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הקדמה

הטיפול בטרשת נפוצה - 2019
טרשת נפוצה (ט"נ, MS)1 היא מחלה דלקתית�דמיאלינטיבית ונוונית כרונית 
של מערכת העצבים המרכזית (מע"מ)2 בעלת מאפיינים אוטואימוניים. המחלה 
מתאפיינת מבחינה פתולוגית במוקדים של תסנין תאי דלקת חד גרעיניים 
(מונונוקלאריים), דמיאלינציה עם דרגות שונות של רמיאלינציה, איבוד של אקסונים 
וגליוזיס המפוזרים במוח ובחוט השידרה, ומבחינה קלינית באירועים של הפרעות 
נוירולוגיות מגוונות המפוזרות במקום ובזמן. הבנה טובה יותר של הפתוגנזה 
החיסונית של המחלה הובילה לפיתוחן של מגוון תרופות אימונומודולטוריות 
ב�25 השנים האחרונות אשר מדכאות את פעילות המחלה ומפחיתות התקפים או 
את התקדמות הנכות. התרופות הראשונות הכוללות מספר סוגים של אינטרפרון 
בטא וגלטירמר אצטט ניתנות בזריקות, מראות השפעה מתונה יחסית על שיעור 
ההתקפים והתקדמות הנכות, ומתאפיינות ברמת בטיחות גבוהה גם לטווח ארוך. 
מספר תרופות פומיות וביולוגיות אשר פותחו בעשור האחרון מראות יעילות 
גבוהה יותר ומשטרי מינון ומתן נוחים יותר, אולם גם נושאות בחובן מספר סיכונים 
והשפעות לוואי חדשות, חלקן חמורות, אשר עשויות להגביל את הטיפול בהן 
ולהצריך בחירה מדוקדקת של מטופלים מתאימים ותוכניות מעקב ובטיחות 
קפדניות. האפשרויות הטיפוליות השונות, מידת השפעתן על המחלה בשלביה 
השונים והבנת הנזק המוחי הבלתי הפיך המתרחש כבר מתחילת המחלה הובילו 
לפרדיגמות טיפוליות חדשות כיום הכוללות טיפול מוקדם, מותאם אישית, ושאיפה 
למצב של חוסר כל עדות לפעילות המחלה. מטרות סקירה זו הן: (1) לתאר את 
התרופות האימונומודולטוריות השונות שבשימוש (או שצפויות להיכנס לטיפול 
בקרוב) ומקומן בטיפול בטרשת נפוצה על בסיס מנגנוני הפעולה האימונולוגים 
שלהן; (2) להציע בחירת טיפול אינדיבידואלית ותבניות טיפול המבוססות על 

הגישות החדשות בטיפול בטרשת נפוצה. 

אימונומודולטורי; טרשת נפוצה; יעילות; מנגנוני פעולה; פעילות מחלה.
 .Efficacy; Immunomodulatory; disease activity; Mechanisms of action; Multiple sclerosis

מילות מפתח:
:KEY WORDS

רון מילוא1
דימיטריוס קרוסיס2

1המחלקה לנוירולוגיה, מרכז רפואי ברזילי 

אשקלון, הפקולטה למדעי הבריאות, 
 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

2המחלקה לנוירולוגיה והמרכז לטרשת 

 נפוצה - היחידה לנוירואימונולוגיה, 
בית חולים הדסה עין כרם, האוניברסיטה 

העברית, ירושלים

תקציר:

Clinically isolated Syndrome
PPMS RRMS CIS

SPMS

Oligoclonal
CIS

Th Th T

B
innate

Neurodegeneration

1ט"נ - טרשת נפוצה.

2מע"מ - מערכת העצבים המרכזית.
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טיפולי "קו ראשון" בט"נ: אינטרפרון בטא 
וגלטירמר–אצטאט (טבלה 1)

GA

MRI
CIS

RRMS

Plegridy Pegylated Interferon b

 GA

MBP
Experimental Autoimmune Encephalomyelitis

EAE

EAE
RRMS GA

GA PPMS CIS

GA
CIS

נטליזומאב: יותר מאימונומודולציה (טבלה 2)

Progressive multifocal leukoencephalopathy
(PML

JC

PML

JC

 NEDA No evidence of disease activity
MRI

JCV
MRI

PML

תרופות פומיות: 
פינגולימוד, 

 Dimethyl ,Teriflunomide
Fumarate (טבלה 3)

Gilenya

Sphingosine phosphate
S P

rebound

S P

Siponimod BAF
SPMS

CIS
Aubagio Teriflunomide

Arava Leflunomide

קיימות כיום 12 תרופות  ˆ
אימונומודולטוריות מאושרות 
המסוגלות להתערב באתרים 

שונים בשרשרת התהליכים 
האימונופתולוגיים בטרשת 

נפוצה ולהפחית באופן 
משמעותי מפעילות המחלה. 

לתרופות הראשונות שנכנסו  ˆ
לשימוש לפני 20 שנים - 

האינטרפרונים וגלטירמר 
אצטאט - יש השפעה טיפולית 
מתונה יחסית, פרופיל בטיחות 

טוב לטווח ארוך, אך היענות 
בינונית לטיפול בגלל צורת המתן 

בזריקות. לתרופות החדשות - 
 תכשירים פומיים ונוגדנים 

חד–שבטיים הפועלים במגוון 
מנגנוני פעולה שונים - יש 

יעילות גבוהה יותר המעלה את 
הרף של המטרות הטיפוליות 

מהורדת שיעור ההתקפים 
והתקדמות הנכות להיעדר של 
כל פעילות קלינית ורדיולוגית 

של פעילות המחלה ואף 
לשיפור בנכות. אולם יש להן 

מגוון השפעות לוואי וסיכונים 
הקשורים בדיכוי מערכת 

החיסון, המחייבים בחירה 
מדוקדקת של המטופלים ויישום 
תכניות למעקב וניטור קפדניים. 

הטיפול בטרשת נפוצה צריך  ˆ
להיות מוקדם, פרואקטיבי, 

מותאם אישית, ולהתחשב במגוון 
מדדים ונתונים של החולה, 

 המחלה והתרופה על מנת 
להשיג את היעד של היעדר 

עדות לפעילות המחלה.
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CIS
Leflunomide

CIS
Tecfidera BG DMF

GA

DMF PML
CIS

תרופות חדשות בעלות יעילות גבוהה: נוגדנים 
מדלדלי לימפוציטים וקלדריבין (טבלה 2)

Campath H Lemtrada Alemtuzumab
CD

CD

B
T

Interferon β-1bInterferon β-1aInterferon β-1aPeginterferon β-1aGlatiramer Acetate שם

®Betaferon®, Betaseron®, Extavia®Avonex®Rebif®Plegridy®Copaxoneשם מסחרי

19931995199720141995שנת אישור
פולימר חלבוני סינטטיבתאי יונק (שחלת אוגר) בתאי יונק (שחלת אוגר)בתאי יונק (שחלת אוגר)בחיידקים (E. coli) צורת ייצור

א�ב ללא גליקוזילציה, ללא מבנה מולקולתי
ח�א בעמדה 1, סרין במקום 

ציסטאין בעמדה 17 ושינוי גשרי 
דיסולפיד והמבנה השלישוני

תוספת פוליאתילן–זהה לא�ב אנושיזהה לא�ב אנושי
גליקול למולקולת 

האינטרפרון

שרשרות אקראיות של 
אלנין, ליזין, גלוטמאט 

ותירוזין

השראת מעבר מפרופיל תאי Th1 תומך דלקת לפרופיל Th2 נוגד דלקת, הפחתת שפעול ושגשוג של תאי T מנגנון פעולה
 T ומקרופאגים, דיכוי ייצור ציטוקינים דלקתיים, הגברת ייצור ציטוקינים נוגדי דלקת, עליה בפעילות תאי

רגולטוריים ו–NK cells, דיכוי ייצור מולקולות הדבקה על תאי האנדותל והפחתת חדירות המחסום דם–מוח לתאים

 Th17–ו Th1 דיכוי תאי
אפקטורים המרוגשים כנגד 
חלבוני המיאלין, יצירת תאי 
Th2 יחודיים ל–GA המדכאים 

תאי T אפקטוריים במוח 
ומפרישים BDNF, עידוד 

תאים רגולטוריים
20 מ�גmcg (8 MIU)30 mcg (6 MIU)22/24 mcg (6/12 MIU)125 mcg 250מינון 

40 מ�ג
SCIMSCSCSCדרך המתן

20 מ�ג - פעם ביום; פעם בשבועיים3 פעמים בשבועפעם בשבועכל יומייםתדירות המתן
40 מ�ג - 3 פעמים בשבוע 

32%33%/27%36%29% (ITT-18%) 34%הפחתה בהתקפים
ירידה בסיכון 

להתקדמות הנכות
NS37%38%/32%38%ND

הפחתה בתוספת 
MRI–2 בT נגעי

101%NS78%/67%67%30%

הפחתה במספר 
נגעי MRI מואדרים 

בגדוליניום 

ND52% 84%/83%86%33%

תופעות דמויות שפעת, ISR, החמרה בספסטיות ועייפות, כאב ראש מיגרנוטי, הפרעות במחזור הווסת, תופעות לוואי
לויקופניה, הפרעות בתפקודי כבד, דיכאון (?), Thrombotic microangiopathy, החמרת תופעות אוטואימוניות 

Th2 אחרות עקב עידוד יצירת נוגדנים בעידוד תאי

IPIR ,ISR, אורטיקריה, 
Lipoatrophy, לימפאדנופטיה

טבלה 1:
תרופות הדור הראשון לטיפול בטרשת נפוצה

 IM - intramuscular; IPIR - immediate post-injection reactions; ISR - injection site reactions; ITT - intention to treat; Mcg - microgram; MIU - million
;international units; MRI - magnetic resonance imaging; NK - natural killer; NS - non-significant; ND - not determined; SC - subcutaneous; Th - T helper
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ITP

TSH

B
B T

T
T

CD B
Pre B B

Stem cells
B CD

Mabthera Rituximab

Ocrevus Ocrelizumab

NEDA

Arzerra Ofatumumab
III

Mavenclad
ADA

CLARITY

טבלה 2:
נוגדנים חד שבטיים (מונוקלונליים) כתרופות בטרשת נפוצה

 complement-depended cell lysis; IAR - infusion associated reactions; snoitcaer detaler- - CDC ;blood-brain barrier - ADCC - Antibody-dependent cellular cytotoxicity BBB
 ;IRR - injection related reactions; NEDA - no evidence of disease activity; NK - natural killer; PML - progressive multifocal leukoencephalopathy; VLA-4 - very late antigen-4

NatalizumabAlemtuzumabRituximabOcrelizumabOfatumumabשם

®Tysabri®Lemtrada®Mabthera®Ocrevus®Arzerraשם מסחרי

טרם מאושר2017לא מאושר20042013, 2006שנת אישור
אנושימואנשכימרימואנשמואנשסוג הנוגדן

VLA4CD52CD20CD20CD20אתר אנטיגני
לימפוציטים, מונוציטים, תאי מטרה

תאי NK, נויטרופילים, 
אאוזינופילים

לימפוציטים (בעיקר), 
 ,NK מעט מונוציטים, תאי

גרנולוציטים ותאים דנדריטיים

BBB

מניעת מעבר לויקוציטים מנגנון פעולה
BBB למוח דרך

דלדול תאי B ,T ומונוציטים 
דלדול תאי B במנגנוני ADCC ,CDC ואפופטוזיסבמנגנוני ADCC ,CDC ואפופטוזיס

300 מ�ג דרך הוריד מינון ודרך שימוש
פעם בחודש

12 מ�ג ביום דרך הוריד ל–5 
ימים ואחרי שנה - ל–3 ימים 

נוספים

1000 מ�ג מחולקים ל–2 
מנות דרך הוריד מדי 

12-6 חודשים

600 מ�ג דרך הוריד 
פעם ב–6 חודשים

 20 מ�ג בזריקה 
תת–עורית פעם בחודש

68%50%43%46%הפחתה בהתקפים

 III–מחקר בפאזה 
עדיין מתנהל

ירידה בסיכון 
להתקדמות הנכות

42%40%40%

 הפחתה בתוספת 
MRI–2 בT נגעי

83%80%

הפחתה במספר נגעי 
MRI מואדרים בגדוליניום

92%61%91%94%

23%42%19%ירידה באיבוד נפח המוח
NEDA לעומת טיפול 

הביקורת
7% / 37%14% / 32%27% / 48%

IAR, זיהומים (הרפס, תופעות לוואי
PML), נזק לכבד

IAR, זיהומים, מחלות 
אוטואימוניות משניות, 

ממאירות (?)

IARIRR, זיהומיםIAR, זיהומים
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ORACLE
CIS

GA

טיפולים בעתיד

Ibudilast

עקרונות הטיפול בטרשת נפוצה

MRI

טבלה 3:
תרופות פומיות לטרשת נפוצה

 ADA - adenosine deaminase; AVB - atrio-ventricular block; DHODH - dihydroorotate dehydrogenase; NEDA - no evidence of disease activity; NFkB - nuclear factor
;kappa-B; Nrf2 - nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2; PML - progressive multifocal leukoencephalopathy

FingolimodTeriflunomideDimethyl fumarateSiponimodCladribine שם

®Gilenya®Aubagio®Tecfidera®Mayzent®Mavenclad שם מסחרי

2017צפוי 2010201220132019שנת אישור
לימפוציטים T ו–S1P1,3,4,5 receptorDHODHNrf2S1P1,5 receptorBאתר מטרה

מניעת יציאת מנגנון פעולה
לימפוציטים מבלוטות 
הלימפה לדם, השפעה 

ישירה על תאי עצב 
וגליה והגנה מנזק 

למיאלין ולאקסונים

עיכוב בסינטזת 
פירימידינים בתאים 

המתחלקים במהירות 
 DHODH–וזקוקים ל
(כמו לימפוציטים 

מאוקטבים) 

הגנה מפני נזקי עקה 
חמצונית ורדיקלים 

חופשיים דרך 
 ,Nrf2 שפעול 

הפחתת דלקת דרך 
NFkB דיכוי

אפופטוזיס ודלדול כמו פינגולימוד
ממושך של לימפוציטים 

עקב הצטברות מטבוליט 
טוקסי של התרופה 

העמידה לפירוק ע"י 
ADA בזכות יחס גבוה 
של קינאז לפוספטאז 

בלימפוציטים
 2 קורסים שנתיים, mg X 1 0.5mg X 1 14mg X 2 240mg X 1 2מינון 

mg/kg 3.5 ס"ה מינון
36%49%56%58%-54%32%הפחתה בהתקפים

ירידה בסיכון להתקדמות 
הנכות

37%30%-32%29%19%33%

MRI 74%67%78%80%73%הפחתה בתוספת נגעי

 MRI הפחתה במספר נגעי
מואדרים בגדוליניום 

82%80%83%87%86%

36%25%37%23%20%ירידה באיבוד נפח המוח
NEDA13% / 33% 14% / 23%11% / 23%17% / 47% לעומת טיפול הביקורת

ברדיקרדיה, AVB, כאב תופעות לוואי
ראש, לימפופניה, 

 ,PML זיהומים (כולל
קריפטוקוקוס, הרפס), 

בצקת של המקולה, עליה 
בלחץ הדם ובאנזימי 

כבד, ממאירויות בעור

הפרעות במערכת 
העיכול, עליה 
באנזימי כבד, 

הדקקות שיער, 
עליה בלחץ הדם, 
נוירופטיה היקפית

הסמקה, הפרעות 
במערכת העיכול, 
לימפופניה, עליה 

 באנזימי כבד,
UTI ,PML

בדומה לפינגולימוד, 
פחות ברדיקרדיה 

מוקדמת 

זיהומים (בעיקר הרפס), 
לימפופניה, כאב ראש, 

הפרעות במערכת 
העיכול, ריאקטיבציה 

של שחפת
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NEDA

MRI

PML
JCV

Escalation
therapy

Induction therapy

Pulsed immune reconstitution therapies
PIRT

Combination therapy

MRI
PML

גורמים אפידמיולוגיים
 גורמים סביבתיים 

גורמים קלינייםוסגנון חיים
 גורמים פראקליניים 

מדדים בהדמיהוסמנים ביולוגיים
סימפטומים מוטוריים, צרבלריים או זיהום ב–EBVגיל מעל 40 בתחילת המחלה

ספינקטריים
פסים אוליגוקלונליים בנוזל 

השדרה
MRI–עומס מחלה גבוה ב

מחסור בויטמין D וחשיפה מין זכר
ירודה לשמש

תסמונת צרבלרית, שדרתית או בגזע 
המוח

ביומרקרים אחרים בנוזל 
(CHI3L1 ,נוירופילמנט) השדרה

 נגעים בגומה אחורית או 
בחוט השדרה

פוטנציאלים מעוררים בלתי התקפים רב–מוקדייםעישוןמוצא אסייתי או אפריקאי
תקינים

נגעים העוברים האדרה 
בגדוליניום

 גורמים גנומיים החלמה לא מלאה מהתקפים ראשוניםהשמנה בגיל ההתבגרותקו רוחב גיאוגרפי גבוה
(HLA-DRB1*15 ,Apo-E4)

אטרופיה של המוח, התלמוס 
או חוט השדרה

פתולוגיה קורטיקליתהתקפים תכופים בשנים הראשונותדיאטה
פרק זמן קצר בין 2 ההתקפים חשיפה לממיסים אורגניים

הראשונים
�חורים שחורים� כרוניים

התקדמות מהירה בנכות בשנים חשיפה ל–CMV (גורם מגן)
הראשונות

OCT–הדקקות הרשתית ב

מחלה מתקדמת ראשונית (PPMS)פעילות גופנית (גורם מגן)
מצב ה–NEDAמשמרות לילה

צריכת אלכוהול, קפה, טבק 
לעיסה (גורמים מגנים)

הפרעה קוגניטיבית, דיכאון

מחלות נלוות וגורמי סיכון ווסקולרייםמיקרוביום

טבלה 4:
גורמים הקשורים בפרוגנוזה פחות טובה בטרשת נפוצה

 CHI3L1 - Chitinase-3-like protein 1; CMV - cytomegalo virus; EBV - Epstein-Barr virus; NEDA - no evidence of disease activity; OCT - optical coherence tomography;
;PPMS - primary-progressive multiple sclerosis
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