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מערכת בריאות לומדת
ההכנות לעידן המידע הגנטי ברפואה מותאמת אישית
מעובד על פי המאמר:1
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עיבוד :גילת בריל
בבואו לטפל בחולה ,על הרופא לאסוף מידע על תסמינים,
לאבחן מחלה ,לשער כיצד תתפתח בעתיד ,להחליט אם מוצדק
להתחיל בטיפול רפואי ולקבוע את הטיפול המתאים ביותר
בעבור החולה .אלא שרפואה אינה מדע מדויק ,ופיזיולוגיה
של גוף האדם היא עניין מורכב .אומנם קיימות שיטות אבחון
המבוססות על כלים אובייקטיביים ,אולם לא תמיד מתגלים כל
תסמיני המחלה ,או שמחלות שונות גורמות לתסמינים דומים;
לא תמיד אפשר לאסוף את כל הנתונים הנחוצים לאבחון מחלה
ולעיתים רק הטיפול מאשר או מפריך את האבחון ,ואין ברירה
אלא לנסותו; כמו כן ,חולים שונים עשויים להגיב למחלה או
לטיפול בדרך שונה .פעמים רבות נותר אפוא הרופא המטפל עם
אפשרות של ניסוי וטעייה או עם צורך לשער השערות ולהפעיל
אינטואיציה.
אחת התרומות המרכזיות למורכבות הפיזיולוגיה של גוף האדם
היא שונות גנטית ,הגורמת לחולים להראות תסמינים קליניים
שונים למחלה זהה ,או להגיב בדרכים שונות לטיפולים אף-
על-פי שהם מראים תסמינים דומים .לכן הבנת הקשר בין
מאפיינים גנטיים לתסמינים מסוימים היא מפתח להתאמה
מראש של הטיפול הטוב ביותר לחולה .לדוגמה ,אף שיש
גורמים רבים לסרטן ריאות ,רק אנשים שקיימת אצלם שונות
בגן  2EGFRמגיבים היטב לטיפול במעכבי טירוזין קינאז
) .(Paez et al., 2004לעיתים הקשר בין השונות הגנטית למחלה
אינו ברור ,ועדיין שונות בקטעי  DNAמסוימים קשורה לאיכות
התגובה לטיפול .לדוגמה ,שישה אחוזים מהאירופאים הנושאים
אללים מסוימים של הגן  3HLA-Bעלולים לפתח רגישות יתר
מסכנת חיים לתרופה האנטי-ויראלית Martin et al.,( Abacavir
 .)2014כדי להתאים את הטיפול הטוב ביותר לחולה חשוב
אפוא לאבחן את הרקע הגנטי של המטופל .רופאים חשופים
כיום לסוגים רבים של אבחונים ברמת ה DNA-של מטופליהם.
לדוגמה ,בדיקת שונות גנטית של חולה במקטעי  DNAהידועים
במעורבותם בהיבטים קליניים חשובים; ריצוף  DNAהמאפשר
אנליזה של כמות גדולה של גנים הקשורים לאבחון מסוים,
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כדי למצוא אללים ידועים וחדשים; ריצוף האקסום ,4כלומר כל
הרצפים הידועים כמקודדים לחלבונים; וריצוף כל הגנום של
המטופל .אלא שקביעת השונות הגנטית של המטופל היא רק
ההתחלה .יש צורך בקביעת ההשלכה של אללים מסוימים או של
צירוף אללים מסוים על כל אבחון קליני .השלכות אלה בשילוב
עם נתונים קליניים נוספים יסייעו במציאת מסלול טיפול שיניב
את התוצאות הטובות ביותר בעבור החולה.

מערכת של רפואה מותאמת אישית
מטרתה של רפואה מותאמת אישית היא לסייע לרופאים לקבוע
מסלול טיפול בדרך המהירה והיעילה ביותר למטופל .לשם
כך דרושים לרופאים כלי אבחון וטכנולוגיות מידע חדישים
המתאימים לדרך העבודה במערכות הבריאות ואפשריים
מבחינה כלכלית .כדי לפתח כלים כאלה מתחילה להיווצר
מערכת המקשרת בדרכים חדשות בין רופאים ,מעבדות אבחון,
מעבדות מחקר מדעי ומפתחי מערכות מידע ממוחשבות בנושאי
בריאות ומחלות .החזון של מערכת קשר כזאת הוא להקים בסיס
למערכת בריאות לומדת ,המאפשרת לקדם ולפתח טכניקות של
רפואה מותאמת אישית.

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד כלל הוספת
הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת האפשר ,קישור
הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור לפי ההפניה המובאת בתחילת הגרסה המעובדת.
 epidermal growth factor receptor :EGFRחלבון בקרום תאים ,שהוא קולטן לגורם גדילה אפידרמלי (.)EGF
 .human leukocyte antigen. class I, B :HLA-Bחלבונים על פני קרום התאים הנקשרים לחלבונים זרים לגוף ,מציגים אותם לתאי מערכת החיסון
ומעוררים את התגובה החיסונית .התאמה בין חלבונים אלה בהשתלת איברים חשובה להצלחת ההשתלה ולמניעת דחיית השתל על ידי המטופל.
אקסום :Exome ,רצפי ה DNA-המקודדים לאקסונים.
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רופאים

מטופלים

הצגת נתונים ,כלים תומכי החלטות קליניות

פורטל מטופלים

אסופת ידע רלבנטי

גליון רפואי אלקטרוני

מעבדות
קליניות

בנק דגימות

מסד נתונים מבוסס מקרה:
⋅ גנוטיפים
⋅ פנוטיפים ותוצאות טיפול
⋅ היסטוריה משפחתית ואישית
⋅ סביבה וחשיפה

חוקרים

מסד נתונים ממחקרים

פעולה מרכזית שמערכת כזו צריכה לבצע היא חיבור בין
נתונים גנטיים לנתונים קליניים ,שבעזרתו אפשר לפרש נתונים.
לדוגמה ,חיבור בין שונות גנטית ייחודית לאבחונים קליניים
מיוחדים; או חיבור בין צירוף גורמים גנטיים מסוים לתסמינים
של חולים .איכות הפירוש שאפשר יהיה לתת לחיבורים אלה
תלויה בנתונים שעליהם הוא מתבסס .לכן רפואה מותאמת
אישית תלויה ביצירת מסד נתונים קליניים ומחקריים ,שיהיה
נתון לשיפור ולייעול באופן מתמשך .לדוגמה ,פרויקט של
שיתוף פעולה בנושא סיסטיק פיברוזיס יצר שיתוף של נתונים
על מוטציות של מטופלים ממעבדות מחקר ברחבי העולם.
כתוצאה משיתוף הפעולה הנתונים חולקו למוטציות שפירות
ולמוטציות הגורמות למחלה ,ובעקבות זאת הטיפול בחולים
השתפר והתייעל  (Cutting, 2015).באופן דומה ,רשת שיתופית
גדולה של מידע על הגנים  BRCA1ו ,5BRCA2-שמוטציות בהם
גורמות לנטייה לסרטן השד ולסרטן השחלות ,יצרה אפשרות
לניטור המוטציות ומניעת תחלואה באמצעות ניתוחים .כמו
כן התאפשר לכוון טיפולים למוטציות מסוימות אצל חולות
שהתגלה בהן גידול ממאיר ).(Audeh et al., 2010
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מה החידוש ברפואה מותאמת אישית?
רופאים רבים טוענים שהעוסקים ברפואה ממילא מתאימים
לחולה את מסלול הטיפול (אבחון ,טיפול ושיקום) ,ומעלים
את השאלה מה החידוש ברפואה מותאמת אישית.
רפואה מותאמת אישית היא תחום מתפתח הנשען על שיטות
אבחון וטיפול חדישות .לכן בהגדרתה המעודכנת רפואה
מותאמת אישית היא גישת טיפול המכוונת לצרכים האישיים
של חולים יחידים ,על בסיס מאפיינים גנטיים ,סמנים
ביולוגיים ,מאפיינים פנוטיפיים או מאפיינים פסיכולוגיים
המבדילים בין חולים המראים תסמינים קליניים דומים.
פועל יוצא של רפואה מותאמת אישית הוא חתירה לשיפור
תוצאות הטיפול בחולה והפחתת תופעות הלוואי הבלתי-
רצויות בחולים שסיכוייהם להגיב היטב לטיפול נמוכים יותר.
דוגמה לכך היא מציאת שיטות לסריקות מהירות של רגישות
לאנטיביוטיקה בחיידקים מחוללי מחלה שנלקחו מחולה
מסוים ,לצורך צמצום השימוש בתרופות אנטיביוטיות
רחבות טווח שיקטין את הסיכוי לעמידות לאנטיביוטיקה.
דוגמה אחרת היא השינוי שחל בסיווג מחלות ממאירות
וטיפול בהן ,כמו סרטן הריאות ,שאובחן בעבר באמצעות
קריטריונים היסטולוגיים ואנטומיים .כיום סמנים מולקולריים
כמו שונות גנטית ברצפי  6EGFRו 7RAS-מחליפים את האבחון
המסורתי .הטיפולים הכימיים ,העלולים להיות רעילים,
ניתנים רק לחולים שאובחנו אצלם מוטציות מסוימות
בסמנים מולקולריים המגיבות היטב לטיפול (.)Kwak, 2010
כך נחסכים הטיפולים המייגעים ותופעות הלוואי הבלתי-
רצויות מחולים אחרים.

 BRCA1ו-breast cancer 1:BRCA2-ו .breast cancer 2
גנים המקודדים לחלבונים מעכבי סרטן .מוטציות בגנים אלה עלולות לגרום לסרטן השד ולסרטן השחלות.
 ,Epidermal Growth Factor Receptorקולטן לגורם הגדילה של תאי אפידרמיס.
) ,Rat Sarcoma (Rasגן שהתגלה כמעורב בסרקומה בחולדות.
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המערכת במיטבה אמורה לנהל את זרם החומרים ,הידע
והנתונים הדרושים ליצירת פרשנויות קליניות .בנקים ביולוגיים
אמורים לקשור בין דגימות המכילות נתונים ממטופלים;
מסד נתונים מחקריים אמור לקלוט את הנתונים ,החישובים
והתוצאות של מחקרים שמהווים בסיס לפירושים קליניים
אפשריים; רשתות של שיתוף מידע קליני ממרפאות יאפשרו
לעדן ולדייק את הפירושים; מערכות המידע של מעבדות מחקר
קליניות יאפשרו לחזק את הפירושים; רישומים אלקטרוניים
על מצב המטופלים יאפשרו לרופאים ליישם את התוצאות
עם קבלתן אך גם תוך כדי התקדמות הטיפול ,כאשר מתקבל
מידע נוסף על המטופל; מערכת פורטל תאפשר למטופל גישה
לנתוניו ,ואם הדבר אפשרי – להשפיע על הדרך שבה יהיה בהם

להשפיע ישירות על איכות הטיפול שיקבל המטופל ,ובד בבד על
הפירוש שיינתן לצירוף גנטי וקליני מסוים ויתרום לידע מחקרי
חדש .טופס הסכמה לשיתוף הבדיקות הגנטיות צריך אפוא
לכלול התחייבות של החוקרים לשתף את התוצאות במאגרי
מידע שיתופיים לצורכי מחקר ,כחלק מקידום הגישה של רפואה
מותאמת אישית ,כדי שיהיה אפשר להשתמש בנתונים לקידום
המחקר ולרווחתם של מטופלים אחרים ברחבי העולם .מכיוון
שקשה ליצור טופסי הסכמה מדעת שמחד גיסא יסבירו את
משמעות הבדיקות הגנטיות בשפה מובנת לציבור המטופלים,
ומאידך גיסא יעלו את כל הקשיים והמשמעויות הכרוכות בהן
ובשיתופן –אחידות הנוסח של טופסי הסכמה מדעת למחקר
ולטיפול יכולה להקל מאוד על המערכת הנבנית בגישת רפואה
מותאמת אישית .ביואתיקנים כבר מנסים ליצור מסגרות אתיות
שינחו ניסוח כזה ,וכן נערכים ניסיונות לנסח טפסים אלה בעבור
המרפאות שאליהן פונים המטופלים.
יש מטופלים הרואים חשיבות רבה בהשתתפות במחקר ,ולכן
מוכנים ברצון לשתף בדיקות גנטיות ומידע גנטי אישי .חברות
מידע שונות מנסות להקים עבורם פלטפורמות ממוחשבות
שבהן יוכלו המטופלים עצמם להעלות נתונים אישיים וליצור
קהילות מטופלים ,תוך שליטה של המטופלים על שיתוף המידע,
הנגישות והפרטיות של המידע שהם מפרסמים .מערכת של

הבנת הקשר בין מאפיינים גנטיים
לתסמינים מסוימים היא מפתח
להתאמה מראש של הטיפול הטוב
ביותר לחולה
שימוש ,כמו למשל ,החלטה אם להשתתף במחקר .במאמר זה
יוסברו הרכיבים של מערכת כזאת ,אשר נכון לעכשיו נמצאים
בשלבים ראשונים בלבד של פיתוח.
המטופלים
תפקידו של המטופל בתמיכה ברפואה מותאמת אישית נעשה
מרכזי יותר ויותר .מטופלים אוספים כמות רבה של נתונים על
עצמם במהלך הטיפול .חלק מהנתונים נאסף בעקבות הפניית
הרופא המטפל ,אבל כיום יש בדיקות הפתוחות למטופלים
באופן פרטי או באמצעות תיווך אחר מהרופא המטפל .כדי
להתאים למטופל את הטיפול בדרך הטובה ביותר יש צורך
בשיתוף נתונים אלה במאגר הרפואי .חשיפת הנתונים האישיים
מחייבת חוקרים להסביר למטופלים את הסיכונים והרווח
בשיתוף הנתונים האישיים שלהם ,וכפי שנהוג גם כיום  -בטיפול
המוצע להם .לשם כך יש לשפר את תהליך ההסכמה מדעת,
הכולל ברפואה מותאמת אישית שני חלקים :הליך שבו הרופא
מסביר למטופל על הטיפול המוצע לו ,כולל הסיכונים וסיכויי
ההחלמה; וכן הליך שבו החוקר מסביר לנחקר על המחקר שבו
הוא מוזמן להשתתף ,כולל הסיכונים והרווח הכרוכים בשיתוף
הנתונים האישיים שלו במאגרי מידע .הליכים אלה כוללים
החתמה על טופס הסכמה ,והסבר על זכויותיו של המטופל,
כמו זכותו לפרוש מהמחקר בכל עת שיחפוץ .אם בעבר הסכמה
לטיפול הייתה קשורה למטופל עצמו ,ואילו הסכמה למחקר
הייתה כרוכה בהכללה של הטיפול לחולים רבים ,כיום מיטשטש
הגבול בין טיפול רפואי למחקר ,שכן שיתוף בנתונים אישיים יכול

רפואה מותאמת אישית רואה חשיבות רבה במעורבות של
המטופל בתרומה למחקר וליצירת ידע חדש ,כולל מחויבות
מצידו לעדכן את המערכת במצבו לאורך זמן ולקבל מהמערכת
עדכונים ותגליות חדשות הרלבנטיים לו.
הרופאים
לאחר ההחלטה שנתונים גנטיים רלבנטיים לבעיה שמציג
מטופל ,על הרופא להפנותו לבדיקות המתאימות ,שיהפכו את
נתוני המטופל לנגישים לרופא .לבדיקה גנטית מכל סוג שני
רכיבים עיקריים :האחד הוא רכיב טכני ,שבו נקבעים רצפי
האללים של המטופל; השני הוא פרשני ,ובו נקבעות ההשלכות
הקליניות של האללים שנמצאו :מאותר גורם המחלה או נקבע
טיפול מתאים לחולה .בעוד שדי בביצוע הרכיב הטכני פעם
אחת ,את פרשנות הנתונים אפשר לבצע שוב ושוב ,במיוחד
כשמדובר בריצוף הגנום או האקסום של המטופל .למעשה,
אפשר ליצור מאגר נתונים אישי אפילו לפני שמחלה מתרחשת
או מחמירה ,מתוך כוונה לפרש את הנתונים שוב ושוב כאשר
מצבו של המטופל משתנה.
מטבע הדברים ,תהליך הפרשנות הוא מורכב .לאחר קביעת
רצפי האללים של המטופל יש לבחור את האללים הרלבנטיים
למצבו ,ולהעריך מהן העדויות להשלכות קליניות בעבור כל אלל
בנפרד .בשלב הבא יש להעריך מהו צירוף האללים המסביר
את מצבו של המטופל .לבסוף צירוף זה נבחן מול טיפולים
אפשריים יחד עם כל מידע נוסף קיים הנוגע למטופל ,לשם
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קביעת הטיפול הטוב ביותר בעבורו .בשל מורכבותם ,דורשים
שלבים אלה השקעת זמן ולכן הם יקרים מאוד .המורכבות
יוצרת הבדלים גדולים בין פרשנויות של אנשי המקצוע
והתהליך חשוף לטעויות אנוש .לכן נעשים מאמצים ליצור
תקנים לתהליך הפרשנות ,ללמוד מפרשנויות קודמות ומטעויות
) .(Richards, 2015לשיתוף פרשנויות קליניות ולאיתור הבדלים
בפרשנויות ורישומם למטרות מחקר יש חשיבות רבה בשיפור
הטיפול ,ואלה ייעשו חלק מהמערכת המוקמת.
כמות הנתונים האדירה המצטברת על כל מטופל בתהליך
של רפואה מותאמת אישית מחייבת תיעוד בגיליון אלקטרוני,
שבאמצעותו תהיה לרופא גישה לכל הנתונים של המטופל,
כולל אלה הגנטיים .הדרך שבה המידע יהיה מאורגן צריכה
לאפשר לרופא לבצע עבודה שוטפת ,וכן אבחונים והחלטות על
טיפולים .לגיליון האלקטרוני מתוכננות מערכות תמיכה בקבלת
ההחלטות של הרופא ,לדוגמה ,על ידי קישור לאתרים לקבלת
מידע נוסף על בדיקות מסוימות או על תוצאה מסוימת ,או
קישור למאגרי מידע גנטי .כמו כן ,הגיליון אמור להציף מידע

המערכת אמורה לעזור למעבדות
הקליניות ולרופאים לשתף ידע
עלייה במורכבות האבחון של מחלות וסיווגן
אבחון מחלות וסיווגן יכול להיעשות בשתי דרכים :האחת,
דרכם של ה"מצרפים" – רופאים וחוקרים המנסים לחפש
תסמינים ומאפיינים דומים בקרב החולים שאפשר בעזרתם
לאבחן ולהגדיר מחלה מסוימת ,וכן למצוא טיפול .השנייה,
דרכם של ה"מפצלים" – המחפשים הבדלים בין חולים כדי
להגדיר מחלות ולמצוא טיפולים מתאימים.
שיטות האבחון הגנטיות ,המגלות שונות גנטית בין מטופלים,
מסייעות לאסכולת הפיצול .דוגמה טובה לכך היא המחלה
המכונה  Leber’s congenital amaurosisשהלוקים בה סובלים
מפגיעה ברשתית ומקשיי ראייה עד כדי עיוורון .לכאורה,
התסמינים דומים ,אלא שהמחלה יכולה להיווצר על ידי
מוטציה באחד מ 14-גנים שונים .ריפוי גני שנעשה לאחרונה
בחולים במחלה הצליח באמצעות נשאי רטרו-וירוסים
להוסיף חלבון מסוים החסר בשל מוטציה באחד מהגנים
האלה ) .(Simonelli, 2010במקרה זה ,פיצול גורמי המחלה יצר
אפשרויות טיפול חדשות.
לעומת זאת ,קיימות מחלות שסווגו בעבר כשונות ואילו
היום ידוע שנפגעים בהן מסלולים מולקולריים דומים.
לדוגמה ,מחלת הזקנה ) ,(progariaמחלות ניוון שרירים ,או
קרדיומיופתיה – כולן מחלות שמעורב בהן פגם בלמינים,
חלבונים שהם חלק משלד התא ) .(Capell & Collins, 2006ייתכן
שהפתרון לטיפול במחלות אלה יימצא בחלבוני הלמין,
אך בכל מקרה הן מהוות אתגר מחקרי להבין כיצד פגיעה
במסלול מולקולרי מסוים גורמת למחלות שונות.
דוגמאות אלה ממחישות שהידע המולקולרי על מחלות
שונות יוצר מורכבות נוספת ,ומשנה את הדרך שבה מחלות
מסוימות סווגו ,אובחנו או טופלו עד היום.

המערכת במיטבה אמורה לנהל
את זרם החומרים ,הידע והנתונים
הדרושים ליצירת פרשנויות קליניות
לרופא :לדוגמה ,מידע על שימוש בתרופות מסוימות כאשר
המטופל נושא שונות גנטית מסוימת; או אזהרה אם עלולה
להיות בעיה בשימוש בתרופה בקרב מטופלים עם שונות גנטית
מסוימת לפני שנעשתה הבדיקה המתאימה; או לאחר שנעשתה
הבדיקה הגנטית ונמצא שהמטופל אינו מתאים לתרופה
(לדוגמה .)Relling, 2013 ,כמו כן ,גיליון אלקטרוני רפואי אמור
להתריע אם התגלה מידע חדש על שונות גנטית שנושא המטופל.
בשל כמות הנתונים שבה מדובר ,יהיה צורך לקשר את מערכת
הגיליונות האלקטרוניים לכמה מערכות ממוחשבות ,לעיתים של
מוסדות רבים ,ונעשה כיום מאמץ להתאים את יכולת הקישור
בין מערכות רבות לדרישות של רפואה מותאמת אישית.
אחד ממקורות המידע החשובים ברפואה הוא סיפורי מקרה,
הנפוצים במעבדות ובמרפאות .אלה מוסיפים מידע חשוב
לפרשנות הקלינית ,אבל הדרך שבה הם מתועדים שונה מאוד,
וקשה ליצור האחדה של הסיפורים .כמות סיפורי המקרה יכולה
לעלות כאשר אין דרישה להאחדה ,כמו למשל במאגר הגנוטיפים
והפנוטיפים של ) – NCBI (Tryka et al., 2014אבל רמת הפרשנות,
סוג הנתונים הנדרשים ומהימנותם עלולים להיפגע .כיום נעשים
ניסיונות לפתח דרכי שיתוף של סיפורי מקרה באופן אחיד יותר,
ואף לשתף את המטופלים עצמם בעדכון הנתונים במשך הזמן.
מעבדות קליניות ובנקים ביולוגיים
מעבדות קליניות הן אלה המבצעות את ריצוף רצפי ה DNA-של
מטופלים ומאתרות את השונות הגנטית ,כלומר ,החלק הטכני
של הבדיקה .פעמים רבות המעבדות מוצאות אללים חדשים,
שלא נמצאו עד כה ויש לבחון את ההקשר הקליני שלהם –
החלק הפרשני של הבדיקה .כמו כן ,יש לבחון מחדש אללים
שכבר נמצאו בעבר ,כאשר מתקבל מידע חדש לגביהם .פרשנות
של שונות גנטית דורשת עבודה של מומחים ,שכן טעות עלולה
לגרור טיפול שאינו מתאים למטופל .אולם ידוע שאללים שונים
יכולים להתפרש בדרכים שונות .לדוגמה ,מאגר מידע בשם
 ClinVarשל )National Center for Biotechnology Information (NCBI
בארצות הברית קיבל מאז  2015כ 160,000-אללים שונים
מ 369-מוסדות 2,000 .מהם פורשו באופן שונה על ידי שולחיהם
).(Rehm, 2015
המערכת אמורה לעזור למעבדות הקליניות ולרופאים לשתף
ידע בשתי דרכים :האחת ,גישה נוחה יותר לפרשנויות שערכו
מוסדות אחרים .השנייה ,כלים לסטנדרטיזציה של תהליך
הפרשנות ולהקטנת ההבדלים בפרשנויות .לדוגמה ,בClinVar-

אפשר ליצור מאגר נתונים אישי
אפילו לפני שמחלה מתרחשת או
מחמירה ,מתוך כוונה לפרש את
הנתונים שוב ושוב כאשר מצבו של
המטופל משתנה
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מוכנסים למאגר רצפי אללים יחד עם הפרשנויות הקליניות
ששלחו חוקרים ,מעבדות ורופאים .הפרשנות הקלינית שבוצעה
לכל אלל עוברת בקרת מומחים ומסווגת במאגר לרמות .כמו כן,
הוקמו מטעם המאגר צוותים במרכזים רפואיים שונים כדי לאתר
יחסי גן-מחלה ולפרשם באמצעות הסכמה בין מומחים.
איסוף הדגימות ואחסונן הוא היבט נוסף שיש להתייחס אליו.
דגימות שנלקחות ממטופלים נאספות בבנקים ביולוגיים מסוגים
שונים ,ונשמרות לשימוש עתידי על פי הצורך .לשם כך נחוץ,
כאמור ,הליך הסכמה מבוסס ותקין ,המאפשר מבחינה אתית
את השימוש החוזר בדגימות לצורכי מחקר ועדכון .בנקים
ביולוגיים עוברים למודלים של תהליכי הסכמה גורפים ,כולל
זיהוי המטופל ,כדי לאפשר עדכון שוטף של המערכת ותהליכי
למידה החוזרים גם אל המטופל.
החוקרים
רפואה מותאמת אישית יצרה לחוקרים אפשרות להשפיע על
הטיפול הרפואי באופן ישיר ,משום שהדרך לפרש קלינית אלל
מסוים חייבת לעבור תהליך מחקר .כל האמצעים לשיתוף מידע
קליני שהוזכרו כאן ,כולל הגיליון הרפואי האלקטרוני ,יכולים
לשמש גם את החוקרים ,וחלקם אף התפתחו בפרויקטים
מחקריים כמו פרויקט הגנום האנושי .לטובת התהליך חלה
ירידה בעלויות של ריצוף גנום שלם של אורגניזם ,ואף ריצוף
של  DNAשמקורו בכמויות גדולות של אורגניזמים יחד ,כמו

בנקים ביולוגיים עוברים למודלים
של תהליכי הסכמה גורפים ,כולל
זיהוי המטופל ,כדי לאפשר עדכון
שוטף של המערכת ותהליכי למידה
החוזרים גם אל המטופל
חיידקי המעיים .במקביל ,המאמצים למצוא אפשרויות לשיתוף
ידע מניבים רעיונות חדשים ,כמו יישום עקרונות של חוכמת
ההמונים ביצירת ידע קליני על מנת לקדם רפואה מותאמת
אישית ) .(Abdallah et al., 2015האתגר הוא להשתמש בנתונים
המגיעים מהקהל הרחב כדי להחליט על הטיפול הטוב ביותר
למטופל.
השלכות
במיטבה ,מערכת בריאות לומדת ,כפי שהוצעה על ידי כותבי
המאמר ,אמורה להציף כל מידע הרלבנטי לשונות הגנטית של
מטופל ,להשתמש בו בזמן אמת כדי להחליט על הטיפול המיטבי
עבורו ולהפוך את המידע החדש המתקבל על המטופל תוך כדי
הטיפול לזמין בעבור מטופלים אחרים .כדי לבצע זאת זקוקה
המערכת לתמיכה משמעותית בפיתוח וניהול מערכות מידע
גדולות .היעדר תמיכה כזאת כיום יכול להסביר את תפוצתה
המצומצמת של רפואה מותאמת אישית .החשש מהשקעה רבה
מדי עשוי להתקזז עם השיפור בדיוק שבבחירת הטיפול ,עם
החיסכון בטיפולים שאינם יעילים למטופלים בעלי רקע גנטי
מסוים ועם שיפור תהליכי רפואה מונעת המותאמים לבעלי
סיכון.
אחד העקרונות המרכזיים במערכת בריאות לומדת הוא שיתוף
מידע .מערכת כזאת מחייבת חוקרים ,מעבדות ,חברות מסחריות
ומטופלים ליצור שקיפות מלאה של נתונים .יש הטוענים
ששקיפות כזאת ,גם אם אינה פותרת בעיות של ניגוד אינטרסים,
יכולה לפחות למזער אותן .עקרון השיתוף בנתונים יכול אף הוא
לחסוך בעלויות ,לדוגמה על ידי מניעת ריצוף  DNAחוזר.
אומנם פיתוח מערכות ניהול המידע עודנה בתחילת הדרך ,אבל
כבר עתה מתחילים להתגבש הרגלי שיתוף ידע בין בעלי העניין
ברפואה מותאמת אישית .יותר ויותר קל לחוקרים ולרופאים
לשנע ,להשוות ,ליישם ולשחזר ידע ,נתונים ודגימות .מעבר לכך,
תרבות השיתוף והשקיפות מתחילה להתפתח ,ויוצרת מציאות
שבה טיפול רפואי נשען על מידע מתוך המערכת ,ואף יוצר ידע
רפואי חדש.

מערכת של רפואה מותאמת אישית
רואה חשיבות רבה במעורבות של
המטופל בתרומה למחקר וליצירת
ידע חדש
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