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 ההרצאה:  תקצירלהלן 

מטרתו של התחום הזה היא לשפר את מער' הבריאות. כמות המידע הקליני והרפואי כיום היא 

עצומה; מידע רב מתחומים שונים, למשל בנושא סרטן, תרופות, וכן מידע על חולים. בעשרות השנים 

 big dataבתחום של ובשנים האחרונות יש מיקוד  evidence-basedהאחרונות המחקר הוא 

evidence-based למשל, ניסיונות לערוך קלסיפיקציה של פציינטים, בחינה של מחלות ושל יעילות .

תרופתית. ניסיונות אלו אמורים לעזור לנו בקבלת החלטות רפואיות. המחקר בתחום משלב אנשים 

נים בריבוי שלבים, הרפואה, מדעי הבריאות, ביולוגיה, ועוד. המחקרים מאופיימתחום המחשבים, 

 –: א. איסוף מידע, לפעמים ממספר מקורות, ב. הגדרת קריטריוני הכללה, ג. בחירת המדדים בהם

features generation ד. החלטה מהי התוצאה הנבחנת )למשל, שיעור תמותה במחלקה, או הסיכוי ,

 לחלות בסכרת(, ה. פיתוח מודל, ו. בחינת המודל.  

 

מחקרים, הראשון עסק בתחום של קביעת נורמות תלויות אוכלוסייה לבדיקות בהרצאה תוארו שני 

(. תוצאות הבדיקות הן בסיס לקבלת החלטות population specific reference rangeמעבדה )

(, ומעבדות קובעות לעצמן טווח נורמה normal rangeרפואיות. למרבית הבדיקות יש טווח נורמה )

ת, שמטיבן הן מוגבלות. יתר על כן, במרבית המעבדות לא שומרים נתונים לפי הספרות או לפי דגימו

דמוגרפיים, ולא בטוח שטווחי הנורמה שנקבעו, אכן מייצגים את האוכלוסיה. במחקר הנוכחי נדגמו 

בריאים )למשל, אנשים שהגיעו למרכז הרפואי  11,000-כמיליון מטופלים מבוגרים, מתוכם נבחרו כ

בדיקות נפוצות, תוך הפרדה של גברים ונשים,  50-(. נבדקו תוצאותיהן של כלצורך תרומת איברים

המרכזיים הוגדרו כטווח הרפרנס(. השוו את הערכים שהתקבלו  95%והסרת ערכים קיצוניים )

במספר שיטות, וכצפוי, עבור חלק מן הבדיקות נמצאו פערים משמעותיים )"רעש"(, כך שלא תמיד 

התברר שיש בדיקות שהן ספציפיות לאוכלוסייה. למשל, ערכי תאים. טווח הנורמה המוגדר אכן מ

 אמריקאיים לעומת לבנים. -קריאטינין גבוהות יותר בקרב אפרו

בחנו את הקשר בין ממצא זה לבין הקליניקה במחקר רטרוספקטיבי. קריאטינין הוא מדד של תפקודי 

מטופלים עם ערך  –היתה חיובית  כיליה, בדקו האם הערכים יכולים לנבא כשל כילייתי, והתשובה

 גבוה בבדיקה, היו בסיכוי גבוה יותר לכשל כלייתי. 

בשלב הבא, ניתחו את הממצאים של כלל המדגם )חולים ובריאים( עבור מספר בדיקות, תוך שימוש 

(. הניחו כי המוצא השונה משפיע על SIREבמספר מודלים, עם משתנים כמו מגדר, גיל, ומוצא אתני )

הבדיקה. נמצא כי המודל שכלל את כל המשתנים היה המדויק ביותר, וניבא את התוצאות בצורה 

הטובה ביותר. לאנשים בקבוצות שונות, עם ערכי בדיקה דומים, יש ניבוי שונה לגבי התוצאה. ומכאן, 

 SIRE specificישנן בדיקות מעבדה שעבורן כדאי להגדיר טווח נורמה לקבוצות שונות באוכלוסיה )

range (, כך יהיה להן ניבוי טוב יותר. קבוצות המיעוטים )שעד כה הנורמות שלהן היו אלו של

 האוכלוסיה הכללית( ייתרמו מכך. 

 

המחקר השני שתואר עסק בחיזוי דימום יתר בניתוחים, מצב מסכן חיים שכיום אינו ניתן לחיזוי. 

זמן ניתוח. לניתוחים שונים יש מטרת המחקר היתה לבנות מודל שיצליח לחזות דימום יתר ב

הסתברות שונה לדימום יתר. במחקר נבחרו מספר ניתוחים שבהם יש נטיה לדימום יתר, ונבנו מספר 

מודלים תוך התחשבות במשתנים דמוגרפיים )מין, גיל, עישון(, מדדים פיזיולוגיים )לחץ דם(, הערכת 

יו כמה דם המטופל איבד, הבדלים נפח הדם, ובדיקות מעבדה שונות. התוצאות שבהן התמקדו ה

ניסו לבנות מודל שיכלול את בהמוגלובין לפני ואחרי הניתוח, עירויי דם, והערכה קלינית של הדימום. 



ועוד. כיום מנסים  BMIכל המשתנים הללו. מדדים שנמצאו כמנבאים דימום יתר היו דופק, גיל, 

   להטמיע את המודל לחדרי הניתוח. 

 

  


