
יסודיתבדיקהערךבטיבא,בכיררופאלטעברמחס,בנימין

מתמידספקןוחזרהרפואי,במחקרהנהוגותהנורמותטל

18עמודרייספלדסמדר

הרע.ש1רשהנאמאמריםלפרסם"הלהט

ועלנבים"קטניםמחקריםוענדעודעושים
אתמגבירהאספיריןנטילתכיהתבררהרפואה:עולםאתשהימםמקיףמחקרהתפרסםב-8102

באוניברסיטתופרופסורבשיבאבכיררופאלשעברמחס,בנימיןשחשבו.למהבניגודלתמותה,הסיכון

דבר?שוויםהיולאאזעדעליהםשהתבססוהמחקריםהאםייתכן.זהכיצדהביןלאקולומביה,

מעודדותלאהגיעאליהןהמסקנותהרפואי.המחקרמתודותשליסודיתלבדיקהלצלולהחליטהוא

אפלבאוםתומרצילום:רייספלדסמדר

עתבכתבהתפרסמה2018אוקטוברך־“

שהסעירהמאמריםסדרתיוקרתימדעי

פי־מארה"בחוקריםהרפואה.עולםאת

רסמו

$TS1$פירסמו$TS1$

$DN2$פירסמו$DN2$נטי־שלפיוענק,מחקרשלתוצאותיואת

לת

$TS1$נטילת$TS1$

$DN2$נטילת$DN2$מעלאנשיםידיעלקבוע,באופןאספירין
לחלותשלהםהסיכוןאתמפחיתהלא,70גיל

אתמעלהזאתולעומתדםוכלילבבמחלות

דחקורופאיםאזעדמסרטן.למותשלהםהסיכון
למניעתכאמצעיהתרופהאתליטולבאנשים

שטענומחקריםסמךעלהלבשריראוטם

דווקאהואהלב,עלהמיטיבהלהשפעהשנוסף
מהפך.רבותיי,לסרטן.הסיכוןאתמוריד

בנימיןד"ראתגםקשותטילטלהזההמחקר

למטו־אספיריןלרשוםשנהגפנימירופאמוזס,

פליו.

$TS1$.למטופליו$TS1$

$DN2$.למטופליו$DN2$רפואיתשעובדהייתכןכיצדתהה,הוא

שאיןמוצקהאמתהיתהלכןקודםשנהשרק

לע־אמורהואומהפתאום?התערערהבלתה,
שות

$TS1$לעשות$TS1$
$DN2$לעשות$DN2$,יסבירוכיצדהטיפול?אתלשנותעכשיו

אתלערערבלישלולמטופליםהשינויאת

וברפואה?בונותניםשהםהאמון

במחלקהבכיררופאהיהה-96,בןמוזס,
הח־לחקרהיחידהאתניהלבשיבא,הפנימית

שיבה

$TS1$החשיבה$TS1$

$DN2$החשיבה$DN2$המ־המנהלוהיהגרטנרבמכוןהקלינית

דעי

$TS1$המדעי$TS1$

$DN2$המדעי$DN2$הבריאותשירותילחקרהלאומיהמכוןשל

חברכפרופסורשימשהואהבריאות.ומדיניות

מק־וכיוםבניו־יורק,קולומביהבאוניברסיטת

דיש

$TS1$מקדיש$TS1$

$DN2$מקדיש$DN2$שפועלכמיבקהילה.לרפואהזמנואת



שלהלוואיתופעותלפעמיםהטיפול).לקבוצת

בפה).יובש(למשל,אותושמסגירותהןהטיפול

להשפיעיכוליםסמיותליצורכאלהכישלונות

הניסוי".תוצאותעלקריטיתבצורה

להשישתרופהנותןאתהאםלעשות.מהנו,

זה.אתלהסתיראי־אפשרלוואי,תופעות

שאלוניםבעזרתלבדוקצריךניסוי"בכל

היואכןהםכמהעדולחוקריםלנבדקים

הצליחולאכלומר,הקבוצות,לזהות'עיוורים'

הניחוש,מידתמתבררתכאשראותן.לנחש

לערקנעשהזהבתוצאות.אותהלשקללצריך

רחוקות".תים

ה–%5אחריהמרדף
הקליניבמחקרמוזסשמצאהכשליםרשימת

מתילקביעהקשורשבהםהמרכזייםאחדנמשכת.

תופעהעלמעידהכלומר,מובהקת,התוצאה

אתשהגההאישמקרית.סתםהיאומתימהותית,

בניסוישנמצאהבדלאםלקבועשצריךהרעיון,

היהמובהק,הואלביקורתהטיפולקבוצתבין

להשתמשהציעהואפישר.רונלדהסטטיסטיקאי

המדדתהיהשלושהתוצאהסטטיסטיבמבחן

(מהמילה'P'ערךהזהלמדדקראהואלמובהקות.

ytilibaborP,(אפשרכלליובאופןהסתברות

יותרסבירכךיותרנמוךשהערךשככללומר,

ערךהגדירפישרמובהקות.הןהניסוישתוצאות

מובהקות,נחשבותהתוצאותשתחתיו%5שלסף

סףשומרשלהגדרהלכאורה,מקריות.ומעליו

פוהואהמדע:עלששומרמצוין,מהלךהיאכזה

המשלרקכניסהומאפשרמזדמניםממצאיםסל

לעריץ.הפךהזהשהשומראלאבוססים.

שנקבעהזה,"הערךמוזס,אומרהזמן","עם

מקודש.כמעטנעשהשרירותי,לגמריבאופן

אליהלהגיעמטרהנפש,משאתלהיותהפךהוא

המחקר.אמינותעללהגןשנועדאמצעיבמקום

לחסדגורלות:חורץשלתפקידקיבלהזההערך

הצהמחקראםהמדעיים,העתבכתביהפרסום

אםלפח,כלומרלשבט,אואליולהגיעליח

הנתוניםעםללהטטחוקריםמביאזהבכך.נכשל

עווהם.%5הנכסףהיעדאתמהםלחלץכדי

דו'קטיףהמקצועיתבעגהשנקראמהאתשים

שלמכוונתבחירהyrrehc):(gnikcipבדבנים'

שקצתמהנתוניםוהתעלמותהרצוייםהנתונים

המניפולשלההשפעהלסטטיסטיקה.מפריעים

דרמטית.להיותיכולההמחקרעלהאלהציות

לשוקלהוציאשרצתהחברהכאשרלמשל,כך,

תוקיבלהלפיברומיאלגיהתרופההאמריקאי

החוקריםה–%5,שלהסףאתעברושלאצאות

מקבוצהשהתקבלוהנתוניםאתלסלקהחליטו

גםשהםאחרי(הדיכאוניים).חוליםשלמסוימת

הצלחתשללהערכההקריטריוניםאחדאתשינו

הסף".אתלחצותהצליחוהםהתרופה,

משחק.שלסוג

הצליחו,הםהקו'את'לעבורשל"במשחק

הקלאהתרופהגדול.עוולגרמוהםבחייםאבל

יצרהזאתולעומתהחולים,שלהסבלעללה

מסכחלקןקשות,לוואיתופעותמהםחלקאצל

חיים".נות

כלכליאינטרסלשקףיכולותמניפולציות

נובהןהמקריםברובאבלתרופות,חברתשל

מאמרים.לפרסםהחוקריםשלמלהיטותםעות

הרבהלהרוויחשבשבילהבינומהרופאים"חלק

כךולשםפרופסור,שלתוארלקבלצריךכסף

אתעושיםהםאזמאמרים.לפרסםצריך

ואומריםלסטטיסטיקאיבאיםהאלה:ה'שטיקים'

שלערךשנקבלכדינתוניםמכמה'היפטרלו,

מאמורקכמעטמפרסמיםעתשכתביכיוון.'%5

שישומאחרהסףבקריטריוןשעומדיםרים

הקריירהלביןמאמריםפרסוםביןהדוקקשר

לקבלהחוקרשלהתמריץביןקונפליקטנוצר

הצורךלביןפישרשלהסףאתשעברותוצאות

מהימן".באופןהתוצאותאתלנתח

מובפגםגםזהאוליאבלחמור,זהיודע,אתה

כשישהאנושי.בטבעאלאבשיטהלאנה,

נהאותה.לעקוףמנסיםהםמגבלה,לחוקרים

בנשקרתהבתאונהלצפותכדישמאטיםגים

לכאורהכימכעיסזהפקק.יוצריםהנגדי,תיב

אי־אפשר.למעשהאבלזה,אתלמנועאפשר

שנה05לפניכך.היהזהתמידשלא"עובדה

פחותהרבהדברכאלהזההסףלערךהתייחסו

כוכזהנעשההואהאחרונותבשניםרקמרכזי.

עליון".כב

הזה?למעמדהגיעהואאיך

עובדלא,אוכןחותכת:תשובהרוצים"אנשים

כשישהיום,דווקאפרדוקסלי,באופןעובד.לאאו

חוסרכך,כלזמיןגםוהואמידעשלשפע

חזקים.מסנניםמחפשיםואנשיםגדל,הוודאות

קוקולפירסםהאמריקאיהסטטיסטיקאיםארגון

הסההכרעהמנגנוןעלקשהביקורתשמתחרא

שלאנליזהשצמצוםוטעןפישר,שלטטיסטית

טענהלהצדיקכדימכניסטייםלחוקיםנתונים

דורשתלאמתהחתירהבעייתי.מאודהואמדעית

לאהואבודדומדדבינארי,תקןמתויותרהרבה

שלהתוצאהאתדעת.ולשיקוללתבונהתחליף

המובהקותרבות;מזוויותלשקולישקלינימחקר

חשוהכילאוגםמהןאחתרקהיאהסטטיסטית

וגםהביולוגיהבסיסאתלהביןלמשל,חשוב,בה.

חוקדוגמה,הנההאפקט.שלבעוצמתולהתחשב

הלבלבבסרטןחוליםעלחדשהתרופהניסורים

לטיבהשוואהחייהם,אתהאריכהשהיאומצאו

מובהקתתוצאההיתהזוהמקובל.פול

מכובדעתבכתבאותהפירסמווהםסטטיסטית,

התרופהאתשקיבלושהחוליםאלאגדול.כהישג

בהשוואהנוספיםחייםימיבעשרהזכוהחדשה

אומר?זהמההכל.זהאותה.קיבלושלאלאלה

מדעית".אורפואיתחשיבותלושישדברשום

צריךלאעובד,כשניסוישלפיהאמירהיש

סטטיסטיקה.

בין'כדורהיאשלהםשהתוצאהניסויים"יש

שללקורונההחיסוןאתשבדקהניסויהעיניים'.

מופבניסויהוכחהשלוהיעילותכזה.היהפייזר

המבוקר,הקליניהניסויעקרונותעלשהקפידתי,

בטווחחדומשמעיותכךכלהיושלווהתוצאות

סטטיסטי.מבחןנדרשלאשלכאורהעדהקצר,

השפהרפואה,פניאתששינוהדרךפריצותבכל

למבספק.מוטלתהיתהלאהחדשהטיפולעת

אואינסוליןכשנתנוהפניצילין,אתכשגילושל,

חשמשוקבדפיברילטורלהשתמשכשהתחילו

הלב.בקצבהפרעהשלבמקריםישרבזרםלי

ודכךכלברורותהתוצאותשכאשרלומר,אפשר

קליניניסוילערוךמוסרילאכמעטזהרמטיות,

הביקומקבוצתהטיפולאתלמנועמדועמבוקר.

ולעווקטן,הולךהדרךפריצותמספראבלרת?

זהוגובר.הולךמאמריםלפרסםהדחףזאתמת

ועקטניםמחקריםועודעודשעושיםלכךמוביל

גבוליות".תוצאותעםלובים,

שאמורמהנוספת.רגישהנקודהחבויהוכאן

אלאותנוולקרבהמחקריםבכלסדרלעשות

שסומחקרועלאותוהמטאואנליזה,הואהאמת,

לאורךבנושאשהתפרסמוהמחקריםכללאתקר

רבוכוחכליזהולכאורה,אותם.ומסכםהשנים

מהםולגזורהממצאיםכלסךאתלסכםשמאפשר

לעשותמשאפשריותרותקפותכלליותמסקנות

אשליה.זולמעשה,בודד.ממחקר

עליון,כוכבשלמעמדקיבלה"המטאואנליזה

מוזס.אומרהאמת",אתולבררלהכריעשיכול

המטאואנשלהגלםחומרמזה.מתעתעדבר"אין

שאמנםקליניים,מחקריםשלרבערבהואליזה

וספקשוני,הרבהגםאבלדימיוןקוויביניהםיש

מסמהםלהסיקכדייחדאותםלקבץאפשראם

מאמשלאינפלציהישכאשרכך,עלנוסףקנה.

מבחינהפגומיםמחקריםמציגשחלקםרים

ניתוחועלמשפיעותשלהםהתוצאותמדעית,

מדמאמריםהרבהלמשל,אותו.ומעוותותהעל

שלתוצאותצירוףאבלקטנים,ניסוייםעלווחים

כיגדול,אחדלניסויתחליףאינוקטניםניסויים

מפוקפק.ענייןקרובותלעתיםהםקטניםניסויים

אתשקיבלההקבוצהביןהבדלמצאשניסוינניח

נשאלתתמידהביקורת.לקבוצתהנבדקהטיפול

שהואאומהטיפולנובעהזהההבדלאםהשאלה

קבוצת(למשל,כלשהולאורלוונטילגורםקשור

צמחוניים,אנשיםיותרבמקרהכללההטיפול

גדולכשהניסויהתוצאה).עלשהשפיעבאופן

שלרבמספרכוללותהקבוצותכששתיכלומר,

מתחה'רעש',הלאורלוונטי,הגורםמשתתפים

עלמשפיעלאשהואכךדומה,באופןביניהןלק

להשפיעיכולה'רעש'קטן,בניסויביניהן.ההבדל

אחבמיליםהקבוצות.אחתעלרקיותרהרבה

ירודמשהולהפוךיכולהלאמטאואנליזהרות,

פייזרשללקורונההחיסוןאתשבדקהניסויהעיניים'.בין'כדורהיאשלהםשהתוצאהניסויים"יש

מבחןנדרשלאשלכאורהעדהקצר,בטווחחד־משמעיותכךכלהיושלוהתוצאותכזה.היה

מוטלתהיתהלאהחדשהטיפולהשפעתהרפואה,פניאתששינוהדרךפריצותבכלסטטיסטי.

וגובר"הולךמאמריםלפרסםהדחףזאתולעומתוקטן,הולךהדרךפריצותמספראבלבספק.



חוקרוגםשנה04כברהרפואהבמערכת

חריפהביקורתפעםלאלוישלעומקאותה

בעיתוןכמאמריםפירסםממנהשחלקעליה,

הואהאספיריןאםעצמואתשאלהואהארץ.

כולו,הקליניבמחקרשקורהלמהמשלרק

אתלעומק.הנושאאתלבדוקוהחליט

"רקוויאםבספרעכשיומפרסםהואהדיאגנוזה

לאמתברר,המצב,מאגנס).(הוצאתלאספירין"

חשוך־מרפא.לאאבלקל

הקליהניסוישלהמתודולוגיהאת"פירקתי

"ובאומר,הואאותה",שמרכיביםלעקרונותני

אםלהביןרציתיבפועל.מיושמיםהםאיךחנתי

האולטימטיביהכליאכןהואהקליניהניסוי

באספיהתחלתיהמדעית.לאמתאותנושמקרב

הלאה".והמשכתירין

להבדלגרםמהבאספירין.נתחילאנחנוגם

לו?שקדמולאלההאחרוןהמחקרביןהדרמטי

'הניסויהיההאחרוןשהמחקרלומר"אפשר

זמןשלמגבלהללאפעלוהחוקריםהמושלם':

העקרוכלאתיתרהבהקפדהומימשוותקציב

במעקבוהםהמבוקר:הקליניהמחקרשלנות

משתתפים,שלרבמספראחרישניםחמששך

קבוצות:לשתיאקראיבאופןשחולקו,000,91

כביקושימשהוהשנייהאספיריןקיבלההאחת

המאפייניםשארבכלהקבוצותביןהדימיוןרת.

בריאותי,מצבסוציו־אקונומי,מעמדמין,(גיל,

והתוצאותמופתי,היהוכו')עישוןהרגלי

שלב'שטיקים'תלויותולאגבוליותלאנחרצות.

הזההמוצלחשהניסויהיאהבעיהסטטיסטיקה.

הכלל.עלשמעידהכללמןהיוצאבבחינתהוא

המכלנעשים.לאכמעטכאלהניסוייםבפועל,

מסרקכללוהאספיריןבנושאהקודמיםחקרים

ביןמדיגדולשוניהיהמשתתפים.שלקטןפר

היההמעקבזמןהקבוצות,בשתיהמשתתפים

מוהיולאהתוצאותמהמקריםובחלקמדיקצר

שבהםמחקרים,היוסטטיסטי.באופןבהקות

עםהתקזזלנבדקיםהקנהשהאספיריןהיתרון

ולמחיים.מסכןבאופןלעתיםלדמם,נטייתם

תמיהרפואיתבקהילייההתגבשהזהכלרות

ללבגםטובדברהואשאספיריןדעים,מות

סרטן".נגדוגם

להיות?יכולזהאיך

לאהואהמבוקרהקלינישהניסוי"מתברר

והפרקהבסיסיהמדעביןשמגשרתהמלךדרך

הקליני,הניסוישלהפרוטוקולהרפואית.טיקה

בהדרגההשתכללאותו,מכיריםשאנחנוכפי

הראשוןהקליניהניסויאחרישנה37וכיום,

סטרפהאנטיביוטיקהשליעילותהאת(שבדק

מוסכשלוהעקרונותשחפת),בחוליטומיצין

קבוצותשתיביןהשוואהשדרושהלמשל,מים.

שמשמשתוזוהנבדקהטיפולאתשמקבלתזו

צריכיםהביקורתקבוצתשמשתתפיכביקורת;

כמונראהשרקדמה,טיפולפלסבולקבל

לנטרלכדיכזה,אינולמעשהאךהחדשהטיפול

שהקהחולים;שלהעצמיהשכנועהשפעתאת

אקלהיותצריכהלקבוצותהמשתתפיםצאת

בסלע.יצוקיםעקרונותלכאורה,וכו'.ראית;

חובבניותקביעותסרק,טענותמפנימגןחומת

שהמחקרמצאתילמעשה,מפוקפקת.ואזוטריה

בפשרותכרוךשלווהביצועפגמיםמלאהקליני

שמתקבלותהמסקנותאמינותאתשמסכןבאופן

ממנו".

לפגם.דוגמהליתן

הכפולה'הסמיות'עקרוןאתלמשל,"קחי,

הרופאיםוגםבניסויהמשתתפיםשגםשקובע,

כלומר,'סומים',להיותאמוריםאותושעורכים

שמקלקבוצהשייךמהמשתתפיםמילדעתלא

כביקורת.שמשמשתלזוומיהטיפולאתבלת

לקבוצתפלסבולתתהיאזאתלעשותהדרך

מקבליםכולםכאילומצבלדמותכדיהביקורת,

השפביןלהפרידמנסיםכך,הטיפול.אותואת

הפסיכולוגיתההשפעהלביןעצמוהטיפולעת

והןהרופאיםמצדהןלהצלחה,הציפייהשל

המוצההניסיונותלמרותוהנה,החולים.מצד

כפוסמיותשלבתנאיםהניסויאתלערוךרים

מהחוליםניכרחלקרביםבמקריםלה,

ניתרופהקיבלואםלזהותיודעיםומהרופאים

לתרוכאשרלמשל,קורה,זהפלסבו.אוסיונית

כשמנסיםלמשלכמוגלויה,השפעהישפה

(משתתףהלבקצבעללהשפיעשאמורהתרופה

שייךשהואלנחשיכולהשתנהשלוהלבשקצב

הנתונים"עםמשחקים"החוקריםמוזס.



לאבישנחשבפיינשטיין,אלבןולכןלנעלה,

למטא־אנליזהקראהקלינית,האפידמיולוגיה

כלומר,ה–12,המאהשלהסטטיסטית'האלכימיה

יסודותשלהטרוגניתתערובתלהפוךנואלניסיון

לזהב".זולים

ואנשיםעכבריםעל
הרימוגזמות?מהרפואהשלנוהציפיותואולי

השואתלפעמיםשמקלקלהאנושילגורםנוסף

עמוקה:מובניתבעיההקלינילמחקרישרה,

כךכלהבדלזההנבדקים.ביןהאדירההשונות

עדהביולוגילמחקרהקליניהמחקרביןיסודי

בכללהיארפואהאםלשאולאולישראוי

שהביולוגבעודמדע.היאשביולוגיהבמובןמדע

קבוצותעלמסויםחומרשלהשפעתואתבודק

גנטיתמבחינהגםלחלוטיןזהיםעכבריםשל

סביבתמבחינתוגםטהור")"זןנקראיםהם(לכן

החוקרשהרופאהרי(המעבדה)שלהםהגידול

אחדלכלאדירה:ביניהםשהשונותאנשיםבוחן

נבדל,חייםאורחשונה,עבראחרת,גנטיקה

לגבנשיםביןהבדלגםישמשלו,נפשימטען

שונותמעצביםהאלההמשתניםכלועוד.רים

דוהרפואיהמחקרזה,במובןלטיפול.בתגובה

המורכבגללהחברה,במדעילמחקראולימה

הרבהכךכשכלהנבדקים:שלהעצומהבות

להמאודקשההתוצאה,עלמשפיעיםגורמים

"מדעיות".למסקנותגיע

גדול",הואאדםבניביןשהשונימסכים"אני

מורכבשדההואקלינימחקר"ולכן,מוזס.אומר

לעשותשאפשרחושבאניזאת,למרותביותר.

משמספרעלמקפידיםאםטובקלינימחקר

שלהםאקראיתחלוקהועלמאודגדולתתפים

להתגבריכוליםהגדוליםהמספריםלקבוצות.

למחקרהקליניהמחקראתולקרבהשונותעל

הביולוגי".

היטבתשמשהזאתשהכתבהמביןודאיאתה

המשכלשטועניםאלה"האלטרנטיבים",את

ושרובאינטרסיםנגועיםהרפואייםחקרים

פעםיודעים.הםמהקונבנציונלים,פאים

ככה.ופעםככה,אומרים

מתחזקתכךמתערער,ברפואהשהאמון"ככל

אלטרנטיבה,מציעיםשכביכולמישלהשפעתם

זההקליני,במחקרשישהבעיותכלעםאבל

שיש".טובהכיעדיין

דמוקרטי.משטרכמו

המערכת,עלביקורתהרבהלייש"בדיוק.

ועדייןתחליף,לושאיןכוחישעדייןלמדעאבל

אדםולשפר.לשנותמהאפשרותהתייאשתילא

פעולהדרךלוכשישביקורתלהשמיעצריך

גםריאלי,פתרוןלהציעיכולכשהואחלופית,

מיידי".לאאם

מציע?אתהפתרוןאיזה

המחקריםלריבוישמובילמה"כאמור,

הקליניבתחוםוהירודיםהמאולציםהקטנים,

הרע,שורשזהמאמרים.לפרסםהלהיטותהוא

עלהתחרותזוהזאתהלהיטותאתשמניעומה

האקדהקידוםביןהתלותופרסים.כסףקידום,

שהואהמאמריםלמספרחוקרשלוהמקצועימי

המזל,למרבהכיום.תקדיםחסרתהיאמפרסם,

להפרהצורךעלשמדברתגדולהקהילהכבריש

יתשהשינויאופטימיאניולכןהזה,הקשראת

דיוהואשינוי,דורשהפרסיםנושאגםרחש.

ההישגיםרובהריזה.עלחושביםאםמגוחך

תרושלתולדההםהמשמעותבעליהמדעיים

כךיחיד.מדעןשללארבים,חוקריםשלמות

אנשיםהרבההאיידס.שלבמקרהלמשל,קרה,

לפיהמחלה,אתשמחוללהנגיףלזיהויתרמו

התרוולפיתוחבדםאותושמגלההבדיקהתוח

להצלתאחראיםכולםאיתו.שמתמודדתפה

רקזאתולמרותכיום,אנשיםמיליונישלחייהם

פרהנובל.פרסאתכךעלקיבלומדעניםשני

גםהםאבלמסוים,תמריץלהוותיכוליםסים

האמצעיםשכלדורסניתתחרותלהולידיכולים

שמעודדיםאלההםלאמקום,מכלכשרים.בה

הםקרובותשלעתיםעדויותוישהיצירתיות,את

בה".פוגמיםאפילו

החלופה?מהאז

לחוקריםניתניםהמחקרמענקירוב"כיום

ומבמבוססשנשמעמסויםפרויקטשמציגים

הפהתקדמותלפימתחדשיםהמענקיםטיח.

גםהצלחהלהוכיחבחוקריםשדוחקדבררויקט,

שבואחר,מודלישנואבלהאיכות.חשבוןעל

לחוקראלאמסויםלפרויקטלאניתניםמענקים

המודללפיויצירתיות.כישרוןשמגלהמסוים,

לרפואההמכוןידיעללמשל,שמיושם,הזה

מדעןשלהצלחתובארה"ביוזהווארדשםעל

כיאויכולתולפינמדדתלאהמענקאתשקיבל

אלאשלו,הראשוניתההשערהאתלאשששלונו

לאהואשהפגין.והמקוריותהתעוזהמידתלפי

יכולולכןומהר,הרבהלפרסםלחץתחתפועל

מחקריםולבצעדרךפורצותהיפותזותעללהמר

תואוממושכיםשניסוייםלחשושבליגדולים,

המחקריתהתפוקהאתיקטינושליליתצאה

אתלממשיצליחלאאםגםמקרה,בכלשלו.

לנולגיטימציהכסףזמן,דילויששלו,הרעיון

אתמצדיקהזהשהמודלנראהאחר.כיווןסות

שלההישגיםאתהשווכאשרבו.שתלוהתקוות

עמיתיהםשלאלהעםלפיושפעלוהמדענים

שהראשוניםהתברררגילים,מענקיםשקיבלו

ידיעלוצוטטויותרטוביםעתבכתביפורסמו

גדולההיתהתרומתם(כלומר,מדעניםיותר

שינוהאלההמחקריםקרובות,לעתיםיותר).

נדיראירועומבטיחים,חדשיםלאפיקיםכיוון

רגילים".מענקיםשמקבליםמדעניםבקרב

שהמלהבין"חשובמוזס,מוסיףמקרה","בכל

שקורהלמההפתיחהנקודתרקהואהקליניחקר

לחולהרושםכשאנילמשל,בפרקטיקה.כךאחר

הקליניים,במחקריםהודגמהשיעילותהתרופה

לבדוקכדימעקבאחריולעשותצריךעדייןאני

הכל,אחריממנה.הושפעאישי,באופןהוא,איך

הסלכלליםלצייתחייבלאבודד,אדםכבןהוא,

לחולההרופאביןדיאלוגצריךלכן,טטיסטיים.

ביןהמטופלשללמצבוהממצאיםביןשמגשר

עצמם".החייםלביןהקלינייםהמחקרים

המאתלתווךכדיגםלפעמיםדרושדיאלוג

אליימגיעה"הנהלמטופל.הקלינייםחקרים

ומספ־זיעה,נוטפתהמעבר,בגיל,55בתאישה

אניביום.פעמים21מתקלחתשהיאלירת

מסרבתהיאאבלהורמונלי,טיפוללהמציע

ולהתקשדלסרטןגורםשזהקראההיאבתוקף.

המחקממצאיאתלהלתווךמנסהאנילב.פי

אומראניראשית,בנושא.שנעשוהקלינייםרים

לסבלויחסיתמאוד,קטןשדלסרטןשהסיכון

שנית,זניח.כנראההואחווה,שהיאהיומיומי

הקליניהמחקרשללבעייתיותמתייחסאני

הלבבתחלואתעלייהמפנישהתריעהאחרון,

אומראניסותר,זהבתקשורת.רעשהרבהועשה

מיהשפעהדווקאשהראוקודמיםמחקריםלה,

מסביר.ואנימהססת,האישההלב.עלטיבה

במחקרשהשתתפוהנשיםשלהממוצעהגיל

שהשהנשיםשלמזהבהרבהגבוההיההאחרון

שנה),15לעומת36)הקודמיםבמחקריםתתפו

שניםהורמוניםלקחתהחלומהןגדולוחלק

להבדל.המפתחזההמחזור.הפסקתלאחררבות

משקעיםהכילוהעורקיםיותר,המבוגרותבנשים

שלהםהסיכוןאתהעלווההורמוניםטרשתיים,

לעומתהלב.אתשמסכניםדםקרישיליצור

בעורמשקעיםיצירתמונעיםההורמוניםזאת,

אצלןולכןהצעירות,הנשיםשל'הנקיים'קים

לבלאישהמציעאניהלב.עלמגיניםדווקאהם

אתלקבועכדישלה,העורקיםמצבאתדוק

מסכימה".היאלטיפול.התאמתה

ורופאזמן,הרבהדורשמתארשאתההדיאלוג

לעשרשלוהמטופלאתפוגשחוליםבקופת

ה–91,המאהבןרופאמתאראתהבלבד.דקות

משהואאוליהפציינט.עםארוכותשמשוחח

איןהרחה,ממלחיחוץכיזמן,הרבהבזהקיע

להציע?תרופותהרבהלו

מחקיששכיוםהעובדהלהפך.דווקא"אולי

גורטכנולוגייםואמצעיםתרופותקליניים,רים

איןאבלמיותר,שהדיאלוגלחשובלאנשיםמת

מספקיםהרפואייםהמחקריםמזו.גדולהטעות

מאפשרהדיאלוגרקאבלהכלים,סלאתלנו

ועםלחולה.שמתאימהבצורהאותםליישםלנו

לאהואביותרהפורההדיאלוגשגםברורזאת,

שלתוצריםשהןולפרוצדורות,לתרופותתחליף

שנעשיםמעולים,וקלינייםביולוגייםמחקרים

ונטולייושרהבעלינחושים,מדעניםידיעל

זרים". אינטרסים

עלחדשהתרופהניסוחוקריםדוגמה:הנהחשוב.הכיהדברלאהיאהסטטיסטית"ההצלחה

והםסטטיסטית,מובהקתתוצאההיתהזוחייהם.אתהאריכהשהיאומצאוהלבלבבסרטןחולים

בהשוואהנוספיםחייםימיבעשרההכלבסךזכוהללושהחוליםאלאגדול.כהישגאותהפירסמו

מדעית"אורפואיתחשיבותלושישדברשוםאומר?זהמהזהו.התרופה.אתקיבלושלאלאלה


