
מענק מחקר יוקרתי מהמועצה הבריטית הוענק לרופאה מבית החולים 
 הדסה עין כרם

החולים  בבית מנהלת המחלקה לאנדוקרינולוגיהפולק -דרזנרפרופ' רבקה 
הדסה עין כרם זכתה במענק מחקר יוקרתי מהמועצה הבריטית על מחקרה 

 מואצת יחד עם חוקרת מאוניברסיטת אוקספורד בנושא סכרת והזדקנות
 

שיתופי פעולה מחקריים תוכנית של המועצה הבריטית ושגרירות בריטניה בישראל השיקו 
 BIRAX (Britain Israelהתוכנית  בתחום ההזדקנות בין חוקרים מישראל ובריטניה.

Research and Academic Exchange Partnership )מיליון ליש"ט  10יוזמה בהיקף א הי
 .המשותפים לחוקרות וחוקרים מבריטניה ומישראל בריאות פורצי דרך לתמיכה במחקרי

 זוגות חוקרים )ישראלי ובריטי(. 7 -מענקי מחקר ל 7השנה ניתנו 
 

מנהלת המחלקה לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם בבית חולים הדסה , פולק -פרופ' רבקה דרזנר
מומחית  ,לין קוקס, פרופ' חוקרת מאוניברסיטת אוקספורדיצרה שיתוף פעולה עם  עין כרם, 

 ע מחקר הנוגע להזדקנות איברים בחולי סוכרת וצי, לבדקנותזההבתהליך  בעלת שם עולמי
במודל עכברי של  בעצם מואצתתאית הזדקנות  שבצעה המדגים מקדיםמחקר בעקבות 

. תוצאות מחקר זה עשויות להביא לפיתוח גישות טיפוליות חדשניות לטיפול 1סוכרת סוג 
 .בחולים אלה רות השלדית ולבעיית שבחולי סוכראצל  בהזדקנות

 
 -בנושא "סכרת סוג אחד והזדקנות תאית של פרופ' פולק ופרופ' קוקס מחקרם המשותף 

יש סיכון מוגבר לשברים ודרכים חדשניות להפחתת סיכון זה "  1חולי סוכרת מסוג למדוע 
ככל שנחשפתי יותר ויותר פולק: "-דרזנר ' פרופ .הבריטיתקיבל מימון מהממשלה 

בעוד שידוע התחלתי לחקור את הנושא ולחפש פתרונות. אצל חולי סוכרת לאוסטיאופורוזיס 
רק בשנים  ,לבכלי דם ועיות עיניים, כליות, עצבים, סובלים מבחולי סוכרת ש שנים רבות
סיבוך שכיח וקשה בסוכרת הגורם לתחלואה הינו   םהעצשבירות הסתבר שהאחרונות 

הודות לשיפור בטיפול ובמעקב, תוחלת החיים של חולי  .בחולים אלהמוגברים תה ותמו
 הסוכרת חוליבעקבות הארכת תוחלת החיים, סוכרת התארכה באופן משמעותי, אך 

שברי צוואר בהיארעות  כמו עליה משמעותית חדשים והרופאים מתמודדים עם אתגרים 
אחוז בשנה הראשונה לאחר  30ה עד ( , עם תמות1בקרב חולי סוכרת סוג  6הירך )פי 

מנגנון חדשני לשינויים החלים בעצם  ענועקבות מחקר בו הצמענק בזכינו בהשבר. 
כרת סוג וכרת הדומה לסוס ם עםמודל עכבריבהקשור להזדקנות תאית מואצת הסוכרתית 

 . הסתכלות חדשה זו פותחת הזדמנויות טיפוליות חדשניות.אחד
חוקרת מובילה בתחום ההזדקנות ף פעולה עם  ותילשאני רואה בזכייה הזדמנות 

 פיתוח טיפולים חדשיםל הותקוו, כולו ובעולם אוניברסיטה מובילה באנגליהמאוקספורד, 
כמו כן התוכנית מאפשרת שיתוף פעולה של קבוצות מחקר בין הדסה ואוקספורד . לסוכרת

 קידום הרפואה".לחדשניים ו לרעיונותרופאים חוקרים וחוקרים צעירים  יפה שלחשועל ידי כך 
 

 השנים הקרובות במוסדות אקדמיים בשתי המדינות. 3-העבודה המחקרית תתבצע ב
(, משרד המדע והטכנולוגיה הישראלי, Pearsהתוכנית נתמכת בנדיבות על ידי קרן פירס )

עמותת קרן פרסול, קרן צ'ארלס וולפסון, קרן רוזטריז, מכון הלב הבריטי, ארגון הסוכרת 
 הבריטי והאגודה הבריטית לטרשת נפוצה.

  


