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הקונסורציום הישראלי למחלות רשתית
תורשתיות :מיפוי קליני–גנטי ומבט לעתיד
תקציר:

הקדמה :חוש הראייה הוא בעל חשיבות מרובה ,ואובדן ראייה גורם לפגיעה
קשה בתפקוד ובאיכות החיים .מחלות רשתית תורשתיות גורמות לאובדן
הראייה עקב חוסר תפקוד או מוות הדרגתי בטרם עת של תאי הקולטנים.
מחלות אלו הן הטרוגניות הן מבחינה גנטית והן מבחינת ביטויין הקליני.
מטרות העבודה :הקונסורציום הישראלי למחלות רשתית תורשתיות שם
לעצמו כמטרה למפות את הגורמים הגנטיים ואת ההסתמנות הקלינית של
מחלות אלו באוכלוסייה בישראל.
שיטות המחקר :האבחון הקליני מתבצע במרכזים אלקטרופיזיולוגיים
ובמחלקות עיניים וכולל מדידת חדות ראייה ,רפרקציה ,בדיקת עיניים מלאה,
דימות של הרשתית ומבחנים אלקטרופיזיולוגיים .האבחון הגנטי מתבצע תוך
שימוש בריצוף סנגר ,אנליזה של מוטציות מייסד ) (founder mutationsוריצוף
אקסומי.
תוצאות :עד כה גויסו למחקר מעל  2,000משפחות ישראליות ובהן מעל
 3,000חולים עם מחלות רשתית תורשתיות .דרך ההורשה הנפוצה ביותר
היא אוטוזומית רצסיבית )כ 65%מהמשפחות( ,ובמיעוט המקרים ההורשה
היא שולטנית )דומיננטית( או בתאחיזה לכרומוזום ה  .Xמחלת הרשתית
התורשתית הנפוצה ביותר היא רטיניטיס פגמנטוזה ) (45%ולאחריה פגיעה
בתאי המדוכים מסוג  ,cone / cone-rod dystrophyסטרגרדט ותסמונת אשר.
הגורם הגנטי למחלה אותר ב 51%מהמשפחות ,וחמשת הגנים העיקריים
למחלות הרשתית באוכלוסייה בישראל הם ABCA4, USH2A, FAM161A, CNGA3
ו .EYSבנוסף ,חוקרי הקונסורציום היו מעורבים עד כה בזיהוי  16גנים חדשים
למחלות רשתית .במקביל למחקר הגנטי ,מעורבים חוקרי הקונסורציום בפיתוח
דרכי ריפוי למחלות אלו שכיום הן חשוכות מרפא.
מסקנות :הקונסורציום הישראלי פועל בשיתוף פעולה הדוק בין המרכזים
השונים במטרה להמשיך ולגייס למחקר הגנטי את מרבית החולים ,לאתר
את הגורמים הגנטיים שטרם אותרו עד היום ,ולהנגיש לחולים המתאימים
טיפולים שיפותחו בישראל ובעולם על ידי איתור קבוצות חולים שיתאימו
לטיפולים אלו.

מילות מפתח:

אלקטרורטינוגרפיה; גנטיקה; מחלות רשתית תורשתיות; מיפוי גנטי וקליני; קונסורציום.
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ýĂā Ćďþą ČđĂýþĖ ćĆĉāė ĊčĂĂĆčĉ ĊĂĕÿĉ āĉĂĉď ĊĀĂĔđėþ
þēďā Ćýėĉ āċĂĀþ ėĆþēďā ėĆėĖĕāĖ ĊĂĖċ ćĆđā Ćėĉþ
ĊĆčąĉĂĔĆýėėĂčĂĂčėāĖĀĄėāĉĂĔĉĄėāĉāĉĂĈĆāčĆýĄĂċþ
ĉĆþĂāĉāĉĂĉďĂėĆėĖĕāāčþċþĂėĂĉĆďđþėĂĖĔėďÿĂđĊĆþĕ
ČĂĕĂĂĆďĉĐý
āĆĆýĕāĀĂþĆýĉėĂċĕĂÿėĂþĕėĂĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĂĉĄċ
ĊĆčąĉĂĔāĊĆýėāĉĖėď§ĊĕąþėĂĂċĂýĀĂĔđėĕĎĂĄþĔď
āĖĕĂāėĂĉďþėĆėĖĕāČĂĂĆčėĂĉĄċČĆþċĕėĂĆþāēĂđčā
 RetinitisPigmentosa ¨RP ėĆčďþēėĆėĖĕėĔĉĀýĆāėĆĉĀčċ

āđĂĕĆýþĊĀýĆčþvĈćĂėċĀĄýĈýĆāāėĂĕĆĀėĖ
ĕĂăýþ  ĕėĂĆāāĂþÿėĂĄĆĈĖĊď<¨>þĦāĕýþĂ
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ĄĂėĆđþČāĂāĉĄċĉĆýĕĄýāČÿāĕĂėĆýþČāāþĕėĂþĈĕĂċĉ
āėďĆčċĉĐýĂýāĉĄċāėĕċĄāþĂĈĆďĉĊĆĉĂđĆą
ėĂĆėĖĕĂė ėĆėĖĕ ėĂĉĄċ ĉĖ āĔĆąčÿā ĉď ďĀĆċā
ėċĔāĉėĂĀĂāČĂĕĄýāĕĂĖďþćĉĂāĂĉĀÿĉýĕĖĆþāĆĆĎĂĉĈĂýþ
āĉýėĂĉĄċĉĖĆąčÿĕĔĄċďēþėċČāþĖėĂĀþďċĕđĎċ
ėĂĎĄþĊĆčĖĖċĄĈĆčđĉĊĔĂāāăĕĔĄċĊĀĔĉėčċĉď<>
āċĄĉċĉėĆýĔĆĕċýāāėĂċďāĉĖČĂċĆċþĂĦėĂýĕĉĦėėĂċď
ĊĂĆēĕĂĎčĂĔ FoundationFightingBlindness¨FFB ČĂĕĂĂĆďþ
ėĆčĆĉĔāĆÿĂĉĂĆăĆđĂĕąĔĉýĉĊĆăĈĕċĂėĂĆąčÿėĂĀþďċĀĄýċā
ĆąċĕĂđčĆýĂĆþăĈĕċČĈĂĒĕýāĆþĄĕĉĈþĊĆĕăĂđċāāĆĆýĕāĉĖ
ĊĆĆąčÿāĊĆčĂėčāĀĂþĆďĉ

 ĊĆĖčý ėĆċĉĎĂċ§ėĆþĕďāāĆĆĎĂĉĈĂýþČāĊĆĉĖĂĕĆ
RPvĉĐĎĂčþ<> ĊĆĖčý ėĆĀĂāĆāāĆĆĎĂĉĈĂýþČāĂ
ĉĆÿĆđĉėĂďþĔčĖėĂþĕėĂĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĂĉĄċėĂċĆĆĔ
LeberĊĖþďĂĀĆāāĀĆĉċėĆėĖĕČĂĕĂĂĆďČĂÿĈ>āĉĄċāėďđĂā
āĉĄċþďĂÿđāėĆėĖĕāĕĂăý< LCA CongenitalAmaurosis
ĊĆýėāÿĂĎ MacularDegenerationėĆĕĉĂĔċėĂčĂĂčėāČĂÿĈ
ĊÿĀĂý conedegenerationĊĆĈĂĀċėĂčĂĂčėāČĂÿĈ ĂďÿđčĖ
cone¨rodĊĆčĔ§ĊĆĈĂĀċČĂĂĆčČĂÿĈ ėĆėĖĕāĆýėþāďĆÿđā
ėĂĉĄċþĊĆĔĂĉĊĆĉĂĄĉĖČąĔĔĉĄ degeneration¨ CRD
ĐĎĂčþČāþĖėĂĆėĈĕďċėĂčĂċĎėċĔĉĄĈėĂĆėĖĕĂėėĆėĖĕ
āċÿĂĀĉėĂĕĄýĐĂÿėĂĈĕďċþāďĕđāėċĆĆĔāĆĆýĕþāďĆÿđĉ
ĕĖýĊĖĉďėčĂċĎėþāďĆċĖėĂĆďþĊďRPĉĖþĂĉĆĖĊĆĆĔ
 Ushersyndrome
ĀĆċėĀĄĂčĆýĂĉĉāėĂĉĄċāċĔĉĄČĆþĀĆĕđċāĉĂþÿā
ĊďĊĆĉĂĄāċĔĉĄāċÿĂĀĉČāĆčĆþāđĆđĄėċĆĆĔĊĆėĆďĉĂ
ėĂĆāĉĊĆĉĂĈĆĊĆčĔĉĖĕėĂĆĆąĆýĂĊĆĈĂĀċĉĖĕĆāċĀĂþĆý
ėĂċĖĕėāþėĂĉėĈRP vþĂýCRD vþĊĆĔĂĉĈĊĆčĄþĂýċ
ĊĆčĂĖāĊĆýėāĆÿĂĎĀĂþĆýþēĔĆþÿĉĊĆĆčĆďāýđĂĕĉĖ
āĀĆĉċėĆėĖĕČĂĕĂĂĆďČĆþĉĕĂċĄRPČĆþėĉĀþċāāčĄþýā
ĉĈĖČýĈĕĆāþāĉĆĂēĕĊĆĉĂĄāĉĈþĕĂĕþĂčĆýýĂāĐý
ĊĀýĉĊĀĔėċĊĉĆÿĖĉĈĈĊĆčąĉĂĔĊĆĀþýċĊĀýāĆčþ
ďēĂċċĕďčċĊĆčĔėĂĄđćĕďþĖĆĊĆčĖČþďēĂċċ
 electroretinography¨ ERG ĊĕÿĂčĆąĕĂĕąĔĉýāėďĕĖċ
ĀĂĔđėėýėĀĀĂċāėĆėĂċĈĂėĆþĆąĔĆĆþĂýāĔĆĀþýĆāĖ
ĀďĂāĕĖďāĉĆÿċāĈĕďċėĆēĄċĉėĀĕĉāĉĂĈĆĊĆčąĉĂĔā
ČĆĆĀďĖĊĆčĔăĊĆčĔĖćĈĉďďĆþēċāČĂėčėĂčĔĀăāĉ
āĈĂċčāċĕþĊĆĀĔđėċĊĆčĖČþýĆĕþĊĀýþĊĆĆĄþ
ČĆþĉĆĀþċāĉĂþÿāĊĆĕĆďēĊĆčąĉĂĔĉāýĂĂĖāþĕėĂĆ
ýĂāĐýRP ĉĖėĂĉĔėĂĕĂēĂĉĆÿāċāýēĂėĈĊĆčĔĀĂþĆý

ĕĀÿĂċĂččĆý
ėĆąčÿāčĆĄþċČāėĂĆčÿĂĕąāČāėĂĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĂĉĄċ
ėĂĆēąĂċĆĀĆĉďĊĕÿĆāĉėĂĉĂĈĆČāĂĆčĆĉĔāĆĂąĆþāėčĆĄþċČāĂ
āýĕčāĉĈĈýĆāRP <>ĊĆčÿĉĖþĕĕđĎċćĂėċĀĄýþ
ĕėĂýĖăýċĊĀýþĕėĂĆþėĆčÿĂĕąāāėĆĉĀčċāāĉĄċā
ćĉāċþĂĕėĂýRPvĉĊĕĂÿĈāāĂăĖČĂĖýĕāČÿĈČĆĎđĂĀĂĕ
ĆċĕĂÿĈ ĉďċ ĊĆþĕĊĆčÿþėĂĆēąĂċėĂčĂĕĄýāĊĆčĖā
ĊĆċĕĂÿāĊĆčÿvċāĉďċĉĊāċėĂĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĂĉĄċ
ėċĕĂėĂĉýėĂĉĄċėċĆĕÿþĊĆþĕĊĆčÿĉĖėĂþĕĂďċāRPvĉ

מטרות
ĆĉýĕĖĆā ĊĂĆēĕĂĎčĂĔā ėý ĂčċĔā āă ĕĔĄċ ėĕÿĎċþ
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ėĂďēċýþėĆėĖĕāĉĖėĂċĆĀėĔĆĀþėďēĂþċćĈĉĐĎĂčþ
ĊĆčĄþċþ ėĂďĆĆėĎā ćĂė āĀĂĔđė ėĈĕďāĂ ėĂčĂĖ ėĂąĆĖ
ėĆėĖĕ ėĉĄċ Ċď ĂčĄþĂýĖ ĊĆĉĂĄ ĊĆĆÿĂĉĂĆăĆđĂĕąĔĉý
ĂĎĆĆĂÿ ĕĔĄċþ ĉĉĈĆāĉ ĊėċĈĎā ėý ĂďĆþāĂ ėĆėĖĕĂė
ĆĔčĆĎĉā ėĂĀďĂ ĆĀĆ ĉď ĕĖĂý ĕĔĄċā ĕĔĄċā ėēĂþĔĉ
ďēĂþ Ćąčÿā ČĂĄþýā ĊĀýþ ĊĆĆąčÿ ĊĆĕĔĄċĉ ėĂĆĀĎĂċā
ĀĎĆĆċ ėĂĆēąĂċ ĉĖ āăĆĉčý ĕÿčĎ ĐĂēĆĕþ ĖĂċĆĖ ćĂė
ĊĆčċĎ ĊĆĉĆĈċā ýčĀ ĆþþĖþ ĖĂċĆĖ ĆąĂÿĆăĂċĂā ĆĂđĆċ
Single Nucleotide Polymorphisms SNPs ÿĂĎċ ĊĆĆđĕĂċĆĉĂđ
ĆċĂĎĔýĐĂēĆĕĂ

:1 טבלה

מספר המשפחות והחולים שהופנו למרכזים הגנטיים וגויסו למחקר על ידי חברי הקונסורציום
סהכ



ללא אפיון גנטי

עם אפיון גנטי

מספר
חולים

מספר
משפחות

מספר
חולים

מספר
משפחות

מספר
חולים

מספר
משפחות

 רופא אחראי/חוקר

מרכז רפואי

130

87

90

60

40

27

דר ערן פרס

אסף הרופא וקפלן

2046

1432

833

687

1213

745

פרופ דרור שרון ופרופ איל בנין

הדסה

749

577

298

265

451

312

יוסף-פרופ תמר בן

טכניון

134

55

50

29

84

26

פרופ אוהד בירק ודר ליבה גרדשטיין

סורוקה

104

69

67

44

37

25

כהן-ד"ר מרים ארנברג ופרופ ניצה גולדנברג

שניידר ובני–ציון

3163

2220

1338

1085

1825

1135

סהכ

ĕĀĆĆčĖĂýþĆĖĊĦþċĕČĉđĔāĔĂĕĂĎāĎĀāČĂĆēĆčþýđĂĕāĐĎýþĂĉĆĈĆýĊĆýþāĊĆĉĂĄāĆėþċERGĆăĈĕċĂĊĆýđĂĕĆĀĆĉďĕĔĄċĉĂčđĂāĊĆĉĂĄā
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ėďÿĂđā  Usher syndrome ĕĖý ėčĂċĎė ĕĄý ĕþĆýþ
ĕėĂĆþ āēĂđčā ėĆėĖĕā ėčĂċĎė ýĆā āďĆċĖþĂ āĆĆýĕþ
āēĂđčā ėĆėĖĕĂėā ėĆėĖĕā ėĉĄċ  ėĂĄđĖċāċ vĈ
ÿĂĎċĊĆĈĂĀċāĆýėþāďĆÿđāĆĕĄýĉĂ  RPýĆāĕėĂĆþ
ąĀĕÿĕąĎėĉĄċ,(CRD)נconedystrophycone¨roddystrophy
 LCA āĀĆĉċėĆėĖĕČĂĂĆčĂ āĆĆýĕāăĈĕċĉĖČĂĂĆč
הגנטיקה של מחלות רשתית
תורשתיות בישראל
ėĉĄċĉ Ćąčÿā ĊĕĂÿā ėý ĂĕėĆý ĊĂĆēĕĂĎčĂĔā ĆĕĔĂĄ
  āĉþą ĕĔĄċĉ ĂĎĆĂÿĖ ėĂĄđĖċāċ vþ ėĆėĖĕā
ýēċčĂăāĀĂþďþĂĕėĂýĖėĂĆēąĂċāĂĊĆčÿāĉďąĕĂđċďĀĆċ
httpdrorsharonwixsitecomthe¨sharon¨labýþāĕĂĖĆĔþ
ėĖċĄĆĈāýĕċ ĊĆĖĕė ĂăāēĂþĔþĊĆčÿāėĂÿĉđėādata
āĆĆĎĂĉĈĂýþ ėĆėĖĕā ČĂĂĆč ėĂĉĄċ ĉĉĈĉ ĊĆĆĕĔĆďā ĊĆčÿā
EYSvĂ ABCA USHA FAMA CNGA Ċā ĉýĕĖĆþ
Čÿā ďĂĀĆ ČāþĖ ėĆþĆĎēĕ āĖĕĂā Ċď ėĂĄđĖċāċ vþ
ėĆčÿĂėđāāĆēąĂċĉĊĆĆąĂÿĆăĂċĂāĊāĊĆĉĂĄāāĉĄċĉĊĕĂÿā
ĊĆþĈĕĂċ ĊĆĆąĂÿĆăĂĕąā Ċā ĊĆĉĂĄā ėĂĄđĖċāċ vþĂ
ĊĆčÿ  ĆĂāĆăþ āĈ Āď ĊĆþĕĂďċ ĂĆā ĊĂĆēĕĂĎčĂĔā ĆĕĔĂĄ
ĉĀÿ ėĂčĂĕĄýā ĊĆčĖþ   āĉþą ėĆėĖĕ ėĂĉĄċĉ ĊĆĖĀĄ
Next ýþā ĕĂĀā ĉĖ ĐĂēĆĕ ėĂąĆĖþ ĖĂċĆĖā ĐĔĆā ćĉĂāĂ
ėĆþĕċĂĆċĂĎĔýĐĂēĆĕĀĂĄĆĆþĂ(GenerationSequencing ¨NGS
ĂčĆĆđĂý ėĂčĂĕĄýā ĊĆčĖā ĖċĄþ ĂāĂăĖ ĊĆĖĀĄā ĊĆčÿā
vĉ ĊĂĆā Āď ďēĂþ ĆċĂĎĔý ĐĂēĆĕ Ăĉý ėĂąĆĖĉ ėĂĀĂė
āāĂă āĉĄċĉ ĊĕĂÿāĂ ėĂĆėĖĕĂė ėĆėĖĕ ėĂĉĄċþ ĊĆĉĂĄ
ĊĕĂĔċĖ ėĂĕđĎþ ĊĆĄĂĂĆĀĉ āċĂĀþ ĊĆċĂĎĔýāċ vĈþ

ėĂĕĄýėĂĆĎĂĉĈĂýþ

תוצאות
:אפיון קבוצת המחקר
ĖĆ ČāþĖ ĉýĕĖĆþ ėĂĄđĖċ  ėĉĉĂĈ ĕĔĄċā ėēĂþĔ
ĈĦāĎ ėĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĉĄċþāĔĂĉāĀĄýāĉĂĄėĂĄđĉ
ėĂĄđĖċāĎĂĆÿ āĈĀďĕĔĄċĉĂĎĆĂÿĊĆĉĂĄvĉĉďċ
ďþĖ ĕýþĉ ĀďĂ ČĂđēþ āđĆĄċ ĎĂĆÿ ĆăĈĕċ āďþĖþ ďēþėā
ėĂĆėĖĕĂėā ėĆėĖĕā ėĂĉĄċ ėĆþĕċ   āĉþą ĊĂĕĀþ
ĆĈĕĀ ĕđĎċþ ėĂĕþďĂċ ėĂĆāĉ ėĂĉĂĈĆ ČĈĉĂ ėĂĆčÿĂĕąā Čā
ėĂĄđĖċþĕėĂĆþāēĂđčāāĖĕĂāāćĕĀĆĈĂčýēċāĖĕĂā
vĈ ėĆþĆĎēĕ ėĆċĂăĂąĂý ýĆā ĕĔĄċþ ėĂđėėĖċā
ėĕþĂď ĊĆĉĂĄāċ ąĂďĆċþĂ   ĊĆĖĕė ¨ ėĂĄđĖċāċ
āăĆĄýėþĂý   ėĆąččĆċĂĀ ėĆčąĉĂĖāĖĕĂāþāĉĄċā
ćĕĀāĉĄċĉĊĕĂÿāČÿāĕėĂýĕĖýĈ  XvāĊĂăĂċĂĕĈĉ
ĊĉĂý ĂýēċčĖ āĆēąĂċāĂ Čÿā Ćđĉ ýĆā āďþĔčĖ āĖĕĂāā
ĕėĂýýĉĂāĄđĖċþĀĆĄĆāĉĂĄĉďĄĂĂĀėĂĄđĖċāċvþ
āĖĕĂāāėĕĂēėýďĂþĔĉćĕĀČĆýČĈĉĂāĉĄċĉĊĕĂÿāČÿā
ėĂýĕċ āă ĕĔĄċċ ėĂýēĂėĂ ĊĆčĂĖ ĊĆĕĔĄċċ ėĂýēĂė
ėĂÿĉđėā ėĆþĆĎēĕ ýĆā āĉĄċā Ăĉĉā ĊĆĉĂĄā þĂĕþ ĆĈ
  ĊĆĖĕė ėĂčĂĖā ėĆėĖĕā ėĂĉĄċ ĆÿĂĎ Ćđĉ ėĂĄđĖċā
ĊĆĉĂĄā þĂĕþ ĕĖýĈ ėĂĕĄý ėĂčĆĀċþ āĄĂĂĀĖ Ăăĉ āċĂĀ
ĊĆĕĄýĊĆĕþĆýþāďĆÿđþāėĂĂĉýĉėĆėĖĕāėĉĄċ vĈ
āďĆÿđĂėĆėĖĕĂėėĆėĖĕėĉĄċĊĆþĕďċāĊĆčĆċĎėāćĂėċ
:1 תרשים

(תיאור של דרך ההורשה )א( והתפלגות המחלות השונות )ב
בקבוצת המחקר
א
Isolate 22%

:2 תרשים

התפלגות הגנים הגורמים למחלות רשתית תורשתיות
באוכלוסייה הישראלית
XL 6%

AR 65%

AD 7%

LCA 5%

ב

STGD 7%

USH 7%

RP 45%

CD/CRD 9%

Other 10%
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:2 טבלה

גנים שדווחו לראשונה כגורמי מחלות רשתית על ידי חברי הקונסורציום

מידע נוסף

שתי מוטציות מייסד ביהודים ממוצא מזרחי
משפחה אחת ממוצא פרסי

שנת
דיווח

אבחנה

גן

2009

CRD/RP

ADAM9

2013

RP

ARL2BP

2017

Joubert Syndrome

ARMC9

2001

HJMD

CDH3

2016 CRD and hearing loss

CEP78

2014

Usher syndrome

CEP250

2010

RP

C2ORF71

2012

RP C8ORF37

מוטציית מייסד באשכנזים

2011

RP

DHDDS

 הגן השכיח:שתי מוטציות מייסד ביהודים
 בישראלRP–ביותר כגורם ל

2010

RP

FAM161A

2017

RP

IDH3A

2010

RP

IMPG2

2011

RP

MAK

2011

RP

PDE6G

2013

CRD

RAB28

2017

Syndromic RP

SCAPER

ĆĂēĆċċČąĂĕĔ§ýėĆþ§ĎĆē¨ĉĖĐĎĂėĂėĆėĖĕāĉĖĉėĆđýā
<>āĉýĆĉčĂĀāēýā
מסקנות
ėĂĆėĖĕĂė ėĆėĖĕ ėĂĉĄċ ėĂĄĆĈĖ ĆĈ ĂčĆýĕā ĕþďþ
āđĂĕĆýþĊĆĄĂĂĆĀĉėĆĎĄĆāāĂþÿýĆāĉýĕĖĆþāĆĆĎĂĉĈĂýþ
ĊĆĆėĀď§ćĂėĊĆýĂĖĆčĂĊĆþĂĕĔĆýĂĖĆčþĔďĕĔĆďþþĦāĕýþĂ
ėĂĄđĖċāċvĈþāĉĄċĉĆąčÿāĊĕĂÿāýēċčĊĂĆāĀď
ĐĂėĆĖþ ĉďĂđ ĊĂĆēĕĂĎčĂĔā ĕĔĄċā ĊĂĆēĕĂĎčĂĔ ėĕÿĎċþ
ýĆā ėĆĕĔĆďā ĂėĕąċĂ ĊĆčĂĖā ĊĆăĈĕċā ČĆþ ĔĂĀā āĉĂďđ
ėĂďĆđĂċČāþĖėĂĄđĖċāėĆþĕċėýĆąčÿāĕĔĄċĉĎĆĆÿĉ
ėĆėĖĕėĂĉĄċĉĊĆĆąčÿāĊĆċĕĂÿāėýĕėýĉĂĂĉýėĂĉĄċ
ĉýĕĖĆþāĆĆĎĂĉĈĂýþ
דיון וסיכום



ĉĖ āĔĆąčÿā ĊĂĄėþ āþĕ ėĂċĀĔėā āĉĄ ČĂĕĄýā ĕĂĖďþ
ĆĉýĕĖĆā ĊĂĆēĕĂĎčĂĔā ėċĔāĂ ėĂĆėĖĕĂė ėĆėĖĕ ėĂĉĄċ
ėĂĄđĖċā ĕÿýċ Ăă ėĂċĀĔėāĉ ėĂþĕ āċĕė Ăĉý ėĂĉĄċĉ
ĀĄċ āýĕċĂ ĊĉĂďþ ĊĆĉĂĀÿā ĀĄý ýĂā ĕĔĄċþ ėĂĉĉĈčā
ėĂĄĆĈĖėčĆĄþċĕĔĆďþ ĊĉĂďþĊĆċĂĀĊĆĕÿýċĉČĂĆċĆĀýĎĆÿ
ĊĆĆĀĂĄĆĆāĊĆčĆĆđýċýĎĆÿćĀĆýċĂ ėĂčĂĖāėĆėĖĕāėĂĉĄċ
ĀĂýċāĂþÿĕĂďĆĖþČĆĆđýėċāăĕÿýċ<>ĉýĕĖĆþĕÿýċĉ
ĆýĂĖĆčċĕĔĆďþėďþĂčāėĆþĆĎēĕāĖĕĂāĊďėĂĄđĖċĉĖ
ĊĆýĂĖĆčėĆčėýāēĂþĔĂýāĀďćĂėþĊĆýĂĖĆčċĂĊĆþĂĕĔā
ĂĆāĆ ÿĂăā Ćčþ ĆčĖĖ ĆĂĈĆĎā ėý ĔāþĂċ ČđĂýþ ĊĆĉďċ Ăĉý
ĊāĆĀĉĆþāĉĄċāėĂýąþėāČĈĉĂČÿĂėĂýþāĆēąĂċĉĊĆýĖč
ĔĕĂĆĀĂĄĆĆýĂāĉýĕĖĆþėĆėĖĕāėĂĉĄċĆĂđĆċąĔĆĆĂĕđ
ĊĆċĆþĀčĉĕĆýþāċĂĀĊĂĆēĕĂĎčĂĔėċĔāĉďĄĂĂĀāčĂĕĄýĉ

קשר גנוטיפ–פנוטיפ
ėĂčċėĎāāėĂýĉþĂĕĉėĂċĕĂÿČÿāĂėĂýþėĂčĂĖėĂĆēąĂċ
ėĂĆēąĂċ Ăýēċč ĊāþĖ ĊĆčÿāċ vĈþ ČĈýĂ ėĆėĖĕþ
ėĂčċėĎāāĂāĆēąĂċāČĆþĕĂĕþĕĖĔýēċčĊĆĉĂĄāĕÿýċþ
ėĂčĂĖĉėĂċĕĂÿĊĆčÿĕđĎċþėĂĆēąĂċėýăėċĂďĉėĆčĆĉĔā
ėĂďĂĀĆUSHCČÿþėĂþĕėĂĆēąĂċāċÿĂĀĉėĆčĆĉĔāāċĕþ
ėĂčĂĖýĉĉÿĂĎċĕĖýėčĂċĎėĉėĂċĕĂÿĈėĂþĕĊĆčĖĕþĈ
ėĆþēď ėĂĖĕĆĄ ėċĆĆĔ Ăă āĉĄċþ āĉĄċā ėĕċĂĄþ āþĕ
āýēċč ĐĎĂčþ RPvĂ ĆĕĉĂþĆąĎĂ ĀĂĔđė ĕĎĂĄ Ċď āĀĆĉċ
ýēĂċċĊĆĉĂĄvþĆąĂÿĆăĂċĂāþēċþāăČÿþĀĎĆĆċėĆĆēąĂċ
ĆĂđĆċ þĂĉĆĖ ćĂė āčĆĔė āďĆċĖĂ RP Ċď ĂčĄþĂýĖ ĆčċĆė
āċÿđč ĊĆĉĂĄāċ ĔĉĄþ ĔĕĂ  ĆċĂĎĔý ĐĂēĆĕĂ ĆąĂÿĆăĂċĂā
āċ<>ĊĆčĖĉĆÿĕĄýĉėĆčĂčĆþĀďāĉĔāċĕþāďĆċĖā
 āýĉċāāėĕċĂĄþāĉĄċĉėċĕĂÿāčĆýĖĂăāĆēąĂċþĀĄĂĆċ
ĕēĆĆċ USHC Čÿā Ċÿ ĆĖĂčýā ĊĂčÿþ ĊĆþĕ ĊĆčÿĉ āċĂĀþ
ĆđĂĉĄāĕĂþĄĖāČĂčÿčċėĂďēċýþĊĆčĂĖĊĆĔĆėďėĕđĎċ
ČĈĉĂėĆėĖĕþĕĔĆďþýąþėċĖČĂĎĔýþėċĔĂċċāĆēąĂċā
ėĆėĖĕČĂĂĆčĉĕĔĆďþĉĆþĂċāăĔĆėďėĀĂþĆý
ĊĂĕÿĉėĂĉĂĈĆĊĆċĆĆĂĎċĊĆčÿþėĂĆēąĂċėýăėċĂďĉ
ĕĂĕþđĆąĂčđvđĆąĂčÿĕĖĔýĉĉėĂčĂĖėĆėĖĕėĂĉĄċĉ
ýĆāCERKL Čÿþc GA ĕĂþĄĖāėĆĆēąĂċāċÿĂĀĉ
ĊďČċĆėĆýēĂĆĊĆĀĂāĆþāēĂđčėĆĎĄĆĀĎĆĆċėĆĆēąĂċ
ĂăāĆēąĂċĉėĂĆąĂÿĆăĂċĂā<>ĉĖĊĆýĖčėĂĄĆĈĖ
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