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פסיכיאטריה מותאמת אישית
מעובד על פי המאמר:1
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precision medicine in psychiatry: a promising but neglected alliance. Psychology Medicine 47(2): 193–197.

עיבוד :גילת בריל
רפואה מותאמת אישית היא גישה השואפת למצוא לכל מטופל
את הטיפול המותאם ביותר למגוון נתוניו האישיים :נתונים
גנטיים ,אפיגנטיים ,סביבתיים ,תסמינים קליניים וסמנים
ביולוגיים ( .)Ozomaro, 2013החזון של גישת הרפואה המותאמת
אישית הוא להיעזר בנתונים האישיים של המטופל כדי למנוע
מראש התפתחות של מחלות.
מחלות פסיכיאטריות ,כמו סכיזופרניה ,דיכאון ,חרדה ,הפרעה
2
טורדנית כפייתית ואוטיזם ,טופלו עד לאחרונה כתסמונות
אחידות ,בשל התסמינים הקליניים וההתנהגותיים המאפיינים
כל מחלה .כיום ,לעומת זאת ,מתייחסים לכל אחת מהן כאל
תסמונת הטרוגנית ,הנובעת ממגוון גורמים גנטיים וסביבתיים,
לרוב בלתי-ידועים; חלקם פוגעים ישירות בפעולת המוח,
וחלקם בדרך עקיפה (לדוגמה ,באמצעות מערכת החיסון) .על
פי תפיסה זאת ,למחלה כמו סכיזופרניה קיים מגוון גורמים,
שצירופים שונים שלהם מובילים לתופעה הקלינית המאפיינת
את החולים בה .העובדה שבכל חולה הוביל למחלה צירוף
שונה של גורמים ( )Van Os et al., 2010היא הסיבה שמחלות
פסיכיאטריות מתאימות מאוד ליישום רפואה מותאמת אישית.

כדי לעבור לפסיכיאטריה מותאמת
אישית יש להתחיל ביצירת תת-קבוצות
הומוגניות של חולים מבחינת נתונים
גנטיים ,גורמים סביבתיים או ביולוגיים

למרות ההתקדמות המסוימת שחלה בהבנת חלק מהמנגנונים
הנוירוביולוגיים הפגועים במחלות אלה (.)Bargmann, 2015
חלק חשוב של רפואה מותאמת אישית הוא חישוב הסיכוי
המשוער של אדם מסוים לחלות בפרק זמן מסוים ,כהכנה
לניסיון עתידי למנוע את המחלה .כדי לחשב סיכוי משתמשים
במודלים חישוביים המפלחים את מאגר הנתונים לתת-
קבוצות בעלות סמנים ביולוגיים ,נתונים דמוגרפיים ותסמינים
קליניים דומים ( .)Ng & Weisz, 2016ההומוגניות היחסית בכל
תת-קבוצה כזאת יכולה לסייע לחשב סיכויים לחלות במחלה
בצורה מדויקת יותר ,עבור אנשים בעלי נתונים המתאימים
לתת-הקבוצה ( .)Wen and Lu, 2013הבעיה היא שבמחקרים
קליניים לבדיקת יעילות של תרופות על חולים המחולקים
באופן אקראי לקבוצת ביקורת ולקבוצת ניסוי ,3לא מחלקים
את הנבדקים לתת-אוכלוסיות הומוגניות יותר ,ולכן לרוב
מתקבלות תוצאות שאינן חד-משמעיות (Feinstein and Horwitz,
 .)1997גישת הטיפול הרפואי המקובלת היא ליצור טיפול אחיד
המבוסס על ממוצע הנתונים הנאספים מכלל האוכלוסייה,
בעוד שרפואה מותאמת אישית מנסה ליצור טיפול ייחודי לכל
אדם או קבוצה באוכלוסייה .במובן מסוים ,מחקר רפואי מנסה

אחת ההנחות של רפואה מותאמת אישית היא שממוצע
התגובה לטיפול בקרב אוכלוסייה אינו בהכרח מדד המייצג
את המטופל היחיד ,ואולי אף אינו מייצג מטופל כלשהו (De
 .)Leon, 2012אם הנחה זו נכונה גם למחלות פסיכיאטריות ,היא
יכולה להסביר מדוע קשה לפתח תרופות פסיכיאטריות חדשות
1

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.

2

obsessive-compulsive disorder

3

drug randomized control trials
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להתעלם מהיוצאים מהכלל ,בעוד שמחקרי רפואה מותאמת
אישית מקדישים תשומת לב מיוחדת לכל יוצא מן הכלל
( .)Schork, 2015כדי לעבור לפסיכיאטריה מותאמת אישית יש
אפוא להתחיל ביצירת תת-קבוצות הומוגניות מבחינת נתונים
גנטיים ,גורמים סביבתיים או ביולוגיים.

יכולים לשמש מודל מחקר בתרבית לסכיזופרניה ב22q11.2DS-
) ,(Zhao et al., 2015וכך נפתחות אפשרויות חדשות להתערבות
ולטיפול .לאחרונה נערך מחקר על אוטיזם בתסמונת הX-

סכיזופרניה היא סינדרום פסיכיאטרי הטרוגני מאוד ,ולכן
יכולה לשמש דוגמה להמחשת התהליך הנדרש .ההטרוגניות
של המחלה הודגמה בכמה תחומים :גנטיקה ,התפתחות
מערכת העצבים ,נוירואנטומיה ,תסמינים ותגובה לטיפול
( .)Van Os, 2010קיים מגוון מועט ביותר של טיפולים אפשריים
למחלה ,המשפיעים באופן חלקי בלבד על התסמינים .הניסיון
להשתמש בטיפולים אלה למחלה הטרוגנית כל-כך הוא הסבר
אפשרי להתקדמות האיטית של הטיפול במחלה ותוצאותיו
במאה השנים האחרונות ( .)Hegarty et al., 1994מעט מאוד
מחקרים נעשו כדי לבדוק את הטיפולים הקיימים על תת-

נוסף על גיוס נתונים גנטיים לחקר מחלות פסיכיאטריות,
פסיכיאטריה מותאמת אישית יכולה להיתרם גם מנתונים
ביולוגיים ,כמו מסלולים עצביים פגועים ;4או מטכנולוגיות
לניהול נתונים בקנה מידה גדול ( )meta-dataכפי שנדרש
בהפעלת שיטות כמו הערכה אקולוגית מיידית.)Veling, 2016( 5
נתונים אלה יכולים לסייע ביצירת מודלים חישוביים מדויקים
יותר לחישוב סיכויים לחלות במחלה.

פסיכיאטריה מותאמת אישית יכולה
לגרום להכללת התמחות בשיטות
אבחון וטיפול חדשות בתוך הכשרת
הרופאים הפסיכיאטרים
קבוצות הומוגניות יותר של חולים בסכיזופרניה ,ורק מעטים
מהם בדקו את ההשפעה בגישת החלוקה האקראית של חולים
לביקורת וניסוי (.)Umbricht et al., 2014
באופן מובהק יש לצאת מתוך הקופסה ,ולפתח אסטרטגיות
ושיטות אחרות למחקר על מחלות פסיכיאטריות בכלל ועל
סכיזופרניה בפרט .נכון להיום ,הידע לגבי המחלה מועט,
ואינו מאפשר פיתוח של מודלים לחישוב הסיכון לחלות.
גישה אפשרית אחרת היא ליצור תת-קבוצות המבוססות על
מנגנון ביולוגי משותף של תהליכים נוירולוגיים או של גורמים
אפשריים למחלה .לדוגמה ,סינדרום שבו קיים חסר בכרומוזום
 ,22שסימונו  ,22q11.2DSמשפיע על התפתחות מערכת העצבים,
והדבר מתבטא בתסמינים קליניים וקוגניטיביים מגוונים
מאוד .בקרב מבוגרים הנושאים את החסר קיימת אסוציאציה
של  40%לחלות בסכיזופרניה (וכן אסוציאציה למחלות
פסיכיאטריות נוספות) .גם ביטוי מחלת הסכיזופרניה בקרב
בעלי החסר  22q11.2DSהינו מגוון מאוד (.)Owen & Doherty, 2016
ועם זאת ,בעלי החסר  22q11.2DSיכולים להיות תת-קבוצה
הומוגנית ,יחסית ,משום שלכולם עשויים להיות גורמים דומים
למחלה ,היוצרים פיזיולוגיה דומה של המחלה ,בשונה מחולי
סכיזופרניה ,הנשלפים מהאוכלוסייה באופן אקראי .חדירות
החסר  22q11.2DSבקרב חולי סכיזופרניה היא  0.3%בלבד (Rees
 ,)et al., 2014ולכן מודלים חישוביים או טיפוליים המבוססים
על החסר יועילו ישירות רק במעט מאוד חולים .ועדיין מחקר
בחולים אלה יכול לסייע בפיתוח מודלים יעילים יותר לחישובי
סיכון ולבדיקת תגובה לסוגי טיפולים מסוימים .חיזוק לכך
התקבל מהעובדה שתאי עצב הנוצרים מתאי גזע עצביים

השביר שבו ננקטה גישה דומה של יצירת תת-קבוצה הומוגנית
על פי מנגנון ביולוגי (.)Hagerman et al., 2014

פסיכיאטריה מותאמת אישית יוצרת ,שלא בכוונה ,פרדוקס:
באופן היסטורי מחלות פסיכיאטריות מוגדרות כמחלות שאין
להן אטיולוגיה ,כלומר ,הגורם למחלה אינו ידוע .אומנם
קיימות מחלות שאינן פסיכיאטריות ,כמו סוכרת מסוג  ,2שבהן
הגורמים הסיבתיים למחלה – כלומר ,הסיבות לכך שסיכוייו
של אדם מסוים לפתח את המחלה גבוהים יותר מסיכויים
אלה באדם אחר – אינם ידועים במלואם; אך במחלות מסוג
זה ידועה הסיבה הפיזיולוגית הישירה .במחלות פסיכיאטריות,
לעומת זאת ,לא ידועים הגורמים למחלה כלל ,לא הישירים
ולא הסיבתיים .כאשר מתגלה מנגנון כזה עבור מחלה מסוימת,
קיימת נטייה להוציא אותה מתחום הפסיכיאטריה .כתוצאה
מכך ,פסיכיאטריה מותאמת אישית עשויה ליצור מצב רצוי
מאוד ,שבו הולכים ומתגלים המנגנונים הפיזיולוגיים הפגועים
במחלה ,כמו החסר  ,22q11.2DSאך המחלות מוצאות מתחום
טיפולם של פסיכיאטרים .כותבי המאמר טוענים שצריך למנוע
הוצאתן של המחלות מהתחום ,מפני שגם אם באופן היפותטי
תימצא האטיולוגיה של כל המחלות הפסיכיאטריות ,עדיין
יהיו גורמים סביבתיים ומגוון תסמינים קליניים התנהגותיים
וקוגניטיביים שיהיה צורך לתת להם מענה רפואי וטיפולי
מתחום ההתמחות הפסיכיאטרית .פסיכיאטריה מותאמת
אישית יכולה לגרום להכללת התמחות בשיטות אבחון וטיפול
חדשות בתוך הכשרת הרופאים הפסיכיאטרים ,ובתוך כך יהיה
אפשר להוציא את התחום מהחשיבה הדוגמטית שאפיינה אותו
כאשר ההתייחסות היחידה הייתה לתסמינים ,ולהנהיג התמחות
רב-תחומית.

4

לדוגמה ,error-related negativity ,פעילות יתר של מסלול עצבי באונה הפרונטלית בקרב חולי  ,OCDהקשור לאיתור טעויות ובקרה עליהן.

5

שיטות לאיסוף מידע לאבחון מחלות פסיכיאטריות שבהן החולים מדווחים על תחושותיהם ומעשיהם קרוב מאוד לאירוע שחוו ,ואף במהלכו,
לרבות טיפול במחלות אלה.
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