
  המחקר הרפואי אינו עומד למכירה

   מאת אבינוע� רכס

  

אחרי שני� שבה� האינטרסי� הכלכליי� של חברות התרופות גרמו להטיה 

החליטו עורכי העיתוני� הרפואיי� להשיב , ולהסתרה של תוצאות מחקרי�

  מלחמה

  

. וקבתיחסי הגומלי� בי� הרפואה לבי� חברות התרופות עומדי� כל העת תחת ביקורת ציבורית נ

הטענה השכיחה היא כי חברות אלה נוקטות דרכי פיתוי ותגמול כדי להשפיע על שיקול דעתו 

  .המקצועי של הרופא הבודד ולהטותו כ� שישתמש דווקא בתרופה מתוצרתה ולא באחרת

עולמית של הרפואה האקדמית �מרתק וחשוב פי כמה הוא העימות המתפתח בי� ההנהגה הכלל

שאותו מנהיגי� עורכי העיתוני� הרפואיי� החשובי� , מאבק זה. כולהלבי� תעשיית התרופות 

המעצב את החלטותיה� המקצועיות של מאות אלפי , נועד להג� על טוהר המידע הרפואי, ביותר

  .רופאי� בעול� כולו

  

כל ידיעה על הצלחתה של , שבו מתקיימת זרימה חופשית ומיידית של ידע רפואי, בעיד� הדיגיטלי

כל . ה או כישלונה עשויה להביא לשינוי מיידי באופ� שבו מטפלי� הרופאי� בחוליה�תרופה חדש

מהל� כזה עשוי ג� להביא לרווח כלכלי עצו� או לגרו� להפסד צורב לחברת התרופות הנוגעת 

המתרחשת , ירידה של מאות מיליוני דולרי� בערכה הכספי של חברת תרופות. לאותו פרסו�

אי� זה מפתיע לכ� כי ש� . היא כיו� חיזיו� שכיח, לי על אחד ממוצריהשעות ספורות מפרסו� שלי

  .לעתי� בכל מחיר, שאותו מנסות חברות התרופות להטות לטובת�, המשחק עתה הוא מידע

 הוצאת עתק �פיתוח תרופה חדשה נמש� כעשר שני� ועלותו הממוצעת מתקרבת למיליארד דולר 

האינטרסי� הכלכליי� הטמוני� בכל . � לעמוד בהלאומיות מסוגלות כיו�שרק חברות ענק רב

, מה תעשה חברת התרופות בתוצאות שליליות של ניסוי בתרופה חדשה. תרופה ה� לפיכ� עצומי�

הא� תמצא את היושר הנדרש לפרס� אות� ברבי� או אולי תעדי� ? שאותו מימנה מכספה

  ?להסתיר� מציבור הרופאי�

  

ת הפרסומי� של מחקרי� רפואיי� הראו בבירור כי לניסוי עבודות מחקר רבות שבדקו את מדיניו

וכי , "שלילי"לחברת התרופות יש סיכוי טוב פי שלושה להגיע לפרסו� בהשוואה לניסוי " חיובי"

. להגיע לדפוס" שלילי"הוא רק מחצית הזמ� הנדרש למאמר " חיובי"הזמ� הנדרש לפרסו� מאמר 

הסיכוי , של המחקר הרפואי הוא בתעשיית התרופותעבודות אחרות הראו כי כאשר מקור המימו� 

לחברת התרופות גדול פי ארבעה בהשוואה לעבודות מחקר שמקור " חיובית"להפיק תוצאה 

  .בסוכנויות ממשלתיות, לדוגמה, המימו� שלה� הוא

  

מטרידי� פי כמה ה� ניסיונות מתועדי� של חברות תרופות למנוע מחוקרי� להביא לידיעת 

. וזאת באמצעות איומי� משפטיי�, שלילי וסכנות אפשריות של תרופות ניסיוניותהציבור מידע 

באחד המקרי� איימה חברת תרופות על מוסד אקדמי שבו עבדה חוקרת שיצאה נגד חברת 



כמה מצער היה . כי תפסיק באופ� מיידי וגור� לתת מענקי מחקר לאוניברסיטה כולה, התרופות

 התייצבה האוניברסיטה לצד חברת התרופות וא� פירסמה ,משיקולי� כלכליי�, לראות כיצד

, הפרה ביודעי� הסכ� חתו� ע� חברת התרופות, מצדה, החוקרת. ח חקירה שקרי נגד החוקרת"דו

היא עשתה זאת משו� שמצפונה חייב . שבו התחייבה לשמור על סודיות התוצאות של המחקר

ת שאות� זיהתה בשימוש בתרופת אותה להזהיר את ציבור הרופאי� מפני הסכנות האפשריו

רק עיתונות אמיצה שחשפה את הפרשה הצליחה לשמור על מעמדה של החוקרת והביאה . המחקר

  .של הנהלת האוניברסיטה וחברת התרופות, בבושת פני�, לנסיגה

  

במקרה אחר איימה חברת תרופות על מחלקת השיווק של עיתו� מפורס� בהפסקה מלאה של 

באותו עיתו� א� זה יפרס� מאמר שמתח ביקורת על יעילותה של תרופה קניית עמודי פרסו� 

 מיליארד דולר בשנה �8די לציי� כי תרופה זו נמכרת בכ.  ידי אותה חברההמשווקת על, מסוימת

, עור� העיתו� נכנע לאנשי השיווק. כדי להבי� את עוצמת הכוחות הכלכליי� שפעלו במקרה זה

הפרשה התפרסמה לאחר זמ� קצר בעיתו� אחר וגרמה מבוכה רבה . ומאמר הביקורת לא ראה אור

  .לכל המעורבי� בה

  

יווי ומוטה של תוצאות המחקר הרפואי בכיוו� הרצוי לחברות התרופות מעוות את דיווח סלקט

מצב זה פוגע ג� בהתחייבות האתית . הידע הרפואי ומונע יצירת מדיניות טיפול אובייקטיווית

החולי� יודעי� כי ה� מסכני� את . והמוסרית כלפי החולי� שהשתתפו באות� ניסויי� קליניי�

. טרואיסטית המכוונת לשיפור הידע והטיפול הרפואי בחולי� אחרי�בריאות� מתו� גישה אל

 �מול סיכו� זה חייבת להישמר התחייבות נגדית של החוקרי� כלפי החולי� שהשתתפו בניסויי� 

  .לנהל את המחקר הרפואי ביושר על פי כל כללי האתיקה הרפואית

  

יתוני� הרפואיי� הגדולי� הראשוני� לזהות את הסכנה לחופש האקדמי הרפואי היו עורכי הע

החלו , שבה� גברה ההשפעה של חברות התרופות באופ� בלתי סביר, �90 בתו� שנות ה. בעול�

 פירס� עור� העיתו� הרפואי היוקרתי 2000במאי . עורכי העיתוני� הרפואיי� להשיב מלחמה

הא�  "מאמר מערכת נרגש שאותו הכתיר בש�, "New England Journal of Medicine", ביותר

עור� העיתו� קרא להג� בדחיפות על החופש האקדמי של " ?הרפואה האקדמית עומדת למכירה

בניסיו� לשמר את אמו� , כשנה לאחר מכ�. הרופאי� מול כוחה הגובר של תעשיית התרופות

פירס� איגוד העורכי� של העיתוני� הרפואיי� המובילי� , הציבור ברפואה האקדמית

?)ICMJE? (ה יתקבלו מעתה לפרסו� רק מאמרי� שמחבריה� יצהירו על כל ניגוד שלפי, הודעה

ענייני� אפשרי שיש לה� מול חברת התרופות ועל כל האינטרסי� הכלכליי� החבויי� שיש לה� 

עוד נדרשו החוקרי� להצהיר כי היתה לה� גישה חופשית לכלל המידע . בהקשר לתרופת המחקר

  .ה� חופש אקדמי מלא בפרסומוהרפואי של הניסוי ולעיבודו וכי נית� ל

  

 הודיע העיתו� הבריטי הוותיק 2004החמרה זו במדיניות הפרסומי� לא היתה מספקת ובינואר 

"Lancet "ג� את , ע� כל בקשה לפרסו� של ניסוי רפואי, כי הוא דורש מעתה לקבל לידיו

ג� ,  החוקרי�הפרוטוקול המקורי של הניסוי ואת חוזה ההתקשרות בי� חברת התרופות לרופאי�

באחד המקרי� פסלו עורכי כתב העת את פרסומו של מאמר . א� עברו שני� אחדות מתחילתו



משו� שבחוזה נאמר כי פרסו� תוצאות המחקר מותנה בהסכמת חברת התרופות כדי לפסול 

  .אותו מפרסו�

הצעד האחרו� במאבק זה בא מצד איגוד . המאבק על עצמאות הרפואה האקדמית טר� הוכרע

שהודיע באחרונה כי הוא מוסי� ומחמיר את מדיניות הפרסו� של , רכי העיתוני� הרפואיי�עו

 ביולי השנה רישו� מוקד� של כל ניסוי �1על פי ההנחיות החדשות יידרש החל מ. ניסויי� קליניי�

. נגיש לציבור ללא כל תמורה, הרישו� ייעשה באתר דיגיטלי. קליני כתנאי הכרחי לפרסומו בעתיד

, למהות הטיפול הנבדק,  יכיל בי� היתר מידע הנוגע לזהות המחלה העומדת ביסוד הניסויהאתר

שקיפות מלאה כזאת תמנע בעתיד . היקפו וזהות הגור� המסחרי המממ� את הניסוי, מטרותיו

  ".שלילי"הסתרה של מידע רפואי 

ואי על ידי גורמי� עורכי העיתוני� הרפואיי� מאמיני� כי בכ� יימנע עיוות מכוו� של המידע הרפ

בכ� פועלי� העורכי� ג� על פי ההתחייבות האתית כלפי החולי� המשתתפי� . בעלי עניי�

  .שאת אמונו ה� מבקשי� לרכוש מחדש, בניסויי� אלה ולטובת כלל הציבור

ר הלשכה לאתיקה של ההסתדרות "ויו" הדסה"הכותב הוא פרופסור לנוירולוגיה בבית החולי� 

  הרפואית בישראל
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