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 בפסיכיאטריה" פרמקוגנטיים "קיטים  -נייר עמדה של איגוד הפסיכיאטריה בישראל בנושא

פרופ' יואב כהן, פרופ' פרופ' מרק וייזר, דר' ליאור גרינבאום, פרופ' דורון גוטהלף )יו"ר(, חברי הוועדה: 

 . ז, דר' שירלי פורטוגזעלרר, דר' רויטל עמי מיןבני

 

 

 ופות פסיכיאטריותה לטפול בתרלניבוי תגובחשיבות איתור מדדים 

הטפול בתרופות פסיכיאטריות כיום מתבסס על ניסוי וטעייה כשאין בידינו מדדים מעבדתיים או אחרים שיכולים  

בפסיכיאטריה, כמו במקצועות אחרים  לסייע בניבוי של תגובה מיטבית של פרט מסוים לתרופה מסוימת. 

מותאמת אישית', כלומר להתאים את התרופה  פשרו  'רפואהסמנים אשר יאלנו שיהיו  אנו שואפיםברפואה, 

הכוונה היא הן לחיזוי תגובה טיפולית מיטבית, והן   על סמך מדדים אישיים שלו.מסויים  למטופל הטובה ביותר 

 לחיזוי מועדות לתופעות לוואי שונות, שחלקן עלולות להיות חמורות.  

עור ההפוגה תחת טפול תרופתי בהפרעות יפתי שכן שנבאים לתגובה לטפול תרומלאיתור  יש חשיבות רבה 

פסיכיאטריות הוא נמוך יחסית. למשל, נמצא שרק שליש מבעלי דיכאון יגיעו להפוגה בתסמינים לאחר הטפול 

ת  כאון מקבוצוילאחר ניסיונות תרופתיים רבים עם תרופות נוגדות דגם . (Gaynes 20009)נוגד דכאון הראשון 

 . (Gaynes 20009)לא מגיעים להפוגה בתסמינים  לדיכאוןליש מהמטופלים ן שניהישונות ושילובים ב

מיטבית לתרופות   טיפוליתאחת השיטות המרכזיות כיום לפתח מדדים של רפואה מותאמת אישית לניבוי תגובה 

השוק של הבדיקות י. פול תרופתיהמנבאים תגובה לט  גנטייםזיהוי ווריאנטים   -הן בדיקות פרמקוגנטיות

מיליארד דולר כשנתח  7-המחזור העולמי היה כ 2015צא בעלייה מתמדת. בשנת מקוגנטיות ברפואה נמהפר

 ,Research and Markets), אחרי אונקולוגיה 2-השוק של בדיקות פרמקוגנטיות בפסיכיאטריה היה במקום ה

2017). 

 

 ת ופות פסיכיאטריולבין תגובה לתר גנטייםהמידע האמפירי שהצטבר בנוגע לצימוד בין וריאנטים 

שנה האחרונות ומספרם עולה באופן מהיר ומוביל   20-ים בפסיכיאטריה נערכים בי מחקרים פרמקוגנט

המחקרים  אם זאת, יש להסתייג ולומר כי קיימות בעיות מתודולוגיות במרבית . רבלהצטברות מידע אמפירי  

פליקציה  י ההערכה והיעדר מחקרי רבל, שונות בתוצאים ובדרכגהפרמקוגנטיים, ובכללן מספר משתתפים מו

בגנים   ןפול היים לתגובה לטיעד כה העדויות המוצקות ביותר לקשר בין וריאנטים גנטעצמאיים לרוב הממצאים. 

. (Zeier et al. 2019)ובטפול בדיכאון  (P450 ,CYPטוכרומים ים )גנים המקודדים למערכת הציפרמקוקינטי

ת הפעילות, רמב  אשר נבדלים ביניהם ים ל היווצרות חלבוניםרמ גו CYP-ם במערכת היהוריאנטים הגנטי
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ובשל כך גורמים להבדלים בין אנשים  - (rapid vs. poor metabolizers) בדרגת הפינוי של התרופותובהתאם 

והתגובה לנוגדי   CYP2D6ל. לדוגמא הקשר בין וריאנטים של גנים של פויעור התגובה לטיבשבתופעות לוואי ו

במאמרי סקירה בהתאם לקריטריונים   -1A -רמת וודאות אמפירית גבוההבוקסמין ופרוקסטין הוכח בדכאון פלו

א הקשר י. דוגמא אחרת הPharma Genetic Knowledge Base (Zeier et al. 2019) (PharmGKB)-של ה

וא ברמת  ם השג ,טלופרם וסרטרליןיכאון ציוהתגובה לתרופות נוגדות הד CYP2C19בין וריאנטים של גנים של 

 HLAהווריאנט ממצא אמפירי חזק נוסף הוא הקשר שנמצא בין . 1A (Zeier et al. 2019)וודאות אמפירית של 

B*1502  וסיכון לStevens Johnson בטפול בקרבמזפין באנשים ממוצא   ונקרוליזיס אפידרמלית טוקסית

 (Ferrell BP and McLeod, 2008)אסיאתי 

חלבונים  גנים שמקודדים לים )יגנים פרמקודינמדכאון  לבין -התגובה לנוגדין קיימות עדויות גם לקשר בי

אם כי ברמת וודאות אמפירית   ,(אנזימים מוחייםל רצפטורים וללמשל  ,הקשורים במנגנון הפעולה של התרופה

און והתגובה לנוגד דכ, SLC6A4, לסרוטונין הקשר בין ווריאנטים של הגן לטרנספורטר ,נמוכה יותר. לדוגמא

 .2A  (Zeier et al. 2019)-ברמת וודאות בינונית  ציטלופרם היא

רעות פסיכיאטריות  הפתגובה לטפול תרופתי בל  גנטייםלגבי הקשר בין ווריאנטים  אמפירי מידע הצטבר גם 

נמוכה מאשר המידע אך ברמת וודאות  וריכוז  והפרעת קשבת כגון סכיזופרניה, הפרעות חרדה, אחרו

 תרופות נוגדות דכאון. ל בנוגעצטבר רי שההאמפי הפרמקוגנטי 

לבין תגובה לטפול בפסיכיאטריה דומה לזו של  גנטייםלציין שרמת העדויות המחקריות לקשר בין וריאנטים  יש 

 ) CPICThe Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium(® ,-אונקולוגיה וזאת לפי ה

PharmGKB Level of Evidence 

 

 גנטית פרמקויקה ת בדערכו

ים )בין בודדים לעשרות(.  טייגנ וריאנטים משלבות מידע המתקבל מבדיקה של מספר  גנטיתפרמקוערכות בדיקה 

עשרות ערכות מסחריות כאלו מיוצרות ומשווקות על ידי חברות שונות ברחבי העולם. הערכות נבדלות ביניהן 

וריאנטים  בדיקות שונות בודקות  ,קים את אותו גןשר בוד גם כא הנבדקיםוהוריאנטים במספר ובזהות של הגנים 

יש אלגוריתם ייחודי, המשלב את המידע שמתקבל מבדיקה זו, ואשר  מסחרית . כמו כן, לכל ערכה שונים שלו

מוביל להמלצות בהתאם. ההמלצות ניתנות בדרך כלל לגבי רמת הזהירות שיש לנקוט בשימוש בתרופות שונות,  

ות רבה. באופן דומה ישנן ערכות או לנקוט זהיר מסוימתש כרגיל, לנקוט זהירות ונעות מהמלצה להשתמ

 המספקות תחזית לגבי יעילות הטיפול בתרופות שונות או לגבי תופעות לוואי.  
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פרסמו תוצאות של   4חברות מחקרים הבודקים את יעילות הערכות שהן משווקות, מתוכן   5עד היום פרסמו 

 – double blind randomized controlled trialsכפולי סמיות )מחקרים מבוקרים אקראיים 

RCTs)(Bradley et al. 2018; Greden et al. 2019; Perez et al. 2017; Singh, 2015)  תוצאות מחקרים .

המחקרים נערכו במטופלים הסובלים  מרבית   אמורים להתפרסם בשנים הקרובות.נוספים הנערכים כיום 

רדה. הבדיקות נערכו לרוב בחולים קשים ועמידים לטיפול. מספר המשתתפים עמד על  מחומקצתם גם   מדיכאון

בדיקת הערכות ניתנו בהתאם לתוצאות המלצות לטיפול תרופתי  RCT. במחקרי RCTמאות בכל מחקר 

)השיוך לקבוצות נקבע באופן  לרופאים שטיפלו בקבוצת המחקר ולא ניתנו לרופאים שטיפלו בקבוצת הביקורת

. החולים היו עיוורים לגבי שייכותם לקבוצות, וכך גם המעריכים שבדקו את השיפור במצבם של (איאקר

החולים. בכל המחקרים נמצא כי שימוש בערכות על ידי הרופא המטפל הביא לשפור גדול יותר מבחינת תגובה  

על ידי הערכות הביאו   נולטיפול, אם כי לעיתים ההבדל מקבוצת הביקורת היה קטן יחסית. מילוי ההמלצות שנית

. דכאון קשה היה קשור תה נמוכה ואף גבוליתייסטית שלרוב היט, אולם בדרגת מובהקות סטלשפור גדול יותר

 (Rosenblat et al. 2018)בתגובה טובה יותר. 

  במטופליםמחקרים פתוחים תמכו בתוצאות אילו והראו גם דבקות גדולה יותר בטיפול וחיסכון בהוצאות 

. לא תמיד נמצא הבדל בשיעור תופעות (Rosenblat et al. 2018) הם השתמש בתוצאות הערכהשלשהרופא 

הלוואי בין הקבוצות ולא נערך מחקר שהשווה את היעילות של ערכה אחת מול אחרת. לא נערכו מחקרים  

 מבוקרים שאינם תלויים בחברות התרופות.

 

מפני שימוש  אזהרה   2018( הוציאה בנובמבר FDA-האמריקאית )היש לציין כי רשות המזון והתרופות 

עצמו מפרסם בעלונים של  FDAתמיכה בממצאי מחקר. יחד עם זאת ה  ןלהבתוצאות בדיקות גנטיות שאין  

 -ו CYP2D6תרופות רבות, חלק גדול מהן בשימוש בפסיכיאטריה, המלצות לגבי שימוש בבדיקת של הגנים 

CYP2C19לו. פות שריכוזן בדם מושפע מגנים אי, וזאת כדי להתאים מינון של תרו 

 

 

 מסקנות והמלצות

 

 )טיפול )פרמקודינמיקה קביעת מבחינת בפסיכיאטריה הגנטיות הבדיקות ערך .1
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ת כולן וריאנטים בגנים פרמקוקינטיים והערכות הפרמקוגנטיות המשווקות בישראל ובעולם כולל

ומספר משתנה של ווריאנטים בגנים פרמקודינמיים. ההמלצות אשר ניתנות לגבי בחירת הטיפול 

נטים אשר ת הווריאמתבססות על אלגוריתם פנימי, ייחודי לכל חברה, אשר לוקח בחשבון א

 מתמפורס הוריתם אינ. מידת ההשפעה של כל וריאנט בתוך האלגערכה הנבדקים באמצעות  אות

 על ידי החברות. 

ערכות מבחינת המלצות לבחירת טיפול נוגד דיכאון, קיימת עדות מחקרית לגבי מספר קטן של 

יות לשפר , עשואותה ערכהשההמלצות לבחירת תרופה המבוססות על הבדיקה עם פרמקוגנטיות 

 את תוצאות הטיפול. נדרשים יותר מחקרים כדי לבסס מסקנות אלו.

 טופלילפסיכיאטר המטפל במ ככלי עזרבערכות פרמקוגנטיות קובעים  שיש מקום להשתמש  אנו

הערכות לא יצרני ההמלצה של (. לשני ניסיונות תרופתיים מלאים לפחות ודיכאון עמיד )שלא הגיב

תקבל ללא שיקול דעת והיא צריכה להיות חלק ממכלול השיקולים שמביאים את הפסיכיאטר ת

נתמכת על ידי מחקרים מבוקרים.  ןשהיעילות שלה ערכותיש להעדיף סוים. לבחירה בטיפול מ

 ,או מטופלים עם מחלות פסיכיאטריות אחרות )כולל סכיזופרניה( לגבי מטופלים שאינם עמידים

עד אשר יצטברו עדויות משכנעות יותר לגבי בערכות פרמקוגנטיות על שימוש אין מקום להמליץ 

  יפול.ככלי עזר לקביעת ט ןיעילות

 

 )פרמקוקינטיקה (הטיפול מינון מבחינת הגנטיות הבדיקות ערך .2

 

, כדי להתאים CYP2C19 -ו CYP2D6קיימת הסכמה רחבה לגבי השימוש בבדיקות של הגנים 

קיימות המלצות . FDA-שריכוזן בדם מושפע מגנים אילו, כולל המלצות של המינון של תרופות 

-דכאון, תרופות אנטי-ריות )כולל מגוון תרופות נגדלהתאמת מינוני עשרות תרופות פסיכיאט

בדיקות אלו כיום ש, פסיכוטיות ומייצבי מצב רוח( לפי תוצאות בדיקות של שני גנים אלו. יש לציין

נכלל  CYP2C19 -ו CYP2D6מוצע. היות ומידע אודות ווריאנטים בגנים אינן נגישות לרופא המ

בערכות , אנו קובעים שיש מקום להשתמש יותערכות פרמקוגנטבתוצאות הבדיקות באמצעות 

שהגיבו בתופעות לוואי משמעותיות  במטופליםלפסיכיאטר המטפל  ככלי עזרפרמקוגנטיות 

 נתמכת על ידי מחקרים מבוקרים. ןשהיעילות שלה ערכותלמספר תרופות. יש להעדיף 

 .poor metabolizers vsפסיכיאטרים יכולים בין השאר להשתמש במידע המתקבל מהבדיקה )

rapid metabolizers שתינתן על , שלא תמיד יהיו זהות להמלצה קליניות ( כדי להגיע למסקנות

 ידי יצרני הערכה. 
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ת גנטיות לחולל שינוי ערכוהשל  ןיש בכוחלאור התקדמות המדעית בתחום סבורה הועדה כי 

יאטרי באמצעות טיפול תרופתי מותאם אישי אשר ישפר יעילות מרחיק לכת בטיפול הפסיכ

רים נוספים בתחום הדיכאון קלהגיע למטרה זו יש צורך במחקרים מבוויקטין תופעות לוואי. כדי 

 עד היום.מבוקרים מחקרים די ובמצבים פסיכיאטריים אחרים בהם לא בוצעו 

 

 

 בייעוץ גנטילחייב היעדר צורך  .4

המידע הגנטי המאפשר מתן ייעוץ גנטי לרופא מומחה בתחום מומחיותו,  בשלב זה, ובהתאם לחוק

יכוז הנושא הפרמקוגנטי בתחום הפסיכיאטריה )כפי שגם מתבצע בתחום אנו ממליצים כי ר

האונקולוגיה, לדוגמא( יהיה בידי הרופא הפסיכיאטר המטפל אשר הפנה לביצוע הבדיקות. 

לייעוץ  הצדקה קלינית להפנות לחול עליו, ואין האחריות לפירוש התוצאות והסברן למטופל ת

הפסיכיאטר יוכל להסתייע בגנטיקאי רפואי מוסמך,   . בנוסף לטיפול הפסיכיאטרי גנטי פורמלי

קה של פרמקוגנטי -מסמך זה בלבד ההנחיה מתייחסת לנושאלציין שהלפי צורך ולפי שיקול דעתו. 

במקרים של  לפני תכנון ילודה במשפחהיעוץ כגון יגנטי יעוץ סוגיות תרופות פסיכיאטריות. ב

 , מומלץ להפנות לייעוץ גנטי על ידי רופא גנטיקאי.אוטיזם או עיכוב התפתחותי
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