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מאת מערכת אי-מד

Precision) הנשיא אובמה הציג בנאום "מצב האומה" האחרון שלו בינואר 2015 את תכניתו לקידום הרפואה המותאמת אישית

Medicine ) באמצעות פעילויות מחקר ואחרות, ולצורך כך גם נבנתה הצעת תקציב בסך של 215 מיל' $ לשנת 2016 .  נראה שלתכנית זו

יזכה אובמה לתמיכה מ-2 המפלגות בקונגרס.

בין הפרויקטים המתוכננים להתבצע במסגרת התכנית לקידום הרפואה המותאמת אישית כלול גם מחקר שיכלול קבוצת מעקב של 1

מיליון מטופלים שתאפשר קבלת נתונים ארוכי טווח. באמצעות מחקר זה, ושימוש בפרויקט הגינום הכוונה ליצור תכנית מחקרית רחבת

היקף שתעודד גישות לרפואה מותאמת אישית, תבחן אותם ולבסוף תעשה בהם שימוש בכדי לבנות עדויות מוכחות ומדריך קליני יישומי.

בנושא. NEJM-כך מסביר ד"ר קולינס, אשר גם פרסם מאמר מערכת ב

בקשת הנשיא כוללת גם 130 מיל' $ עבור משרד הבריאות לטובת פיתוח קבוצת עוקבה ו-70 מיל' $ למכון הלאומי לסרטן במטרה ליצור

FDA-ביומרקרים גנומיים וסמנים אבחנתיים ופרוגנוסטיים בנוסף לטיפולים מותאמים אישית. ההצעה כוללת גם 10 מיל' $ לטובת ה

במטרה לסייע בפיתוח מדיניות שתאפשר סקירה אפקטיבית ומהירה של רצפים גנטיים.

קבוצת העוקבה שתמנה 1 מיליון מטופלים תשמש בכדי לחקור את כל המחלות, אך המיקוד יהיה בסרטן. ההתמקדות בסרטן היא טבעית

מכיוון שזאת המחלה הנמצאת בשלב המתקדם והמוביל של רפואה מותאמת אישית. הנתונים שייאספו במסגרת מחקר העוקבה יכללו

מידע רפואי ופרופיל מיקרוביומי, סביבתי ומידע אודות אורח חיים, לרבות גם מידע שיתקבל ממכשור רפואי אישי וחיישנים.  

מאגר המידע יהיה נגיש לחוקרים שיימצאו כמתאימים וכנראה שגם ניתן יהיה לעשות בו שימוש ע"י התעשייה הפרמצבטית, הטכנולוגית

והאבחנתית.

התוצאות הראשונות של מחקר העוקבה יהיו בתחום הפרמקוגנומיקה - היינו מציאת התרופה הנכונה במינון הנמוך לאדם הנכון, ולבחון

זאת בפועל.  ד"ר קולינס מציין שעד כה ה-FDA אישר כבר כ-100 תרופות שההתוויה שלהן כוללת בדיקות DNA לפני השימוש, דבר שלא

נעשה בפועל כיום בגלל מגבלות ובעיות לוגיסטיות.  לדעת קולינס מאגר המידע שיוקם עבור 1 מיליון אנשים יהיה מסוגל לספק מידע כזה

שיאפשר לרופא לבחור על בסיס פרופיל גנטי את התרופה הנכונה לחולה הספציפי.

לכתבה במדסקייפ

NEJM , January 30, 2015 DOI: 10.1056/NEJMp1500523-למאמר ב

הערת המערכת: לפני כמה ימים דיווחנו על כוונת אובמה להשקיע ב"מלחמה" בעמידות לאנטיביוטיקה סך של 1.2 מיליארד $ ... אצלנו,

למרות שאנו לקראת בחירות ,  הרושם הוא  שמפלגה כלשהי מהמפלגות המתמודדות מציגה איזושהי תכנית או יוזמה רפואית/בריאותית

משמעותית, כך שקשה לצפות למהלכים מהסוג הזה, ונראה שגם לא לרפורמות משמעותיות בתחום הבריאות...
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מידע נוסף לעיונך

כתבות בנושאים דומים

לקראת פרסום המלצות ועדת סל הבריאות: ניתן לצפות כאן בכל סיכומי הדיונים

מס' המבוטחים הכולל בשב''ן עלה ב-2.2% ב-2020 ל-7.02 מיליון נפש, כ-77.4% מכלל
המבוטחים בכל הקופות

אות שר הבריאות למקדמי זכויות במערכת הבריאות לשנת 2021 הוענק לחמישה ארגונים
בקטגוריות שונות

(Cureus) ?מה בין הנקה ובין הסיכון לאסתמה בילדות

(MedRxiv מתוך אתר) ALS בטוח ונסבל היטב בחולים עם Ropinirole-טיפול ב

מנהל המזון והתרופות האמריקאי אישר את מתן Tarpeyo להפחתת פרוטאינוריה בחולים עם
(FDA-מתוך הודעת ה) IgA Nephropathy

Medidata הפכה לחברה הראשונה המציעה פלטפורמה משולבת ומאובטחת מקצה לקצה
לביזור ניסויים קליניים
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מדו''ח הניסויים בבעלי חיים ל-2020 בישראל עולה כי 98% מהניסויים בוצעו במכרסמים,
דגים ותרנגולות (הודעת משרד הבריאות)

מחקר: הזיכרון הקצר של עולם המדע הביא לפערי ידע בהתמודדות עם התפרצות מגיפות
נגיפיות כמו הקורונה (אונ' בן גוריון)
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