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לקוחות יקרים,

שיפורים טכנולוגיים ופריצות דרך משמעותיות, מביאים 
לכך שלא ירחק היום בו ניתן יהיה להתאים לכל חולה 

את הטיפול היעיל ביותר ואולי אף למנוע התפרצות 
מחלה בזכות בדיקות יחודיות.

שינויים אילו יהפכו את הרפואה יעילה וטובה יותר, אבל 
גם יקרה הרבה יותר.

רכזנו עבורכם את המידע העדכני והחיוני ביותר 
בתחום,אני בטוח שתמצאו את המידע מועיל ומעניין.

בשמי ובשם כל צוות החברה, אני מאחל לכל לקוחותינו 
וידידינו, שנה טובה, בריאות ואריכות חיים! 

שלכם, עו"ד עמוס והבה

ספטמבר 2017
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מהי רפואה מותאמת אישית?
אנו חיים בעידן של "פרסונליזציה"- התאמה אישית.

מתאימים לנו תכנים, מוצרים ושירותים. זה קיים באינטרנט, בחינוך, בתקשורת ואפילו באביזרים לבית.

והביולוגיה  הגנטי  האבחון  בתחום  לאחרונה  שאירעו  משמעותיות  דרך  ופריצות  טכנולוגיים  שיפורים 
המולקולרית מאפשרים כיום גם רפואה מותאמת אישית והבנה טובה יותר של מחלות, דרכי הטיפול בהן 

ומניעתן.

לאור חדשנות מתמדת בתחום זה, לא רחוק היום בו ניתן יהיה להתאים לכל חולה את הטיפול היעיל ביותר 
למחלתו, באמצעות בדיקה אחת ואולי אף למנוע התפרצות מחלה מסוימת בזכות בדיקה אחרת.

שינויים אילו ברפואה יהפכו את הרפואה יעילה יותר, טובה יותר, מאריכת חיים יותר אבל גם יקרה הרבה 
יותר. אף מדינה בעולם לא מצליחה ולא תצליח לממן את מלוא עלויות הבריאות של הטכנולוגיה הרפואית 
המתקדמת. לכן אין ברירה אלא להצטייד בביטוח בריאות פרטי, טוב איכותי, כזה שמבטיח שהטכנולוגיה 

הרפואית המתקדמת תכוסה תמיד!

מה משמעות הרפואה המותאמת אישית בכל הקשור לאבחון 
וטיפול במחלת הסרטן?

לרפואה מותאמת אישית ישנה הגדרה רחבה והגדרה ממוקדת.

בהגדרתה הרחבה, רפואה מותאמת אישית היא האפשרות שלה המטפלים להחליט על טיפול אונקולוגי 
רקע, מצבו  הקליני, מחלות  גילו, מצבו   – למגוון אספקטים חשובים של המטופל  התייחסות  תוך  כולל, 
המשפחתי, הפסיכולוגי והכלכלי של המטופל, ובתוך כל זה להכניס למשוואה גם את הנתונים הגנטיים 

שלו ושל מחלתו.

בהגדרתה הממוקדת, השיטה מאפשרת ,באמצעות טכנולוגיות מעבדתיות מתקדמות, לאבחן את הגידול 
ברמה הגנומית, ובהתאם לפרופיל הגנטי הייחודי של הגידול , לנסות ולאתר טיפולים המתאימים במיוחד 
למחלתו הספציפית של הנבדק, כשהכוונה היא לטיפולים בעלי יעילות מרבית ורעילות מינימאלית למטופל.

בדיקות גנומיות הם חלק מגישה חדשנית ופורצת דרך, לפיה לכל מטופל ולכל מקרה סרטן יש מאפיינים 
ומנגנונים ברובד הגנטי והמולקולרי, הניתנים לבדיקה ואפיון ובהמשך התאמה של טיפול ספציפי המתאים 

למאפיינים שנמצאו. 

גישה זו מאפשרת  להבין מדוע שני מטופלים עם גידול באיבר זהה ובאותו שלב של המחלה, יכולים 
להגיב בצורה שונה לגמרי לאותו טיפול.

 

'בדיקות  במונח  חופף  קיים שימוש  רבות  פעמים 
בין  – כשנהוג להבחין  גנומיות'  ו'בדיקות  גנטיות' 
בדיקה גנטית לזיהוי מוטציה ספציפית בגן מסוים, 
שבה הרופא יודע מראש איזה גן הוא מבקש לבחון 
של  לסרטן  העתידי  הסיכון  קביעת  לצורך  הן   –
המטופל ובני משפחתו והן לצורך התאמת טיפול, 
גנים  כוללת למספר רב של  גנומית  לבין בדיקה 
המבוצעת במכשירים הסורקים את הגנום באופן 
טיפולים  להתאמת  מוטציות  זיהוי  לצורך  כולל, 

תרופתיים.

לטפל  תאפשר  אישית  המותאמת  הרפואה 
בחולה בצורה יעילה יותר, בשיעור הצלחה גבוה 
שלו  הנזק  שפוטנציאל  טיפול  ובעיקר,  יותר 
ותופעות הלוואי שלו קטנים משמעותית מטיפול 

בלתי ממוקד.
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בדיקות גנומיות
להתאמת הטיפול המיטבי לחולי סרטן

כמעט כל מקרה סרטן הוא תוצאה של שינויים גנטיים מזיקים )מוטציות( שאירעו בתאי גופנו. מרבית מקרי 
הסרטן נגרמים כתוצאה מפגמים גנטיים המופיעים ונרכשים במהלך החיים, בעוד חלק מהמקרים נגרמים 

כתוצאה מפגמים העוברים בהורשה.

בדיקות גנומיות הנערכות על רקמת הגידול הסרטני מסייעות לזהות את אותם שינויים גנטיים שהתחוללו 
אותם  את  לעכב  שיכול  טיפול  להתאים  ניתן  בדיקות,  אותן  על  בהסתמך  הגידול.   בתאי  הגנטי  בחומר 

שינויים בלתי רצויים ובכך לנטרל מנגנונים בסיסיים של המחלה.

 Foundation של חברת FoundationOne אחת מהבדיקות הגנומיות הקיימות היום בשוק היא בדיקת
Medicine, Inc.  חברת בת של חברת התרופות הבין לאומית "רוש".

בלמעלה  הגנטי  הרצף  את  רב  בדיוק  סורקת  זו  בדיקה 
מ-300 גנים הידועים בספרות המקצועית כקשורים לסרטן. 
כמו כן, עבור כל אחד מהגנים אלו נבדקים באופן מקיף כל 
השינויים האפשריים כדוגמת שברים, תוספות או החסרות 

של קטעים בדנ"א. 

לאחר מכן, בעזרת אלגוריתמים מתוחכמים מעריכים מה 
מחלת  את  שמחולל  'המנוע'  הוא  שנתגלו  השינויים  מכל 
הסרטן אצל אותו החולה, בוחנים את משמעותו ומצביעים 
על טיפולים ממוקדי מטרה שיוכלו לכבות את אותו 'מנוע'. 

מידע  על מאגר  זו מסתמך  כגון  בבדיקות  המידע המושג 
של  בדיקות  מתוך  ונאגר  החברה  בידי  נמצא  אשר  עצום 
המטפל  לרופא  מסייע  הוא  ולכן  חולים,  אלפי  עשרות 
ולהתאים  הסרטני,  הגידול  את  יותר  טובה  בצורה  לאפיין 

את הטיפול הנדרש על מנת לטפל בו.

למי מתאימה הבדיקה?
להוציא ממקור  ניתן  )גרורתית(, שאצלם  מפושטת  עם מחלה  למטופלים  מיועדת  כלל,  ,בדרך  הבדיקה 
המחלה רקמה סרטנית )ביופסיה(. בדרך כלל אלו מטופלים שמיצו את הטיפולים הסטנדרטים שידועים 
כיעילים ביותר למצבם ושמצויים במצב תפקודי טוב. בעתיד הנראה לעין תהפוך הבדיקה כבדיקת שגרה 

לכל חולה סרטן.

קבוצות נוספות של מטופלים עבורם יש מקום לשקול הפניה לבדיקות אלו כבר היום, הם מטופלים עם 
סוגי סרטן שאנו  וחולים עם  ידוע  לא  הגידולים שלהם  חולים שהמקור הראשוני של  נדירים,  סוגי סרטן 

מגדירים אגרסיביים, שעבורם אין טיפול סטנדרטי ברור.

ולמימוש  ליישום  וניתנת  רבות  בריאות  בפוליסות  כלולה   Foundation one שבדיקת  לדעת  חשוב 
באמצעותן.
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בדיקות גנטיות למניעת מחלות ושיפור איכות החיים:
לגורמים  ותגובה  למחלות  סיכון  בריאות,  פיסיות,  לתכונות  שלנו-האחראי  והייחודי  האישי  הקוד 
בדיקה  האדם.  הגנטי של  החומר  את  הבסיסים המרכיבים  זוגות  מיליארד  כ-3  בין  נמצא  שונים, 

גנטית מפענחת את הקוד הגנטי ויכולה לספק מידע והבנה טובה יותר על עצמך.

רבות.  מחלות  למנוע  שיכול  חשוב  מידע  לקבל  המאפשרות  גנטיות  בדיקות  בשוק  קיימות   היום 

חברת גנומיקס למשל מציעה מגוון בדיקות הנעשות מתאי רירית הפה ללא דקירה וללא כאב. 
 

בדיקת סקר גנטי למחלות תורשתיות:  בדיקה גנטית טרום הריון בשלב של תכנון המשפחה או 
בהריון, על מנת לאתר סמנים המצביעים על סיכון למחלות תורשתיות ומומים שונים בעובר.

נטייה  עקב  לממאירות  לנטייה  סמנים  מאתרת  לממאירות:  סיכון  להערכת  גנטי  סקר  בדיקת 
משפחתית גנטית.

בדיקת סקר גנטי להערכת הסיכון לפתח מחלות על רקע גנטי במהלך החיים: מאתרת סמנים 
לנטייה לפתח מצבים רפואיים ומחלות על רקע תורשתי, כגון- מחלות לב וכלי דם, מחלות הקשורות 

למערכת העצבית ועוד

בדיקת סקר גנטי להתאמה אישית של תרופות: מאתרת סמנים המאפשרים לרופא לקבוע מהו 
הטיפול התרופתי היעיל ביותר עבורך, מתוך שורה של תרופות אפשריות המתאימות לטיפול במצב 

בריאותי מסוים. 

בדיקת סקר גנטי לשליטה על משקל הגוף: סמנים המספקים מידע לגבי האופן בו המערך הגנטי 
שלך משפיע על המשקל - קצב חילוף חומרים, אחסון ושימוש באנרגיה, ספיגת שומנים ופחמימות 

במערכת העיכול והסיכון לפתח רמות יתר של כולסטרול. 
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רפואה מותאמת אישית בטיפול בטרשת נפוצה:
מדענים ישראלים איתרו גנים המשפיעים על תגובה של חולי טרשת נפוצה לתרופה קופקסון

קבוצת  מדענים ישראליים, מהטכניון, גילו  מאפיינים גנטיים האחראים לתגובה טובה של חולי טרשת 
נפוצה לתרופת הקופקסון. החוקרים גילו כי אצל חלק מחולי טרשת נפוצה קיימים שני גנים שנוכחותם 
מקושרת עם תגובה טובה לקופקסון ובעתיד הקרוב אפשר יהיה להשתמש בשיטה זו על מנת לדעת 
מראש מה הסיכוי שהטיפול התרופתי יסייע לחולה ואולי אף את המינונים המומלצים. זיהוי של תגובה 

לתרופה על רקע גנטי קיים היום בתרופות שונות, לרבות תרופות פסיכיאטריות ואחרות.

רפואה מותאמת אישית בתזונה, הבדלים משמעותיים 
בתגובות למזון בין אדם שונים:

מדענים במכון ויצמן גילו כי קיימים הבדלים גדולים באופן שבו מגיבים בני אדם שונים למזון. למשל 
אצל חלק מבני האדם מזונות מסוימים יעלו את רמות הסוכר בצורה דרמטית בשעה שאצל אחרים 
אותו המזון לא יביא כלל לעליה ברמת הסוכר בדם. התגובות השונות נובעות כנראה מהרכב חיידקי 
המעי של בני האדם השונים - תחום מחקר חדש ומתפתח מאוד. המשמעות הפרקטית היום יומית 
של הנושא היא האפשרות לכל אדם להתאים לעצמו את המזונות הבריאים לו לצורך מניעה ואולי אף 

לצורך החלמה ממחלות רבות.

רפואה מותאמת אישית גם בפסיכיאטריה?
נוירופרמג'ן בדיקה גנטית המיועדת למטופלים הנוטלים תרופות נוירופסיכיאטריות

לא פשוט להתאים תרופה פסיכיאטרית לאדם. זמן התגובה ארוך ויכול להמשך שבועיים שלושה ולא 
כל תרופה משפיעה בצורה טובה על כל חולה.

AB- חברת  ידי  על  שפותחה  גנטית  בדיקה  היא   )NEUROPHARMAGEN( נוירופרמג’ן 
Biotics, ומספקת מידע פרמקוגנטי עבור 52 תרופות הנמצאות בשימוש שגרתי בטיפול בהפרעות 

טיפול  בהתאמת  בך  המטפל  לרופא  לסייע  יכול  זה  מאבחון  המתקבל  המידע   . נוירופסיכיאטריות 
תרופתי בטוח ויעיל יותר עבורך.

איך נאסף המידע?
מאגרי מידע חדשים על מחלות וגנום האדם

במכון ויצמן פותחו לאחרונה שני מאגרי מידע עדכניים המכילים נתונים גנטיים על למעלה מעשרים 
מ-60  נתונים  משלב  המאגר  טיפוליות.  אופציות  לרבות  שלהם  הגנטיים  והמאפיינים  מחלות  אלף 
ביותר בעולם למטרות מחקר.   ונחשב לאחד המאגרים הרחבים  בין לאומיים מכל העולם  מאגרים 
אישית  המותאמת  הרפואה  בשיטת  המנחים  העקרונות  אחד  הוא  הזה  מהסוג  במאגרים  שימוש 
ובאמצעותו ניתן לזהות גידול או מחלה על בסיס גנטי ולהתאים לו מנתוני הביג דטה את הטיפול 

המתאים ביותר. 
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טכנולוגיה רפואית מתקדמת ורפואה מותאמת אישית - 
הבטחה או סכנה ?

מאת ד"ר אודי פרישמן

הגידול בתוחלת החיים הוא פועל יוצא מהתפתחות הטכנולוגיה הרפואית. חוסר היכולת של המדינות לממן 
את הגידול בעלויות הטכנולוגיה הרפואית יגדיל את פערי תוחלת החיים בין אוכלוסיות שונות. הגדלת הפערים 
בתוחלת החיים בין אוכלוסיות עלולה לגרום למהפכה חברתית.  לבעיה החמורה הזו יש למצוא פתרון מידי.

תוחלת החיים היא מדד מקובל  לבדיקת איכות הרפואה. זה לא המדד היחיד, ו/אולי המדויק ביותר אבל זה 
בהחלט מדד אובייקטיבי שמקובל להסתמך עליו על מנת לבדוק ולהשוות איכות שירותים רפואיים בתוך 

מדינות ובין מדינות.

כמו בישראל, גם בחלק גדול מהעולם אנו עדים לעליה בתוחלת החיים כאשר הסיבות העיקריות הן התקדמות 
הטכנולוגיה הרפואית מחד ושיפור בטיפול ביולדות ובילודים מאידך,  שהלכה למעשה גם הן מבטאות שיפור 

בטכנולוגיה רפואית. 

נמוכה  החיים  תוחלת  בהן  מדינות  גם  ישנן  החיים  בתוחלת  עליה  המדינות שמראות  לצד  כי  לזכור  חשוב 
משמעותית מהממוצע כמו אפגניסטן, תימן, פקיסטן ואחרות ויש אף מדינות  שמראות ירידה בתוחלת החיים. 

אבל, כנראה שהמציאות האמיתית בעייתית אף יותר - כאשר אנו בוחנים את תוחלת החיים בערים השונות 
בישראל, אנו מגלים שקיימים פערים משמעותיים בין ערים שונות.

בערים כמו רעננה, כפר סבא, רמת השרון ועוד תוחלת החיים גבוהה מהממוצע בישראל ובערים אחרות כמו 
רהט, חצור, רמלה, נצרת  ואחרות תוחלת החיים נמוכה בארבע שנים ויותר מהממוצע.  

בנתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, שבשנים האחרונות חלה עליה בתוחלת החיים  ניתן לראות  עוד 
בערים כמו רמת גן ותל אביב לעומת בני ברק וירושלים בהן לא נצפתה עליה כל שהיא.   

ישנם לא מעט גורמים שמשפיעים על תוחלת החיים אבל מוסכם שהגורם המרכזי הוא הזמינות לשירותים 
רפואיים ולטכנולוגיות רפואיות מתקדמות. 

הטכנולוגיה מתקדמת ומתפתחת בקצב מסחרר. פתוח הטכנולוגיות מביא לכך שתוחלת החיים עולה, דבר 
שמעלה את המוטיבציה הכלכלית של היזמים ואנשי העסקים להשקיע בפיתוח הטכנולוגיה, וכך כמו מעגל 
ובסוף היום התוצאה היא   יותר, תוחלת החיים עולה,  יותר, הטכנולוגיה מתקדמת  סגור, היזמים משקיעים 

שעלויות הבריאות מרקיעות שחקים.

במצב שנוצר לא מדינת ישראל ולא אף מדינה אחרת בעולם יכולה לשאת על עצמה את מלוא עלויות 
הבריאות הללו.

ורק על מנת לסבר את עינו של הקורא במעט נתונים, בישראל, בין השנים 2011 ועד 2016, התווסף לסל 
הבריאות מידי שנה סכום של 300 מיליון ₪ לטובת תרופות וטכנולוגיה רפואית. סכום זה מהווה 0.94% בלבד, 

מהיקף סל הבריאות בשנת  2011 ו 0.71% ב 2016, סכום זניח ללא צל של ספק.

כמו כן, ניתן לראות כי סך ההוצאה השנתית עבור כלל ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל )למעט תאונות 
אישיות(  עמדה בשנת  2003 על  2.6 מיליארד ₪ ובשנת 2016  זינקה ל   9.4  מיליארד ₪, גידול ב כ 261%. 

מתוך הסכום הכולל, בשנת 2012, רק 5% היה עבור  תביעות לתרופות ולטכנולוגיה רפואית מתקדמת בשעה 
שבשנת 2016 עמד סכום התביעות עבור תרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות כבר על 13%. 

רפואיות  וטכנולוגיות  תרופות  עבור   ₪ מיליון  כ-304   2012 בשנת  חסר  היה  הבריאות  במערכת  כלומר, 
מתקדמות בעוד שבשנת 2016  הסכום הנדרש למימון תרופות וטכנולוגיות מתקדמות עומד כבר על 1.09 
4 שנים גדל הצורך במימון  הנתון המרשים והמעניין שעומד מאחורי המספרים הוא שתוך   .₪ מיליארד 

לתרופות וטכנולוגיות רפואיות מתקדמות שמחוץ לסל הבריאות פי 3.6. 

חברות  ידי  על  בפועל  ומומנו  וטכנולוגיות  שאושרו  תרופת  עבור  רק תשלומים  הללו משקפים   הנתונים 
הביטוח  ,כך שבפועל התוצאה גבוהה בהרבה.

מה עושים? הרי ברור שככל שיגדל הצורך, יגדל הפער בתוחלת החיים בין ציבורים שונים בארץ ובעולם, 
תופעה שטומנת בחובה סכנה קיומית לשלומה של כל חברה.

האפשרות, שהשוק הפתוח של תרופות וטכנולוגיות יתמתן ואולי אף ייעצר כי לא יהיה מי שישלם, היא לא 
בשורה טובה לאנושות, וצריך לעשות הכול על מנת להימנע ממנה.

אחד הפתרונות האפשריים הוא להטיל על חברות התרופות והטכנולוגיה חובה לממן, על חשבונן, את אותם 
20-30% של אוכלוסייה חלשה שהסיכוי שתוכל לממן את הטיפולים המתקדמים ישירות או באמצעות ביטוח 

לא קיים.

בין  חיים  בתוחלת  ,יתרום להקטנת הפערים  הבריאות  השוויוניות במערכת  על  ישפיע  הזה  המס החברתי 
עשירים לעניים ויעמיד מיד שוק משמעותי לחברות ליישום הטיפולים שפתחו , כאשר נטל המימון האמיתי 

לחברות הללו קטן הרבה יותר אם בכלל קיים, כי גודל השוק המשלם בפועל לא ניפגע. 

לצד המהלך הזה יש צורך לעודד שימוש בביטוחי בריאות פרטיים בעיקר ביטוחים לתרופות וטכנולוגיות 
רפואיות מתקדמות כי כבר ברור לכולנו שהמדינה לבדה לא תוכל "לספק את הסחורה" וכמובן שכל האמור 

לעיל אינו סותר את המאמץ המתמשך הנדרש להגדלת תקציבי המדינה לטובת סל הבריאות. 


