטיקוטרופין מוכר 
המדען  לדחק,  התגובה  את  המפעיל  כחלבון 
לאותה  השייכים  חלבונים  כי  הנחה  את  הניח 

המנגנון.  להפסקת  האחראים  הם  משפחה 
האמריקאי  העת  בכתב  שהתפרסם  במאמר 
 Proceedings of the National היוקרתי 
Academy of Science(,, הוכיחו ד”ר חן וצוותו 
)אורוקורטין-1,  חלבונים  שלושה  כי  לראשונה 
משחרר  ההורמון  למשפחת  השייכים  ו-3(   -2
התגובה  להפסקת  אחראים  הקורטיקוטרופין 

לדחק.

המדענים יצרו עכברים מהונדסים גנטית )עכברי 
נוקאאוט(, שאינם מבטאים את שלוש גרסאות 
האורוקורטין. לפני שנחשפו לדחק, התנהגותם 
קבוצת  עכברי  של  לזו  לחלוטין  זהה  הייתה 
הביקורת: הם לא גילו חרדה מיוחדת. כמו כן, 
שתי  הגיבו  דחק,  תנאי  עליהם  שהופעלו  לאחר 
סימני  מראים  כשהם  צורה,  באותה  הקבוצות 
 24 להיראות  החלו  הבדלים  ברורים.  חרדה 
עכברי הביקורת שבים  בעוד  שעות לאחר מכן. 
הראו  שלהם,  התקינה  להתנהגות  בהדרגה 
הזהים  חרדה  סימני  המהונדסים  העכברים 

בנוסף  לדחק.  חשיפתם  אחרי  שהופיעו  לאלה 
הגנטי  הביטוי  רמות  את  בדקו  החוקרים  לכך 
לדחק:  בתגובה  המעורבים  שונים  גנים  עבור 
אצל  שעות   24 במשך  יציבות  היו  אלה  רמות 
נירשם  זאת  לעומת  כאשר  הנוקאאוט,  עכברי 

שינוי משמעותי אצל עכברי קבוצת הביקורת. 
 

חיונית  אורוקורטין  שנוכחות  היא  המסקנה 
להפסקת התגובה לדחק ולשיבה לשגרה. לדברי 
להבנת  לסייע  עשויים  אלה  גילויים  חן,  ד”ר 
לקוייה,  לדחק  התגובה  שעבורן  מחלות  מספר 
כגון אנורקסיה או דיכאון – ועכברים שהונדסו 
מבחינת  מעניין  מודל  להוות  יכולים  גנטית 

המחקר.

 ז‘ונתן גארל

האם ניתן לשים קץ לדחק בעזרת הביוכימיה?

En finir avec le stress grâce à la biochimie ?

Chaque individu, au cours de sa vie, 
est confronté à différentes situations 
de stress. L’anxiété qui en résulte est 

tout à fait normale et même souhaitable : c’est 
elle qui nous permet de réagir à l’agression. 
Cependant, le retour à la normale, une fois 
la menace passée, est tout aussi crucial, 
les personnes ne parvenant pas à réduire 
leur niveau de stress risquant en effet 
de développer un trouble de stress post-
traumatique susceptible de conduire à la 
dépression.

Quel est le mécanisme biochimique contrôlant 
le retour à la normale après un stress intense 
? Cette question est au coeur de la recherche 
menée par le Dr. Alon Chen, au département de 
Neurologie de l’Institut Weizmann. La réponse 
au stress commence dans le cerveau : le travail 
du Dr. Chen se concentre sur une famille de 
protéines jouant un rôle fondamentale dans 
la régulation de ce mécanisme. Une protéine 
appelée corticolibérine étant connue comme 
protéine initiatrice de la réponse au stress, 
le scientifique avait émis l’hypothèse que 

d’autres protéines appartenant à la même 
famille étaient responsables de l’interruption 
de ce mécanisme. Dans un article paru dans 
la prestigieuse revue PNAS (Proceedings of 
the National Academy of Science), Chen et 
son équipe ont pour la première fois démontré 
que trois protéines (urocortine-1, -2 et -3) 
appartenant à la famille de la corticolibérine 
sont responsables de l’interruption de la 
réponse au stress. 

Les scientifiques ont créé des souris 
génétiquement modifiées (souris “knock-
out”), n’exprimant pas les trois versions 
de l’urocortine. Avant leur exposition à un 
stress, le comportement de ces souris était 
en tout point semblable à celui des souris-
témoins : elles ne  montraient aucune anxiété 
particulière. De même, une fois soumises à 
des conditions de stress, les deux groupes 
de souris ont réagi de la même manière, en 
présentant des signes évidents d’anxiété. 
Des différences de comportement sont 
apparues après 24 heures. Alors que les 
souris-témoins retrouvaient progressivement 

leur comportement normal, les souris 
génétiquement modifiées montraient les 
mêmes signes d’anxiété qu’après l’exposition 
au stress. Par ailleurs, les chercheurs ont 
étudié les niveaux d’expression génétique 
pour différents gènes impliqués dans la 
réponse au stress : ceux-ci restaient constants 
durant 24 heures pour les souris knock-out, 
tandis qu’ils variaient sensiblement chez les 
souris témoins. 

Par conséquent, la présence de l’urocortine est 
indispensable à l’interruption de la réponse au 
stress, et au retour à la normale. Selon le Dr. 
Chen, ces découvertes pourraient aider à la 
compréhension de différentes maladies pour 
lesquelles la réponse au stress est déficiente, 
telles que l’anorexie ou la dépression – les 
souris génétiquement modifiées pouvant 
constituer des modèles d’études intéressants. 

Jonathan Garel,
VI doctorant Institut Weizmann
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Des biomatériaux bioactifs permettant la réparation 
de tissus cardiaques

L’un des principaux objectifs de la 
médecine régénératrice est de renforcer 
l’action auto-réparatrice des tissus 

grâce à l’utilisation de biomatériaux bioactifs. 
L’équipe du Dr. Smadar Cohen de l’université 
Ben-Gurion a conçu un biomatériau injectable 
à base d’alginate, permettant d’interagir avec 
les protéines auxquelles se lie l’héparine, puis 
de les libérer à une vitesse dépendant de 
la constante d’association alginate-sulfate. 
L’interaction des facteurs de croissance 
avec l’alginate permet de les protéger du 
mécanisme de protéolyse, qui consiste à 
décomposer les protéines sous l’action 

d’enzymes spécifiques. Ainsi par exemple, 
lorsque des facteurs cardiaques sont libérés 
en tant que bioconjugués alginate-sulfate, 
ils maintiennent mieux leur activité au sein 
des tissus nécrosés et peuvent induire la 
régénération de tissus cardiaques après 
un infarctus du myocarde. L’efficacité 
thérapeutique de ces systèmes ainsi que leur 
facilité d’administration constituent une preuve 
du potentiel d’utilisation de ces biomatériaux 
bioactifs pour la réparation cardiovasculaire.

Vardina Trigano,
VI post-doctorante Institut Weizmann

ביואקטיביים  ביוחומרים 
רקמות  איחוי  מאפשרים 

הלב

הרפואה א של  העיקריות  המטרות  חת 
השיקומית היא חיזוק פעולת השיקום 
לשימוש  תודות  הרקמות  של  העצמי 
ד”ר  של  צוותה  ביואקטיבים.  בביוחומרים 
המציא  גוריון  בן  מאוניברסיטת  כהן  סמדר 
להזרקה,  הניתן  אלגינט  בסיס  על  ביוחומר 
החלבונים  עם  גומלין  יחסי  לקיים  והמאפשר 
אותם  ולשחרר  הפארין,  נקשר  שאיתם 
הקישור  בקבוע  התלויה  במהירות  בהמשך 
גורמי  בין  האינטראקציה  אלגינט-סולפאט. 
הצמיחה לבין האלגינט מאשפרת להגן עליהם 
מפרקים  שבו  הפרוטאוליזה,  מנגנון  מפני 
כך,  יחודיים.  אנזימים  בעזרת  החלבונים  את 
בצורת  משוחררים  לב  שגורמי  בזמן  למשל, 
שומרים  הם  אלגינט-סולפט,  ביופיגומים 
שעברו  רקמות  בתוככי  פעילותם  על  יותר  טוב 
הלב,  לחולל שיקום רקמות  ומסוגלים  נקרוזה 
אחרי אוטם שריר הלב. היעילות הטיפולית של 
ניתן לספק אותם  מערכות אלו וכן הקלות בה 
באותם  השימוש  לפוטנציאל  הוכחה  מהווים 
וכלי  לב  שיקום  לגבי  ביואקטיבים  ביוחומרים 

דם. 

וורדינה טריגנו

Cellule souche pluripotente induite 
humaine (iPSCs) 

Prélèvement de cellules de peau 

Cellule différenciée : neurone, cellule 
cardiaque 

Injection de 4 gènes à l’aide de virus qui 
vont les intégrer dans l’ADN cellulaire. 
Déclenchement du « rajeunissement » 
de la cellule. 

Injection de substances chimiques  

La différenciation cellulaire

    © David Steinbom

© INSERM - Larrue, Jacky
Représentation schématique d’un coeur 
présentant un infarctus du myocarde.

למחקר  הלאומי  )המכון  האינסרם  מכון     ©
רפואי של צרפת( – ז›אקי לארו
שריר  אוטם  שעבר  לב  של  סכימטית  תרשים 
הלב
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Combattre les tumeurs par les Nanos technologies

ננוטכנולוגיות לעזרת המלחמה בגידולים 

מצא ח תל-אביב  מאוניברסיטת  וקר 
בגידולים  וטיפול  לגילוי  חדשה  דרך 

סרטניים עם תופעות לוואי מזעריות.

בקרב המחלקה להנדסה 
שבפקולטה  ביו-רפואית 
איבי  ע”ש  להנדסה 
הצליח  פליישמן  ואלדר 
גנות  ישראל  פרופ‘ 
בעזרת  גידולים  לחסל 
שהוזרקו  ננוחלקיקים 
השיטה  הגוף.  לתוך 
שהמציא  החדשנית 
העת  בכתב  פורסמה 
 N a n o m e d i c i n e
בידי  והובלטה 
 Nature העת  כתב 
 .N a n o t e c h n o l o g y
משתמש  גנות  פרופ‘ 
בשדה מגנטי חיצוני כדי 
לעורר את הננוחלקיקים, 
ומחסלים  המתחממים 
הסרטניים  התאים  את 
מאוד.  סלקטיבי  באופן 
להיות  עשויה  השיטה 

להוות  ותוכל  במיוחד,  פולשנית  ולא  מהירה 
שהם  ולכימותרפיה,  בקרינה  לטיפול  חלופה 
אך  ממאירים,  גידולים  נגד  רב  ערך  בעל  נשק 

לעיתים קרובות פוגעים ברקמות הבריאות.

שנערכו  ניסויים  בעת  כיעיל  התגלה  הטיפול 
בני  לבחון אותו אצל  נותר  עדיין  במעבדה, אך 
סוג  כל  כמעט  עבור  לפתחו  יהיה  ניתן  אדם. 
של  אלה  ובתוכם  גנות,  פרופ‘  גידול,מציין  של 
מערכת העיכול, המעי הגס, הראיות והערמונית. 
שאף  מיוחדת,  משוב  טכניקת  שבעזרת  ייתכן 
היא פותחה במעבדתו של פרופ‘ גנות, ניתן יהיה 

למטב אותה הלאה עבור טיפול אישי. 

ונוגדנים  ננוחלקיקים  של  ייעודית  תערובת 
במחזור  אם  בין  מקומית,  אם  בין  מוזרקת, 
בידי  הדם. העובדה שהתערובת מפונה החוצה 
הגוף שלנו, ומפחיתה בכך את תופעות הלוואי, 

מהווה ייתרון נוסף.
זו  טכניקה  הקלינים,  הנסיויים  יפה  יעלו  אם 
עשויה להפוך לטיפול העיקרי שיינתן לפציינטים. 
של  באישורה  זכו  כבר  עצמם  הננוחלקיקים 
לצורכי  האמריקנית  והתרופות  המזון  רשות 
דימות תהודה מגנטי )MRI(, אם כי גנות עצמו 
מחקרים  לערוך  הצורך  קיים  שעדיין  מוסיף 
רבים עד שהשיטה שלו תוכל לבוא לידי יישום 

במישור הקליני.

אנליז תבנן

Un chercheur de l’Université de Tel Aviv 
(TAU) a trouvé une nouvelle façon 
de détecter et de traiter des tumeurs 

cancéreuses avec des effets secondaires 
minimum.

C’est au sein du Département de génie 
biomédical (Department of Biomedical 
Engineering) de Iby and Aladar Fleischman 
Faculty of Engineering, que le professeur 
Israël Gannot a réussi à éliminer les tumeurs 
à l’aide de nano-particules injectées dans le 
corps. Sa méthode innovante a été publiée 
dans Nanomedicine et mise en évidence par 
la revue Nature Nanotechnology. Il utilise un 
champ magnétique externe pour exciter les 
nanoparticules, qui s’échauffent et détruisent 
les cellules tumorales de façon très sélective. 

La méthode peut être rapide et peu invasive et 
pourrait être une alternative à la radiothérapie 
ou la chimiothérapie, qui sont des armes 
précieuses contre les tumeurs malignes, mais 
qui souvent abîment aussi les tissus sains.
Le traitement s’est avéré efficace lors 
d’expériences en laboratoire, mais doit encore 
subir des essais sur des sujets humains. 
Il pourrait être développé pour presque 
n’importe quel type de tumeur, note Gannot, 
y compris ceux des voies gastro-intestinales, 
du côlon, des poumons et de la prostate. En 
utilisant une technique de rétroaction spéciale, 
également développée dans le laboratoire de 
Gannot, le processus pourrait être encore 
optimisé pour le traitement individuel.
Le cocktail spécialisé de nano-particules et 
d’anticorps est administré par injection, soit 

localement soit dans la circulation sanguine. Le 
fait que le mélange soit évacué par l’organisme, 
minimisant ainsi les effets secondaires, est un 
avantage supplémentaire.
Si les essais cliniques sont concluants, la 
technique pourrait devenir un des principaux 
soins donnés aux patients. Les nano-particules 
elles-mêmes ont déjà été approuvées par la 
FDA (Food and Drug Administration) à des 
fins d’imagerie IRM, mais Gannot ajoute qu’il y 
a encore beaucoup de recherche à faire avant 
que sa méthode puisse être appliquée sur le 
plan clinique.

Annelyse Thevenin,
VI post-doctorante Université de Tel-Aviv

© CNRS Photothèque - 
RAJAU Benoît
Image obtenue grâce 
à la technique TEP 
(tomographie par émission 
de positons) : technique 
de visualisation en mode 
corps entier en oncologie.

שהתקבלה  תמונה 
טכניקת  באמצעות 
טכניקת  שהיא   PET-ה
השלם  לגוף  דימות 
בתחום  המשמשת 

האונקולוגיה.
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Des cellules souches avec un cœur

Le QT long est un trouble cardiaque. Cette 
maladie affecte la capacité du cœur à 
se recharger après chaque battement 

(laps de temps entre la dépolarisation et la 
repolarisation des ventricules), provoquant 
évanouissements, syncope et pouvant aller 
jusqu’à provoquer une mort subite. Une 
étude du Technion publiée dans la revue 
Nature de Janvier 2011 montre la capacité 
des cellules souches pluripotentes induites 
humaines (iPSCs) à recréer – dans une boîte 
de Pétri – le syndrome du QT ; ce qui permet 
aux chercheurs de modéliser l’anomalie 
cardiaque et d’identifier des nouveaux agents 
thérapeutiques potentiels.
Dirigée par le professeur Lior Gepstein de la 
Faculté de Médecine Rappaport, l’équipe de 
recherche a obtenu des cellules cutanées d’un 
patient atteint d’un syndrome du QT long. Les 
scientifiques du Technion ont transformé les 
cellules cutanées en iPSCs. Ils ont ensuite 
obtenu à partir de ces cellules souches 
multitâches, des cellules cardiaques.
Ces nouvelles cellules cardiaques montrent 
une activité électrique anormale, imitant 
celles du cœur du patient, et permettant aux 
scientifiques de tester l’efficacité de nouveaux 
traitements sur les cellules.

Alors que certains patients acquièrent 
le syndrome après la prise de certains 
médicaments, le patient du Professeur 
Gepstein était une femme de 28 ans atteinte 
d’une forme héréditaire de la maladie – de type 
2 LQTS - due à une unique mutation génétique. 
Dans ce cas, les cellules cardiaques dérivées 
des iPSCs ont montré la même longue 
période de repolarisation des ventricules et 
une arythmie typique des cœurs des patients 
touchés par le syndrome du QT long.

Les cellules cardiaques dérivées des 
cellules souches pluripotentes induites 
L’étude présente un nouveau paradigme pour 
aider les scientifiques à en savoir plus sur 
le fonctionnement  d’une maladie comme le 
syndrome du QT long au niveau cellulaire. 
Le professeur Gepstein a dit que la maladie 
« pourra être étudiée au niveau unicellulaire 
ou pluricellulaire, et cela ne nécessitera pas 
un organe entier, que l’on ne peut évidemment 
pas créer ».
Mais cela a aussi offert un aperçu du futur de 
la médecine personnalisée, où une cellule 
du patient peut être utilisée pour déterminer 
quel traitement pourrait le mieux fonctionner 
– ou devrait être évité – pour une condition 

particulière. De plus, comme les biopsies 
cardiaques par exemple, sont difficiles à 
obtenir, cette méthodologie utilisant les 
iPSCs offre également une nouvelle manière 
d’étudier les cellules malades qui ne peuvent 
pas être soustraites du corps humain. Les 
chercheurs de la communauté internationale 
utilisent également les iPSCs pour étudier 
d’autres maladies cardiaques et des troubles 
du système nerveux comme la maladie de 
Parkinson, d’après le Professeur Gepstein.
Cette équipe de recherche du Sohnis et 
Forman Families Center of Excellence for 
Stem Cells and Tissue Regeneration est 
composée entre autres des professeurs Ilanit 
Itzhaki, Leonid Meizels et Irit Huber.

Boris Princ,
VI assistant de recherche, Technion

תאי גזע עם לב

המוארך ת  QT-ה מקטע  סמונת 
פוגעת  המחלה  בלב.  הפרעה  הינה 
לאחר  מחדש  להיטען  הלב  ביכולת 
הדה- בין  הזמן  הפרש  )שהיא  פעימה  כל 
חדרי  של  הרה-פולריזציה  לבין  פולריזציה 
הכרה  ולאיבודי  להתעלפויות  וגורמת  הלב( 
העלולים להביא לידי מוות פתאומי. מחקר של 
 NATURE העת  בכתב  שהתפרסם  הטכניון 
תאי  של  יכולותיהם  את  מגלה   2011 בינואר 
 induced( המושרים  הפלוריפוטנטים  הגזע 
pluripotent stem cells )ipsc(( לשוב ולייצר – 
 QT-בתוך צלחת פטרי – את תסמונת מקטע ה
ליצור  לחוקרים  יאפשר  אשר  דבר  המוארך, 
מודל לאותה אי-סדירות הלב ולזהות פיתרונות 

טיפוליים פוטנציאלים חדשים.
מבית  גפשטיין  ליאור  פרופ‘  של  בהנחייתו 
הצליח  שבחיפה,  רפפורט  ע”ש  לרפואה  הספר 
פציינט  של  עור  תאי  להשיג  המחקר  צוות 
המוארך.   QT-ה מקטע  מתסמונת  הסובל 
גזע  לתאי  העור  תאי  את  הפכו  הטכניון  מדעני 
פלוריפוטנטים מושרים )iPSC( ובהמשך הפיקו 

תאי גזע רב-משימתיים, תאי לב.
תאי לב חדשים אלה מדגימים פעילות חשמלית 

של  לבו  תאי  של  לזו  הדומה  סדירה,  בלתי 
לערוך  לחוקרים  מאשפרים  והם  הפציינט, 
בדיקות לגבי היעילות של טיפולים חדשים על 

התאים.
לעומת פציינטים הרוכשים את התסמונת לאחר 
הפציינטית  הייתה  מסויימות,  תרופות  נטילת 
שסבלה   28 בת  אישה  גפשטיין,  פרופ‘  של 
 LQTS  – המחלה  של  התורשתית  מצורתה 
אחת  גנטית  ממוטציה  הנובעת  השני,  מהסוג 
הגזורים  הלב  בתאי  נתגלה  זה,  במקרה  בלבד. 
אותו  המושרים  הפלוריפוטנטים  הגזע  מתאי 
פסק זמן ממושך של רה-פולריזציה בחדרי הלב 
וחריגת קצב אופיינית בלבותיהם של פציינטים 

הסובלים מתסמונת מקטע ה-QT המוארך.

הגזע  מתאי  הגזורים  הלב  תאי 
הפלוריפוטנטים המושרים

המחקר מציג פרדיגמה חדשה שתעזור למדענים 
כגון  מחלה  של  פעילותה  דרך  על  יותר  ללמוד 
התא.  ברמת  המוארך   QT-ה מקטע  תסמונת 
את  לחקור  יהיה  ניתן  כי  אמר  גפשטיין  פרופ‘ 
הרב- ברמה  או  הבודד  התא  ברמת  המחלה 

שאותו  שלם,  איבר  ידרוש  לא  והדבר  תאית, 
מסיבות ברורות אי אפשר להמציא.”

עתידה  לתוך  הצצה  איפשר  הדבר  לכך,  בנוסף 
שבמסגרתה  אישית,  המותאמת  הרפואה  של 
לקביעת  לשמש  הפציינט  של  בודד  תא  יוכל 
הטיפול העשוי לפעול עליו בצורה המיטבית או 
שיש להימנע מלתתו לו – בקשר למצב מסויים. 
ריקמה  בדיקות  לבצע  וקשה  היות  מזו,  יתרה 
ביופסיות בלב עצמו, המתודולוגיה הזו המנצלת 
לחקור  חדשה  דרך  גם  מספקת   IPSC תאי 
להוציא  ניתן  לא  שאותם  החולים  התאים  את 
מגופו של אדם. לדברי פרופ‘ גפשטיין, חוקרים 
בקהילה הבינלאומית גם כן משתמשים באותם 
תאי גזע פלוריפוטנטים מושרים לחקר מחלות 
כגון  העצבים  במערכת  והפרעות  אחרות  לב 

מחלת פרקינסון.
בצוות המחקר של מרכז המצוינות לשיקום תאי 
ופורמן,  זוניס  משפחות  ע”ש  והרקמות  הגזע 
אילנית  הפרופסורים  גם  השאר  בין  חברים 

יצחקי, לאוניד מייזלס ועירית הובר 

בוריס פרינץ
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צבעים וניחוחות...
וצוותו  ויינשטיין  סשה  פרופ‘  של  מחקריו   
עוסקים בריחות, בניחוחות, בטעמים ובצבעים 
אלה.  לתכונות  האחראים  ובגנים  צמחים,  של 
מדוע יש לוורד ריח ייחודי? מדוע פרח קיים רק 
והצבעים  הניחוחות  נוצרים  כיצד  לבן?  בצבע 
הגנים  בין  הגומלין  פעולות  מהן  צמחים?  של 
המעורבים בכך? העניין נובע מן היכולת לסנתז 
חלק מן המרכיבים שלא ניתן או שקשה לסנתז 
שהצרכן  הוא  נוסף  ייתרון  במעבדה.  אותם 

מעדיף להתמודד עם חומרים לא סינתטיים. 

כל  קודם  הוא  המחקר  לגבי  שנבחר  ההליך 
לזהות את הגן או את הגנים המעורבים בתכונה 
ולשנות אותם. כאשר הגן כבר קיים  הנחקרת, 
מנת  על  עליו  עובדים  החוקרים  הצמח,  בתוך 
להגביר או להקטין את השפעתו. במקרה ואינו 
ויינשטיין  פרופ‘  אותו.  מוסיפים  הם  קיים, 
הוא  מנתח:  רופא  של  לזו  עבודתו  את  משווה 
משנה או מהנדס את הצמח בדיוק כמו שרופא 
עושה זאת כשהוא מנתח. . את המחקרים מממן 

הנדבן הבריטי אייזיק קיי.

… עם יישומים תעשייתיים מרובים
מוכרי הפרחים משתמשים בהמצאות של הצוות 
כדי להיות תחרותיים יותר ולהציע לנו פרחים 
חדשים בעלי פיגמנטים וניחוחות נעימים. פרופ‘ 
וורודות  גיפסניות  הזו  בדרך  המציא  ויינשטיין 
בעוד אלה קיימות רק בצבע לבן בהיעדר הנדסה 

גנטית.
עבור החקלאות  נחקרים  ריחות אף הם  שינויי 
ליבולי  החיוני  ההאבקה  תהליך  לגבי  ובייחוד 
בוורדים  שנערכו  הניסויים  והירקות.  הפירות 

להפרחים  יותר  נמשכות  דבורים  כי  הראו 
שהונדסו גנטית.

יישום נוסף הוא הוספת טעם של פרחים ליינות. 
העניין כאן נמצא בהוספת מרכיב טבעי, וכמובן 
לא סינתטי. על מנת לעשות זאת, מהנדסים את 
ומחדירים  הענבים,  בהתססת  המעורב  השמר 

לתוכו את הגן המפיק את ניחוח הוורד.
טועמים  בידי  שנערכו  ”עוורים”  מבחנים 
ליינות  נוטה  העדפתם  כי  הראו  מקצועיים 
שמרים  באמצעות  הפרחי  הטעם  הוגבר  שבהם 

מהונדסים.
בשל כך התרבו התעשיות המשתמשות בעבודות 
בפירות  וסחר  קישוט/עיצוב  מזון,  אלה: 

ובירקות. 

שיטה דומה למלחמה במחלת הקדחת
שלא  מדוע  ריח,  להפיק  מסוגל  אכן  שמר  אם 
ארטמיסינין,  כגון  נוספת  מולקולה  גם  יפיק 

תרכובת המשמשת בתרופה נגד קדחת? 

קיימים שני שלבים עיקריים: הגברת התפוקה 
ומיטובה. היבטים אלה בוצעו בהצלחה בהפקת 
אותה  את  לשחזר  הכוונה  כאן  ה”ורד”,  ריח 

אסטרטגיה עם החומר הפעיל שבתרופה.

מצמח  הארטמיסינין  תרכובת  מופקת  כיום 
 )Artemisia annua( החד-שנתית  הלענה 
לגדלו  קשה  אסיה.  בדרום-מזרח  שמוצאה 
והמולקולה קיימת בכמות זעירה בתוך הצמח. 
בשיווק  מעוניינות  אינן  התרופות  יצרנויות 
הפציינטים  רוב  כי  כלכליות  מסיבות  התרופה 

אינם מסוגלים לשלם עבור  הטיפולים.

הביצות  קדחת  גם  המכונה  המלריה  מחלת 
וגורמת  איש  מיליון  כ-500  שנה  מדי  מדביקה 
הם  קורבנותיה  מתוכם.  כמיליון  של  למותם 
לרוב ילדים באסיה ובאפריקה. מחלה זיהומית 
באמצעות  לאדם  המועבר  מטפיל  נובעת  זו 
עקיצותם של יתושים מסוימים. במלריה טיפלו 
בין השאר בעזרת כינין ובתרופות נוספות. אלא 
טיפולים.  אותם  מפני  עמידות  פיתח  שהטפיל 
מסיבה זו המליץ ארגון הבריאות העולמי בשנת 
ובתוכן  2005 להשתמש בשילוב של מולקולות, 
גילו  התרכובת  של  השפעתה  את  ארטמיסינין. 
הסינים בשנות השבעים. עד אז היא לא הייתה 
ומכיוון  יותר  הגבוה  מחירה  בגלל  רלוונטית 

תרופה  בהפקת  לסייע  עשויים  גנטית  מהונדסים  צמחים 
זולה נגד קדחת הביצות

של  הגנטיקה  את  חוקר  העברית  האוניברסיטה  של  לחקלאות  מהפקולטה  ויינשטיין  פרופ‘  של  צוותו 
צמחים. כיצד קרה שבסופו של דבר החל לחקור את מחלת הקדחת? בזמן שעבד על שמרים להתססת 

הענבים ליין!

1.8% 17.7%

אחוזי התמ‘‘ג המוקדשים לבריאות בעולם

Pourcentage du PIB consacré à la santé dans 
le monde, d’après les données de la Banque 
Mondiale
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Des couleurs et des senteurs…
Les recherches du Prof. Sasha Vainstein 
et de son équipe portent sur les odeurs, les 
arômes, les parfums et les couleurs des 
plantes, et sur les gènes responsables de 
ces caractéristiques. Pourquoi une rose à 
une senteur particulière1? Pourquoi une 
fleur n’existe que dans la couleur blanche ? 
Comment sont générées les senteurs et les 

couleurs des plantes ? Comment interfèrent 
les gènes qui en sont responsables ? L’intérêt 
est de pouvoir synthétiser certains composants 
qui ne sont pas, ou difficilement, synthétisables 
en laboratoire. Un autre avantage est que le 
consommateur préfère avoir recours au non-
synthétique. 
La démarche de recherche consiste 
premièrement à identifier le ou les gènes 
responsables du caractère étudié, puis à les 
modifier. Lorsque le gène est déjà présent 
dans la plante, les chercheurs le manipulent 
pour en augmenter ou en diminuer l’effet. 
Quand il n’est pas présent, ils l’insèrent. Le 
professeur Vainstein compare son travail à 

celui d’un chirurgien : il change ou modifie 
la plante très précisément comme le fait le 
médecin en opérant. Ces recherches sont 
financées par le philanthrope anglais Isaac 
Kaye.

… aux nombreuses applications 
industrielles
Les fleuristes utilisent les découvertes de 
l’équipe pour être plus compétitifs et nous 
proposer de nouvelles fleurs aux pigments 
et senteurs agréables. Le Prof. Vainstein a 
ainsi créé des gypsophilia roses alors qu’elles 
existent seulement en blanc sans manipulation 
génétique.
Les modifications des odeurs sont également 
étudiées pour l’agriculture et en particulier pour 
la pollinisation, essentielle pour produire les 
fruits et les légumes. Les expériences menées 
sur des roses ont montré que les abeilles sont 
plus attirées par les fleurs génétiquement 
modifiées.
Une autre application est l’apport d’une note 
florale aux vins. L’intérêt est d’ajouter un 
composant naturel, donc non-synthétique. 
Pour ce faire, la levure responsable de la 
fermentation du raisin est modifiée, le gène 
générant la senteur « rose » y est inséré.
Les tests « à l’aveugle » réalisés par des 
gouteurs professionnels indiquent que la 
préférence va aux vins dont la note florale a 
été renforcée par les levures modifiées. Les 
industries utilisant ces travaux sont donc 
diversifiées : alimentation, ornementation/
décoration et maraîchage.

Une analogie de procédé pour 
combattre la malaria
Si la levure est capable de produire une 
senteur, pourquoi ne pourrait-elle pas produire 
une autre molécule, comme l’artémisinine 
utilisée dans un médicament contre la 
malaria1? 

L’équipe du professeur Vainstein de la faculté d’Agriculture de l’Université Hébraïque étudie la 
génétique des plantes. Comment le professeur en est-il arrivé à étudier la malaria ? En travaillant 
sur la levure de la fermentation du raisin pour le vin !

Vers un médicament anti-paludisme bon marché grâce à 
des	plantes	génétiquement	modifiées

© INSERM - Blandin, Stéphanie & 
Panagiotidis, Christine
Le moustique femelle Anopheles gambiae 
transmet le parasite du paludisme lors d’un 
repas sanguin.

למחקר  הלאומי  )המכון  האינסרם  מכון     ©
וקריסטין  בלאנדן  סטפני   – צרפת(  של  רפואי 

פנגיוטידיס
הגמבי  האנופלס  יתוש  נקבת 
טפיל  את  המעבירה   )Anophelesgambiae(
דם. מוצצת  שהיא  בזמן  הביצות  קדחת 
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תוספת  בעיה.  היוותה  לא  עדיין  שהעמידות 
העלות שבטיפול בארטמיסינין היא כעת כדולר 
אחד ביום ביחס לטיפול אחר, עלות משמעותית 
להשתמש  ניתן  הנפגעות.  האוכלוסיות  עבור 
הסרטן  מחלת  נגד  בטיפולים  גם  בארטמיסינין 

ובייחוד נגד סרטן המעי הגס.
מזה שנים מספר עורכים פרופ‘ ויינשטיין ושני 
מרקבקה  וילנה  פרחי  מורן  הדוקטורנטים 
פוחתו  ארטמיסינין.  הפקת  לצורך  ניסויים 
שלוש דרכים: להגביר את תפוקת הארטמיסינין 
שבתוך הלענה, להפיק את המולקולה באמצעות 
מצמחים  מולקולה  ולהפיק  מהונדסים  שמרים 
לתפוקה  גנים  )החדרת  שהונדסו  אחרים 

והגברה(. 

עשוי  כמעט  והפרסום:  הפטנט  בישול  מצב 
היטב 

התפוקה באמצעות צמח שהונדס גנטית מצוינת. 
יש בה כדי לאפשר גידול של צמח שקל לקטוף 
עלויות  גדולות.  בכמויות  ארטמיסינין  והמכיל 
מאוד  באופן  יופחתו  התרופה  של  ההפקה 

משמעותי.

ממצאים אלה, שהם מפתיעים ומבטיחים ביותר 
יירשם  השנה  עוד  כן,  כמו  להתפרסם.  עומדים 
פטנט. הבה נאחל למחקר זה הנושא תקוות של 

ממש הצלחה גדולה.

מריאן מיגט

© Action Medeor/Brigitte Betzelt
L’artémisinine est un extrait naturel de plante, 
Artemisia annua, issu de la pharmacopée chinoise.

© ארטמיסינין הוא חומר טבעי המופק מצמח  
הלענה החד-שנתית, שמוצאו בספרי התרופות 

הסינים.

Une nouvelle méthode d’analyse permettant d’évaluer l’efficacité de la 
vectorisation intracellulaire de médicaments

De nombreux agents pharmacologiques 
agissent à l’intérieur des cellules et 
ont besoin d’atteindre des organites 

spécifiques pour exercer leur mode d’action. 
Des systèmes de vectorisation ciblant ces 
organites spécifiques doivent donc être 
développés afin d’administrer le médicament 
de manière contrôlée. A cet effet, des 
particules ou des vésicules de transport 
appelées liposomes peuvent être utilisées, 
et le ciblage intracellulaire atteint grâce à la 
présence de molécules de reconnaissance 
spécifiques du noyau, des mitochondries, du 
réticulum endoplasmique…

Or l’efficacité de cette vectorisation est 
parfois difficile à évaluer par les méthodes 
d’analyses actuelles basées sur des 
techniques biologiques, biochimiques ou de 
fluorescence, en particulier, lorsque la cible est 
intracellulaire. L’équipe du Dr Stepensky de 
l’université Ben-Gurion à Beer-Sheva a mis au 
point un nouvel algorithme « IntraCell » pour 
ImageJ permettant d’évaluer quantitativement 

les mécanismes, les obstacles et l’efficacité 
du ciblage intracellulaire de nanosystèmes. 
Ce module complémentaire, en combinaison 
avec d’autres approches expérimentales, peut 
ainsi mener à l’identification des formulations 

efficaces de vectorisation intracellulaire, 
et conduire ensuite à leurs applications 
cliniques.  

Morgane Pasco,
VI post-doctorante Technion

ורמים תרופתיים רבים פועלים בתוך התא ג
ספציפיים  אברונים  אל  להגיע  ונדרשים 
על מנת לפעול את פעולתם כפי שתוכננה. 
אשר על כן, יש צורך לפתח מנגנוני וקטוריזציה 
מנת  על  ייחודיים  אברונים  לעבר  שיתכווננו 
כך,  לשם  מבוקר.  באופן  התרופה  את  שיספקו 
תובלה  בבועיות  או  בחלקיקים  להשתמש  ניתן 
הנקראים ליפוזומים והמשיגים כיוונון בינתאי 
הייחודי  לזיהויים  מולקולות  לנוכחות  תודות 
הרשתית  ושל  המיטוכונדריות  של  הגרעין,  של 

התוך-פלזמית...
עם זאת, קשה לעיתים להעריך את יעילותה של 
הוקטוריזציה בעזרת שיטות האנליזה הנהוגות 

ביולוגיות,  טכניקות  על  והמתבססות  היום 
פלואורסצנטית,  קרינה  על  או  ביוכימיות 
ד”ר  של  צוותו  בינתאי.  הוא  כשהיעד  בייחוד 
שבע  בבאר  גוריון  בן  מאוניברסיטת  סטפנסקי 
המציא אלגוריתם חדש ”איטראסל” שמו, עבור 
תוכנת ImageJ המאפשר להעריך כמותית את 
הכיוונון  יעילות  ואת  המכשולים  המנגנונים, 
המשלים,  המודול  ננומערכות.  של  הבינתאי 
מסוגל  נוספות  נסיוניות  גישות  עם  בשילוב 
להוביל לזיהוי נוסחאות יעילות לווקטוריזציה 
בינתאית ולהוליך הלאה ליישומיהם הקליניים.

שיטת אנליזה חדשה מאפשרת להעריך את יעילות 
הוקטוריזציה הבינתאית של תרופות
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© Jos Van Zetten - Malaria no more
Control Center at the World Day against malaria in 
2010 in Amsterdam, Holland.

Il y a deux étapes importantes : augmenter 
la production et l’optimiser. Ces aspects ont 
été réalisés avec succès en produisant la 
senteur « rose », il s’agit ici de reproduire la 
même stratégie avec le principe actif de ce 
médicament.
L’artémisinine est actuellement extraite de 
l’armoise, une plante du sud-est asiatique. 
Sa culture est difficile et la molécule est 

présente en faible quantité dans la plante. 
De plus, les industries pharmaceutiques ne 
sont pas intéressées par la commercialisation 
de ce type de médicament pour des raisons 
économiques : la majorité des patients ne 
peuvent pas payer les traitements.

La malaria, aussi appelée paludisme, infecte 
chaque année 500 millions de personnes et 
se rend ainsi responsable de la mort d’environ 
un million d’entre elles. Les victimes sont 
majoritairement des enfants en Asie et en 
Afrique. Cette maladie infectieuse est due 

à un parasite qui se transmet à l’homme 
par l’intermédiaire des piqûres de certains 
moustiques. 

La malaria a été soignée notamment avec 
de la quinine et d’autres médicaments. 
Le parasite est devenu résistant à ces 
traitements. L’organisation mondiale de 
la santé a donc recommandé en 2005 
d’utiliser une combinaison de molécules, 
dont l’artémisinine. L’effet de cette dernière 
a été découvert par les chinois dans les 
années 70. Elle n’était alors pas pertinente 
car plus chère et la résistance n’était pas 

encore un problème. Le traitement avec 
l’artémisinine revient aujourd’hui à environ 
1$/jour de plus qu’avec un autre traitement, 
ce qui est considérable pour les populations 
touchées. L’artémisinine peut également être 
utilisé dans des traitements contre le cancer, 
notamment celui du colon. 

Le Prof. Vainstein et deux thésards, Moran 
Farhi et Elena Markevka, mènent les 
recherches sur la production de l’artémisinine 
depuis plusieurs années. Trois voies ont été 
développées : augmenter la production de 
l’artémisinine dans l’armoise elle-même, 
produire la molécule avec des levures 
modifiées et produire la molécule à partir 
d’autres plantes modifiées (insertions des 
gènes de production et boostage).

Cuisson du brevet et de la 
publication : presque à point
La production par une plante modifiée 
génétiquement est excellente. Cela permettrait 
de cultiver une plante facilement récoltable 
qui contient l’artémisinine en grande quantité. 
Les coûts de production du médicament 
baisseraient très significativement.

Ces résultats surprenants et très prometteurs 
sont sur le point d’être publiés. Un brevet sera 
également déposé cette année. Souhaitons 
donc le meilleur succès à cette recherche 
porteuse d’espoir.

Marianne Miguet,
Bureau pour la Science et la Technologie

© hdptcar - Dying from malaria 
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עונה השניה של סדרת הטלוויזיה האמוב
כאשר   ,Glee הפופולארית  ריקאית 
ארטי אברמס, אחת הדמיות המרכזיות 
קם ומתחיל ללכת בעזרת שלד חיצוני, הוא מסו

ביר: ”לדבר הזה קוראים ReWalk, המציא את 
זה איזה בחור בישראל”.

מסו והוא  ”בחור”,  אותו  הוא  גופר  עמית  ד”ר 
ביר: ”בשנת 1997, בהיותי פצוע ומרותק לכסא 
גלגלים, הסתכלתי מסביב ותהיתי: ”כיצד ייתו

כן שכיסא הגלגלים הינו הפיתרון היחיד?” ממש 
הייתי המום. אחרי שנדרשתי לבעייה, החילותי 

לעבוד על המכשיר בביתי.”

חברת ארגו מדיקל טכנולוגיות )ראשי תיבות של 
 ,)Advanced Reciprocating Gait Orthosis
מתו להליכה  ושוב  הלוך  אורתוטיקה  -בעברית 

לתמיכת  תודות   2001 בשנת  נוסדה   - קדמת 
הטכניון באמצעות החממה שלה ”טכניון-סיד”, 
החממה.  מנהל  הוא  גנדלר,  זוהר  של  בעידודו 
על  שיקלו  מכשירים  להמציא  הייתה  מטרתם 

ההליכה של פגועי גפיים תחתונות.
פיתרון  מהווה   ,ReWalk שהמציאו,  המוצר 
חלופי לכיסא הגלגלים עבור בני אדם הסובלים 
להם  מאפשר  והוא  חמורות,  הליכה  מבעיות 

לקום, ללכת, לעלות ולרדת במדרגות...
ReWalk מורכב משגמים המחוברים במפרקים 
הבאים להתחבר על הגפיים התחתונות של המו

הבקרה.  מערכת  את  המכיל  גב  מתיק  שתמש, 
מחיישנים המוצבים על בית חזהו של המשתמש 

המגלים את זווית בית החזה ומנחים את הרגו
ליים קדימה או אחורה על מנת לשמור על שיווי 

המשקל של הגוף וכן מסוללות נטענות.
)כגון  משיתוק  שנפגעו  לאנשים  מאשפר  הוא 
 SPINA( פגיעה בחוט השדרה או שדרה שסועה

BIFIDA(( לשקם את תפקוד ההליכה.
בכך שהוא משקם את התפקודים הניידים, הוא 
הגופו ובריאותם  חייהם  איכות  שיפור  מאשפר 
נית של המשתמשים. כמו כן, הוא עוזר לצמצם 
משמעותית את הצורך בטיפולים פיזיים ואישו
מהיעדר-התנועה  לרוב  הנובעים  חוזרים  פוזים 

של הפציינטים.
מעורב  שהמשתמש  מכך  באה  שבו  החדשנות 
באופן פעיל בשיקום ההליכה ובתפקודים מוטוו
תנוו בקרה.  של  תהליך  באמצעות  אחרים  רים 
עות הגוף מנותחות ומנוצלות כדי לאתחל ולשו
ודרכי  ההליכה(  )צורת  ההליכה  תבנית  את  מר 
לקום,  במדרגות,  )לעלות/לרדת  נוספים  פעולה 
בזכות  מובטחות  והבטיחות  היציבות  לשבת(. 
מכלול של מנגנונים כגון קביים, מעקה ותוכנה 

מובנית.
”ניכרים שיפורים גדולים בתגובת לב-ריאות – 
התפקיד שממלא ReWalk בתור תחליף קרוב 
רופא  אשכנזי,  אלברטו  טוען  הטבעי”  לתפקוד 
שהשתתף  אמריקאי  מכון  מוס-שיקום,  במרכז 
בניסויים הקליניים. בטווח הארוך , אפשר להו

ניח שהדבר ייטיב עם העצמות.
הרו במרכז  התקיימו  נוספים  קליניים  ניסויים 

פואי ע”ש שיבא ובאיטליה במשך שנה ויותר.
 ReWalk הוא תפיסה חדשה עבור רעיון השלד 
שנה.  עשרה  חמש  לפני  החל  שפיתוחו  החיצוני 
אירופה  ברחבי  חולים  בבתי  אותו  למצוא  ניתן 
צפוי  הפרטי  לשוק  ושיווקו  הברית  ובארצות 
היחיד  המכשול   .2011 סוף  לקראת  להתחיל 
הוא עלותו, המוערכת ב-100.000 דולר, אם כי 
ממציאיו מדגישים את העובדה שהדבר יפחית 
ועוד...(  )אישפוז חוזר, שיקום  הוצאות אחרות 
וכי קופות החולים עשויות לקחת על עצמן חלק 

ממימון הסכום.

וד”ר עמית גופר מסכם: ”פיתוח מכשור רפואי 
רכשתי  אלה  כל  ניכרים,  ונסיון  הכשרה  דורש 

בטכניון, דבר שהוא עצמו חשוב לאין ערוך.

בוריס פרינץ

ReWalk, שביב של תקווה לאנשים משותקים

 (Exoskeleton :באנגלית) ד“ר עמית גופר וד“ר איתי לוינסון, שניהם בוגרי הטכניון, פיתחו שלד חיצוני
המחזיר אנשים הסובלים משיתוק על רגליהם.

L’exosquelette ReWalk
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Dans la saison 2 de la série américaine 
Glee, quand Artie Abrams, un des 
personnages principaux, paraplégique, 

se lève et marche à l’aide d’un exosquelette, il 
explique : « Ca s’appelle ReWalk, un type en 
Israël l’a inventé ».
Docteur Amit Goffer est ce « type ». Il explique 
: « En 1997, quand j’étais blessé et coincé 
dans une chaise roulante, j’ai regardé autour 
de moi et je me suis demandé Comment est-il 
possible que la chaise roulante soit l’unique 
solution ? Cela m’a abasourdi. Après avoir 
étudié le problème, j’ai commencé à élaborer 
l’appareil à la maison ».

La société Argo Medical Technologies (pour 
Advanced Reciprocating Gait Orthosis 
-  Orthèse alternative de marche avancée) 
a été fondée en 2001 grâce au soutien du 
Technion à travers son incubateur Technion 
Seed, sous l’impulsion de Zohar Gendler, le 
directeur de l’incubateur. Leur objectif est de 
créer des appareils facilitant la marche pour 
des handicapés des membres inférieurs.
Leur produit ReWalk est une solution 
alternative au fauteuil roulant pour les 
personnes atteint de sérieux problèmes de 
marche, leur permettant de se lever, marcher, 
monter et descendre des escaliers…
Il est constitué d’attelles articulées qui 
viennent s’attacher sur les membres inférieurs 
de l’utilisateur, un sac dorsal qui contient le 
système de contrôle, un léger corset de soutien 
qui intègre un système d’actionnement, des 
capteurs sensoriels placés sur le torse de 
l’utilisateur qui détectent l’angle du torse et 
pilote les jambes vers l’avant ou l’arrière afin 
de maintenir l’équilibre du corps et enfin des 
batteries rechargeables.
Il permet à des personnes atteintes de 
paraplégie (traumatisme médullaire ou Spina 
Bifida par exemple) de retrouver des fonctions 
ambulatoires.
Restaurant les fonctions mobiles, il permet 
d’améliorer la qualité de vie et la santé 
physique des utilisateurs. Il permet également 
de réduire considérablement les besoins de 
thérapies physiques et de ré-hospitalisation 
qui surviennent à cause de l’immobilité des 
patients.
Son innovation vient du fait que l’utilisateur 
est activement impliqué dans la restauration 
de la marche et d’autres fonctions motrices 

à travers un processus de contrôle. Les 
mouvements du corps sont analysés et 
utilisés pour déclencher et maintenir le 
schéma de la marche (démarche) et d’autres 
modes opératoires (monter/descendre des 
escaliers, se lever/s’assoir). La stabilité et 
la sécurité sont assurées par un ensemble 
de mécanismes tels que des béquilles, une 
rampe et un logiciel intégré. 
« On a vu de fortes améliorations dans la 
réponse cardio-pulmonaire – la fonction de 
substitution remplie par ReWalk se rapproche 
du naturel» d’après Alberto Esquenazi, 
Docteur en Médecine au MossRehab Center, 
l’institut américain ayant pris part aux essais 
cliniques. « A long terme, on peut supposer 
que cela sera bénéfique pour les os» ajoute-
t-il. »
Les autres essais cliniques ont eu lieu au sein 
de l’Israel’s Sheba Medical Center et en Italie 
pendant plus d’un an.
ReWalk est une nouvelle vision du concept 
d’exosquelette qui a commencé à se 
développer il y a une quinzaine d’années. Il est 
disponible dans les hôpitaux en Europe et aux 
Etats-Unis et sa commercialisation pour les 
particuliers est prévue pour la fin 2011. Seul 
hic, son coût, estimé à 100 000 $ mais ses 
concepteurs mettent en avant le fait que cela 
réduira d’autres dépenses (ré-hospitalisation, 
rééducation…) et que la sécurité sociale 
pourra prendre en charge une partie de cette 
somme.

Docteur Amit Goffer conclut : «Développer des 
appareils médicaux requiert une formation et 
une expérience importantes, tout cela m’a été 
enseigné au Technion, et n’a pas de prix».

Boris Princ,
VI assistant de recherche, Technion

Les Docteurs Amit Goffer, Itai Levinson, anciens étudiants du Technion ont développé  un  
exosquelette qui remet les paraplégiques sur pieds.

ReWalk– Une lueur d’espoir pour les paraplégiques

ReWalk permet aux handicapés des membres 
inférieurs de remarcher

בגפיים  המשותקים  לנכים  מאפשרת  ריווק 
התחתונים לקום וללכת.
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ביואינפורמטיקה במנשק בין העולמות

דגש: מהו המסלול שלך?
פריס- באוניברסיטת  למדתי  תבנן:  אנליז 

אחרי  פריס.  של  באזור  שבאׂורֵסי,  י”א  דרום 
מדעי  במתמטיקה,  כלליים  בלימודים  תעודה 
את  קבלתי  במדעים,  ויישומיהם  המחשב, 
השני  התואר  את  ואחריו  הראשון  התואר 
בהמשך  וביוסטטיסטיקה.  בביואינפורמטיקה 
המחשב  במדעי  שלישי  לתואר  עבודה  כתבתי 
במדעי  למחקר  במעבדה   2009 עד   2006 משנת 
המחשב בנושא השוואת גנומים מסוגים שונים, 
במסגרת צוות ביואינפו. המטרה הייתה המצאת 
הדימיון  ואת  ההבדלים  את  שיראו  טכניקות 
שבין הגנומים, על מנת להבין את תיפקודו ואת 
ייחודו של כל סוג וסוג. כעת אני בשלב הבתר-

שמיר  רון  פרופ‘  של  צוותו  בקרב  דוקטורט 
”אלגוריתמים  בשם  תל-אביב  מאוניברסיטת 
בגנומיקה מיחשובית באוניברסיטת תל-אביב”. 
מטרת המחקר שלי היא להשוות את הגנום של 

תאים סרטניים אצל בני אדם.

דגש: מדוע בחרת לצאת את גבולות צרפת, ואת 
ישראל בפרט? 

ומדינה  מדינה  לכל  מקצועית  מבחינה  א.ת.: 
שבלימוד  העניין  מכאן  משלה,  מחקר  שיטת 

מחוץ לצרפת. ישראל היא מן המובילות בתחום 
הביואינפורמטיקה, בתר-דוקטורט מהווה אפוא 
המקצועית.  הרשת  את  לפתח  טובה  הזדמנות 
ולאמיתו של דבר, בחרתי במשרה גם בגלל הכיף 

שבנסיעה וזה שבגילוי תרבות אחרת.

דגש: כיצד תגדירי את הביואינפורמטיקה?
הכוח  את  להעמיד  האומנות  זאת  א.ת.: 
שבמחשוב בשירות הביולוגיה. במילים אחרות, 
לא  כי  עד  אדירה  כה  מידע  כמות  לביולוגיה 
ניתן לחקור את הכל ולבחון הכל באופן ”ידני”. 
משלושה  מורכב  האנושי  הגנום  לדוגמה: 
גדולה...  בכמות  מדובר  ”אותיות”,  מיליארד 
נדרשים לנו כלי מחשוב! המחשוב מאשפר לעבד 
חישובים  לבצע  אותם,  לאגור  הנתונים,  את 
במהירות, לנהל את בסיסי הנתונים, וכן להציע 
מודלים חדשים, לבחון הנחות חדשות, ולהציע 

כיווני חקירה חדשים. 
של  עיבודה  את  מאפשרת  ביואינפרומטיקה 
של  עידכונו  את  מאוד,  גדולה  נתונים  כמות 
מידע חדש באופן אוטומטי תוך לקיחה בחשבון 
כך,  הביולוגיה.  של  הספציפים  המאפיינים  של 
דבר  הוא  משובש,  אות  דהיינו  ”רעש”,  למשל, 
החזרה  מדויק,  מדע  איננה  ביולוגיה  שבשגרה. 
שונות  לתוצאות  פעם  בכל  תוביל  ניסוי  על 
את  משבש  הרעש  ממוצע.  ערך  לאותו  מסביב 
המדידות. ביואינפרומטיקה לוקחת בחשבון את 
הרעש כשהיא מחשבת מדידה מסוימת ומחלצת 
יש  תמיד  ביולוגית.  מבחינה  שמעניין  מה  את 
לאמת את התוצאות בעזרת מומחה לביולוגיה 
המאשרר אותן או לא. הוא תורם מהמומחיות 
ביואינפרומטיקה  כולו.  המחקר  לאורך  שלו 
הביולוגיה;  את  מחליפה  אינה  אופן  בשום 
ונמצאת  לביולוגים  מחקר  כיווני  מספקת  היא 

במנשק שבין המחשב לביולוגיה.
 

דגש: ממה עשויה עבודתך ביום-יום? 
במקביל,  נושאים  מספר  על  עובדת  אני  א.ת.: 
עם זאת המתודולוגיה נשארת אותה אחת לכל 
הבעיה  את  לזהות  יש  כל,  קודם  הדרך.  אורך 
עם  ומפגשים  הביבליוגרפיה  לימוד  בעזרת 

מדענים אחרים.

© CNRS Photothèque - CHATIN Jérôme
Génotypage d’une mutation génétique sur 384 individus simultanément. Interprétation informatique sur un 
logiciel spécifique.

בעיות  על  ליישם את מדעי המחשב  ביואינפורמטיקה היא דיסציפילנה שנולדה לא מכבר לאור הצורך 
בתחום הביולוגיה. ַאְנליז ֵתבֵנן הינה חוקרת צרפתיה בביואינפורמטיקה שזכתה בחוזה של מתנדב בינלאומי 
בשגרירות צפרת ובמסגרת תוכנית י. אדמונד ספרא לביואינפורמטיקה. היא בחרה בישראל כדי לנהל בה 

את מחקרה על הגנום של חולים הסובלים מסרטן.

זיהוי ואיפיון גנטי )Genotyping( של מוטציה 
זמנית.  בו  פרטים   384 אצל  גנטית  )תשנית( 

הפיענוח במחשב בוצע בתוכנה ייחודית.
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Daguesh : Quel est votre parcours ?
Annelyse Thévenin : J’ai étudié à l’université 
Paris Sud XI à Orsay, situé dans la 
région parisienne. Après un DEUG MIAS 
(Mathématiques, Informatique et Applications 
aux Sciences), j’ai obtenu ma licence puis mon 
master de BioInformatique et BioStatistiques 
(BIBS). J’ai ensuite effectué une thèse 
d’informatique de 2006 à 2009 au Laboratoire 
de Recherche en Informatique sur le thème 
de la comparaison de génomes de différentes 
espèces, au sein de l’équipe BioInfo. Le 
but était de mettre en place des techniques 
pour montrer les différences et les similarités 
entre génomes pour mieux comprendre le 
fonctionnement et la spécificité de chaque 
espèce. Me voici maintenant en post-doc 
dans l’équipe du Pr Ron Shamir à TAU (Tel 
Aviv University) « Algorithms in Computational 
Genomics at TAU ». L’objectif de mes 
recherches est de comparer le génome de 
cellules humaines cancéreuses.

Daguesh : Pourquoi avoir choisi l’étranger, 
et Israël en particulier ? 
AT : D’un point de vue professionnel, chaque 
pays à sa façon de faire de la recherche, c’est 
donc enrichissant de travailler à l’étranger. 
La bioinformatique est un domaine de pointe 
en Israël, un post-doctorat est donc une 
belle opportunité de développer son réseau 
professionnel. Et puis, j’ai choisi ce poste 
aussi pour le plaisir de voyager et de découvrir 
une autre culture.

Daguesh : Comment définiriez-vous la 
bioinformatique ? 
AT : C’est  l’art d’utiliser la puissance 
informatique au service de la biologie. 
Concrètement, la biologie a une masse de 
données tellement importante qu’il n’est pas 
possible de tout étudier et de tout tester « 
manuellement ». Par exemple, le génome 
humain est composé de trois milliards de 
« lettres », c’est beaucoup… Nous avons 
besoin de l’informatique ! Celle-ci permet 
de traiter les données, les stocker, de faire 

des calculs rapidement, de gérer les bases 
de données, mais aussi de proposer de 
nouveaux modèles, de tester de nouvelles 
hypothèses, de proposer de nouvelles pistes 
de recherche.
La bioinformatique permet de traiter une 
quantité très importante de données, la mise 
à jour de nouvelles informations de façon 
automatique tout en prenant en compte les 
spécificités de la biologie. Ainsi, le « bruit 
», signal brouillé, est monnaie courante. 
La biologie n’est pas une science exacte, 
répéter une même expérience mène à des 
résultats différents qui tournent autour d’une 
valeur moyenne. Le bruit brouille les mesures. 
La bioinformatique tient compte du bruit 
lorsqu’elle calcule une mesure et dégage ce 
qui est intéressant du point de vue biologique. 
Les résultats doivent toujours être confirmés 
par un expert biologique qui les valide ou non. 
Il apporte aussi son expertise tout au long de 
la recherche. La bioinformatique ne remplace 
en aucun cas la biologie ; elle donne des 
pistes aux biologistes et elle est à l’interface 
entre ordinateur et biologie.

Daguesh : Quel est votre travail au 
quotidien ? 
AT : Je travaille sur différents sujets en 
parallèle mais la méthodologie est toujours la 
même.
Tout d’abord, il faut identifier le problème grâce 
à une étude bibliographique et aux rencontres 
avec d’autres scientifiques.
Ensuite, j’étudie la complexité du problème. 
Est-il possible d’apporter une solution ? Si 
oui, en combien de temps l’ordinateur va-t-
il pouvoir nous donner un résultat ? Faut-il 
chercher un résultat exact ou approché ? 
Une fois le problème cerné, j’utilise les outils 
informatiques et bioinformatiques pour le 
résoudre tels que la théorie des graphes, les 
alignements de séquences, l’apprentissage, 

© CNRS Photothèque - RAGUET Hubert
Manipulation d’ADN humain pour en étudier 
les gènes. L’analyse de 3 millions de variations 
génétiques a permis d’identifier 582 gènes soumis 
à la sélection naturelle. Ces recherches ont été 
effectuées dans le cadre du projet international 
Hapmap qui vise à cataloguer les similitudes et 
les différences génétiques entre les humains, 
notamment pour l’identification de gènes associés 
à des maladies et à la réponse aux traitements.

La bioinformatique à la croisée des mondes 

La bioinformatique est une discipline née il y a peu de la nécessité d’appliquer l’informatique à 
des problèmes biologiques. Annelyse Thévenin est une jeune chercheuse bioinformaticienne 
française	bénéficiant	d’un	contrat	de	Volontaire	 International	de	 l’ambassade	de	France	et	du	
Programme Bioinformatique d’Edmond J. Safra. Elle a choisi Israël pour y mener ses recherches 
sur le génome de malades présentant un cancer.

חקר  לצורך  אנושי  בד.נ.א.  מניפולציה  ביצוע 
תשניות  מיליון  שלושה  של  ניתוחם  הגנים. 
)מוטציות( גנטיות איפשר את זיהויים של 582 
גנים שעליהם חלה הברירה הטבעית. מחקרים 
בשם  בינלאומי  מיזם  במסגרת  בוצעו  אלה 
למפות  שמטרתו  הפלוטיפ(  )מיפוי  האפמאפ 
את הדימיון ואת השוני הגנטי בקרב בני אדם, 
בין השאר על מנת לזהות את הגנים המעורבים 

במחלות ובתגובות לטיפולים.
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אותה  של  המורכבות  את  חוקרת  אני  בהמשך, 
זה  אם  פיתרון?  לה  להביא  ניתן  האם  בעיה. 
לי  לספק  המחשב  יוכל  זמן  כמה  תוך  המצב, 
או  מדויקת  לתוצאה  לחתור  יש  האם  פיתרון? 
מקורבת. מהרגע שבו הקפתי את הבעיה, אני                                                                        
והביואינפרומטיקה  המחשוב  בכלי  משתמשת 
עימוד  הגרפים,  תורת  כגון  אותה  לפתור  כדי 
תיכנות  רב-גורמיות,  מערכות  למידה,  רצפים, 
פסבדו-לינארי וכו‘. לבסוף על התוצאות לעבור 
את אימותם של ביולוגים, שמומחיותם חיונית. 
של  הרלוונטיות  לגבי  דעתם  את  מחווים  הם 
מאומתות,  התוצאות  אם  שלנו.  ההתקדמות 
נציגן במהלך הרצאות או בפרסומים והן עשויות 
להניב הקמת תוכנה הניתנת לשימוש ישיר בידי 

כלל הקהילה המדעית.

דגש: מדוע בחרת ביואינפרומטיקה? 
א.ת.: מדובר במגמה חדשה, מקורית ותוססת 
במיוחד. אגב, הייתי בין המחזורים הראשונים 
הרב- בביואינפרומטיקה.  התואר  את  שסיימו 
תחומיות היא נכס המחייב פתיחת אופקים. אני 
נשארת  אני  ובעוד  המחשב,  מדעי  את  אוהבת 
בביולוגיה  ליישומים  זוכות  עבודותיי  בחתום, 
ממשית  מטרה  שיש  העובדה  ברפואה.  ובייחוד 

נותנת מוטיבציה ותחושת ערך.

דגש: האם תוכלי להרחיב בנוגע לנושא המחקר 
שלך? 

של  נתונים  בבסיס  משתמשת  אני  כעת  א.ת.: 
מסוגים  הסובלים  לאנשים  השייכים  גנומים 
נשמרים  שהנתונים  )ברור  סרטן  של  שונים 
בעילום שם מוחלט(. אני בוחנת את המוטציות 
שחלו  השינויים  דהיינו,  הסרטניים,  בתאים 

כי, בשל  נצחיים  בגנום שלהם. תאים אלה הם 
)מנגנון  האפופטוזה  מערכת  שלהם,  המוטציות 
המוות התאי המכוון(, כבר אינה פועלת כשורה. 
במקביל, המערכות של תיקון הגנום ושל וויסות 
התפצלות,  התפתחות,  )לידה,  התא  מחזור 
ומוות תאי( כבר אינן פועלות, וזאת שוב מפאת 

אותן מוטציות.
של  המוטציות  בין  משווה  אני  דיוק,  ליתר 
שני  בהן  קיימים  שונים.  סרטן  תאי  מספר 
סוגים: מוטציות נוסע שאינן אחראיות לסרטן 
המושגים  לסרטן.  הגורמות  טייס  ומוטציות 
שכן  דימויים,  הם  ו”טייס”  ”נוסע”  האלה 
המוטציות מפעילות את הסרטן, כמו טייס לגבי 
מטוס, ואלה הצופות, הן כמו נוסעים. מוטציות 
טייס, אלה המעניינות אותי, עשוייות להשתנות 
הן  רעש:  הן  נוסע  מוטציות  לסרטן.  מסרטן 
של  הסרטני  למצב  אחראיות  ואינן  אקראיות 
התא. הן נראות לעין, אך אינן מעניינות מבחינה 

רפואית.
ומוטציות  סרטנים  של  רבים  סוגים  קיימים 
מידע  לחלץ  קשה  מאוד  כן,  על  ונוסע.  טייס 
בעזרת  )אפילו  גנומים  מאותם  רלוונטי 
יסודיים  כלים  שהם  סטטיסטיים,  כלים 
רבים  מחקרים  זאת,  עם  בביואינפרומטיקה. 
הגנום  ברמת  כולו,  בעולם  זה  בתחום  נערכים 
וגם ברמת הרנ”א והחלבונים הסובלים אף הם 
משינויים. כך, לאט לאט אנו מבינים טוב יותר 
דבר  סרטן,  של  וסוג  סוג  שבכל  הייחודיות  את 
לאיבחון,  כלים  למומחים  לספק  לנו  שמאפשר 

לטיפול ולחיזוי עבור המטופלים שלהם. 

© Marianne Miguet
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וכרת מבוגרים )מסוג 2( יוצרת הורמווס
נים דמויי אינסולין הנעים בתוך הגוף. 
מחקר שערכו ד”ר גבריאל חודיק וד”ר 
סקלר  ע”ש  לרפואה  הספר  מבית  שלו  וורדה 
בתחלואת  ירידה  קיימת  אם  אפילו  כי,  מראה 
סרטן הערמונית אצל גברים חולי סוכרת, עבור 
נשים הסובלות מסוכרת, הסיכון לחלות בסרטן 

גדל עד פי שניים.
ד”ר חודיק וד”ר שלו בדקו 16.721 מקרים של 

מחלת הסוכרת והשוו את שיעור תחלואת הסו
רטן עם אוכלוסיה של 83.874 איש שאינם סובו

לים מסוכרת. המחקר הוכיח כי הסיכון לחלות 
בסרטן הערמונית אצל גברים חולי סוכרת יורד 
ב-47%. עם זאת, ד”ר חודיק מגלה כי יחסי הגוו
מלין בית הסוכרת לבין ההורמונים הנשיים נוו

טים להעלות את הסיכון לחלות בסרטני הרחם 
והשחלות.

והוא מתרה כי העלאת המודעות לסרטנים אלה, 

וכן גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס, חיוניים 
עבור נשים הסובלות מסוכרת המבוגרים. והוא 
מוסיף כי ברור שהמניעה הטובה ביותר בהתמוו
דדות עם סוג זה של סוכרת היא פעילות גופנית 

ודיאטה דלת קלוריות.

אנליז תבנן

ייתכן שסוכרת אצל נשים מכפילה את הסיכויים לחלות בסרטן
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les systèmes multi-agents, la programmation 
pseudo-linéaire, etc. Enfin, les résultats 
doivent être validés par des biologistes, leur 
expertise est irremplaçable. Ils nous donnent                                
leur avis sur la pertinence de nos avancées. Si 
nos résultats sont validés, ils sont présentés 
lors de conférences et dans des publications 
et peuvent aboutir à la mise en place d’un 
logiciel directement utilisable par l’ensemble 
de la communauté scientifique.

Daguesh : Pourquoi avoir choisi la 
bioinformatique ? 
AT : C’est une filière jeune, originale et en 
pleine ébullition. J’ai d’ailleurs fait partie 
des premières promotions diplômées en 
bioinformatique. La pluridisciplinarité est 
une richesse et force à l’ouverture d’esprit. 
J’aime l’informatique, et tout en restant dans 
ce domaine, mes travaux ont des applications 
en biologie et plus particulièrement en 
médecine. Avoir un but concret est motivant, 
et valorisant.

Daguesh : Pouvez-vous m’en dire plus sur 
votre sujet de recherche ?
AT : Actuellement, j’utilise une base de 
données de génomes de personnes atteintes 
de différents cancers (les données sont 
évidemment totalement anonymes). J’observe 
les mutations des cellules cancéreuses, c’est-
à-dire les altérations de leur génome. Ces 
cellules sont immortelles car, de part leurs 

mutations, leur système d’apoptose (système 
conduisant à la mort de la cellule) n’effectue 
plus son travail. Parallèlement leur système de 
réparation du génome et la régulation de leur 
cycle cellulaire (naissance, développement, 
division et mort de la cellule) ne fonctionnent 
plus, une fois encore à cause des mutations.
Plus précisément, je compare les mutations 
de différentes cellules cancéreuses. Il en 
existe deux types : les mutations passagères 
qui ne sont pas responsables du cancer et les 
mutations pilotes qui provoquent le cancer. 
Les mutations pilotes qui m’intéressent, 
peuvent être différentes d’un cancer à l’autre. 
Les mutations passagères sont du bruit : elles 
sont aléatoires et ne sont pas responsables de 
l’état cancéreux de la cellule. Ces dernières 
sont visibles mais ne sont pas intéressantes 
du point de vue médical.
Beaucoup de types de cancer et de mutations 
pilotes et passagères existent. C’est pourquoi 
il est très difficile de tirer des informations 
pertinentes de ces génomes (même avec 
l’aide des statistiques, outils fondamentaux en 
bioinformatique). Mais de nombreux travaux 
sont effectués dans ce domaine dans le 
monde entier, au niveau des génomes mais 
aussi des ARN et des protéines qui subissent 
eux aussi des altérations. Et petit à petit nous 
comprenons mieux la spécificité de chaque 
type de cancer permettant ainsi d’apporter des 
outils aux cancérologues pour les diagnostics, 
les thérapies et les pronostics de leurs 
patients.
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Le diabète pourrait doubler le risque de cancer chez les femmes

Le diabète de l’adulte (type-2) produit 
des hormones insulin-like qui circulent à 
travers le corps. Une étude menée par 

le Dr Gabriel Chodick et le Dr Varda Shalev 
de l’École de médecine Sackler montre que, 
même si le risque de cancer de la prostate 
est diminué chez les hommes diabétiques, le 
risque de cancer pour les femmes diabétiques 
peut doubler.
Drs. Chodick et Shalev ont examiné 16 721 cas 
de diabète et ont comparé leur taux de cancer 

avec ceux d’une population non diabétique de 
83 874 personnes. L’étude a démontré que 
le risque de cancer de la prostate est réduit 
de 47% chez les hommes atteints de diabète. 
Cependant, dit le Dr Chodick, l’interaction 
entre le diabète et les hormones feminines 
tend à augmenter le risque de cancer de 
l’utérus et des ovaires.
Une sensibilisation accrue de ces cancers, 
ainsi que le dépistage précoce du cancer 
du côlon, sont essentiels pour les femmes 

atteintes de diabète de l’adulte, prévient le Dr 
Chodick. Bien sûr, dit-il, la meilleure prévention 
consiste à gérer ce type de diabète avec de 
l’exercice et un régime faible en calories.

Annelyse Thévenin,
VI post-doctorante Université de Tel-Aviv

Source: http://www2.tau.ac.il/news/engnew.asp
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Rencontre
franco-israélienne

Le bureau pour la Science et la Technologie 
de l’ambassade de France en Israel, en 
coopération avec de nombreux acteurs 

de la science en France et en Israël, organise la 
première rencontre binationale sur le thème des 
nanotechnologies appliquées aux sciences de la 
vie les 20 et 21 novembre 2011.
Pour toutes Informations complémentaires, voir sur 
notre site.  

Un nano pas pour nous, un giga 
pas pour la coopération. 

                                      sur les Nanotechnologie
s


