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לכובע שלי שתי פינות :הרופא כמטפל וחוקר
תקציר:

הרופא–החוקר מהווה דמות מפתח בהתקדמות הרפואה המודרנית .רופאים רבים
מעורבים בתחום של הניסוי הקליני ,בין אם לצורך המחקר הטהור ובין אם כשותפים
לתוכניות הפיתוח של מוצרים ניסיוניים  -תרופה או אביזר .ניסוי קליני הוא מחקר
שיטתי ומבוקר של התערבויות רפואיות בבני אדם ,שמטרתו היא להשיב על שאלות
מדעיות ייחודיות ,כפי שהוגדרו במטרות ובשיטות המחקר [.]1
בסקירה זו מסוכמים ההבדלים בין רופא–מטפל לרופא–חוקר ,ומובאים היתרונות
הגלומים בהשתתפות בניסויים קליניים כרופאים–חוקרים.

מילות מפתח:

ניסויים קליניים; רופא־חוקר; מקצוענות רפואית; .CTrials
.Clinical trials; Physician-researcher; Medical professionalism; CTrials
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הקדמה
קיים שוני בין עבודת הרופא הקלאסית כמאבחן וכמטפל לבין עבודתו
כרופא–חוקר; השוני נובע ממערכת כללים נוספת המופעלת על
הרופא בעבודתו כחוקר והמחייבת הכשרה מתאימה .בעוד שהרופא
המטפל פועל בסביבה הטבעית של המערכת הרפואית בה הוא עובד,
הרי שהרופא החוקר פועל תחת מערכת נוספת של כללים ,לעיתים
מלאכותיים ,הבאים לבודד משתנים שונים בעלי משמעות במחקר [,]5-2
לדוגמא :תת אוכלוסיות של חולים ,תחום מוגדר של מדדים כמו לחץ
דם או קצב לב ,מימצאי בדיקות מעבדה כמו רמת המוגלובין או נוכחות
נוגדנים מסוימים ,טיפול תרופתי קודם לתחילת המחקר וכדו' .מערכת
כללים זו יוצרת את התשתית לאיסוף הנתונים הרלבנטיים ולניתוח
בעל ערך של נתונים אלה ,כך שתוצאות המחקר תהיינה משמעותיות
וניתן יהיה להפיק מהן תועלת להמשכו.
המחקר/הניסוי הקליני הוא אחד מהתחומים הפתוחים בפני
רופאים .במהלכו ,נבחנים באופן ישיר נבדקים ו/או נאספים נתונים,
מתוך מטרה לענות על שאלה מדעית או רפואית .נושאים אפשריים
לבדיקה כזו במסגרת המחקר כוללים בטיחות או הטבה פוטנציאלית
מטיפול רפואי כמו תרופה או אביזר רפואי .המטרות במחקר כזה
הן לשפר טיפול קיים ,לאבחן מחלות ולמנוע אותן ,ולתרום להבנת
האטיולוגיה והפתוגנזה של המחלות הנחקרות [.]8-6
בסקירה זו אנו דנים במחקר הקליני ,במיוחד זה הנעשה לפיתוח
מוצרים רפואיים (תרופה או אביזר) .מערכת הכללים הנוספת שאליה
מחויב הרופא–חוקר במחקר קליני היא סדרת הדרישות שקבעה
הוועידה הבינלאומית להרמוניזציה ,ה־International Conference on
 )ICH( Harmonizationובראשה הנוהל להליכים קליניים נאותים (GCP
 ,]9[ )- Good Clinical Practiceהמכתיב סטנדרטים להתנהלות המחקר
הקליני .במסמך זה מוגדרים בין היתר תחומי אחריותו של הרופא–
חוקר .כללים נוספים שאליהם מחויב הרופא–חוקר הם במסגרת
רגולציות מקומיות.

נתונים ודיון

2

העיסוק במחקר הוא טבעי לכל רופא ומשלים את עבודתו הקלינית [.]10
הצורך להבין תהליכים גורמי מחלה ובמקביל את מנגנוני הפעולה של
התרופות המשפיעות על גורמים אלה הוא לרוב צורך יסודי באישיותו של
הרופא .היכולת של הרופא כפרט ,לתרום מידע חדש ואובייקטיבי בהבנת
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שולה רבין
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1פיזיו־לוגיק בע"מ ,CTrials ,העמותה לקידום מחקר,
מדע ורפואה בישראל
2פרמה קליניקל ס.א.ג ( )2003בע"מ
 ,CTrials3העמותה לקידום מחקר ,מדע ורפואה בישראל
4היחידה לסוכרת ,מרכז רפואי וולפסון

גורמים המשפיעים על מחלה מסוימת או בשיפור דרכי הטיפול בה,
החיפוש המתמיד אחר תרופה יותר מועילה ויעילה ,הבנת אופן פעולת
התרופה ,חשיפת השפעות הלוואי ,שיעורי הצלחת הריפוי וכדומה  -כל
אלה מהווים הוכחה לנכונותו של הרופא לדחוף את מקצועיותו צעד אחד
קדימה [ .]11רופא–חוקר עשוי לעסוק במחקר יסוד במעבדה  -פעילות
ששונה במהותה מעבודתו הטיפולית ,אשר במהלכה הוא מתבסס על
מיומנויות טכניות ומבסס אותן .אולם עיסוק של הרופא–החוקר במחקר
קליני משתלב באופן מיטבי עם פעילותו הטיפולית [.]7

אוכלוסיית הרופאים
חוקרים במחקר קליני כוללים חוקרים–יוזמים (אשר יוזמים,
מתכננים ומבצעים את מחקריהם) ,כמו גם כאלה הלוקחים חלק
במחקר שיוזם על ידי חברות מסחריות (חברות התרופות ,המכשור
הרפואי ואחרות) .מהיבט המימון ,עיקר ההשקעה במחקרים קליניים
מקורו באותן חברות מסחריות [ .]13,12,7ההתפתחות המהירה של
תרופות ,טיפולים ומכשור בעולם הרפואה ,הביאה לעלייה ניכרת
במספר החברות המפתחות ובמספר המחקרים הקליניים המתבצעים
במסגרת פיתוח מוצרים אלה [.]18-14,12

בעידן הנוכחי
החידושים והאפשרויות הנפתחות לטיפול במחלות שנחשבו עד
כה לחשוכות מרפא הם רבים .אולם בפועל ,היכולת להגיע לאותם
טיפולים היא נחלתם של מעטים .אחת הדרכים לאפשר טיפולים
חדשניים היא הטיפול במסגרת מחקר קליני [.]19
ישראל נחשבת כיום למקום מבוקש לביצוע מחקרים קליניים [,]7
בזכות הרמה הגבוהה של מוסדות הרפואה והסגל הרפואי ,היכולת
הגבוהה לגייס חולים למחקר ולשמור על מעקב רציף עם חולים אלה,
ובשל אופייה הייחודי כמדינה עם אוכלוסייה מגוונת ,מרכזים רפואיים
גדולים ויכולת מעקב אחר החולים (מרבית האזרחים חברי אחת
מקופות החולים) הנכללים במחקר.
בישראל פועלים רופאים רבים הנחשבים "מעצבי דעה" (Opinion
 )leadersבתחומם ,ברמה בינלאומית  -המהווים גורם משיכה משמעותי
לביצוע המחקרים בישראל .לפי פרסומי משרד הבריאות לגבי שנת
 ,2011סך כל ההכנסות ממחקרים קליניים של בתי החולים בישראל
קליניים היו  313מיליון  ,]20[ ₪לעומת  282מיליון  ₪בשנת .]21[ 2010
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מעורבות של רופא מטפל (בבית חולים ,בקהילה ,במסגרות אחרות)
במחקר קליני מחייבת אותו ללמד את נהלי ה־ ,9 GCPלאמץ אותם
ולהבטיח עבודת מחקר על פי הסטנדרטים הבינלאומיים [.]10,8,7
עבודת המחקר כרוכה לרוב גם במאמץ מעבר למסגרת דרישות העבודה
השגרתיות ,כתוצאה מההיענות למסגרת הדרישות הנוספת שתוארה .יחד
עם זאת ,מרובים היתרונות לרופא–חוקר הנוטל חלק פעיל בניסוי קליני:
א .היכולת להיחשף ,בזמן אמת ,לפיתוחים החדשניים ביותר בעולם
הרפואי (תרופות ,טיפולים ,מכשור ,עזרים ,שיטת אבחון וכדו'):
הרפואה מתקדמת בקצב מהיר ולא תמיד פשוט לרופא לשמור על
ידע מעודכן [ .]22מסגרת ההשתתפות בניסוי קליני תומכת ברופא–
החוקר בהקשר הזה.
ב .היכולת להעניק לחולים טיפול שאינו בר השגה עבורם ,בין אם לא
אושר ובין אם הוא אינו כלול בסל הבריאות ,במסגרת מחקר קליני [.]23
ג .הזרמת תקציבים נוספים למחלקה לצורך הצטיידות ,השתלמויות
וצרכים נוספים.
בהקשר זה עלולה להתעורר דילמה אתית :כיצד תשפיע פעילותו
של הרופא–חוקר במחקר של חברה מסחרית על פעילותו ושיקול
דעתו כרופא חסר פניות .באופן טבעי מעורר קשר כזה חשש לניגוד
עניינים ,הן לגבי המוצר הנחקר והן לגבי מוצרים אחרים של אותה
חברה .זוהי שאלה העולה בכל מקרה של קשר בין חברות פרמצבטיות
לבין רופאים ומתועדת היטב בספרות [ .]24על פי מחקרם של
ניסהולץ־גנות וחב' [ ,]25הדעה הרווחת היא כי אין נזק לחולה בקשר
הזה .יתר על כן ,בתוך הוויית המחקר הקליני ,אם קיימים קשרים
נוספים בין הרופא–חוקר לחברה המממנת ,הם מתועדים במסמכי
המחקר ובטופס ההסכמה ,וכך שקופים לרשויות הרגולטוריות
ולמשתתפים.
ד .ולא פחות חשוב :להשפיע על פיתוח עולם הרפואה לטובת הכלל
ולהיות חלק ממנו.
ההחלטה להשתתף כחוקר במחקר קליני מסחרי מתוארת על ידי Lader
וחב' [ ]5כתהליך רב שלבי:
•פניית החברה המפתחת או נציגיה לרופא ,להשתתף במחקר קליני
•בחינה האם שאלת המחקר לגיטימית? האם "נוח" לרופא (החוקר
הפוטנציאלי) עם שאלת המחקר והאם המחקר מעמיד את החולה
בסכנה בשלב כלשהו.
•האם יש לרופא ולעמיתיו רקע מתאים לביצוע המחקר.
•האם יוכל הרופא לגייס מספיק חולים מתאימים למחקר.
•האם יש לצוות המחקר את משאבי הזמן הדרושים לבצע את
המחקר (לפגוש את החולים ,לבצע את הבדיקות הנדרשות ,למלא
את חוברות הנתונים ,לדווח את הדיווחים הנדרשים וכדו').
•האם יש מקום מתאים וציוד נדרש לביצוע המחקר.
•האם ההסכם הכספי מכסה את כל ההוצאות ואין הוצאות
בלתי צפויות שלא הובאו בחשבון .האם החזר ההוצאות המוצע
למשתתף הגיוני ועונה על כללי האתיקה.
•האם כחוקר ראשי נשקלו כל השיקולים המעורבים בביצוע המחקר.
•ההסכמה להשתתפות במחקר  -תחת כללי ועדת הלסינקי המוסדית.
חברות העוסקות בפיתוח תרופות וציוד רפואי וחברות המנהלות את
המחקרים הקליניים עבורן ),)Contract Research Organizations, CROs
מנסות בהתמדה להרחיב ולרענן את שורות קהילת הרופאים–החוקרים
[ ,]26על ידי גיוס רופאים נוספים כשותפים הלוקחים חלק בתחום
מרתק זה.

דיון וסיכום
עקב הסינרגיזם הברור בין העיסוק ברפואה למחקר הקליני ,יש לעודד
רופאים לעסוק במחקר קליני באיכות גבוהה [ .]7הצטרפות לקהילה

המתרחבת של רופאים–חוקרים כרוכה אומנם בתוספת מאמץ ,אך
מביאה להתפתחות ולסיפוק מקצועי השונים מאלה הנחווים בעבודת
היומיום .נוסף לאפשרות להציע לחולה העומד מול הרופא את
הפיתוחים האחרונים בתחום הטיפול במחלתו ,ניתנת לו כאיש מקצוע
הזכות להיות מעורב ולהשפיע על עתידם של חולים פוטנציאליים
רבים ברחבי העולם בעתיד  -במשמעות המילולית הפשוטה ביותר
של אמירה זו .אנו קוראים לרופאים
המטפלים לא להסתפק בעשייה ˆ ˆקיים שוני בין עבודת הרופא
הקלאסית כמאבחן וכמטפל
הקלינית בלבד ,אלא גם ליטול חלק
לבין עבודתו כרופא–חוקר;
בתחום המחקר הקליני ככובע נוסף
בפעילויותיהם המקצועיות.
השוני נובע ממערכת כללים
עמותה
הוקמה
בסוף שנת 2008
נוספת המופעלת על
),
w
w
w
.
ctrials
. org . il ( CTrials
הרופא בעבודתו כחוקר
הצדדים
כל
את
המאגדת בתוכה
המחייבת הכשרה מתאימה.
השותפים במערך המחקרים
הקליניים בישראל  -החל מרופאים ˆ ˆמעורבות של רופא מטפל (בבית
חולים ,בקהילה ,במסגרות
וצוותים בבתי החולים ונציגי ועדות
אחרות) במחקר הקליני מחייבת
הלסינקי ,המשך בחברות התרופות
והמכשור הרפואי ,וכלה בצוותים
לרוב מאמץ מעבר למסגרת
המנטרים וחברות ה– CROהתומכות
דרישות העבודה השגרתיות; עם
באמצעות מתן שירותי תכנון וביצוע
זאת ,יש בכך לא מעט יתרונות.
מחקרים .העמותה קיבלה את ברכת
משרד הבריאות ונמצאת בקשר ˆ ˆהצטרפות לקהילה המתרחבת של
רופאים–חוקרים כרוכה אומנם
רציף עם האגפים השונים במשרד
בתוספת מאמץ ,אך מביאה
האחראים על תחום המחקרים
להתפתחות ולסיפוק מקצועי
הקליניים בישראל .העמותה פועלת
במישורים רבים לקידום פעילות
השונים מעבודת היומיום .בנוסף
המחקר הקליני בישראל ולהעלאת
לאפשרות להציע לחולה את
רמתו  -תוך שמירה מרבית על
הפיתוחים האחרונים בתחום
הזכויות והאינטרסים של הנבדקים
הטיפול במחלתו ,ניתנת לרופא
הנכללים במחקר ואמינות הנתונים.
המטפל אפשרות להיות מעורב
בין פעולותיה  -יוזמה לבניית תבנית
ולהשפיע על עתידם של חולים
אחידה לנוהלי ועדות הלסינקי בבתי
פוטנציאליים רבים ברחבי העולם.
החולים ,יוזמה להתאמת מערך
המסמכים האלקטרוני של התיקים הרפואיים בבתי החולים לדרישות
רגולטוריות בינלאומיות במחקרים קליניים ,פתיחת מאגר שאלות
ותשובות לעוסקים במחקרים קליניים בישראל ,רפורמה בשיטת
האישור של ניסויים קליניים בישראל וכדומה.
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