
686

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 11  •  נובמבר 2017מאמרים

הקדמה
לסוגי  בהשוואה  יותר  גבוה  הריאה  מסרטן  הנפטרים  מספר 
סרטן אחרים בישראל ובעולם ]2,1[. כאלפיים חולי סרטן ריאה 
נפטרים  כ–1,600  בכל שנה, מהם  בישראל  לראשונה  מאובחנים 
בישראל.  הסרטנית  התמותה  לשליש  אחראי  הריאה  סרטן   .]1[
שאתות מסוג Non-Small Cell Lung Cancerנ)NSCLC( הן מגוונות 
משמעותי.  טיפולי  אתגר  ומציבות   ]3[ גנטית  מבחינה  ביותר 
מישלבי  על  נסמך  ה–2000  שנות  לאמצע  עד  המערכתי  הטיפול 

]4[. במהלך העשור האחרון, חל  כימותרפיה על בסיס פלטינום 
של  והגנטיים  המולקולאריים  המנגנונים  בהבנת  ניכר  שיפור 
 Driver( שאתות הריאה, ובהתאם גילוי מגוון מוטציות משפעלות
ובשגשוגה.   )Tumor( השאת  בהתפתחות  המעורבות   )mutations
מונח זה, הקרוי "התמכרות לאונקוגן" )oncogene addiction(, הוצג 

על ידי Weinstein כבר בשנת 2002 ]5[.
פרדיגמת הטיפול החדשה מתבססת על אפיון מולקולארי 
של השאת ועל טיפול נקודתי במוטציות הניתנות לחסימה 
]9-6[. בשיעור של 64%-75% מהשאתות קיימת מוטציה אחת 

 התרומה הקלינית לביצוע ריצוף גנומי נרחב 
בחולי סרטן הריאה 

רקע: במהלך העשור האחרון חל שיפור ניכר בהבנת המסלולים של התא המשפיעים על 
התפתחותן של שאתות הריאה )Lung tumors(. התקדמות זו הובילה לגילוי מגוון מוטציות 
משפעלות הניתנות לחסימה נקודתית על ידי טיפול תרופתי מכוון־מטרה. טיפול מסוג 
זה מאריך משמעותית את הישרדות החולים ומשפר את איכות חייהם. כשני שלישים 
משאתות האדנוקרצינומה נושאות מוטציות משפעלות, הכוללות שינויים גנטיים נוספים 
 .ALKו־ )EGFR( בעלי יעדי טיפול נוספים מלבד הגנים המקובלים כיום לבירור מולקולארי
 Next-Generation( לאחרונה, מבדקים חדשניים המבוססים על טכנולוגיות ריצוף גנומי נרחב
Sequencing( מאפשרים לאתר יותר מוטציות עם פוטנציאל פעולה בהשוואה לשיטות 
האבחון המולקולארי הסטנדרטיות המבוססות על אתרי אבחון ממוקדים. עם זאת, 

ההשפעה הקלינית של איתור רחב של המסלולים אינה ברורה.
מטרות: המטרה המרכזית של המחקר היא לכמת את תרומתו בפועל של ריצוף גנומי 
נרחב לשינוי האסטרטגיה הטיפולית בסרטן הריאה, בהתחשב במבדקים הקליניים שבוצעו 

בהתאם להחלטת הרופא המטפל.
שיטות מחקר: נתונים נאספו מתיקים של 50 חולי סרטן ריאה, אשר עברו מבדקי ריצוף 
נרחב משנת 2011 ואילך, ומצויים במעקב השירות לסרטן הריאה במרכז דוידוף לסרטן. 
הריצופים הנרחבים בוצעו באמצעות טכנולוגיית Illumina HiSeq 2000 על ידי שימוש בהרכב 
)פאנל( רחב מבוסס Hybrid capture, הדוגם באופן מלא אקסונים של מאות גנים ועשרות 

אינטרונים המעורבים בפתוגנזה של סרטן.
תוצאות: מתוך 46 מטופלים שעמדו בתנאי ההכללה, נמצאה מוטציה מניעה )אחת או 
יותר( ב־39 חולים )84.8%( ושינוי החלטה טיפולית התקבל ב־21 חולים )45.7%(. מתוכם, 
15 מטופלים )37.5%( היו שליליים בבירור מולקולארי סטנדרטי וזכו לשינוי טיפולי שלא 
היה מתקבל אילולא הייתה מתבצעת בדיקת ריצוף העומק. הגנים השכיחים ביותר שכללו 
 RET10.9%( ו־( STK11 ,)13%( ALK ,)19.6%( KRAS ,)26.1%( EGFR שינויים גנטיים הם
)8.7%(. הריצופים הנרחבים איפשר לאבחן עשרה מטופלים כנשאי שינויים גנטיים בגנים 
ALK או EGFR, וזאת לאחר שאובחנו באופן שגוי כשליליים במבדקים מולקולאריים אחרים.

דיון: תוצאותינו מדגישות את החשיבות של אפיון מולקולארי באמצעות ריצוף עמוק 
כבדיקה אבחונית בחולים הלוקים בסרטן ריאה מתקדם. יש להמשיך ולהעריך את כלי ריצוף 
העומק בהשוואה לשיטות אחרות במחקרים גדולים יותר, אקראיים ומבוקרים. שאיפתנו 
היא, שבמרכז רפואי רבין יהיה ריצוף גנומי נרחב חלק מהאבחון השגרתי ויהווה בסיס 

להכוונה טיפולית מיטבית. 
מסקנות: ריצוף גנומי נרחב מאפשר איתור ברמת דיוק גבוהה של מוטציות משפעלות 
במרבית חולי סרטן הריאה בישראל שנבדקו במחקרנו. במדגם זה, ביצוע מבדקים 

מולקולאריים עמוקים הוביל לשינוי החלטה טיפולית בכמחצית מהחולים. 

סרטן ריאה; רפואה מותאמת אישית; ריצוף גנטי עמוק; אפיון מולקולארי; טיפול מכוון מטרה; מוטציות משפעלות.
.Non-small cell lung cancer; Precision/personalized Medicine; Next-generation sequencing; Targeted therapy; Driver mutations
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תרשים 1: 
הרכב אוכלוסיית מחקר. מתוך 50 מטופלים שעברו בירור בריצוף נרחב, נכללו 46 
חולים מתקדמים עם סרטן ריאה של תאי אפיתל, כפי שמפורט בפרק התוצאות. 

מתוכם, 28 מטופלים עברו בירור מולקולארי מלא טרם הריצוף הנרחב (קבוצה 
א'). שבעה מטופלים עברו בירור מולקולארי לגן EGFR בלבד טרם ריצוף הנרחב 

(קבוצה ב'), ו–11 מטופלים לא עברו בירור מולקולארי סטנדרטי כלל וניגשו ישירות 
לביצוע הריצוף הנרחב כבדיקה ראשונה (קבוצה ג'). מתוך קבוצה ג', שישה מטופלים 

אותרו למוטציות סטנדרטיות בגנים EGFR ו–ALK (המאותרות גם באמצעי הבירור 
המולקולארי הרגילים). שיעורי השינוי הטיפולי שהתקבלו מפורטים עבור כל קבוצה

n

קבוצה א': 
בוצע בירור EGFR סטנדרטי 
בוצע בירור ALK סטנדרטי 

(n=28)

איתור מוטציה משפעלת 
 עם יעד לטיפול 
 ממוקד = 89.3% 

(n=25/28)

שינוי טיפול = 46.4% 
(n=13/28)

 שינוי טיפול = 28.6% 
 (n=2/7)

שינוי טיפול = 54.5% 
(n=6/11)

איתור מוטציה משפעלת 
 עם יעד לטיפול 
 ממוקד = 71.4% 

 (n=5/7)

איתור מוטציה משפעלת 
עם יעד לטיפול ממוקד = 

 n= 6–ב) (n=9/11) 81.8% 
 מוטציה סטנדרטית 

(ALK/EGFR–ב

קבוצה ב':
בוצע בירור EGFR סטנדרטי 

לא בוצע בירור ALK סטנדרטי 
(n=7)

קבוצה ג':
 לא בוצע בירור 
מולקולארי בסיסי 

(n=11)

50 מטופלים
בוצע בירור ריצוף עמוק רחב 

שינוי טיפול* = 45.7%
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ALK EGFR

ALK EGFR
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Illumina MiSeq

תרשים 2: 
 .(n=46) מוטציות משפעלות ברות–טיפול כפי שמופו בריצוף נרחב. בתרשים א� ניתן לראות את שכיחות המוטציות בקבוצת המחקר

בתרשים ב� מפורטת היארעות המוטציות בסיווג לשתי קבוצות: באדום - מוטציות מכלל המטופלים שנכללו (n=46), ובסגול - מוטציות 
מכלל המטופלים שנכללו בניכוי המוטציות הסטנדרטיות שהתגלו בשישה מטופלים שעברו ריצוף נרחב בלבד. הקבוצה הסגולה מייצגת 

את מספר המוטציות שהתגלו באופן בלעדי בריצוף נרחב, שלא היו מאותרות אלמלא בוצעה בדיקה זו

3 or more actionable muts 4.3%

9 8 7 6 5 4 3 210 01

KRAS ACTIONABLE
EGFR SENSITIZING
STK11
ALK REARRANGEMENT
RET FUSION
EGFR OTHER
ERBB2
PIK3CA
ALK INTRON
BRAF
TET2
ROS1 REARRANGEMENT
MET AMPLIFICATION
ERBB3
BRCA2
NF1
NF2
NRAS
AKT3
AKT1
MITF
FLT
JAK2

בא ALK intron 4.3%

ALK rearrangement 4.3%

EGFR sensitizing 10.9%

MET Amplification 2.2%

EGFR Other 4.3%

ERBB2 2.2%

NRAS 2.2%
ROS1 Rearrangement 2.2%

KRAS Actionable 8.7%

NF1 2.2%BRCA2 2.2%

2 Actionable 
Muts 28.3%

None 15.2%

RET Fusion 6.5%

 64 (חציון) 
טווח: 20-83

גיל בעת קביעת אבחנה (שנים)

(n=37) 80.4%
(n=8) 17.4%

(n=1) 2.2%

שלב מחלה בעת קביעת אבחנה
 IV
 III

 II או I

(n=18) 39.1%
(n=28) 60.9%

מין
גבר

אישה
(n=21) 45.7%
(n=23) 50%

35 שנות חפיסה
(n=2) 4.3%

סטטוס עישון
לעולם לא עישן

קיימת היסטוריית עישון (ממוצע שנות חפיסה)
מידע חסר

(n=20) 43.5%
(n=9) 19.6%
(n=2) 4.3%
(n=1) 2.2%

(n=14) 30.4%

מוצא
אשכנזי

לא אשכנזי
מוצא מעורב 

לא יהודי
מידע חסר

(n=37) 80.4%
(n=9) 19.6%

היסטוריה של סרטן קודם מסוג אחר
לא
כן

(n=41) 89.1%
(n=1) 2.2%

(n=2) 4.35%
(n=2) 4.35%

פתולוגיית השאת
אדנוקרצינומה

קרצינומת אפיתל קשקשי
שאת נירואנדוקרינית

(Large Cell, Mixed) קרצינומה מסוג אחר

טבלה 1:
מאפיינים דמוגרפיים, קליניים והיסטופתולוגיים של קבוצת 

המחקר (46 משתתפים). 4 משתתפים הוצאו מהמחקר כפי 
שמתואר בפרק התוצאות
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מס� 
נבדק

מין 
הנבדק

גיל בעת 
האבחנה

סטטוס 
עישון 

בעת 
האבחנה 

(מס� שנות 
חפיסה)

 Stage
בעת 

האבחנה
מס� 

מוטציות
 ALK
.Rear

 ALK
Intron

 EGFR -
.Sens

 EGFR -
OtherKRAS

 RET
 FusionBRAFNF1ERBB2ROS1AKT1

 MET
*VariantJAK2FLT1

טיפול 
מכוון

מטרה

 מס� 
קווי 

טיפול 
קודמים

1M44 ללא עישוןIV1XCrizotinib1
2F38ללא עישוןIV1XCrizotinib0
3M60 עישון (לא

ידוע)
IV2XXGefitinib0

4F73 ללא עישוןIIIA1XErlotinib1
5F68 ללא עישוןIV1XAfatinib2
6F65 ללא עישוןIV1XErlotinib0
7F63 עישון

(80 שנות 
חפיסה)

IV2XXErlotinib2

8F56 ללא עישוןIV1XTrastuzumab1
9M65 עישון

(17 שנות 
חפיסה)

IV2XXTrastuzumab1

10F72 עישון
(55 שנות 

חפיסה)

IV2XXAfatinib0

11F48 עישון
(20 שנות 

חפיסה)

IV1XCabozantinib0

12F72 עישון
(כ–10 שנות 

חפיסה)

IV1XCabozantinib2

13M55 עישון
(20 שנות 

חפיסה)

IV1XCrizotinib1

14M74 עישון
(30 שנות 

חפיסה)

IV1XEverolimus2

15F34 ללא עישוןIV1XCrizotinib1
16F20 ללא עישוןIIIB1XCrizotinib0
17F26 ללא עישוןIV1XCrizotinib0
18F75 ללא עישוןIV3X**XXCrizotinib0
19F83 ללא עישוןIV1XErlotinib0
20F53 ללא עישוןIV1XErlotinib0
21F65 ללא עישוןIV2XXErlotinib0

טבלה 2:
מאפיינים דמוגרפיים, גנטיים וקליניים בחולים שהועברו לטיפול מכוון מטרה על פי המוטציה המשפעלת (21 מטופלים מתוך 46, 45.7%).

באפור מסומנת קבוצה א', בירוק קבוצה ב' ובאדום קבוצה ג' כפי שמתוארות באיור 1

.MET Crizotinib . MET
Sensitizing EGFR

ALK EGFR

EGFR EGFR Sensitizing

ALK
ALK EML

EGFR ALK
EGFR

ALK Sensitizing

EGFR ALK

n

EGFR ALK
n

Afatinib Gefitinib Erlotinib EGFR
ALK Crizotinib

Cabozantinib ROS MET
Trastuzumab RET

HER ERBB
NF Everolimus

EGFR
n ALK
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n
n
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n
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התגובה החיסונית לזיהומים בפטריה קנדידה

כרוניקה

זיהומים בפטריות הם אתגר למערכת החיסון, מאחר שהן 
מסוגלות לשנות את צורתן ואת האנטיגנים המוצגים על גביהם 

בהתאם לשינוי בתנאי הסביבה. 
וארמה וחב' (Sci Immunol 2017;2:eaam8834) חקרו את 
התגובה של מערכת החיסון הראשונית לפטריה קנדידה אלביקנס. 
פטריה זו מסוגלת לעבור מהופעת תאים בודדים דמויי שמרים, 
לצורה של קורים חוטיים ככל שמתמשך הזיהום. החוקרים 
מצאו כי אנזים מסוים, קנדידליזין – חלבון הקשור עם הופעת 

הקורים ונחשב גורם אלימות – שימש אות מצוקה ששיפעל את 
תגובת מערכת החיסון. זני פטריה חסרי קנדידליזין, גרמו נזק 
מיקטי (מזערי) לתאי אפיתל, ושיפעלו תגובה חזקה מלווה של 
אינטרליקין 17. החוקרים מסכמים כי התגובה של מערכת החיסון 
הראשונית לפטריה זו מונהגת של ידי סינרגיה בין נזק תאי הנגרם 
על ידי קנדידליזין, שמועצם על ידי אינטרליקין 17 המלבה את 

הדלקת.
איתן ישראלי 




