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אביבתלבאוניברסיטתולפרמקולוגיהלפיזיולוגיההמחלקהראש

אויבנגד!המאבק
יותרנעשההזמושכל

מתוחכם.ויותר
יגיעהפתרון
החיסוןממערכת
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דרךפריצותשלשניםאחרימסרה׳.מונחהכ׳סילותפקדסרסניגידולאלישירות

בסיסלהוותשעשוילסרסן,מהפכניחיסוןחדשה:בשורההשנהמנחיתההיאמדעיות,

הרפואה.בשדהפרדיגמהלשינוי

גלובס׳׳ליידישלהשנהאשתהיאפאינרוסצ׳ירוניתפרופ׳

סולסןאריקצילום::::אביגדדורון
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9102ספטמברגלובסליידי
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™ל".",™™פאינרוסצ׳ירוניתכשפרופ׳
לניתוחנכנסה־05בןאביהבצה"ל,שלה

עניין,מזהעשינולא"בהתחלהשגרתי.אולקוס
כשהםשעות.תשעבפניםנשארוהרופאיםאבל

לנואמרווהםהמור,פניםסברלהםהיהיצאו
יותר".מאוחררקשהבנתידברים

אמרו?תםמה

אבלהמדויק,המינוחאתזוכרתלא"אני

בשלבגרורותיששכברהייתההמשמעות

להאריךזהלעשותשאפשרמהוכלמתקדם,
אליםקיבהסרטןשחטףאבא,לרפא.לאחיים,

חייואתשהאריכהבכימותרפיהטופלביותר,

זהדבר.שלבסופואותוהרגהגםאבלבשנה,

שאנילמהמאודקשורוהכולאז,שהיהמה

כיום.עושה

שלישאבאראיתינאיביתקצת"כחיילת
לכנותשנהוגממהמתולצדומההוליםורבים

מתאביהכימותרפיה.שלהלוואיתופעות

אבלמהכימו,כתוצאהשנגרםלבמהתקף
היהלאאםלכןקודםהרבהעודמתהיההוא

וזומפושט,היהכברהגידולכיטיפול,מקבל

אםשני,מצדבו.לטפלהיחידההדרךהייתה

נזקשגורמיםמטרה,ממוקדיטיפוליםאזהיו

זהאחרת.נראיםהיודבריםהסרטני,לגידולרק

ובהמשךפרמקולוגיהללמודאותיששלחהכיוון

מונחים׳׳טיליםלפתחהתחלתישבולדוקטורט,

הלוואי".תופעותאתלצמצםכדיתרופות,של

רוניתפרופ׳טראומה,אותהאהרישנה30

וחוקרימהמדעניםהיא,48פאינרו,סצ׳י

עומדתהיאבישראל.ביותרהחשוביםהסרטן

וננו־ביורפואה,הסרטןלהקרהמעבדהבראש
ופרמקולוגיהלפיזיולוגיההחוגכראשומכהנת
אביב.תלבאוניברסיטתלרפואה,בפקולטה

בכימותרפיהטופלביותר,אליםקיבהסרטןשחטף”אבא
שלבסופואותוהרגהגםאבלבשנה,חייואתשהאריכה
כיום"עושהשאנילמהמאודקשורהנולדבר.

מהחוליםורביםשלישאבאראיתינאיביתקצת"כחיילת
שלהלוואיתופעותלבנותשנהוגממהמתולצדו
מהנימו,כתוצאהשנגרםלבמהתקףמתאביהכימותרפיה.
מקבלהיהלאאםלבןקודםהרבהעודמתהיההואאבל
מפושט”היהכברהגידולכיטיפול,

בינלאומיים,פרסיםעשרותשלהברזומה
החשוביםהרפואייםהעתבכתבימאמרים

שמה.עלהרשומיםופטנטיםביותר

פרמקולוגיהבלימודיהחלהשלההקריירה
בדוקטורטנמשכההעברית,באוניברסיטה
בפולימרים,שהתמקדלונדון,באוניברסיטת
פרופ׳שלבמעבדהדוקטורטבפוסטונסקה

שללרפואההספרבביתפולקמן)יהודה(ג׳ודה

פולימרלראשונהלפתההצליחהשםהרווארד,
הסרטני.הגידולאלישירותתרופותשנשא

אביבתלבאוניברסיטתנחתההיאב־6002

יום,מדינכתבתשעדייןהיסטוריהוהשאר

לרפואה.בפקולטה

סצ׳ימדברתגלובס׳ל׳ליידינרחבבראיון

הפילוסופיהשלה;הכאבנקודותעלפאינרו
בהיסטוריה;ביותרהערמומיכרוצחהסרטןשל

עלהפסימיותאוהאופטימיותהשפעת
במחלה;לחלותמאיתנואחדכלשלהסיכוי
שלהזכוכיתתקרתהאושר,רגעיהכישלונות,

שלההשינהשעותמספרבישראל,המדעניות

והקטלניתהגרועהההחלטהעלואפילובלילה;
מארלי.בובשל

בשנתהסרטןמחלתאתגילההיפוקרטם

גידוללהימצאותעדויותישלספירה.400

לפניסברהפרעוניםאהדשלבמומיהסרטני

סוגילרובתרופהאיןועדיין,שנה.3,500

בקצבבושהאוגאווהמרגישהאתהסרטן.

זה?בתחוםהאנושיההתקדמות

שלוסוגים300כמעטכברויש"הסרטן
שחושביםישחדשה.מחלהלאאכןהואכיום

תזונה.אועישוןאוויר,לזיהוםרקקשורהשהיא

אתהחמירוהאלההגורמיםשכללהיותיכול

מאודהרבהכברקיימתהמחלהאבלהמצב,

ב־02אדירה.התקדמותישהידע,מבחינתזמן.

רקמדברתלאואניהצלהנוהאחרונותהשנים

הסרטןמסוגיכמהלהפוךכמובןעצמי,על
בהרווארדכשלמדתילרפא.שניתןלמחלות

וכלבלוקמיותשורדיםש־%01אותנולימדו

עםהתהפך,זהכיוםוהנה,מתים.ה־%09שאר

ששורדים.90%

שלוגםהידעשלההתקדמות"מסלול

זאת,עםאקספוננציאלי.הואהטכנולוגיה
זמן.נקודתבכלביניהםההתאמהגםחשובה
תוכניותכלאתעצרולדוגמה,שנה,30לפני

מעלריחפהסגירהוסכנתהנוגדנים,פיתוח
שאיןכושל,כיווןשזהחשבוכירבות,חברות
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הזמן.כלבמעבדהקווהזהמסתדריםתמידלא"דברים
ולאממורמר,להיותלאמאוד,עבהעודלפתחחייבים
ביקורת,לקבללדעתגםצריואותי.שונאיםשכולםלחשוב
הביקורת"עלביקורתילהיותולדעת

לכןא1תנהבשילמרגילינוביקורתית,הערה"בעקבות
ובהבנהבלמידהשלביםעודאלאכישלונות,רואהלאאני
שוםאיוהלאה.לעבורדקותחמשבדיוקלילוקחשלנו.
עדיףתמידגורלי;נוראמהשלבמחשבותלהישארטעם
קדימה"לדפדף

היוםלךשאגידכמובערךזהשיצליח.סיכוי

פיתוחהאימונותרפיה,יתפסו.לאשמחשבים

הסרטן".בחקראדירתהוםכיוםהיאהנוגדנים,
לפתרון?קרוביםאנחנואז
מעריםהזמןכלהואהכם,נוראהסרטןכי"לא,

נכוןנכווןרקשאםמחשבהקיימתעדייןעלינו.
אבלתיעלם,הבעיהמירביבדיוקהטילאתונירה
ריכוזעליולהפילנצליחאםככה.עובדלאזה

שללמצבלהגיעלמות,עלולהואגדולמספיק
להפריערקהצלחנואםאבלהתא.התאבדות
כברהואלחלוטין,אותולהרוגולאלסרטן

מנגנונייפתההואהמטרה.אתלנולהזיזיצליח

לנוע,להתחלק,לשרוד,לושיעזרוהתנגדות
אליםיותרהרבהלהיותאחרים,לאיבריםלפלוש
בו".לפגועשניסינולפנימשהיה

הנפוליםהסוכנים
החיסוןבמערכת

מבחינההסרטןמהותעלפעםחשבת

פילוסופית?

מאבקזהזה.עלהושבשלאסרטןחוקר"אין
מתוחכם.ויותריותרנעשההזמןשכלאויבנגד

מתחילהואמאיתנוחלקגםהואהסרטניהתא

הואכךאחרלגמרי.רגילנורמליכתאחייואת

ומתחילשנייה,מוטציהראשונה,מוטציהעובר

בגוף".הסביבהאתלעזרתולגייס
אותו?לנצחסכללאפשר

;tlשמודפסיםגידוליםמייצרים"אנחנו

סליהםובוחניםממד,תלתבהדפסת
שלהבמעבדהסצייתרופות".

במטרהתלויהסרטןכמהעדבשאלהתלוי"זה

בשבילוקריטיתהמטרהאםלפגוע.הצלחנושבה
מהר,מספיקתחליףלהלמצואמצליחלאוהוא
בדימוייכאןמשתמשתאניסתםלאמת.הוא

מודיעיןמלחמתהשארביןמלחמה,ממשזוקרב.
הצדשלהחולשותאתלאתרמנסהצדכלשבה

הואבמעבדהשלנומהעבודההלקלכן,האחר.

אתלעוררכלומרהחיסון,מערכתעלבכלל

הסרטן.אתלתקוףלהלגרוםובכךהזוהמערכת
למלנומה".בחיסוןשעשינומהזה

פרופ׳שלהגדוללהישגמגיעיםאנחנווהנה

ננו־חלקיקפיתחההיאהשנה:פאינרוסצ׳י
כטיפולמעבדה(עכבריעלכיעיל)שהתגלה

גםלשמשיוכלשבעתידבמלנומה,מונע

ולבלימתדרכםבתחילתלגידוליםכתרופה
הסרטןבסוגדווקאלהתמקדבחרההיאגרורות.

20%עלעובדשםשהטיפולידענו"כיהזה,

להגיבהאחריםל־%08לגרוםורצינומהחולים,
מהיגםומצאנוזה,אתלעשותהצלחנוכן.גם

הבעיהאתשיצרהחלקית,לפחותהסיבה,

שמתפקדיםהחיסוןמערכתשלתאיםישנם
ומעכביםשבאיםאויבכסוכניכפולים,כסוכנים

שחשפנולאחרהאימונותרפיה.שלהפעילותאת

לגידול.כניסתםאתמנענואותם,
שמגיביםהסרטנייםמהגידוליםהוא"מלנומה

ואנחנולאימונותרפיה,ביותרהגדולהבעוצמה

גרורות,עםמלנומהחוליאדיר:שינוירואים

להם,להציעמהכברהיהלאמזמןלאשעד
פתאום".נרפאים

סוסהרגאיזמרשללזהדומהסמצםחולים

חמלנומה?שלמפורסםקורבןמארלי,

אצלומצאוכישונה,קצתבמצבהיה"מארלי
הואבבוהן.הרגל,בכףראשוניבשלבמלנומה

אצבע,בכריתתהבעיהאתלחסליכולהיה
משוםדתיים,מטעמיםזאתלעשותסירבאבל

זהבשלמותו.להיקברחייבשהאדםשהאמין

כששיחקזהאתהרגישומארליוהידרדר,הלך
מאוחר,היהכברלטיפולהגיעכשהואכדורגל.

מוזיקליגאוןשאיבדנוחבללאבמוח.גרורותעם
כזו?".שטותבגללגדולכךכל

אוהפסימיתשלנו,העולםלתפיסתכמהעד

סרטןשלבהתפתחותחלקישהאופטימית,
וקטלני?פעיל

אופטימיתמאודשלההעולםשהשקפת"כמי

אופטימייםאנשיםהרבהמכירהאניוסקרנית,

מיניכלישלהם.עזרלאוכלוםבסרטןשחלו
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פסיכולוגיהכישמראיםומחקריםעדויות

משלים.כאלמנטעוזריםמשלימהורפואה

מצביעההקמפוס"שלהשניבצדיותרזה

למדעיהספרביתנמצאשבוהבנייןלכיוון

אביב.תלאוניברסיטתשלהפסיכולוגיה

בזהמאמינהעצמךאת

ברורפלסבו.כוללשעוזרבמהמאמינה"אני

אפשראיאבלחשובלנפשגוףביןשהשילוב

אנשיםמכיריםכולנוכיהנפשעלרקלהסתמך

ומתו".בסרטןשחלוושמחיםחיובייםטובים

האלימיםעלהולכים
סציפרופבדרכההמגדלוריםאחד

בהיקפודופןיוצאסקנדינבימחקרהיהפאינרו

סרטנייםגידוליםהימצאותשבדק3991משנת

בנסיבותשמתואנשיםשלגופותאלףב61

תאונותדרכיםתאונותכמוטראומטיות

ל99הראוהממצאיםוהתאבדויות.ביתיות

לאזעיריםסרטנייםגידוליםהיומהנבדקים

פאינרוסציאתהובילוזהרדומים.אקטיביים

שלאזהאיךהמתבקשתהשאלהאתלשאול

בסרטןחוליםכולנו

שדואגתאיכותבקרתישמפעל"בכל

קורהזהפגומים.חלקיםהייצורמפסלהרחיק

הגידוליםריבוילנוכחאבלשלנובגוףגם

לאהסרטןאיךעצמנואתלשאולהתחלנו

שהתאשכדיהייתההתשובהיותר.הרבהפורץ

כוכביםוכמהכמההרדוםממצבויצאהסרטני

קורהזהמדויק.מסלולעללהסתדרצריכים

שלמסוימתמולקולריתחותמתישכאשר

יתרביטוישללכיווןשמשתבשיםגניםמספר

הממצאיםאתתואםזהחסר.לביטויואחרים

56ווגלסטייןברטפרופ

מולבמלחמההיוםנמצאהאנושיהמין

צריךבמלחמהכמוובמלחמההסרטן

מהזההקיימים.הכליםבכללהשתמש

סצירוניתפרופבמעבדתהשקורה

הכליםבכללהשתמששהחליטהפאינרו

הגידולשלוכימיביולוגיניתוחאחתבבת

התקשורתאתלשבשכדיבכימיהשימוש

להולכתננוטכנולוגיהלסביבתוהגידולבין

ממדיתתלתהדפסהואפילולגידולתרופות

גידולליצורכדיחייםתאים

זהכלמתוךהתרופות.אתעליוולנסות

לשמששעשוימוצרהשנהלפתחהצליחה

מלנומה.העורסרטןנגדכחיסון

מהגידולחתיכהמקבלים"אנחנו

במעבדהוהרופאיםהביולוגיםואז

ANRה ANDהברמתאנליזהלו

איךבוחנים"אנחנומסבירה.היאוהחלבון"

ואחריסביבתםעםמדבריםהסרטןתאי

התקשורתעובדתכיצדמביניםשאנחנו

אותה.שישבשוכדיבכימאיםנעזריםאנחנו

זאתלעשותשניתןמזהיםאנחנו"לפעמים

הואתפקידנוואזקיימותתרופותידיעל

שלחיבורידילמשלהקייםלשפר

שמיוצרתמעטפתבתוךיחדתרופותכמה

מעטפתכלבתוךננוטכנולוגיה.שלבכלים

אחתכלשלקטנהכמותנחהכזוזעירה

יחד.לגידולמגיעותהןוכךמהתרופות

התרופותעללהעריםיודעתמיד"הסרטן

היאהיוםהמטרהאזשולחיםשאנחנו

תרופותכמהעםאחתבבתאותולהמם

התנגדות.יוצרשהואלפנישיחוסלכדי

לעתיםמאופייןבסרטןהטיפולהיוםכבר

מהןאחתכלאבלתרופותשלבקוקטייל

אחרבקצבממנוומתפנהבגוףמתפזרת

שהגידולאומרלאיחדאותןשמזריקיםוזה

אנחנושלנובשיטהיחד.אותןיראהגם

אותןלפגושהגידולאתמכריחיםבעצם

שלהןשהפעילותלכךשגורםמהזמניתבו

המרכיבים".מסךגדולהמיטביתתהיה

מאפשרתפאינרוסצישלהשיטה

ספציפיתשמתחבריםחומריםלפתח

אחרת.רקמהלשוםולאגידוללאותו

שלתכונותישחומריםשלאותםבמידה

מפיקיםממשהםכלומרפלואורסצנציה

בדיוקהדמיהבתמונותלראותאפשראור

גידוליםכוללהגידולנמצאבגוףהיכן

בניתוח.יותרלדייקוגםוגרורותקטנים

במעבדהכאמור.הסיפורכללאעודוזה

חקייןגידולמעיןליצוריודעים

כדיהמקורילגידולזההכמעט

"אנחנוהתרופות.אתעליולנסות

החולהשל IRM תמונתמקבלים

במדפסתמדפיסיםאנחנוזהבסיסועל

הגידולשלמהדוגמיתתאיםממדתלת

המודפסיםהגידוליםבעצםשקיבלנו.

מהשיטהאמינהיותרסביבההםשלנו

תרופות".לבחינתהקיימת

החיסוןאתהפקתםבעצםהזוובשיטה

למלנומה.

תאישהכילוחלקיקיםננולקחנו"נכון.

לבלועדנטריטייםלתאיםונתנולימפה

דנטריטייםתאיםשלהתפקידאותם.

שיכוליםגורמיםלבלועזהבדיוקהוא

ולהציגחיידקיםכמומחלהלעורר

לרדוףשתצאכדיהחיסוןלמערכתאותם

חלקיקיםהננואתשבלעולאחראחריהם.

תאיאתספציפיתלחפשידעוהםשלנו

הזושהגישהמאמיניםאנחנוהמלנומה.

בסרטןעצמאיכטיפוללשמשיכולה

לתרופותשלורבהלרגישותולגרום

כדיהחיסוןבמערכתשמשתמשותאחרות

אנחנוהנוכחיבשלבהגידול.אתלתקוף

להתחילנוכלובקרובחברהמקימים

גבוה".בסיכוןבחוליםניסיוניטיפול

כלשבהמלחמהממשכאן"יש
שלהחולשותאתלאתרמנסהצד
מהעבודהחלקלכןהשני.הצד
אתלעוררהואבמעבדהשלנו
להלגרוםובכךהחיסוןמערכת
שעשינומהזההסרטן.אתלתקוף
למלנומה"בחיסון

עםאחתבבתהגידולאתלהמםהיאהיום"המטרה
התנגדות"יוצרשהואלפנישיחוסלכדיתרופותכמה

פאינרוסציפרופשפיתחההחיסוןעובד

ממדתלת"בהדפסת
מנסיםאנחנוגידוליםשל
מינימילהדפיס
וסביבתו"הגידול

רונל
ג'ק
צילום

וינרבגלי
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רע׳.מזל׳פשוטהםבסרטןלחלותמהסיכויים
סרטניגידוללגליובלסטומה,כזוחותמתחשפנו

הלבלב".לסרטןוגםבמוח,מאודאלים
אגרסיבי.מאודנחשבהואשגם

ביותר,האלימיםעלרקהולכיםאנחנו"נכון,
יששכברסרטןבסוגילהתעסקטעםמצאנולא

כמהישסוגים,300כמעטמתוךפתרונות.להם

טובים".דיפתרונותלהםנמצאושכבר

אחדבוקרשנקוםהחלום,אפשריבמהעד

לסרטן?סוללתתרופהותימצא
מקומיות,משמחותהודעותיהיויקרה.לא"זה
תתעלאפילואואחר,גידולעלפעםכל

הסתיים?שהכולאחתהודעהגידול.שלקטגוריה

יקרה".לא
שנה.מ"001יותרלהימשךיבולזהאז

צ׳יינג׳ר.גייםכןהיאהאימונותרפיהאבל"נכון,

והעבירהבגידולים,מהתמקדותאותנוהסיטההיא

היוםבאיםאנחנוהחיסונית.למערכתהפוקוסאת

ותתקפיתמצאיבואילה:ואומריםהזולמערכת
אותם,לאפייןיודעיםלאעדייןשאנחנוגידולים
דברים".מספיקבהםשהשתבשואבל

היאסרטנייםגידוליםשלממדתלתהדפסת

צ׳יינג׳ר?גייסגם

הרבהבשלבבאזהכמובן,שכן.חושבת"אני

יתרוןלהשהיהמהאימונותרפיה,מאוחריותר
שלממדתלתבהדפסתשנה.20לפחותשל
להדפיסבעצםמנסיםאנחנווסביבתםגידולים

הדםכליוסביבתו,הגידולשל׳מיני־מי׳100

חיסוניםשמצאנוהימיםנגמרושמסביב.מהוכל

מלחמהמצאומאוליבוב"אצל
יכולהואהתל.בכףואשוחבשלב
בכריתתהבעיהאתלחסלהיה

הלךזהסירב.הואאבלאצבע,
כבולטיפולוכשהגיעוהיותו,
לאבמוח.גוווותע?מאוחר,היה
כךכלמוזיקליגאוןשאיבדנוחבל
כזו?"שטותבגללגדול

הזוגבנישלמהצורךנובעתדוקטורטלפוסטשיוצאותנשיםשל"הבעיה

משהומלמדזהמובטל,אנישיאםהזוהתחושההמפרנסיתלהיותשלהן
לגנים,הילדיםאתמכניסעכשיואני’אוקיי,לעצמו:לומרבמקוםעליי׳.רע
שאנחנובנורמותמשהואיזהישזמן׳.ליישכימשהו,לומדאניעכשיו
בזוגיות.וגםבהםגםשפוגעיםולחץעומסאיזהשלנו,לילדיםמעבירים
עללחשובמתחיליםדוקטורטבפוסטזוגותויותר,שנהנמשךכשזה
אותו"רואיםאבלהרבה,עליומדבריםשלאמשהוזהגירושים.

לאכךשאחרפלסטיק,צלהותעללגידולים

האדם".גוףבתוךפעלו

לפיננסיהמדעיבין
וגדלהבישראל,נולדהפאינרוסצ׳י

חברתלנהלכדיהוריהנשלחולשםבוונצואלה,

עדא׳כיתהמסוףשנים,חמששם"הייתיבנייה.

ספרדית.דוברתשאניהסיבהוזוו',כיתהסוף

חזרתילאונצואלה.שלהטובותהשניםהיואלה

הידרדר".שםהמצבכישעזבנו,מאז

כספים.אשתהייתהואמהמהנדס,היהאביה

חדקיבלתיוהוורקוהוליותהעבודהמוסר"את

גםלפיננסיהמדעיביןהשילובמהם.משמעית

רחבהבצורהדבריםלראותכיוםלימאפשר

החלטה".בכלשוניםשיקוליםולשמוע
עלבילדותההלמהממשלאפאינרוסצ׳י

חלוםלההיהלמעשה,לסרטן.תרופהמציאת
עצמי,אתזוכרתשאני"מאזלחלוטין.אחר
קלאסי.בלטרקדניתהייתיארבע,מגיללפחות
נעליעלשעותארבעהתאמנת^לפהותיוםכל
לגמרי,מקצועימסלולעלהייתישלי.הפוינט
מחיי.מאודמשמעותיחלקהיהזההופעתי,

בלונדון,לדוקטורטהדרךכללרקודהמשכתי
מודרני.לבלטעברתיכברששםאףעל

רקדתילמעשהדוקטורט,בפוסטגםהמשכתי
."32בגילהבכור,בנילידתעדהפסקהללא

גולעסוקשאפשרמשתולאזהקלאסיבלט

יד.בלאהר

מדויקמאודקשוה,מאודתחוםזה"נכון,

המוןבזהישברורות,תבניותועםואנליטי,

ישקלאסיתאמנותבכלעצמית.משמעת

לאוכשזהשלמות.שמחייבנוקשה,מאודמשהו

פעילותשלכלליברורהיהמגוחך.זהמושלם,
דדלייןישלמחולבגיל.שקשורגבולישפיזית
ואותיכוריאוגרף,אומורהנעשהאתהשאחריו

מסלולרציתיעצמה.העשייהעניינהתמיד

בושאיןבעשייה,להישאראוכלתמידשבו

אניבמדע,פה,פתטי.אולמגוחךלהפוךחשש

לפניי".עודשהשיאמרגישהתמיד

עםהתמודדותמחייביםבמדעניתהחיים
יומיומי.בסיםעלכמעטכישלונות

הייתהאםככישלונות.זהאתמגדירהלא"אני

פיתחתיאםנכונה,כלאהוכחהוהיאהיפותזהלי

שלחתיאםאועכברים,עלרקעובדתוהיאתרופה
התקבללאוהואחשובעתלכתבמקצועימאמר
עורלפתהחייביםהזמן.כלשקוריםדבריםאלה

שכולםלחשובולאממורמר,להיותלאמאוד,עבה
ביקורת,לקבללדעתגםצריךאותי.שונאים

הביקורת".עלביקורתילהיותולדעת

הזו?התובנהאתמיישמתאתאיך

המלנומההיסוןעלבמאמרקריטי"חלק
שקיבלנומעצבנתמאודהערהבזכותנכתב
היינו.natureהעתבכתבהסוקריםמאהד

כברשאנחנוהעבודה,אתסיימנושכברבטוחים

מלנומה,למנועדרךשמצאנולדווחיכולים
אףאבלמאוד,׳יפהלנו:אמרסוקראותואבל
אוכלוסייתלכלמלנומהחיסוןיעשהלאאהד

בדקנוכטיפול׳.גםעובדשזהליתראוהעולם.
חלקי.באופןרקעובדשזהוגילינוזה,את
המרושעיםהתאיםאתוגילינוקצת,עודהפרנו

ומונעיםאותהשמעכביםאלההחיסון,במערכת

הערהבעקבותכך,הגידול.אתלתקוףממנה

אותנו.הכשילמהגילינוביקורתית,

עודאלאכישלונות,רואהלאאני"לכן

שאנימהוזהשלנוובהבנהבלמידהשלבים

אנישלי.ולילדיםלסטודנטיםלהעבירמנסה

כשמאמרמתאכזבתלאשאנילהגידיכולהלא

אבלמתקבלת,לאמחקרכשתוכניתאונדהה

איןהלאה.לעבורדקותחמשבדיוקלילוקח
נורא׳מהשלבמחשבותלהישארטעםשום

קדימה".לדפדףעדיףתמידגורלי׳,
האושררגעימהםהסקאלה,שלהשנימהצד

שלך?במקצוע
אתכשגילינוהיהמאוד,טרימהם,"אחד

דבריםפתאוםהמרושעים.התאיםאוכלוסיית

בכללהבנולאקודםהיגיון.ועושיםמתחברים

ופתאוםקורה,זהלמהאולקרותיכולזהאיך

הסיבה".אתוהבנוהמכלולאתראינו
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י^ייי

חשוב.הואכמהמשנהלאאיתבתעבדיאלטוב,לובאלאמישהו"אם
טובים"יותרלהרבהשליהחייםאתשהפכהמעולה,עצהזו

אחות?אתמה,
אתשמעסיקיםהלא־מדעייםהנושאיםאחד

במעבדות,המגדריתהזכוכיתתקרתהואסצ׳י
שלבזהדוקטורט.הפוסטונשארהשהייתה
שניםארבעלחיותצריךתמידכמעטשבו

קשהיותרהרבהולגבריםבחו"ליותראו

לפוסטלהתראיין"כשבאתילנשים.להצטרף

שייעצוישראליותשתישםהיושלידוקטורט

היאשם",עבודהיששלבעלילפנילנסועלאלי

בדוקטורטלבעלהשמצטרפת"אישהמספרת.

אתלהעציםהזדמנותהוויה,בזהרואהכללבדרך

מוצאתשהיאעדלפחותמשפחתה,ואתעצמה

קשה.יותרהרבהזהאתלוקחיםגבריםעבודה.
הצדדים.שנימבחינתלדעתי,עצוב,זה

להםישהמפרנסים.להיותצורךיש"לגברים
משהומלמדזהמובטל,אני׳אםשלתחושה

אני׳אוקיי,לעצמם:שיגידובמקוםעליי',רע

הספר,ולביתלגניםהילדיםאתמכניסעכשיו
משהואיזהישזמן׳.ליישכימשהולומדואני

איזהשלנו,לילדיםמעביריםשאנחנובנורמות

בזוגיות.וגםבהםגםשפוגעיםולחץעומס

אבלזה,אתסופגיםחודש־חודשייםנמשךכשזה

דוקטורטבפוסטזוגותויותר,שנהנמשךכשזה
שלאמשהוזהגירושים.עללחשובמתהילים

המציאותאותו.רואיםאבלהרבה,עליומדברים

עבודהבלישניםארבעהאלה.בזוגותנוגסת

זמן".המוןזהמטרהובלי
במעלהנשיםופחותפחותרואיםזהבגלל

המדע?שלהפירמידה

החייםתחזוקת"7פעמים

החיים"אתהצידהמזיזה

פאינרוסצ׳ישלהניהולתובנות

לגדלניסיתיהדרך"בתחילת

הבנתיואזכמוני,תחומייםרבחוקרים

תחומיתרבלהיותיכולהשהמעבדה

מתחומיםאנשיםבהמשולביםאםגם

מהזה.אתזהשמשלימיםשונים,

יתקשרוהמומחיםשגםהואשחשוב

המפתחהסרסן.תאירקולאביניהם,

בדרך".אגוהרבהעללוותרהוא

לכמהאותישהפנהחוקר"פגשתי.2

בקלותפעולהשיתפותמידוהםאנשים,

להיות,יכולזהאיךאותושאלתיוברצון.
כדימספיקלנומשלמים'לאאמרוהוא

מישהואםאיומים.אנשיםעםלעבוד

לאאיתו,תעבדיאלסוב,לךבאלא

עצההייתהזוחשובי.הואכמהמשנה

להרבהשליהחייםאתשהפכהמעולה,

סובים".יותר

תחזוקתלפעמים'לא',להגיד"למדתי.3

אתהחיים.אתהצידהמזיזההחיים

מגיעהלאאתובסוףלהכול,יכן'אומרת

לך".חשוביםשבאמתלדברים
1ינו־,ב1)ג^י

כמעסכברכיום"יש

סרס!"שלסוגים300

לפוסטהנסיעהבשלבכברזה.בגלל"גם

הגברים.ממספרנמוךהנשיםמספרדוקטורט,

לדוגמה,שלי,במעבדהמההתחלה.ככהלאוזה
ישרפואהבלימודיגםנשים.הן30מתוך20

מתהפךשמשהואומרזהנשים.מ־%05יותרכיום

בקבוק,צווארהואדוקטורטהפוסטהדרך.בהמשך
כשחוזריםכך,אחרגםההתחלה.רקהואאבל

אנחנולהתקדם.קשהיותרהרבהלנשיםלארץ,

25עםפרופסוריות,נשיםשתיבמחלקהכאן

גברים".פרופסורים

המצב?אתלשנותכדילעשותצריךמה

למשל,למעלה.מלמטהבחינוךלהתחיל"צריך
ידברושלאלמהואחות,רופאעלבגןמדבריםאם

אחדשללגןפעםהתקשרתיואח?רופאהעלגם

לקחתתבואשגיסתילהםואמרתישלי,הילדים
הםהחולים.בביתאניכיבמקומי,הילדאת

להםאמרתילך?׳,קרה׳מהושאלו:נבהלוישר

לצורךשםשאניבסדר,שהכוללדאוג,מהשאין
אחות?׳.את'מה,אותי:שאלההגננתאזעבודה.

חלילה,לא,לחשוב.הצליחהשהיאגבוההכיזה
שואלתהייתהשהיאחושבתלאואניפרופסור.
אח?׳.אתה׳מה,גבר:

בפוסטלנשיםמלגותבמתןלעזורגם"צריך

אנישלהן.האיכותעללהתפשרבלידוקטורט,

לאפשראלאמתקנת,אפליהעלמדברתלא
וילדים,לידהשלמצביםעםלהתמודדלנשים
הןכילאלהתקדם.זמןיותרלהןלתתגםאולי

מאודדבריםכמהעודעשוהןכיאלאאיטיות,

בדרך".משמעותיים
רכללרוץאוהבתהיאשלההפנאיבשעות

במרוץיחדבשנהפעםרציםואנישליהמעבדה
היאמעניין:פרטועודאביב"(,תלשלהלילה

היאלמעשה,בלילה.שעותארבערקישנה

שעות20רובבמשךובאימיילבוואטסאפזמינה

טוב",כךכלשזהבטוחהלא"אנישלה.הערות
מאיפשהו,שעותלהביאצריך"אבלמודה,היא
בעיקרנועדזהשמצאתי.היחידההדרךוזו
וישבמעבדה,שקוריםלדבריםמענהלתת

לאאנישלי.לחוקריםכבודשלענייןגםכאן

המוןבושהשקענוניסויעלטלפוןלקבליכולה

בבהאמס,עכשיו׳אנילהגידופשוטוכסף,זמן
זמןליואיןבכנס,׳אניאולענות',יכולהלא
מקובלות".תשובותלאאלובשבילכם׳.

תעני?ב־00:32,טלפוןלךירימוהםאם

וואטסאפ,אואימיילישלחושהםאו"כן.

אנישםוגםמחולים,פניותהרבהגםישואענה.

בהפניות.בעיקרולעזור,לענותמשתדלתתמיד

קצת,הזמן?כלזמינהלהיותלי,מפריעזההאם
מהלכתקשבלהפרעתהפכנושכולנונראהאבל

ladyשתיים".על
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