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תקציר:

רקע :במהלך העשור האחרון חל שיפור ניכר בהבנת המסלולים של התא המשפיעים על
התפתחותן של שאתות הריאה ( .)Lung tumorsהתקדמות 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
בעלי יעדי טיפול נוספים מלבד הגנים המקובלים כיום לבירור מולקולארי ( )EGFRו־.ALK
לאחרונה ,מבדקים חדשניים המבוססים על טכנולוגיות ריצוף גנומי נרחב (Next-Generation
 )Sequencingמאפשרים 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  50חולי סרטן ריאה ,אשר עברו מבדקי ריצוף
נרחב משנת  2011ואילך ,ומצויים במעקב השירות לסרטן הריאה במרכז דוידוף לסרטן.
הריצופים הנרחבים בוצעו באמצעות טכנולוגיית  Illumina HiSeq 2000על ידי שימוש בהרכב
(פאנל) רחב מבוסס  ,Hybrid captureהדוגם באופן מלא אקסונים של מאות גנים ועשרות
אינטרונים המעורבים בפתוגנזה של סרטן.
תוצאות :מתוך  46מטופלים שעמדו בתנאי ההכללה ,נמצאה מוטציה מניעה (אחת או
יותר) ב־ 39חולים ( )84.8%ושינוי החלטה טיפולית התקבל ב־ 21חולים ( .)45.7%מתוכם,
 15מטופלים ( )37.5%היו שליליים בבירור מולקולארי סטנדרטי וזכו לשינוי טיפולי שלא
היה מתקבל אילולא הייתה מתבצעת בדיקת ריצוף העומק .הגנים השכיחים ביותר שכללו
שינויים גנטיים הם  )10.9%( STK11 ,)13%( ALK ,)19.6%( KRAS ,)26.1%( EGFRו־RET
( .)8.7%הריצופים הנרחבים איפשר לאבחן עשרה מטופלים כנשאי שינויים גנטיים בגנים
 ALKאו  ,EGFRוזאת 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.
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מספר הנפטרים מסרטן הריאה גבוה יותר בהשוואה לסוגי
סרטן אחרים בישראל ובעולם [ .]2,1כאלפיים חולי סרטן ריאה
מאובחנים לראשונה בישראל בכל שנה ,מהם כ– 1,600נפטרים
[ .]1סרטן הריאה אחראי לשליש התמותה הסרטנית בישראל.
שאתות מסוג Non-Small Cell Lung Cancerנ( )NSCLCהן מגוונות
ביותר מבחינה גנטית [ ]3ומציבות אתגר טיפולי משמעותי.
הטיפול המערכתי עד לאמצע שנות ה– 2000נסמך על מישלבי

1הפקולטה לרפואה סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב
2מרכז דוידוף לסרטן ,מרכז רפואי רבין  -בית חולים
בילינסון ,פתח תקווה
3טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ
4המערך לאונקולוגיה ,מרכז רפואי סורוקה
אוניברסיטת בן גוריון ,באר שבע

*העבודה נכתבה כחלק מהדרישות האקדמיות
של הפקולטה לרפואה סאקלר ,באוניברסיטת
תל אביב ,לקבלת תואר דוקטור לרפואה ()MD
של אנה בלילובסקי רוזנבלום.
ניגוד אינטרסים:
מבין מחברי המאמר ,מר עדי דביר וד"ר ליאור
שושן־גוטמן הם עובדים של חבר טבע.
ניר פלד הוא יועץ עבורAstraZeneca, BI, :
BMS, Lilly , MSD, Novartis, Pfizer, Roche,
.FMI, NovellusDx, Gaurdant360, Takeda
אליזבטה דודניק היא יועצת עבור,BI :
Merck/MSD, Roche Pharmaceuticals, Astra
 Zenecaוקיבלה תשלומי הוצאות.
ליתר הכותבים אין ניגוד אינטרסים.

כימותרפיה על בסיס פלטינום [ .]4במהלך העשור האחרון ,חל
שיפור ניכר בהבנת המנגנונים המולקולאריים והגנטיים של
שאתות הריאה ,ובהתאם גילוי מגוון מוטציות משפעלות (Driver
 )mutationsהמעורבות בהתפתחות השאת ( )Tumorובשגשוגה.
מונח זה ,הקרוי "התמכרות לאונקוגן" ( ,)oncogene addictionהוצג
על ידי  Weinsteinכבר בשנת .]5[ 2002
פרדיגמת הטיפול החדשה מתבססת על אפיון מולקולארי
של השאת ועל טיפול נקודתי במוטציות הניתנות לחסימה
[ .]9-6בשיעור של  75%-64%מהשאתות קיימת מוטציה אחת
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:1 תרשים

46  נכללו, מטופלים שעברו בירור בריצוף נרחב50  מתוך.הרכב אוכלוסיית מחקר
. כפי שמפורט בפרק התוצאות,חולים מתקדמים עם סרטן ריאה של תאי אפיתל
 מטופלים עברו בירור מולקולארי מלא טרם הריצוף הנרחב )קבוצה28 ,מתוכם
 בלבד טרם ריצוף הנרחבEGFR  שבעה מטופלים עברו בירור מולקולארי לגן.('א
 מטופלים לא עברו בירור מולקולארי סטנדרטי כלל וניגשו ישירות11– ו,(')קבוצה ב
 שישה מטופלים,' מתוך קבוצה ג.('לביצוע הריצוף הנרחב כבדיקה ראשונה )קבוצה ג
 )המאותרות גם באמצעי הבירורALK– וEGFR אותרו למוטציות סטנדרטיות בגנים
 שיעורי השינוי הטיפולי שהתקבלו מפורטים עבור כל קבוצה.(המולקולארי הרגילים
 מטופלים50
 בוצע בירור ריצוף עמוק רחב
45.7% = *שינוי טיפול
:'קבוצה ג
לא בוצע בירור
 מולקולארי בסיסי
(n=11)

:'קבוצה ב
  סטנדרטיEGFR בוצע בירור
  סטנדרטיALK לא בוצע בירור
(n=7)

:'קבוצה א
  סטנדרטיEGFR בוצע בירור
  סטנדרטיALK בוצע בירור
(n=28)

איתור מוטציה משפעלת
= עם יעד לטיפול ממוקד
n= 6–( )בn=9/11) 81.8%
מוטציה סטנדרטית
(ALK/EGFR–ב

איתור מוטציה משפעלת
עם יעד לטיפול
71.4% = ממוקד
(n=5/7)

איתור מוטציה משפעלת
עם יעד לטיפול
89.3% = ממוקד
(n=25/28)

54.5% = שינוי טיפול
(n=6/11)

28.6% = שינוי טיפול
(n=2/7)

46.4% = שינוי טיפול
(n=13/28)

n āĉĉĈāāėēĂþĔþĆĉĂđĆąĆĂčĆĖăĂĄý



āĉĄċĉĊĂĆĈĊĆĉþĂĔċāĊĆĆĕýĉĂĔĉĂċāĊĆĔĀþċāėýĂĕþďĊĆĉĂĄā
ĊĆčĂĖā ĊĆĉĂĄā Ćėþþ ALK ČÿĉĂ EGFR Čÿĉ ĊĆĔĀþċ ėċĀĔėċ
ĐĂēĆĕĔĀþċėýĂĕþďĊĆĉĂĄāĉĉĈĂ ėĕĄýėĕÿĎċþĂýĉýĕĖĆþ
  āċĂčĆēĕĔĂčĀýÿĂĎċĂĆāėĂėýĖāþĂĕþĄĕāĔċĂďā
ĕĔĄċĉĎĄĂĆċāĕĔĄċāĉĂĔĂąĂĕđĕđĎċėĆėýāĀďĂĕĂĖĆý
¨¨RMCýĂāĕýĂėċā
ĆđĂēĆĕ þĄĕĊĂĕąĔđĎ ĔċĂďĐĂēĆĕėąĆĖĊĆčĂėčĐĂĎĆý
þāĕýċFoundation Medicine ėĕþĄĆĀĆĉďĂďēĂþĔċĂďā
 ċďþėĂĆąþēċĕđėĂĆĖďėďþą ďþą§ąĎąĂĔčĂýďĂĆĎþ
ďþĕýċýčĀĆĂēĆċďēþċFoundationOneĔċĂďāĐĂēĆĕĔĀþċ
ĕĖý FFPE ČĆđĕđþėĂđĂąďĂČĆĉċĕĂđþėĂďþĂĔċėĂċĆÿĀ
þĈĕāþĖĂċĆĖāĖďčĕąċĂĕĔĆċāĕĖďĉĖĆþĂďþėĂĈėĄč
Hybrid ėĂďēċýþĊĆčÿāėĆĆĕđĎėčĈāĉďĎĎĂþċā ĉčýđ
ėĕþĄėĆþċHiSeqėĆĆÿĂĉĂčĈąþĔċĂďĐĂēĆĕĂcapture
āĖĖĂýāċĆÿĀĉĈĉĖėĆÿĂĉĂėđāāčĄþýāāĉĆĄėIllumina
āĉďċĉĂĉĆĈāĖėĂċĆÿĀĂ H&E ČĆăĂýý§ČĆĉĆĎĔĂąċāėďĆþēþ
ĐĂēĆĕĆėĖĕĂėāĕċĂĄāĆĂēĆċĉāýĉāĂĕþďĂāýčĀvċ
ĊĆþĕĂďċāĊĆčÿĉĖĊĆčĂĎĔýĕĂþďďēþėāĔċĂďā
ČđĂýþĊĆĕþĂďĖĊĆčÿĉĖĊĆčĂĕąčĆývĂČąĕĎĉĖāăčÿĂėđþ
ČĂĆĉĆċĂđēĂĕĉĂĈāćĎ Rearrangement ĖĀĄċĕĂĀĆĎĄĆĈĖ
HybridėąĆĖþĊĆčÿėĂĆĕđĎĆþÿĉď Basepairs ĊĆĎĆĎþėĂÿĂă
 AgilentTechnologiesėĕþĄėĆþċSureSelectCustomKit capture
¨ĉĖėĂĖĆÿĕāĄĈĂāĂĐĂĔĆėĕþďFoundationOneĔĀþċ
ĀďĂėčĖċ<> ĆþĂĆĄýþčċćĕď āāĂþÿėĂĆĉĂÿĎĂ
āăĔċĂďĐĂēĆĕþĈĕāþĊĆčĂĈĀďĂďēþėāĕĔĄċāĊĂĆĎĀďĂċĉ
ČąĕĎāĉĖāĆÿĂĉĂĆþāėĂĀĂýĆďĀċāďĀĆāėĂċĀĔėāĉĊýėāþ
ĊĆčÿĉĖĊĆčĂĎĔýĊÿĂĀ ĉčýđā þĈĕāāėčĖĉČĂĈčĂ
ĊĆčÿĉĖĊĆčĂĕąčĆýĂ

ALKvĂEGFRKRASĊāĕėĂĆþĊĆĄĆĈĖāĊĆčÿā<>ėĂĄđĉ
EGFR ĊĆčÿþėĂĆēąĂċĕĂėĆýėĉĉĂĈĊĂĆĈėĉþĂĔċāāĖĆÿā

 TKIs āăýčĆĔČĆăĂĕĆąĆþĈďċĆĀĆĉďāĕąċČĂĂĈċĉĂđĆąĂALKvĂ
ėýėĂĎĈċČčĆýĀþĉþĂĉýĊĆčÿĉėĂĆąĕĀčąĎāėĂĔĆĀþāĊĉĂý
ĊĆčĂĎĔýþĂĊĆčĂĕąčĆýþėĂċĆĆĔĖĉĂđĆąĉėĂčėĆčāėĂĆēąĂċāĉĉĈ
āýĆĕČąĕĎĆĉĂĄĉĖėĂĀĕĖĆāāČĂĆēĄĖĀĂďþĆėýĖāĊĂčÿāĉĖ
þĕĆþĆąĔđĎĂĕąĕĕĔĄċþĖĆĕāėĄýāčĖĈĉďĀċĂďĆėĕĂĕÿ
ČąĕĎĆĉĂĄþėĂĀĕĖĆāāĆĈĊÿĀĂā<>þāĕýþćĕďčĖĆăĈĕċ
ĉĖĆąčÿāĉĆđĂĕđĉėĂċýėĂċėĂđĂĕėþĂĉđĂąĖėĂĕĂĕÿĊďāýĆĕ
ĊĆčĖvĉĊĆčĖĉĖČĂĆēĄċāėĉďėýĖā
ėĂĎĎĂþċėĂĆēąĂċĕĂėĆýĉĊĂĆĈėĂĉþĂĔċāėĂĆÿĂĉĂčĈąā
 FISHFluorescenceinSituHybridizationvĂMultiplexPCRĉďČþĂĕþ
ėĂĆēąĂċĉĖĊēċĂēċĕđĎċĔĂĀþĉĕĖđýċMultiplex PCR
ėĂĆÿĂĉĂčĈąĉďĎĎþėāþĊĆĀĀĂþĊĆčÿþ HotSpots ėĂĆėĀĂĔč
ĊĆĉĂĄāċvĈþEGFR ČÿþėĂĆēąĂċėĂĕėĂýċĂĉýėċÿĂĀ
ČÿĉāĕąċėčĂĂĈċāđĂĕėþĊĆĉđĂąċĊĆĉĂĄāċvĈĉďĂđþĂ
<>¨vþĊĆĆĂčĆĖĊĆĕėĂýċALKČÿāėĔĆĀþþ<>āă
Next¨Generation ĔĂċďĆąčÿĐĂēĆĕĉėĂĆčĖĀĄėĂĆÿĂĉĂčĈąĀÿčċ
ćĂėĔċĂďĉĆčąĕĎāĊĂčÿāėýĐēĕĉėĂĕĖđýċ Sequencing
ĉĆþĔċĕĂĕĆþĉĊĆĆĕĂąĊĆĕĂĕĆþċĕþďċĂāċĔĕāĉĖĆþąĆċĉĂēĆč
ýĂāĔĂċďāĐĂēĆĕāĉĖĂĀĂĄĆĆėĄýāĔĆĀþþĊĆčÿĉĖþĕĕđĎċĉ
ĕĆāċČđĂýþ ėĂýĆĕĔĂý ýčĀĆđēĕĉĖĀĂýċþĕĕđĎċĄĂėĆč
ėĂĆēąĂċĊĆýĖĂčāĊĆčÿĉĔċĂďāĐĂēĆĕėýČĂĂĈĉČėĆčĆčĂĈĎĄĂ
ėĂĆēąĂċĉĖĕē ĊĂĕąĔđĎ ĄĂĂąėĔĆĀþėĂďēċýþėĂĉďđĖċ
HotSpotsvĈĊĆĕĀÿĂċāĊĆĕēĔĊĆčÿĆĕĂăýĆĂĎĆĈĆĀĆĉďėĂĆėĀĂĔč
ĕėĂĆėċĀĔėċāĖĆÿĔċĂďĐĂēĆĕāĆĕĄýĉĂPCRvāėĆĆÿĂĉĂčĈąþ
ĊĆąčąĂċāĊĆĕėýĉýĔĂĂĀČĂĂĈċĂčĆýĖþĄĕĆąčÿĐĂēĆĕėĕĖđýċ
þĕďĀĆċėĉþĔĊĆĕĖđýċĊĆþĄĕĔĂċďĐĂēĆĕĆĔĀþċĊĆĄĆĈĖā
ĊăĆđĕĂċĆĉĂđĊĆčĂĕąčĆýĂĊĆčĂĎĔýþĂĖĄĕėāĖĊĆĆĂčĆĖėĂĀĂý
ĊĆčÿĆĆĂĄĆýėĂđĂĕėĉĖĊăĆĉĂþąċĉĊĆĕĂĖĔāĊĆčÿþĊĆĆĔĖ
ĀĂďĂ Genefusions
ĂėĂĄėđėāĂėčĖþĉĄāĔċĂďāĐĂēĆĕĉĖĆčĆĉĔāĊĂĖĆĆā
ĂþďēĂþĖĕĔĄċþėčĖþ<>āĕĆāċĀĂýċāėĆĆāăýċ
ėĂĆēąĂċĂđĖĄčāýĆĕāČąĕĎþĊĆĉĂĄvĉĔĂċďĐĂēĆĕ
ĉĂĀÿāăĕđĎċ<>ėĂėýĖāċvþėĆĉĂđĆąėĂďċĖċėĂĉďþ
ėĂąĆĖþĂĉÿėāĖĊĆĆþĆąĕđĂýāĊĆĆĂčĆĖāĕđĎċċāĖĂĉĖĆđ
ĔċĂďāĐĂēĆĕėĂĆÿĂĉĂčĈąĊĂĈĆĎĉ<>ĊĂĆĈėĂĄĂĂĕāČĂĄþýā
ĆĕýĉĂĔĉĂċĎĆĎþĉďĊĆĉĂĄėĂēĂþĔĉĖĄĂĉĆđĉĊĆĉĈėĂĔĆčďċ
āċĆĖĕċėĆėĂďċĖċėĆčĆĉĔėĉďĂėĔĆđāĉĊĆĉĂĈĆāĉýĊĆĉĂĄ
ĊĆĕėýāćĎ<>ėĂĆÿĂĉĂĆþėĂđĂĕėĉĖėĈĉĂāĂāĉĀÿ
ėĆčĆĉĔāĊėĂċĆĖĆČĈĉĂėĂċĆĆĔāėĂđĂĕėāćĎċĉĂĀÿĊĆąčąĂċā
āĆÿąĕąĎýāĆĂčĆĖĉďĊėďđĖāĂĔĂċďāĐĂēĆĕāĆĔĀþċĉĖ
ėĂþĂĕĔāĊĆčĖþāĈĕďāćĖċāĊĆĖĕĂĀėĆĉĂđĆąā
מטרות המחקר

ĆčĄþċ ĉĖ ĉďĂđþ ĊėċĂĕė ėý ĔĂĀþĉ āėĆĆā ĕĔĄċþ āĕąċā
ĊĆĔĀþċþþĖĄėāþėĆĉĂđĆąāāĆÿąĕąĎýāĆĂčĆĖĉĔĂċďĐĂēĆĕ
ĉđąċāýđĂĕāėąĉĄāĉĊýėāþĂďēĂþĖĊĆĆčĆĉĔā
שיטות המחקר

ĆĔĆėĆþĆąĔđĎĂĕąĕČđĂýþĂčĄþčĕĔĄċþĊĆĉđĂąċāĆčĆĆđýċ
ĐĂĀĆĂĀ ăĈĕċþ āýĆĕā ČąĕĎĉ ėĂĕĆĖā þĔďċþ ĊĆĆĂēċā ĊĆĉĂĄ
ėĆþĕċćĉĆýĂėčĖċĔĂċďĐĂēĆĕĆĔĀþċĂĕþďĕĖýČąĕĎĉ
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:2 תרשים

.(n=46)  בתרשים א ניתן לראות את שכיחות המוטציות בקבוצת המחקר.מוטציות משפעלות ברות–טיפול כפי שמופו בריצוף נרחב
 מוטציות-  ובסגול,(n=46)  מוטציות מכלל המטופלים שנכללו-  באדום:בתרשים ב מפורטת היארעות המוטציות בסיווג לשתי קבוצות
 הקבוצה הסגולה מייצגת.מכלל המטופלים שנכללו בניכוי המוטציות הסטנדרטיות שהתגלו בשישה מטופלים שעברו ריצוף נרחב בלבד
 שלא היו מאותרות אלמלא בוצעה בדיקה זו,את מספר המוטציות שהתגלו באופן בלעדי בריצוף נרחב

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0

KRAS ACTIONABLE ב
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

:1 טבלה

 קליניים והיסטופתולוגיים של קבוצת,מאפיינים דמוגרפיים
 משתתפים הוצאו מהמחקר כפי4 .( משתתפים46) המחקר
שמתואר בפרק התוצאות
( )חציון64
20-83 :טווח
(n=37) 80.4%
(n=8) 17.4%
(n=1) 2.2%
(n=18) 39.1%
(n=28) 60.9%

(גיל בעת קביעת אבחנה )שנים
שלב מחלה בעת קביעת אבחנה
IV
III
II  אוI

מין
גבר
אישה

סטטוס עישון
(n=21) 45.7%
לעולם לא עישן
(n=23) 50%
 שנות חפיסה35 (קיימת היסטוריית עישון )ממוצע שנות חפיסה
מידע חסר
(n=2) 4.3%
מוצא
אשכנזי
(n=20) 43.5%
לא אשכנזי
(n=9) 19.6%
מוצא מעורב
(n=2) 4.3%
לא יהודי
(n=1) 2.2%
מידע חסר
(n=14) 30.4%
היסטוריה של סרטן קודם מסוג אחר
(n=37) 80.4%
לא
(n=9) 19.6%
כן
פתולוגיית השאת
אדנוקרצינומה
(n=41) 89.1%
קרצינומת אפיתל קשקשי
(n=1) 2.2%
שאת נירואנדוקרינית
(n=2) 4.35%
(Large Cell, Mixed) קרצינומה מסוג אחר
(n=2) 4.35%

ĊďĂčĄþĂý  ĊĆĉđĂąċāďþĕýĂĊĆĕĖď  ĊĆĉđĂąċ
ėĂĆēąĂċĖĂĉĖĂýĊĆĆėĖĊďĂčĄþĂý  ėĄýāĆēąĂċ
Đýāýēċčýĉ  ĊĆĉđĂąċāďþĖþĂ āċýėāþvĂ
ĕĂĆýþėĂýĕĉČėĆčĂýēċčĖėĂĆēąĂċāĉĖýĉċąĂĕĆđāĆēąĂċ

3 or more actionable muts 4.3%

ALK intron 4.3%

א

ALK rearrangement 4.3%

2 Actionable
Muts 28.3%

EGFR sensitizing 10.9%

EGFR Other 4.3%
ERBB2 2.2%
MET Ampliﬁcation 2.2%
NRAS 2.2%

ROS1 Rearrangement 2.2%
RET Fusion 6.5%

None 15.2%

KRAS Actionable 8.7%
BRCA2 2.2%

NF1 2.2%

āĉýėĂąĆĖėĂĆąĕĀčąĎėĂĆĕýĉĂĔĉĂċāĆÿĂĉĂėđėĂąĆĖ
ČÿĉFISHvĂāĆċĆĈĂąĎĆāĂčĂċĆýĆĔĀþċėĂĉĉĂĈĂĕėĂĆėĂĔĆėĂČā
ĄĂĂąþĔċĂďĐĂēĆĕĔĀþċĂEGFRČÿĉReal¨time¨PCRĆĔĀþċALK
vþ Hotspots ėĂĆėĀĂĔčėĂĆēąĂċĕėýċāĕē ĊĂĕąĔđĎ
ĊĆĔĀþċIlluminaMiSeqėĆĆÿĂĉĂčĈąėĂďēċýþČėĂýĐēĕċĂĊĆčÿ
ĂýĉýĕĖĆþĊĆĉĂĄāėĂđĂĔĊĆĉĂĄāĆėþėĕÿĎċþĂďēĂþĂĉý
ĉĂĄþĂýĉýĕĖĆþĆčąĕđČđĂýþĂďēĂþČĆđĂĉĄĉ
ďēĂþėĂĉďđĖċėĂĆēąĂċĄĂĉĆđāăĕĔĄċþĊĆčĂėčĄĂėĆč
ČĂĈč ĀþĉþėĆĉĂđĆąėĂďċĖċĆĉďþĊāĖĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖĕĂþď
ĉĂđĆąĉĊĆčėĆčāĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖĉĉĂĈĂ āĔĆĀþāďĂēĆþėčĖĉ
āýĆĕāČąĕĎĀÿčĈĖĂċĆĖĉFDAvāĆĀĆĉďĕĖĂýċāāĕąċČĂĂĈċ
ĕĄýÿĂĎċėĂėýĖĀÿčĈĂý
תוצאות

 ćĂėċ ĊĆĆÿĂĉĂėđĂąĎĆāĂ ĊĆĆčĆĉĔ ĊĆĆđĕÿĂċĀ ĊĆčĆĆđýċ
ČĂĂĆĈ ĕĔĄċþ ĂĉĉĈč ýĉ ĊĆĉđĂąċ āĖĂĉĖ ĕĔĄċþ ĊĆĉĉĈčā
ėĂĕċĉIVþĉĖĉĂċĀĔėāýĉĂ IIĂýI ĊĆċĀĔĂċĊĆþĉĖþĂčĄþĂýĖ
ėýĖāĖČĂĂĆĈĉĉĈčýĉĐĎĂčĉđĂąċĔċĂďĐĂēĆĕĖýĕċĂďēĆþĖ
ĖĂĉĖĉāÿĂĂĎĕĔĄċāėĆĆĎĂĉĈĂýāċĂĆĉėĂăċĈāĕĕþėāāĔĉāþĖ
ĂĕþďĖ ĊĆĉđĂąċ  ¨  ý āēĂþĔ  ĊĆĖĕėþ ąĕĂđċĈ ėĂēĂþĔ
ĊĕąALKvĂEGFRĊĆčÿāĆčĖĉĊĆĆąĕĀčąĎĊĆĆĕýĉĂĔĉĂċĊĆĔĀþċ
Čÿĉ ĔĀþċ ĂĕþďĖ ĊĆĉđĂąċ āďþĖ ¨  þ āēĂþĔ ĔċĂďā ĐĂēĆĕ
āēĂþĔĂALKČÿĉĕĂĕĆþĂĕþďýĉĊĉĂýĔċĂďāĐĂēĆĕĊĕąEGFR
ĂĕþďýĉĂāčĂĖýĕāĔĆĀþĈĔċĂďĐĂēĆĕĂĕþďĖĊĆĉđĂąċ¨ ÿ
Ăý ėĂċĔĕ ąĂďĆċ ĆĉĂĔĆĖċ ĊĆĆąĕĀčąĎ ĊĆĆĕýĉĂĔĉĂċ ĊĆĔĀþċ
ĊĆĉđĂąċ  ĕĖďĊĆčĖĉđąċāýđĂĕāĉĖĂėďĀĉĂĔĆĖĆđĉď
ĔĀþċĆĀĆĉď ĊĆĔĀþčĊĆčÿČĆþċ EGFRČÿĉĕĂĕĆþāėýĂĕþď
ėĆĆÿĂĉĂčĈąþ ĊĆċĄĊĆĕėýĔĀĂþā ĕēĊĂĕąĔđĎþĔċĂďĐĂēĆĕ
ĊĆĆÿĂĉĂėđĂąĎĆāĂĊĆĆčĆĉĔĊĆĆđĕÿĂċĀĊĆčĆĆđýċIllumina MiSeq
āĉþąþĊĆąĕĂđċāĉĉĈāāėēĂþĔĉĖ
ĉďėĆĉĂđĆąėĂďċĖċĊďėĂĆēąĂċĄĂĉĆđĊĆĆąčÿĊĆčĆĆđýċ
vþĕėĂĆĂýėĄýāĆēąĂċĕėĆý ĊĆĖĕė ĔĂċďĐĂēĆĕĆĀĆ
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:2 טבלה

.(45.7% ,46  מטופלים מתוך21)  גנטיים וקליניים בחולים שהועברו לטיפול מכוון מטרה על פי המוטציה המשפעלת,מאפיינים דמוגרפיים
1  בירוק קבוצה ב' ובאדום קבוצה ג' כפי שמתוארות באיור,'באפור מסומנת קבוצה א

מס
קווי
טיפול
קודמים
1

טיפול
Stage
מכוון
MET
RET
EGFR - EGFR - ALK ALK
מס
בעת
 מטרהFLT1 JAK2 *Variant AKT1 ROS1 ERBB2 NF1 BRAF Fusion KRAS Other .Sens Intron .Rear האבחנה מוטציות
1
Crizotinib
X
IV

0

Crizotinib

0

Geﬁtinib

סטטוס
עישון
בעת
האבחנה
גיל בעת )מס שנות
מס מין
(נבדק הנבדק האבחנה חפיסה
ללא עישון
44
1
M

1

IV ללא עישון

38

F

2

X

2

IV

60

M

3
4

X

1

Erlotinib

X

1

עישון )לא
(ידוע
IIIA ללא עישון

73

F

2

Afatinib

X

1

IV ללא עישון

68

F

5

0

Erlotinib

X

1

IV ללא עישון

65

F

6

2

Erlotinib

X

2

63

F

7

56

F

8

עישון
 שנות17)
(חפיסה
עישון
 שנות55)
(חפיסה
עישון
 שנות20)
(חפיסה
עישון
 שנות10–)כ
(חפיסה
עישון
 שנות20)
(חפיסה
עישון
 שנות30)
(חפיסה
ללא עישון

65

M

9

72

F

10

48

F

11

72

F

12

55

M

13

74

M

14

X

1 Trastuzumab
1 Trastuzumab
0

X

1

עישון
 שנות80)
(חפיסה
IV ללא עישון

X

2

IV

2

IV

X

X

Afatinib

X

X

IV

0 Cabozantinib

X

1

IV

2 Cabozantinib

X

1

IV

1

IV

1

IV

1

Crizotinib

2

Everolimus

1

Crizotinib

0

Crizotinib

0

Crizotinib

0

Crizotinib

0

Erlotinib

0

Erlotinib

0

Erlotinib

X
X

1

34

F

15

1

IIIB ללא עישון

20

F

16

X

1

IV ללא עישון

26

F

17

X

3

IV ללא עישון

75

F

18

X

1

IV ללא עישון

83

F

19

X

1

IV ללא עישון

53

F

20

X

2

IV ללא עישון

65

F

21

X
X
X

X

**X

IV

.METʯʢʤʬʹʩʰʢʥʷʰʥʠʤʩʠʺʤʬʥʬʱʮʤʡʥʫʩʲʡʺʡʸʥʲʮʤCrizotinibʤʴʥʸʺʡʬʴʥʨʺʤʬʥʧʤʩʫʨʬʧʥʤʩʠʰʩʬʷʤʬʥʷʩʹʩʴʬʲ.ʥʡʩʨʲʥʣʩʤʩʤʠʬʹMETʯʢʡʹʣʧʩʨʰʢʩʥʰʩʹʸʺʥʠʤʦʤʸʷʮʡ
SensitizingʢʥʱʮʤʩʶʨʥʮʫʤʢʥʥʱʸʹʠEGFRʯʢʤʬʹʤʩʶʷʩʴʩʬʴʮʠʤʸʺʥʠʤʦʤʸʷʮʡ

ĂĆĀĄĆEGFRČÿāĉĖ āĆēĔĆđĆĉđċý ĕþÿāĂALKČÿþĆĂĄĆýāýĖč
ĊĆĉđĂąċĊĆĉđĂąċćĂėċĆĉĂđĆąāĆĂčĆĖāėēĂþĔ
āĕėĂýĖāĆēąĂċāĆđĉďāĕąċČĂĂĈċĉĂđĆąĉĂĕþďĂā 
āĆāýĉĆĉĂđĆąāĆĂčĆĖā n ĊĆĉđĂąċāċvþ
ĆčĆĆđýċĔċĂďāĐĂēĆĕėĔĆĀþėďēþėċāėĆĆāýĉĂĉĆýĉþĔėċ
āĉþąþĂĊĆĖĕėþĊĆąĕĂđċČėĆčĖĉĂđĆąāÿĂĎĂĊĆĉđĂąċā
EGFR ĂýALK ĊĆčÿþĂĆāĂĉđĂąĖėĂĆēąĂċāċĊĆĖĆĉĖĆčĖ
ČÿĉāăýčĆĔČĆăĂĕĆąĆþĈďċþĂĉđĂąĊĆĉđĂąċāďĖė n
ĂĉđĂąĊĆĉđĂąċāďþĖĂ AfatinibvĂGefitinibErlotinib EGFR
ALK ĊĆčÿþėĂĆēąĂċĉāĕąċėčĂĂĈċāđĂĕėĈCrizotinib vþ
Cabozantinib āđĂĕėþĂĉđĂąĊĆĉđĂąċĆčĖROSvĂMET
ėđĎĂėĈTrastuzumabvþĂĉđĂąĊĆĉđĂąċĆčĖĂRETČÿþĆĂĄĆýĉ
ĀĄýāĉĂĄĐĎĂčþ HER¨ ERBBČÿþāĆēąĂċĉāĆđĕėĂċĆĈĉ
ėĆēĄċċāĉďċĉĕĂþďNFČÿþāĆēąĂċĕĂþďEverolimusvþĉđĂą
ėēĂþĔėýėĆĄđčĊýČĂĖýĕāĉĂđĆąāĂĔāăāĆāĊĆĉđĂąċāċ
EGFRĊĆčÿþėĆąĕĀčąĎāĆēąĂċĉėĆþĂĆĄāýēċčĖĊĆĉđĂąċā
 n ĂĉýĊĆčÿþĆąĕĀčąĎĕĂėĆýĉėĂĔĆĀþāĕþďýĉćýALK

ALKĂýEGFRĊĆčÿþėĂĆēąĂċĆýĖčĈĂĕėĂý  ĊĆĉđĂąċ
ėĂďēċýþĂĕėĂýýĉĆĂÿĖČđĂýþĊĉĂýĔĂċďĐĂēĆĕėĂďēċýþ
āĉýĊĆĉđĂąċĂďēĂþĖĊĆĉþĂĔċāĊĆĆĕýĉĂĔĉĂċāĊĆčĆĄþėā
ĊĆĆĉĆĉĖāĊĆĆąĕĀčąĎāĊĆĔĀþċāĐýĉďĔĂċďĐĂēĆĕĉĂčđĂā
ĎĎþėāāăĀĖĄėĉďđĖċāĆēąĂċĊĂĆĔĉāĂþÿĀĖĄĄĈĂčĉ
ėĆėĄđĖċāăčċčýĕĆďēĉĆÿČĂÿĈĊĆĆÿĂĉĂĆċĀĆđýĊĆčĆĆđýċĉď
ĊĆčĖďċĂýĊĆčĖďċĊčĆýĖĊĆĉđĂąċĂėĂėýĖĉĖėĆĖĆýĂý
ėĂĉďđĖċėĂĆēąĂċĂýĖčĊĆĉđĂąċāĖĆċĄĂăāēĂþĔþĊĆĉĔ
EGFRČÿþėĂĕĄýėĂĆēąĂċĂýĖčĊĆĆčĖĂEGFRČÿþ Sensitizing
ĊĆĉđĂąċĆčĖāăýčĆĔČĆăĂĕĆąĆþĈďċþĉĂđĆąĉėĂĀĆċďĉėĂċĕĂÿā
āýĖčėĄýėĉđĂąċĂALKČÿāČĂĕąčĆýþĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖĆĉďþĂĆā
ĊĆĉđĂąċ  ÿāēĂþĔćĂėċALK¨EMLÿĂĎċĆĎýĉĔĆĂĄĆý
þĔďĕĔĆďþāčĂĖýĕāĔĆĀþĈĔċĂďāĐĂēĆĕĔĀþċėýĂĕþďĖ
ėĂĉďđĖċėĂĆēąĂċĆýĖčĈĂĕėĂýāďĖė āċĔĕþĕĂĎĄċĆĉĂĔĆĖ
ĊĆĉđĂąċāėĖĖćĂėċEGFRĂýALKĊĆčÿþĂĆāČāċĖĖĕĖý
EGFR ČÿþėĉďđĖċāĆēąĂċĆýĖčĈĂĕėĂýāĖĂĉĖĂĉĉā
ėĄýėĉđĂąċĂALKČÿþĆĂĄĆýĆýĖčĈĂĕėĂýĊĆĆčĖ Sensitizing
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ĊĂĔċĖĆĊĆċĄāĊĆĕėýāėąĆĖČĂÿĈėĂĆąĕĀčąĎėĂĆÿĂĉĂčĈą
āýĆĕāČąĕĎĆĉĂĄþČĂĂĈċĉĂđĆąĆĀďĆĕĂėĆýĉĕĔĄċāćĖċāĉ
ĐĂēĆĕĉĖĂėĂċĆĖĆāċÿĀĂāėčĖþĊĎĕĂđĖĕĔĄċþ
vþėĆĉĂđĆąāčĂĂĈāĉĆĉĈĈHybridcaptureĉďĎĎĂþċāĔċĂď
ĉĂđĆąėĂčþėĂĆēąĂċĂĕėĂýĕĔĄċþ<>IVĂýIIIBþĉĖĆĉĂĄ
 nč ĊĆĉĂĄāċvĂĊĆĉĂĄāċvþ ĆčĂĆĎĆčĂýĕĖĂýċ
ĆĔĉĄČđĂýþĂþĆÿāĂĉýĊĆĉĂĄāĕąċėčĂĂĈċāđĂĕėþĉďĂđþĂĉđĂą
 Stabledisease āþĆēĆāĕėĂčĊėĉĄċĖĂý Partialresponse ĉĂđĆąĉ
ČĂĆđýāėĂþĆĖĄėýėĂĔăĄċĂčĆĕĔĄċėĂýēĂėĊĆĖĀĂĄćĕĂýĉ
ĊĆĉĂđĆąĉĂĉĈĆĖćĈĆĉĂđĆąāĀďčċāėþĄĕāĉĉĆþĂċāĆĕýĉĂĔĉĂċā
ĕĖýĊĆĉĂĄāėēĂþĔĉėĂĀĕĖĆāėĂýēĂėāĕąċĆčĂĂĈċĊĆĆÿĂĉĂĆþ
ćĈĆđĉĂăāĀĂþďþĂÿēĂāýĉĂėĂđĎýčČĆĆĀďāăĕĔĄċþāĉđĂą
ĉĖČĂĄþýāėąĆĖĊĂĖĆĆĉĊĂĔċĖĆĆĈėĂċĆÿĀċāăĕĔĄċėĂýēĂė
ėĂĆčĂĖýĕĆĕýĉĂĔĉĂċČĂĆđýėĂĔĆĀþĕĖýĈĔĂċďĐĂēĆĕĉėĂċĔĕā
ėĂýēċĆāĉĆčĆĉĔĀĖĄĊĆĆĔĕĖýĈąĕđþĂėĂĆĉĆĉĖĈėĂĖĕĂđċ
āýĆĕāČąĕĎĉĖĂėĂĂāėāĉėĆýĕĄýāāĆēąĂċ
ČąĕĎĕĖýĈāĉĂďėĉďđĖċāĆēąĂċĕĂėĆýĉĆčĆĉĔĀĖĄ
ĊĆĉĂĄþďĆđĂċ āċĂčĆēĕĔĂčĀý ĆčąĂĉþāČąĕĎāąĕđþĂėĂýĆĕā
ĊĉĂďċĂčĖĆďýĉĖĂĉýĈĂýĊĆėĄđĂċČĂĖĆďĆĉÿĕāĊďĊĆĕĆďē
ėąĆĖþėĂĕĆĖĆĂĔĀþčĕĖýĊĆĉĂĄĊÿĂĉĉĈčāăĕĔĄċþ
ĆĀĆĉďāĉþĔėāĂăāąĉĄāĂĉýĊĆþēċþĔĂċďāĆąčÿāĐĂēĆĕā
āĆĎđĂĆþďĂēĆþĉćĕĂēĉĖĖĄāĂėĂċĔĕąĂďĆċĉĖþĉđąċāėĂĂēā
ĊĆĕėýāėĂĔĆĀþċėĆĉĆĉĖėĆčĂĖýĕāþĂĖėĉþĔėėĊýėđĎĂč
ĉĖĊĆĂĎċĕĂďĆĖĉďÿĆýĀċČĂėčĂčĕĔĄċċāĉĂďĐĎĂčþĊĆċĄā
EGFRĂýALKĊĆčÿþĉĂđĆąėĂčþėĂĆēąĂċĊĆýĖĂčāĊĆĉđĂąċ
ĊĆĉĆďĆĊāĂĉýĊĆĉĂđĆąĊĆĉĆÿĕāĊĆĔĀþċþĕėĂýċĂčĆýĕĖý
ĒċýċėĂĖďĉĖĆČĈĉĂāĆđĕėĂċĆĈĉāýĂĂĖāþėĂĄđĊĆĉĆďĕĂĕėĂĆ
ėĂčĂċąĕĂėĆýþČĂĉĖĆĈĉėĂþĆĎāĂĉýėĂĆēąĂċĉĖČĕĂėĆýĉĕėĆ
ĆėþþĊĂĆĈĊĆďēĂþċāĊĆĔĀþċāČĆþĊĆĆčĈąĂĊĆĆėĂĈĆýĊĆĉĀþāþ
ĐĂēĆĕĉėĂĀĂāþĄĕāĔċĂďāĐĂēĆĕČĆþĉĊĆĉĂĄāėĂđĂĔĊĆĉĂĄā
ėĂþĕėĂĆēąĂċėĂĕėĂýċĔċĂďāĐĂēĆĕþďēþėċāČĂĎĔýāĉĉĈ
ĊĆċĆýėċ Probes ĊĆýĉÿĊĆĕċĆĆĕđĊĂĆĔþėĂĆĂĉėČčĆýĖĕėĂĆ
ČėĆčĖĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖĉĖĐĎĂčĄĂĂąĔĆčďċĊĆčĂĕąčĆýĐĂēĆĕ
ĊĆĈċĂėĂčýėĂĆąĕĀčąĎāėĂąĆĖþĊĆĆĔýĉĂĔċĂďĐĂēĆĕþĕėýĉ
ĊĆĕĂăýĉĆčĂĖýĕĆĕýĉĂĔĉĂċĕĂĕĆþďēþėĆāþĖėþĉĂĖċāĖĆÿþ
ĊĆĕĔċþĔĂċďĆċĂĎĔýĆĕýĉĂĔĉĂċĕĂĕĆþĉĖāċĉĖāĂĊĆċĄ
āăĕĔĄċþąĕĂđċĈĊĆĆĉĆĉĖ
ĕĔĄċāėĆĆĎĂĉĈĂýėĆĖýĕėĂĉþÿċĕđĎċĆĄĈĂčāĕĔĄċþ
ĆĂčĆĖÿēĂāĕĔĄċþėýăĊďĀĄýĆýĂđĕăĈĕċþėĂĀĔċėāĂāčąĔ
ĐĂēĆĕāďēĂþýĉĂĉĆýĉþĔėċāĆāýĉĖ ĉĂđĆąāĉďāąĉĄāþ
ėĂďĆþēċĂĕėĂĆþėĂĆėĂďċĖċĂĆėĂýēĂėČĈĉĂvþ ĔĂċďā
ĉĂđĆąĉĀďĆĕĂėĆýþėĂĖĆĄčāėĂþĆĖĄĉĂĆčĆĉĔĀĂĀĆĄĉćĕĂēāĉď
ėĂĆĕýĉĂĔĉĂċāėĂĔĆĀþþāăýēċċĕĀďĆāĄĈĂčĉĊÿĆÿĂĉĂĆþ
ėĂċĄā
לסיכום




ĆĉĂĄĉþĄĕčĆċĂčÿĐĂēĆĕďĂēĆþĉĊĂĔċĖĆāăĕĔĄċĆýēċċĄĈĂčĉ
ĐĂēĆĕāĆčĆĄþėþĊĆĆĉĆĉĖĊĆýēċčĕĖýĆčąĂĉþāāýĆĕāČąĕĎ
ĊĆčÿĉėĂĆėĕÿĖėĂĔĆĀþĊĆċĄāĊĆĕėýāėċÿĂĀĊĆĆąĕĀčąĎā
ĐĂēĆĕ ėĔĆĀþ ĊĉĂý ėĂýĆĕþā ĉĎþ ĊĂĆĈ ėĂĉĉĈč ALKvĂ EGFR
āĆĕĂÿąĔ āėĂýċ ėĂċĂĀ ėĂĔĆĀþĂ āă ĕĔĄċþ āčĄþčĖ ĔċĂďā
ČďĂēĆþ ĉď āēĉċā ėċĆĆĔĖ Đý ĉď ėýăĂ ĉĎþ ėĂĉĉĈč ČčĆý
National Comprehensivevā ėċÿĂĀ ĊĆĆďĂēĔċ ĊĆčĂÿĕý Ċďąċ
ĎĆĎþā ėčþāþ ėđĎĂč ėĂċĀĔėā Ċď ĀĆėďþ Cancer Network

ĉĖĔĂċďĐĂēĆĕėĂþĔďþĆĉĂđĆąĆĂčĆĖĕĂďĆĖĉþĔč
ĆĀďĉþāĆĉĂđĆąāĆĂčĆĖāăĂĄýėýÿēĆĆċāăĕĂďĆĖ n
ĔċĂďĐĂēĆĕėĔĆĀþėďēþėċāėĆĆāýĉĂĉĆýĉþĔėċāĆāýĉĖ
ĊĆčÿþĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖĆýĖčĈĂĕėĂýĖĊĆĉđĂąċāėĕĖďćĂėċ
ėĂĔĆĀþþĊĆĆĉĆĉĖĂýēċčćýĔĂċďĐĂēĆĕĆĀĆĉďALKĂýEGFR
ėĄýėĉđĂąċāĕąċČĂĂĈċĉĂđĆąþĂĉđĂąāčĂċĖėĂĆąĕĀčąĎā
EGFRČÿþāĆēąĂċāýĖčĖČĂĂĆĈāĕąċČĂĂĈċĉĂđĆąþāĉđĂąýĉ
āăýčĆĔČĆăĂĕĆąĆþĈďċĉėąĉĄĂċėĂĀĆċďāčĔċāČĂĎĔýþ
āčĆĆđýėāĖĊĆčĖėþāĕĆďēėđĎĂčėĉđĂąċāýĆĕāČąĕĎþ
ĄĆĈĖĆĂĄĆýėýĖĂčĈĔċĂďĐĂēĆĕþāčĄþĂýĕďĂĎāĉĄċćĉāċþ
ĆĕýĉĂĔĉĂċĔĀþċėĂýēĂėĖĕĄýĉ ALK¨EMLÿĂĎċ ALKČÿþ
āĕąđčāčĂĕĄýāĂăāĉĂĄėĂĆĉĆĉĖĂĕăĄFISHėąĆĖþďēĂþĖ
ĔċĂďāĐĂēĆĕėĂýēĂėėĉþĔĊĕąĊĆĆċĂĆ
השלכות קליניות

§ČĂĂĈċ ĉĂđĆąĉ ĂĕþďĂā ĊĆĉĂĄāċ   ėĆēĄċĈ ĂčċÿĀċþ
ĊĆĉđĂąċāėýēĂāþāĕėĂýĖėĉďđĖċāāĆēąĂċāĆđĉďāĕąċ
ĂĕėĂý ČĈ ćý ėĂĆąĕĀčąĎ ėĂĆĕýĉĂĔĉĂċ ėĂĔĆĀþ Ăĕþď ýĉĖ
ĊĆčÿþėĂĆēąĂċ n ČĀĆĉďýēċĆāĉėĂĉĂĈĆĂĆāĖėĂĆēąĂċĉ
ĔċĂďĐĂēĆĕĉďėĂĎĎĂþċČčĆýĖėĂąĆĖþėĂċÿĀčĖALKĂýEGFR
ĕĂďĆĖþĆĉĂđĆąĆĂčĆĖĉāĉĆþĂāĔĂċďāĐĂēĆĕāėĔĆĀþďĂēĆþ þĄĕ
ėĕđĂĖċĊĆĆĄėĂĈĆýĔĆčďċāĕąċ§ČĂĂĈċĉĂđĆąĉĖāĂþÿ
ĐĂēĆĕĆĈĂčċÿĀāĐĎĂčþāĆđĕėĂċĆĈĆčđĉďĕėĂĆāþĂąėĂĀĕĖĆāĂ
ĕėĂĆ ĔĆĂĀċĂ ĐĆĔċ ĆĕýĉĂĔĉĂċ ČĂĄþý ĕĖđýċ þĄĕā ĔċĂďā
þĄĕāĔĂċďāĐĂēĆĕþĂčĄþĂýĂčĕĔĄċþĊĆĉđĂąċāĕĖďĖĕĄýċ
ĂĕėĂýýĉćýALKĂýEGFRĊĆčÿþĉĂđĆąėĂčþėĂĆēąĂċĆĉďþĈ
 Falsenegative¨ėĂþĂăĈėĂĆĉĆĉĖ ėĂčĖĆāėĂąĆĖþāĉýĈĈ
דיון

ėĂĆĂċĈþ ĖĂċĆĖ ćĂė ĕėĂĆ þĕ ĔĂĆĀ ĕĖđýċ ĔĂċď Ćąčÿ ĐĂēĆĕ
ĆĖĂĔþĂčĂĕĎĄ<> āĔĆĀþĉĈĉĊĕÿĂčč¨ ėĂĆĕďăċýčĀ
ėĂĉĂĈĆā ĉĂċ  āĔĆċĕĂđčĆývĂĆþ ėĂĆąčÿā ėĂýēĂėā ėčþāþ
ĆčĆĉĔĊĂÿĕėĉĊĆčėĆčĊčĆýĊĆþĕĊĆĆąčÿĊĆĆĂčĆĖėĂĆÿĂĉĂčĈąā
ĆÿĂĉĂĆþā ĉĂĉĎċā ėċĆĎĄĉ ėĂċĆýėċā ėĂđĂĕė ĕĀďĆā ĉĖþ
ėĂĉďþ ėĂĆēąĂċ ĊĂĆĔĉ ĂčĄþč ėĂėýĖā ĂčĕĔĄċþ ĕėĂýċā
ĊĆĉĂĄāċvþāĉýĈĂĕėĂýĖĐýĉďĀþĉþėĆĉĂđĆąāĈĉĖā
āĉĆþĂċ ýċÿĂĀ āĖďċĉ āĈĉā ČāĆđ ĉď ĂĉđĂą ėĆēĄċĈ Ĕĕ
ėċĆĎĄĉ ĉĆďĆ ĉĂđĆą ĕĀďĆā ýĆā ĕďđā ėý ĕĆþĎāĉ āĆĂĖďā
ĆąčąĂċā Čÿā ýĂāĖ KRASvā ĉĂĉĎċ ĉĖ ėĉďđĖċ āĆēąĂċ
<>ĉĉĈþNSCLCvþĂąĕđþĂčĆĕĔĄċþĕėĂĆþĄĆĈĖā
ĕĎĂĄýĂāĊĆþĕĊĆčÿþĊĆĆĂčĆĖĆĂĉĆÿĉāĂĂĉėċāĐĎĂčČĂĕĎĆĄ
ėĂĆēąĂċĉ Germline ėĂĖĕĂċėĂĆēąĂċČĆþĉĆĀþāĉėĉĂĈĆā
ÿĂĕĆĀþĆĖĂĔāČĈĂ<>ĀþĉþėýĖāėýėĂčĆĆđýċāėĂĆąýċĂĎ
ĕėĂĆėĕėĂýċĊýėĂčĂĖāėĂĆēąĂċāČĆþėĆĉĂďđĖāėĂþĆĖĄā
ėĆĆÿĂĉĂčĈąĉĖĊĂĖĆĆāĆĈĂčċÿĀāĂăāĀĂþďþėĄýāĆēąĂċċ
ĊĆĉĂĄāċvþėĆĉĂđĆąāąĉĄāĆĂčĆĖĉĉĆþĂāĔĂċďāĐĂēĆĕā
þĕĔþĂăāĔĆĀþėďēþėċāėĆĆāýĉĂĉĆýĉþĔėċāĆāýĉĖĆĂčĆĖ
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כרוניקה

התגובה החיסונית לזיהומים בפטריה קנדידה
הקורים ונחשב גורם אלימות – שימש אות מצוקה ששיפעל את
 גרמו נזק, זני פטריה חסרי קנדידליזין.תגובת מערכת החיסון
 ושיפעלו תגובה חזקה מלווה של,מיקטי )מזערי( לתאי אפיתל
 החוקרים מסכמים כי התגובה של מערכת החיסון.17 אינטרליקין
הראשונית לפטריה זו מונהגת של ידי סינרגיה בין נזק תאי הנגרם
 המלבה את17  שמועצם על ידי אינטרליקין,על ידי קנדידליזין
.הדלקת
איתן ישראלי

 מאחר שהן,זיהומים בפטריות הם אתגר למערכת החיסון
מסוגלות לשנות את צורתן ואת האנטיגנים המוצגים על גביהם
.בהתאם לשינוי בתנאי הסביבה
( חקרו אתSci Immunol 2017;2:eaam8834) 'וארמה וחב
.התגובה של מערכת החיסון הראשונית לפטריה קנדידה אלביקנס
,פטריה זו מסוגלת לעבור מהופעת תאים בודדים דמויי שמרים
 החוקרים.לצורה של קורים חוטיים ככל שמתמשך הזיהום
 קנדידליזין – חלבון הקשור עם הופעת,מצאו כי אנזים מסוים




