
427

הרפואה  •  כרך 156  •  חוב' 7  •  יולי 2017מאמרים

הקדמה
 Tumor Necrosis נוגדי  וביניהם  חדשניים  ביולוגיים  טיפולים 
Factor-Alphaנ)TNFα(, הביאו לשינוי משמעותי בטיפול, במהלך 
דלקתיות  מיפרקים  מחלות  עם  חולים  של  ובסיכוי  המחלה 
מקבוצה  התרופות  שכל  למרות  יותר.  איכותיים  חיים  לקיים 
זהה  אינו  הפעולה  מנגנון   TNFα של  הפעילות  את  בולמות  זו 
 ,Etanercept שייכים   TNFα נוגדי  לקבוצת  השונות.  התרופות  בין 
אשר בנוי מקולטן מסיס ל–TNFα וקבוצת תרופות מסוג נוגדנים 
שבטי  חד  נוגדן   ,IFX(נInfliximab ביניהם   ,TNFα–ל שבטיים   חד 
)נוגדנים חד שבטיים   )Golimumabו־  TNF alpha, Adalimumabל־
ל־TNFα המופקים בהנדסה גנטית מתאים ממקור אנושי(. נוגדי 
עם  חולים  עבור  בשנת 2002  כבר  הבריאות  לסל  הוכנסו   TNFα
דלקת מיפרקים שגרונתית )Rheumatoid Arthritis - RA( או מחלת 
 Juvenile Chronic Arthritis -( מיפרקים דלקתית של גיל הילדות
מיפרקים  דלקת  עם  מטופלים  עבור   ,2005 משנת  והחל   )JCA
מקשחת  חוליות  ודלקת   Psoriatic Arthritis - PSA( מספחת 

Ankylosing Spondyilitis( לאחר כישלון של טיפולים שגרתיים.
טיפול בנוגדי TNFα יעיל מאוד: בשיעור גבוה מהמטופלים הוא 
מביא לנסיגה משמעותית בתסמינים של מחלת מיפרקים ו/או 
שלד, לשיפור ניכר בתפקוד המיפרקים ובתפקוד הכללי, לשיפור 
ניכר במדדי דלקת בבדיקות דם, לשיפור בביטויים נלווים )חולשה, 
אנמיה ועוד( ולמניעת נזק גרמי במיפרקים ובשלד משני לתהליך 
דלקתי ]3-1[. למרות יעילותם הרבה, קיימת תת קבוצה של 
חולים, שתגובתם לטיפול בנוגדי TNFα אינה מספקת או שהטיפול 

בנוגדי TNFα שהיה מועיל תחילה, מאבד את יעילותו עם הזמן. 

מנגנונים אפשריים לכך הם:
 •.TNFα קיום מסלולים נוספים להיווצרות תהליך דלקתי שלא דרך
 • .TNFα רמה לא מספקת של תרופה לנטרול של
היווצרות נוגדנים מנטרלים כנגד התכשיר הביולוגי )אופייני • 

יותר לתרופות מסוג נוגדנים חד שבטיים(. 
המטופלים •  בקרב  )בעיקר  המטופל  מצד  נמוכה  היענות 

שמקבלים את התכשיר בהזרקה עצמית(. 

 מדידות כייל של רמות אינפליקסימאב 
 )נוגדן חד שבטי ל–TNF-alpha( ורמות כייל 
 של נוגדנים לאינפליקסימאב - השפעתן 

על קביעת הטיפול בלוקים במחלות שיגרון
הקדמה: רמות גבוהות של נוגדנים לאינפליקסימאב )נוגדן חד שבטי ל־IFX ,αTNF( עלולות 

לגרום לירידה משמעותית ברמות IFX ולאובדן יעילות התרופה. 
מטרות: להעריך את ההשפעה של מדידת רמות IFX ורמות הנוגדנים לתרופה בטיפול של 

מחלות שיגרון )ראומטיות(.
שיטות מחקר: רמות של IFX נמדדו באמצעות ELISA, רמות הנוגדנים ל־IFX נמדדו אף הן 
בשיטת ELISA, עם תבחין כנגד שרשרת למבדה אנושית. נבדק האם קיימת התאמה בין 

התוצאות לפעילות מחלת המיפרקים )בחולים מגיבים וחולים שאינם מגיבים לטיפול(. 
תוצאות: 144 בדיקות ל־IFX בוצעו ב־91 חולים )גיל ממוצע 50.2 שנים ומשך המחלה 9.9 
שנים(. בין מגיבים )57 חולים( היו הרמות של IFX גבוהות יותר באופן משמעותי בהשוואה 
ללא מגיבים )34 חולים( ]ממוצע )חציון( 4.2 מק"ג/מ"ל )2.3 לעומת 1.1 מק"ג/מ"ל )])0.45; 
רמות הנוגדנים ל־IFX במגיבים - 4.59 )1.0( היו נמוכות יותר באופן משמעותי בהשוואה 
ללא מגיבים - 13.1 )6.1(. רמות גבוהות של הנוגדנים לתרופה ניבאו הפסקת IFX ב־8.8% 
מגיבים וב־55.9% בקרב לא מגיבים לטיפול. בחולים שלא הגיבו, שבהם רמות התרופה 
והנוגדנים היו נמוכות, קיצור מרווחי הטיפול הביא לשיפור משמעותי במצבם. בקרב יותר 

מ־28% מהמטופלים, בדיקות הדם השפיעו על החלטות בנוגע להמשך הטיפול.
מסקנות: בדיקות רמת IFX ורמות נוגדנים חיסוניים לתרופה מספקות מידע שימושי וכלי 
מנחה במהלך טיפול במחלות שיגרון עם תגובה קלינית לא מספקת. חולים עם רמות 
IFX נמוכות ורמות נמוכות של נוגדנים לתרופה, עשויים להפיק תועלת מהעלאת מינון 
התרופה או מהפחתת המרווחים בין הטיפולים. לעומת זאת, בחולים עם מחלה פעילה, 
רמות IFX זניחות ורמות גבוהות של נוגדנים, יש לשקול מעבר לטיפול ביולוגי אחר, עם 

מנגנון פעולה שונה.

 .TNFα רמת אינפליקסימאב בנסיוב; רמת נוגדנים לאינפליקסימאב בנסיוב; מחלות מיפרקים דלקתיות; תרופות מעכבות
.Serum Infliximab levels; Antibodies to Infliximab; Rheumatic diseases; Immunogenicity; Anti-TNF agents
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של •  נסיגה  או   TNFα בנוגדי  לטיפול  מספקת  תגובה  בהיעדר 
השפעת התרופה לטיפול, עולה הצורך לשקול שינוי במינון או 

בתדירות מתן התרופה או החלפת טיפול. 

השאלות העיקריות בנוגע להמשך הטיפול הן: 
על •  מידע  אין  הביולוגית?  התרופה  מינון  את  להעלות  האם 

TNFα לטווח ארוך.  נוגדי  גבוהים של  מינונים  בטיחותם של 
בנוסף, לנוכח העלות הגבוהה של הטיפול, יש להעלאת מינון 

גם משמעות כלכלית. 
האם לעבור לטיפול ביולוגי אחר? זו בהחלט אפשרות טובה • 

 )RA( עבור חולים עם מחלות כגון דלקת מיפרקים שגרונתית
שעבורן   )JCA( הילדות  גיל  של  דלקתית  מיפרקים  מחלת  או 
פעולה  מנגנוני  עם  ביולוגיים  טיפולים  של  רחב  מגוון  קיים 
שונים ממנגנון בלימת TNFα. בחולים עם דלקת מיפרקים על 
רקע ספחת, IBD או דלקת חוליות מיקשחת )AS(, האפשרות 
של החלפת התרופה פחות טובה, לנוכח ההיצע המוגבל יותר. 
בעת קבלת החלטה על המשך טיפול, שינוי מינון, שינוי 
תדירות מתן תרופה או החלפת תרופה ביולוגית, דרוש מדד בלתי 
תלוי שיכול לסייע בקבלת ההחלטה המיטבית לבחירת הטיפול. 
בדומה לתרופות אחרות )כגון דיגוקסין, טריל, קומדין, פרוגרף 
ועוד( שבהן ניטור רמת התרופה הוא Standard of care, הרי שגם 
בטיפול בתרופות ביולוגיות נבחנה ההשפעה של ניטור רמות 
תרופה על הצלחת הטיפול. דיווחים שונים מצביעים על התאמה 
TNFα ובין רמת התרופה בנסיוב.  בין יעילות הטיפול בנוגדי 
רמת תרופות ביולוגיות מנוגדי TNFα קשורה באופן ישיר לקיום 
נוגדנים מנטרלים לתרופה )אימונוגניות( ]9-4[. תיאום בין יעילות 
התרופה, רמת התרופה ואימונוגניות של התרופה נבדק בחולים 
עם מחלות מעי דלקתיות, אך גם במחלות מיפרקים דלקתיות. 
המטרה בעבודתנו הייתה להעריך את המשמעות של בדיקת 
רמות IFX ורמות הנוגדנים ל–IFX על ההחלטות הטיפוליות עבור 
חולים עם מחלות ריאומטיות, המטופלים בתרופה במסגרת יחידה 

לאשפוז יום. 

שיטות המחקר
שיגרון  במחלות  חולים  בו  ונכללו  רטרוספקטיבי,  מחקר  נערך 
)JCA ,AS ,PSA ,RA, וסקוליטיס( שטופלו ב–IFX במסגרת אשפוז 
לבריאות  הקריה  של  שיין  ב'  שם  על  לרימטולוגיה  ביחידה  יום 
]כולל  החולים  נתוני   .2013-2011 השנים  בין  רמב"ם,  האדם 
טיפולים  המחלה,  משך  שנקבעה,  אבחנה  דמוגרפיים,  פרטים 
בתרופות מדרג השני, מינון ומשך הטיפול ב–IFX, הערכה קלינית 
 C-reactive–ו של פעילות המחלה, מדדי דלקת כולל שקיעת דם 
CRP( protein([, נאספו מתוך התיקים הרפואיים. הערכה קלינית 
של פעילות המחלה כללה מדדי הערכה כללית הן של רופא וכן של 
 The European League( EULAR החולה, הערכת תגובה לטיפול לפי
מיפרקים  מספר   ,JCA–ו  RA עם  בחולים   )Against Rheumatism
רגישים ונפוחים בחולים עם JCA ,RA ו–PSA, מדדי פעילות מחלה 
 )BASDAI( Bath Ankylosing Spondylitis Disease Activity Index לפי
 .AS בחולים עם )ASDAS( Ankylosing Spondylitis Activity Score–ו
הערכת מצבם של חולים עם וסקוליטיס מערכתית שטופלו אף 
הם ב–IFX, נקבעה לפי הערכה גלובלית של חולה והערכת פעילות 
המחלה על ידי רופא. חולים המטופלים ב–IFX במסגרת אשפוז 
בשפל  בנסיוב  התרופה  לרמת  דם  בדיקת  עברו  במרכזנו  יום 
)לפני מתן הטיפול( ורמת הנוגדנים, כחלק מההערכה השגרתית 
במוסדנו. הבדיקה בוצעה לפחות פעם אחת כאשר מצבם יציב. 

בדיקות נשנות )חוזרות( בוצעו בהתאם להקשר הקליני בחולים 
שהפסיקו להגיב לטיפול או שהגיבו חלקית בלבד. 

רמת IFX וכייל הנוגדנים ל־IFX נבדקו בשתי שיטות:
בנסיוב •  תרופה  לרמת   ELISA בדיקת  כוללת  שפותחה  שיטה 

ובדיקת ELISA לגילוי נוגדנים ל–IFX על ידי שימוש בנוגדנים 
נגד שרשרת למבדה אנושית, במטרה לנטרל את ההשפעה של 
מסומנים,  בנוגדנים  שימוש  הנוגדנים.  גילוי  על  בנסיוב   IFX
המזהים שרשרת למבדה אנושית, ולא שרשרת קפה שקיימת 
ב–IFX )כפי שמקובל בערכות מסחריות(, מעלה את רגישות 

הבדיקה לאיתור נוגדנים נגד התרופה ]10[. 
שיטת ELISA בערכה מסחרית למדידת רמות IFX בנסיוב וכייל • 

 Promonitor® IFX Determination of Drug - IFX–של נוגדנים ל
)Menarini, Italy(נand Anti-drug Antibodies Concentration

להערכה סטטיסטית נקטנו בשיטות של סטטיסטיקה תיאורית, 
תבחין T, תיאום ספירמן וניתוח תסוגה )רגרסיה( לוגיסטית 
מרובה. בחלק מן החולים בוצעו בדיקות בשתי השיטות ונמצאה 
התאמה טובה בין התוצאות. לא הוכללו במחקר מטופלים ללא 
פירוט הערכה קלינית של פעילות המחלה, או מטופלים ללא 
נתונים של בדיקות דם למדדי דלקת, בתאריך ביצוע הבדיקות 

לרמת התרופה בנסיוב ורמת הנוגדנים לתרופה.

תוצאות
 IFX שעברו 144 בדיקות לרמות IFX–במחקר נכללו 91 מטופלים ב
ונוגדנים ל–IFX בנסיוב. שלושים מן החולים לקו ב–RA, שלושה 
ב–JCA, 29 ב–PSA, 26 ב–AS; שתי חולות לקו בווסקוליטיס על שם 

טקיאסו וחולה לקה בפריארתריטיס נודוזה. 

החולים סווגו לשתי קבוצות:
חולים עם תגובה טובה - "מגיבים" )הפוגה או פעילות נמוכה • 

של מחלה( לטיפול ב–IFX )57 חולים(.
 • 34( מגיבים"  "לא   -  IFX–ל מספקת  לא  תגובה  עם  חולים 

חולים( עם מחלה פעילה לפי המדדים המקובלים )כפי שתואר 
בפרק "שיטות"(.

הנתונים הדמוגרפיים של הקבוצות מובאים בטבלה 1. לא היה 
הבדל בגיל ומין של החולים בין קבוצת "מגיבים" ל"לא מגיבים". 
משך הטיפול ב–IFX היה קצר יותר בחולים הלא מגיבים ]ממוצע של 
21.6 חודשים, )חציון 12 חודשים([ בקבוצת הלא מגיבים, לעומת 
ממוצע של 30.04 חודשים ]חציון 26 חודשים( בקבוצת ה"מגיבים"[. 
בחולים המגיבים, שיעור החולים המטופלים בתרופות מדרג השני 
היה גבוה יותר )68%( מאשר בקבוצת החולים הלא מגיבים )47%(. 
 ,)MTX( כללו מתוטרקסאט )DMARD'S( התרופות מן הדרג השני
סלזופירין, פלקוניל, לפלונומיד. מקרב החולים הלא מגיבים, 15 

טבלה 1:
נתונים דמוגרפיים של חולים

חולים מגיבים
57 חולים

חולים לא מגיבים
34P חולים

50.2NS )55(50.9 )54(גיל ממוצע )חציון(, שנים

5652NSמין )נשים, %(

21.5P>0.05 )12(29 )25(משך מחלה )חציון(, שנים
מספר )אחוז( החולים המקבילים 

טיפול מדרג השני +\- פרדניזון
)77.2%( 44)47%( 16P>0.01
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חולים )44.1%( לא הגיבו מלכתחילה לטיפול, בעוד שבשאר החולים 
 IFXהתרופה איבדה את יעילותה עם הזמן. הרמה הממוצעת של
בנסיוב הייתה גבוהה הרבה יותר עם משמעות סטטיסטית בקבוצת 
המגיבים. לעומת זאת, הרמה הממוצעת של הנוגדנים ל–IFX הייתה 
 IFXגבוהה יותר בקבוצת הלא מגיבים )טבלה 2(. רמות נמוכות של
וכייל נוגדנים גבוה נמדדו בחמישה חולים בלבד מקבוצת המגיבים 
)8.8%( לעומת 19 )55.9%( מקבוצת הלא מגיבים. בשישה מתוך 
19 החולים הללו, הופסק הטיפול ב–IFX בשל חוסר יעילות. בשני 
חולים נוספים חודש הטיפול ב–MTX עם שיפור קליני זמני אשר 
 ,IFXחלף בהמשך. שלושה חולים מתוך 19 פיתחו תגובה אלרגית ל
שחייבה את הפסקת הטיפול. בקרב 11 חולים מתוך 19 לא מגיבים, 
שבהם רמת ה–IFX הייתה נמוכה וכייל הנוגדנים היה גבוה )57.9%(, 
בדיקות דם ניבאו את הפסקת הטיפול בשל ירידה ביעילות התרופה 

או הופעת תגובה אלרגית. 
רמה נמוכה של IFX וכייל נוגדנים נמוך נמדדו ב–7 חולים בקבוצת 
הלא מגיבים )20.6%(. בחולים הללו, קיצור פרקי הזמן בין הטיפולים 
 .IFX הביא לשיפור ניכר במצבם והחזיר את ההשפעה המטיבה של
בארבעה חולים עם מחלת מיפרקים פעילה חרף רמות טיפוליות 
של IFX וכייל נוגדנים נמוך, הטיפול הוחלף לטיפול ביולוגי אחר 
)11.8%(. שלושה חולים מבין חמישה, בקבוצת המגיבים, שבהם 
הייתה רמה נמוכה מאוד של IFX וכייל נוגדנים גבוה, פיתחו בהמשך 

.IFX–תגובה אלרגית שחייבה את הפסקת הטיפול ב

דיון
המטרה במחקר הנוכחי הייתה להעריך את ההשפעה של בדיקת 
רמות IFX וכייל הנוגדנים לתרופה על קבלת החלטות טיפוליות 
בחולים עם מחלות שיגרון )ריאומטיות(. התוצאות שלנו מראות 

שאכן, ב–28% לפחות מבין החולים במחקר, נסמכה ההחלטה לגבי 
והנוגדנים.  התרופה  רמות  של  הניטור  נתוני  על  הטיפול  המשך 
נמוך,  נוגדנים  וכייל  בנסיוב   IFX של  נמוכות  רמות  עם  בחולים 
ולחזרת  קליני  לשיפור  הטיפולים  בין  הזמן  טווח  קיצור  הביא 

ההשפעה המיטיבה של התרופה. 
בחולים עם רמה נמוכה או אפסית של התרופה וכייל נוגדנים 
גבוה, נצפתה בשכיחות גבוהה תגובה קלינית נמוכה לטיפול, ולכן 
זה הוחלף ברוב החולים )14 חולים( לתכשיר ביולוגי אחר. בשני 
חולים הוסף טיפול ב־MTX לטיפול ביולוגי בניסיון להפחית את 
כייל הנוגדנים המנטרלים. צעד זה הועיל באופן זמני בלבד, אך כיוון 
שמספר החולים היה קטן והיו להם דלקות מיפרקים שונות, לא 
ניתן להסיק מסקנות לגבי ההשפעה של MTX על רמה גבוהה של 
נוגדנים ל־IFX. בשלושה חולים שקיבלו MTX לאחר גילוי נוגדנים 
 .MTX–ונוגדנים לאחר שימוש ממושך ב IFX לא נבדקו רמות ,IFX–ל
 IFX–מתחילת הטיפול ב MTX בספרות הרפואית דווח על כך שמתן
או בהמשך, עשוי למנוע מהחולים לפתח נוגדנים לתרופה ]15,14[. 
 TNFα עם תרופה מסוג נוגדי MTX ברוב המחקרים, מישלב של
היה יעיל יותר בהשוואה ל–MTX או לטיפול ביולוגי כטיפול יחיד. 
הסבר אפשרי נוסף הוא, שטיפול ב–MTX מנע היווצרות של נוגדנים 
מנטרלים לתרופה ובכך הבטיח רמה טיפולית טובה וארוכת טווח. 
 IFXבחולים שטופלו בתרופות מדרג השני במקביל לטיפול ב־
מלכתחילה, נשמרה יעילות של IFX לתקופה ארוכה מאוד )בחלק 
מהחולים מעל 10 שנות טיפול(. מכאן אנו למדים, כי ראוי להתחיל 
טיפול בנוגדנים חד שבטיים ל־TNFα כטיפול מתווסף לתרופות 

מדרג שני ולא כטיפול "מחליף" או טיפול "יחיד". 
אימונוגניות של הטיפולים הביולוגיים והיווצרות נוגדנים 
לתרופה מהווים מנגנונים חשובים ביותר בחוסר תגובה לטיפול 
או איבוד השפעתו. יחד עם זאת, לא כל הנוגדנים לתרופה 
מסוגלים לנטרל את התרופה. תוצאות מחקרים שונים הצביעו על 
החשיבות של נוגדנים מנטרלים בלבד לנוגדי TNFα והשפעתם על 
הפחתה ביעילות הטיפול. היווצרות של נוגדנים מנטרלים מצדיקה 
העלאת מינון או קיצור הטווח בין הטיפולים או אף להפסקתם 
]13-11,9-4[. כיום יש מגוון שיטות לבדיקות נוגדנים לתרופה, 
אך לא בכל שיטה ניתן להבדיל בין נוגדנים מנטרלים לנוגדנים 
לא מנטרלים. ניתן להסיק על קיום נוגדנים מנטרלים בחולים 
שבהם רמת התרופה בנסיוב היא אפסית וכייל הנוגדנים גבוה 
מאוד. לשתי השיטות בהן השתמשנו לבדיקת רמות נוגדנים ל–
IFX הייתה התאמה טובה ביחס לפעילות המחלה. בשיטה שצוינה 
בפרק שיטות מחקר )סעיף 1(, יש יתרון לבדיקת נוגדנים, מאחר 
שהיא מנטרלת את השפעת IFX על תוצאת הבדיקה ]10[. פיתוח 
שיטות לזיהוי נוגדנים בעתיד יאפשר גילוי נוגדנים מנטרלים 
לתרופות מסוג נוגדים חד שבטיים ל–TNFα. ניתן לצפות ששיטות 
.TNFα אלה יסייעו בעתיד לניטור שגרתי של טיפול ביולוגי בנוגדי

לא כל כישלון של טיפול בנוגדי TNFα ניתן להסביר על ידי 
היווצרות נוגדנים ונטרול של התרופה. מהי הסיבה שבחלק 
מהחולים הייתה מחלת מיפרקים דלקתית פעילה חרף רמה 
גבוהה של IFX בנסיוב והיעדר נוגדנים לתרופה? ניתן לשער, כי 
מחלתם של חולים אלו מתבססת בעיקר על מנגנונים אחרים, כגון 
פעילות יתר של לימפוציטים מסוג B, הפעלת תאיT ללא תלות 
 )IL-6( 6 והתלות בציטוקינים אחרים כמו אינטרליקין TNFα–ב 
או IL-1. בחולים אלה, כדאי לשקול החלפת טיפול לתרופה 
ביולוגית שאינה שייכת לקבוצת TNFα. אפשרות זו אף מחדדת 
את הצורך בפיתוח אמצעים לזיהוי קבוצות חולים המתאפיינות 
במנגנונים ייחודיים ושונים להתפתחות המחלה ולהתאים טיפול 
באופן אישי )Personalized medicine( לחולים עם מחלות מיפרקים 

תרשים 1:
TNFα–צעדים בעת קבלת החלטה לגבי המשך טיפול ביולוגי בנוגדנים חד שבטיים ל

IFX–תגובה לא מספקת ל

רמת IFX גבוהה 
רמת נוגדנים ל–IFX נמוכה

החלפת טיפול, עדיף עם 
מנגנון פעולה שונה

רמת IFX נמוכה
רמת נוגדנים ל–IFX גבוהה

 החלפת טיפול, ניתן 
לעבור לנוגד TNFα אחר

רמת IFX נמוכה 
רמת נוגדנים ל–IFX נמוכה

צמצום הטווח בין 
הטיפולים או העלאת 

IFX מינון של

TNF - Tumor Necrosis Factor ,אינפליקסימאב - IFX

טבלה 2:
רמות אינפליקסימאב ורמות נוגדנים לתרופה

 שיטה 1: שיטת ELISA של בן חורין וחב' ]10[
 Promonitor® IFX Determination of Drug and Anti-drug שיטה 2: ערכה מסחרית של חברת

)Menarini, Italy(נAntibodies Concentration

תוצאות בדיקות
חולים מגיבים

57 חולים
חולים לא מגיבים

34P חולים

רמות IFX בשפל - ממוצע 
mcg/ml )חציון(

שיטה 1: 4.2 )2.3(
שיטה 2: 3.3 )1.67(

שיטה 1: 1.09 )0.45(
שיטה 2: 2.25 )0.72(

0.001

 IFX–רמות נוגדנים ל
mcg/ml )ממוצע )חציון

שיטה 1: 4.59 )0(
שיטה 2: 24.6 )26.2(

שיטה 1: 13.1 )6.1(
שיטה 2: 68.8 )36.4(

0.009
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דלקתיות. בעידן של תרופות כה יעילות כגון תרופות ביולוגיות, 
ניבוי של שימוש מושכל וניטור רמות התרופות יעלה את שיעורי 

הצלחת הטיפול והשגת הטבה קלינית בזמן קצר ולטווח ארוך. 
במחקרנו הנוכחי, הובאו תוצאות של פרשות חולים שלא 
בתנאי מעבדה. המטרה היא להביא כלי נוסף שיאפשר לנו 
להתאים את הטיפול בצורה מושכלת למטופלינו. אנו מציעים 
אלגוריתם קבלת החלטות לגבי המשך טיפול ב–IFX באותם חולים 
שאינם מגיבים מלכתחילה לטיפול או שהשפעת הטיפול עליהם 
פוחתת והולכת )תרשים 1(. להערכתנו, בחולים הלוקים במחלות 
רימטולוגיות, החלטה על המשך הטיפול צריכה להיות מבוססת 
על מיתאם )קורלציה( בין ההערכה הקלינית לתוצאות ניטור 
רמות התרופה והנוגדנים. יחד עם זאת, בחולים עם תגובה טובה 
לטיפול, בנוכחות כייל נוגדנים גבוה ורמה אפסית של התרופה, 
יש לשקול ולהוסיף טיפול אימונומודולטורי במתוטרקסאט או 

DMARD אחר, בניסיון להפחית את כייל הנוגדנים. 

לסיכום
ניטור רמת IFX והערכת האימונוגניות על ידי בדיקת כייל נוגדנים 
לתרופה בנסיוב, הוא כלי יעיל להדרכה מושכלת בקבלת החלטות 

המיפרקים  של  דלקתיות  מחלות  עם  בחולים  טיפול  המשך  על 
וכייל  בנסיוב  התרופה  של  אפסית  רמה  עם  בחולים  השלד.  או 
או  אימונומודולטורי  טיפול  תוספת  לנסות  ניתן  גבוה,  נוגדנים 
 IFX של  נמוכה  רמה  עם  בחולים  אחר.  ביולוגי  לטיפול  לעבור 
בנסיוב וכייל נוגדנים נמוך, מומלץ לקצר פרקי זמן בין הטיפולים 
קלינית, למרות  מינון התרופה. בהיעדר תגובה  או להעלות את 
רמות טובות של התרופה בנסיוב, רצוי לעבור לטיפול ביולוגי עם 

מנגנון פעולה אחר. •

תודות: לפרופ' יהודה חוברס מהמכון לגסטרואנטרולוגיה בקריה לבריאות 
האדם, רמב"ם, חיפה, ולפרופ' שומרון בן חורין מהמכון לגסטרואנטרולוגיה 

במרכז הרפואי שיבא, תל השומר, על שיתוף הפעולה לביצוע הבדיקות 
לרמות IFX וכייל הנוגדנים.
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