העכבר עשה
את שלו ועכשיו
הואיכולללכת?
שיקולים אתיים אבל גם רפואיים
וכלכליים מניעים חוקרים לפתח
טכנולוגיותחלופיות
מה האינטרס של
בבעלי חיים
לניסויים
חברות התרופות ,האם הפיתוחים החרשים יחסכולגמרי את הצורך
לניסוייםבבעלי חיים לא דנה בצורה
בחיות מעברה ולמה המועצה
ינרב
בחלופות ,כפי שטען דוח המבקר מ־  201גלי
מסודרת

על עכברים
ואנשים:

טכנולוגיות
ניסויים
שיחליפו
בבעליחיים
מגידול תאים על

שבב,

דרך מחקר של תאי גזע ועד

$TS1$תלתממד$TS1$
תלת־
הדפסת עור במדפסת
הפיתוחיםשיכולים
ממד
ממד$DN2$
לחסוך לפחות חלק מהניסויים
בחיות

הברות

התרופות

כבר משקיעות בתעשיית

התחליפים ,אבל
שמצננים אתההתלהבות

יש גם מי

גלי

וינרב,

"חדשות" ,עמי

22

23

באוניברסיטת תל אביב ,מוסיפה :״פחות ויכולים להמשיך כךלנצח,
רעילות או
״מפוספסות״ משום שהראו
משמשים את בני
 1ctrעלי חיים
הפארמה המטרה היא לא
ואולי בבני אדם
חוסר
האדם
ם׳
מ־ %2מהמחלות של בני אדם מופיעות
יעילות בעכברים,
לניסויים מדעיים
עצמו ,אלא להביא לשוק מוצר שיהיה
באופן טבעי בעכברים ,מחקר שפורסם
מוצלחות ,קחולדוגמה את
דווקא היו
מתקופת היוונים ,וגם
 w₪mעוד
PNAS
לאחרונה בכתב העתהמוביל
מדובר בתרופה
יעיל בבני ארם ,כמה שיותר מהר
המתנגדיםהגדולים להם כנראה
הקופקסון של טבע
ובזול ,לכן חברות התרופות דווקא
הראה שהדנ״א של עכברים שונה
רעילה בעכברים מסוימים ,אםפרוטוקול
לא יכחישו שהם קידמו את המרע.
משקיעות כסף בפיתוח ובבדיקה של
מזה של בני אדם לא רק ברצף שלו
הניסוי שלה היה מעט שונה ,היא הייתה
מתבהרות גם
אבל בשנים האחרונות
ובתפקידי הגנים השונים אלא גם מבחינה הטכנולוגיותהחלופיות
המגבלות של הניסויים הללוובמקביל עלולה שלאלהגיע לשוקכלל,
לניסויים בחיות שפועלות הכי טוב בריכוז הכי נמוך ועם
לוואי .לא הגיוני בשלב
ומתלהבות מהתחום מאוד ,עם זאת,
מולקולרית ,ומהלגבי מחלותנוירו־
$TS1$נוירופסיכיאטריות?$TS1$
״עכבריםוחולדות אינםלוקים
טכנולוגיות שעשויותלהיות
מתפתחות
הכי מעט תופעות
הזה ללכת ישרלבדיקהבבעלי חיים,
חברות הפארמה צריכות להתמודד
$DN2$נוירופסיכיאטריות? $DN2$איך אפשר לאשר הזיות
פסיכיאטריות?
באותן מחלותכמונו״ ,מסביר פרופ׳
אלטרנטיבהלהם .העכבריםוהחולדות
אלימינציה כמה
אלאלבצע קודםכול
רגולציה ,שעדיין דורשת מידע מן
והתנהגות מאני־דפרסיבית בעכבר? איך
שהאינטרסים
עם
יעקב נחמיאס מהאוניברסיטה העברית,
ישמחו ודאילשמוע
שיותר טובהבזול יותר ובדיוק רביותר״.
 PETAעובדת בכמה רמות:
נרע שהעכבר אוטיסט?ובכל זאת נערכים החיות.לכן
טכנולוגיהחלופית ,״הם אינם
המפתח
העומדים מאחורי החלפתם הם לא רק
בתעשיית הקוסמטיקה הצורךבחלופות
לניסויי חיות,
תומכת במימוןחלופות
היום מחקרי חיות רבים בתחומיםאלה״,
סובלים באופן טבעי מהשמנה ,וגם
כלכליים ,ניסויים
אתיים ,אלא גם
דחוף אף יותר ,אומר נחמיאס.״ניסויים
ניסויים
מקדמת
וגם
מנהל
גודמן,
ג׳סטין
לדברי
סוכרת,
או
מטרשת
לא
להיות
חלופיות
בטכנולוגיות
וכדי
עורקים
עשויים
שנועדולשכנע
בבעלי חיים בתחום הקוסמטיקה אסורים
שיציגו תסמינים כאלה יש לשנות
זולים יותר ומדויקים יותר ,וטמונים
אתהרגולטור שאפשר לסמוך על
תחום מחקרי המעברה בעמותת
באירופה מאז  2013אסורלשווק מוצרים
החדשות לא פחות מאשר
הטכנולוגיות
PETA
אותם גנטית .מערכת החיסון שלהם
בכך חיסכון אדיר בכסףותועלת
)Peoplefor the Ethical
חדשים שנבדקו
על הניסוייםבבעליחיים״.
) ,אחת
שונה ,כל הגנטיקה שלהם שונה .אלה
משמעותיתלרפואה,
Treatment of Animals
בבעלי חיים והתעשייה
למעשה נעצרה במקום ומשווקת רק
נחמיאס מוסיף כי השינויים שחלו
העמותות הבולטת בתחום זכויות
חיות קטנותולכן הדופק שלהן הרבה
שבתחומים רבים
כבר היום ברור
קומבינציות חדשות של מוצרים שנבדקו
בעלי החיים בארה״ב ,חברות התרופות
יותר מהיר .אלה בכלל חיות לילה
עכברים נותנים תמונה לא מושלמת
בתחום פיתוח התרופות צריכיםלעודד
בעבר.לכן תעשיית הקוסמטיקה
בחלופות.
את חברות הפארמהלבחור
ואנחנו חיותיום״.
מהתרופות
בלשון המעטה ,כ־
0%07
נמצאות במצב מעניין ״כילעומת
האירופית הקימה קונסורציומים
החוקרים באוניברסיטה
איריס גריג ,יועצת המחקר של האגודה
שעוברות היום בהצלחה את הניסויים
שהמטרה שלהם ״היום תהליך פיתוח התרופות אינונובע
חלופות״.
תמיד ממדען אחר שישלו השערהלגבי
היאלעשות מחקר לשם מחקר ,והם
הישראלית נגר ניסויים
בבעלי חייםנפסלות לאחר ניסויים
בבעלי חיים
שמחפשים באופןפעיל
מתרחש תהליך הפוך.
במקביל
לעבוד ,אלא
מנגנון שבויכולה תרופה
בנו קריירות שלמות על ניסויי חיות
וחוקרת בתחום הגנטיקה של אוטיזם
בבני אדם ,מספר לאידוע של תרופות
בחברות

המחקר

מתקיימת ׳סריקה בקצבגבוה/כלומר
בדיקה שיטתית שלאלפי חומרים על
כרלוונטילמחלה.
חומר בגוף שזוהה
תהליך סריקה כזה מסתיים עם מאות
מולקולותשיכולותלהיות תרופות
פוטנציאליות ,וכעת ישלמצוא את אלה

תעשיית הניסוייםבבעלי

שלנו ׳כברון׳,התעלות בין הגומחות

חיים,

מקרה ,כבר היום

דולרים ,הולכת
שהיקפה הואמיליארדי
הרלוונטי ,כך ניתןלדמות,למשל,
באיבר
ו״משתפרת״ ומציעה כל הזמן מוצרים
לכליות״.
את זרימת הדם בין הכבר
חרשים ,למשל עכברים שמערכת
שנמצאת בחזית
המסחרית
החברה
מניפולציה כדי
החיסון שלהם עברה
שתיראה יותר כמו זו של בני אדם ,כך הטכנולוגיה הזאת היא Hurel
מרמות את

בבעלי

מתקדמות

איבר

ומתחרות זובזו.

על

לפחות תל

לחסוך

ראשונים״ ,הוא

מהניסויים

לניסוי
החלופיות
הטכנולוגיות
אחת

בבעלי

חיים

היא ״כבד על

שבב״

״הרעיון הוא לקחת
נחמיאס.
אנושיים
ולהטמיע

שפיתח

תאים

קרו-פולואידית
שבבבגודלבול
איך נראהבולדואר)

דואר (אם מישהו זוכר

ובתוכו יש מערכת

ביניהן״ ,מסביר
ותעלות
גומחותזעירות

נחמיאס,״בכל
שונהואלה

גומחה כזו יש תאים מסוג

מרכיביםמעין

במקרה

מספר.

לדברי
רוצים לראות

נחמיאס ,הבעיה היא

שאם

מה קרה לתאים על
שבב כזה ,צריך למעשה״להרוג״
השבב,כלומרלעצור את הניסויולבצע
גבי

מגוון בדיקותפולשניותלתאים.
רוציםלבדוק את השפעתה של
על שבב בכל יום במשך חודשיים ,צריך
 60שבבים.״לכן הוספנו חיישנים לשבב
שיכוליםלגלות מה קורה לתאים בכל
לפעילות״ ,הוא
 15דקותבלילהפריע
אומר .״כך ניתןלבדוק את צריכת החמצן
למינונים משתנים של
ברקמות בתגובה
תרופה .זה כמובן טוב יותר
בחיה,

מועילים

בעור

נחמיאס

שבבים

לא

תאי גזע הם

את

שכאשר

תאי

גזע:
ממש

כשעכברים

מפתח

שאפשר

לגדל
מגדל תאי גזעשיכולים לתאיםהללו.

תרופה

שנראה כמו

איבתן

בפרויקטים בתחום

הרפואה הרגנרטיבית.

בהם תאים ,פרופ׳ ניסים בנבניסטי

אם

אותם בתוך מערכת
משהו

מורכבת יותר של הכבד,
בריטי־ישראלי לתמיכה
שיתוףפעולה

בתמיכת Birax

בטכנולוגיה
משתמשת
היום החברה
כדי לנבא את רפוס הפירוק של
תרופות ,״בדיוקקיבלנו מהםתמלוגים

ותעשייתהחלופות

שבב:

השבב ,כזה המייצג יותר איברים או גרסה

שנחמיאם היה בעבר אחדמיועציה.

ששתי התעשיות ,תעשיית הניסויים
חיים

האינטראקציה בין תאים שונים

מפתחים

נחמיאס את הדור המורכב

במעברה של
יותר של

רוצים לדעת

מאשר

שימוש

מה קורה

צומחים

כל

התאים
תאי

הראשוניים

הגוףשלנו.

שמהם

בהתאם

לסביבה החיצונית שמציעיםלהם,
גזעיכוליםלהפוך לתא כבר,כליה,עור,
לב ובעצם לכל תא בגוף.
בנבניסטי :״כך אנחנויכוליםליצור
תאי ארם שאיןלנו גישהאליהם ,למשל
אפשרלהפיקולגדל תא
תאי מוח .אי
ממוח שלחולה ,אבל אפשר לקחת ממנו
תאי גזעולהפוך אותם לתאי מוח ,או
לקחת תאיעור,להפוך אותם לתאי גזע
ובחזרה לתאי מוח .כךעשינו ,למשל,
כדילחקור את מחלת
השביר(מחלה
תאי

שנקצר

ממקום אחר בגוף או מחיות .אנחנו

להגיע למצב
רוצים
נכסה אותובג׳ל שנזרעולתוכו

שבו במקום

מוצרי קוסמטיקה.

מהתרופות

בבעל

ת״ם

ידוע של

יעילות

שעוברות

נפסלות

תרופות

בהצלתה

לאתר

ניסו״ם

"מפוספסות"

הטכנולוגיה הזאת בשלב
לשלב את
ניסויי מבחנהלביןניסויי חיות ,משום
שהיום רק מכל  100תרופותשמצליחות
בצלחת פטרי
יצליחו גם בחיות ,וזהעולה
כסףוחיים .אנחנו חושבים

לעשות

זאת כך

יקר ויתאים

בעכברים ,ואול

הראו רעילות
דווקא היו מוצלתות

דמוית אוטיזם
איתהלרוב צריךלהרוג אותה .המידע
שאנחנו מקבלים שונה מכל מידע מניסוי עזריאלי לתאי גזע

תוסר

שהמקור שלהגנטי) במכון

חיות או תאים שנעשה עדעכשיו״.
הטכנולוגיה
למרות יתרונותיה,
הזאת אינה מונעתלחלוטין את הצורך

בניסוייםבבעלי

חיים ,אומר נחמיאס.

וגילו
למשל ,ניסויים שנערכו בשבב
רעילות חרש של אקמול הם
מנגנון
יצטרכו
אך
מאוד,
מלהיבים
לעבור
אישוש גם

בניסוייםבבעלי

חיים ובבני

אדם .״השבב שלנו
תרבית התאים לשלבהעכבר״,

שימושי בין

נחמיאס.

שלב

״במקרים מסוימים(לא

אומר
במקרה

ומחקר גנטי,

שהוקם

לאחרונה באוניברסיטה העברית.
״עד היום רוב המחקר במחלות
גנטיות בוצע בעיקר בעכברים ,אבל
מחלות רבות אי-אפשר כלל לחקות
בעכבר ,וגם יש הבדלים בין עכבר
מתבטאות.
לארם באופן שבו מחלות
במעבדה שלנו יצרנו בתאי אדם 15
מודליםלתסמונות שבהן העכבר הוא
לא מודל טוב ,ואנחנו סורקים על גביהם
פוטנציאליות.
תרופות
זה לא בדיוק תחליףלניסויבבעלי

שבאפשרותנו

שהמוצר הסופי

גםלמדינות

יהיה לא

מתפתחות .יש

פעולה מסחרי,
לנואפילו שיתוף
שעליו
לצערי איננייכולהלדבר.

אנחנו מקווים

בטכנולוגיה
שבעתידנוכל להשתמש
שנחסוך ניסויים בחיות בכלהשלבים,
אבל יידרש זמן ומאמץ רבלהוכיח
שהטכנולוגיהשלנו מדויקת
לרגולטור
לא פחותמחיות״.

כך

דוזינג:
החיות

ג׳סטין גודמן ,מנהל

מספר לא
או

אדם

בבנ

בבני

אדם.

המטרה כרגע היא
שבין

מיזןרו

את

תאי

עור ,והם בהדרגה יתרבו ויהפכו לרקמת
חלופית״ ,אומרת סי.״הכוונה
עור מלאה
היא שהרקמה תהיה רומה לרקמת עור
אנושית ,בניגודאפילולעורהצלקתי
שנוצר באופן טבעי בהחלמה שלכוויה.
לניסויים
רקמה כזויכולה לשמש גם
בתרופות הניתנות על גבי העור ושל

לדלג על
הניסויים

תחבושת,

המעבדה בעמותת

תחום מחקרי

 PETAשהזכרנו

בפתיח ,מצייןחלופה נוספתמעניינת

לניסויים בחיות ,והיא ניסוייםמושכלים
יותר בבני ארם .הכוונה היא לכך

שיבדקו

בבני אדם ,מתנדבים ,מינונים נמוכים

מאוד של התרופה .באופן הזה,בלילסכן
את המשתתףבניסוי ,אפשרללמוד לא
פעולת התרופה בגוף שלו היא
מעטעל
מיוערת בסופו של דבר גוף האדם .״האם
התרופה מגיעהלכליות אולכבד? האם
היאמסולקת מהגוף בקצב שחשבנו? ניתן

היוםלדעת

זאת

משום

ששיטות הרימות

הרבה יותר בטוחות ומדויקות

מאשר

בעבר״ ,אומר גודמן,״תהליך כזהיכול
לחסוך ניסויים מיותרים בחיותוניסויים
מיותרים בבני אדם .זהרעיון
בשוק
הרבה
שהוא

כחלק

שמסתובב

כבר עשר שנים ,אבל
פופולרי.
יותר
ישמחלראות ניסוי מיקרודוזינג
היום הוא

 FDAכבר הבהיר

מהגשת תיק אישור התרופה״.

של הניסוי הזה) המוצר שלנו
שהניסויים הם במחלות שבהן בלאו
לפסול שימוש בחומר מסוים כתרופה
האגודההישראלית נגד ניסוייםבבעלי
הכי עכבר אינו מודל מדויק והניסוי
ללא צורך לבדוק אותו בעכברים ,או
חיים ,מוסיפה שהיום ניתןלוותר על
מהניסויים
חלק
בטיחות
אינו
בו
אילו
שהוא ייתן אינדיקציה טובה יותר
ניסויי
לגבי
בעכברים שנועדו
יעיל.
ללמד אותנובעקיפין על המוח האנושי
לדבריו לפחות בשנים
של התרופות,
תרופות כן כראי להמשיךולבחוןהלאה,
ובמקום זאתלבצעניסויי דימות בטוחים
לניסוייםבבעלי חיים,
שיש חשיבות גם
הרעילות והבטיחות
הקרובות תיבדק
ויחסוך חלק מהניסויים.
למשל ניסוי
יחסית ישירות בבני ארם
אבל צריךלהבין אתהמגבלות״.
שלהןבבעלי חיים ,עדשיבשילו
יכוליםלעשות עוד המון
״אנחנו
פונקציונלי ,המראה לא
במכשיר mri
המאפשרות לבדוק את
דברים שאי אפשרלעשות לא באדם ולא הטכנולוגיות
הדפסת עור:
רק את האנטומיה של המוח ,אלא גם
בחיה .למשל יש תרופה לסוכרת בשם
הרעילות במעבדה.
לא רק
כוויות
לריפוי
הפעילות שלחלקים שונים בו
את רמות
״ישלנופעילות גם בכיוון הזה של
 Pioglitazoneשהייתה רבת מכר ער
בתנאים מסוימים ,עם חשיפהלתרופות
טכנולוגיות
פאני סי ,ראש תחום
הרעילות ,למשל בתרופות
בדיקת
שהתברר שהיא גורמת תופעותלוואי
את
גם
לחסוך
ניתן
כך
בחברת
הסיכון
מיזמי
ופיתוח
ההדמיה
שיכולות
תרופות
טרטוגניות
מסוימות).
שליליות בתחום מחלותהלב .הפגיעה
פערי
לפגוע
הממסחרת המידעהנובעים מכך שעכברים באופן
בעוברים אם הןניטלות על ירי נשים
הייתה באחר מכל עשרתאלפים ,כלומר
המסחור MaRS Innovation
טבעי אינםחוליםבמחלות נפש ומוח.
את ההמצאות של רוב מכוני המחקר ובתי
בהיריון״ ,אומר בנבניסטי .״היום
שום ניסויקליני לא היה מגלה את זה.
אופציה נוספת היאמודל ממוחשב ,המנבא
אנחנו מאמינים שהיה ניתןלגלות את
בורקים זאתבבעלי חיים ,אך לא בבני החולים באזור טורונטו ,קנדה ,מספרת על
לריפוי פצעים רעילות של תרופות על בסיס דמיונן
ארם ,אלא שידועים כמה מקרים שבהם טכנולוגיה שנועדהתחילה
הבעיה בעזרת המוצרשלנו ,כי הוא היה
לתרופות קיימות .אם הסיכון
וכוויות אךיכולה לשמש גםכתחליף
הטרטוגניות הייתה שונהלגמרי בין
שהתרופה עושה ישירות
חושף את מה
לרעילות
להימנע מראש מבדיקת
הוא גבוה ,ניתן
בטכנולוגיה הזאת,
בבעלי חיים.
לניסוי
בני ארם וחיות ,למשל במקרה של
לתאים .אם נדע מרוע המוצר לא עבר,
שגרמה פגמים
תלידומיד,
התרופה
אולי ניתן יהיה לשפר אותו .בהמשך
ולחסוך חיי חיה.
שפותחה באוניברסיטת טורונטו ,מרפסת המולקולה בעכברים
לניסויים
״בחינתחלופות
תלת־ממד מדפיסה על גביג׳ל ייחודי
נוראיםבעוברים ,אואפילואלכוהול
ניקח ספריות שלמות של תרופות שזוהו
בבעלי
תאי עור בצפיפות רבה,וכעבור זמן מה
שפוגע מאור בעוברים בני אנוש ,אך
כרעילות וננסהלהביןמדוע ,באיזה
חיים היא אחד התפקידים של המועצה
בבעלי חיים ,שכן החוק מציין כי
התאים ,המוזנים היטב וקרובים זהלזה ,לניסויים
רעילה ,וכיצד
אוכלוםיה התרופה
פלח
לא בעוברי עכבר .אזלקחנו תאי גזע
מתחילים לתקשר ביניהם ויוצרים רקמה
ניתן
׳להציל׳ אותה כך שבכל זאת תהיה עובריים ,נתנו להםלהתמיין מעט
רק בהיעדרחלופות ראויות ניתןלבצע
ניסויים
שימושית״.
כמו תאים ראשוניים בבני ארם,ועל
בבעליחיים״ ,אומרת גריג.״על
הדומה מאוד לרקמתעור.
פי דוח מבקר המדינהל־  201הוועדה לא
גביהם אנחנו בוחנים את התרופות .זו
״כיום ,כשמגיע פצועכוויות ,עוטפים
לדברי נחמיאם ,אפשרלבנות על
בחלופותהללו באופן מסודר,
אותו בתחבושות כרי
טכנולוגיה שכןיכולה לשמש בחלק
שבב גם מוצרים מורכבים יותר מכבד,
למנוע זיהוםולאחר דנהמעולם
ולא אישרה אףחלופהמחייבת״.
מכן מכיניםלו שתלי עור מעור בריא
מהמקרים במקום עכבר .אין לי ספק
שייטיבולהחליף ניסויים בחיות .בכל
יספיק כרי

חיים,

מבהיר בנבניסטי,

משום

איריס גריג ,יועצת

המחקר

של

