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עיבוד :גילת בריל
סרטן הוא שם כולל למחלות רבות המתבטאות בין השאר
באובדן הבקרה של תאים על השינויים החלים ב ,DNA-על
תהליכי חלוקת תאים ועל כושר תנועתם .המידע המצטבר על
מגוון הדרכים שבהן אובדן הבקרה יכול לצאת אל הפועל גורם
לשינוי באופן שבו ממיינים מחלות ממאירות :מחלות שבעבר
אוגדו יחד על סמך מקור התאים שעברו התמרה סרטנית,
מפוצלות כיום על פי הגורמים למחלה והתנאים המכתיבים את
הטיפול המתאים לה .פחות ופחות מחקרים מחפשים טיפולים
גורפים למחלות שהוגדרו בעבר כסרטן מסוג מסוים ,ומחקרים
רבים יותר חותרים למציאת טיפולים המכוונים לצירוף מסוים
של מסלולים מולקולריים פגועים ,תוך יישום הגישה של
רפואה מותאמת אישית .בדרך זו מקווים למצוא מגוון טיפולים
אפשריים למחלה ולהתאים לכל מטופל שילוב טיפולים ייחודי
עבורו.
אחד מהכיוונים הנבדקים לטיפול במחלות סרטן הוא גיוס
מערכת החיסון לפגיעה בגידולים הממאירים .רעיון זה ,המכונה
אימונותרפיה ,נשען על העיקרון שלפיו ,המוטציות הרבות
המתרחשות בתאים סרטניים גורמות לשינויים בחלבונים שהם
מייצרים .כאשר חלבונים שונים אלה מוצגים על פני קרום תאים
סרטניים באמצעות מערכת ה 2MHC-תאי מערכת החיסון מזהים
אותם כחלבונים זרים ויכולים להתחיל תגובה חיסונית .אחת
ההוכחות לכך התקבלה בניסויים שבהם הושתלו בעכברים
בריאים גידולים ממאירים מעכברים הזהים להם גנטית.3
העכברים המושתלים פיתחו תגובה חיסונית לגידולים ולא
חלו ) .(Boon et al., 1994בהתאם לכך נמצא שכאשר גידולים כמו
מלנומה נלקחים ומופרדים לתאים יחידים הגדלים בתרבית,
נמצאים ביניהם תאים שונים של מערכת החיסון ,כולל תאי T
ציטוטוקסיים שהסתננו לגידול ).(Deguine, 2010

מערכת החיסון מעוררת את תאי הגידול לתגובת-נגד דינמית
ומגוונת ) ,(Dunn, 2004המכונה עריכה חיסונית( 4ראו איור .)1
תגובה אפשרית אחת היא שבעקבות זיהוי אנטיגנים זרים על
פני תאי הסרטן עוברים תאי  Tציטוטוקסיים תהליכי מיטוזה
ומייצרים ציטוקינים .תאי  Tאלה ,בשיתוף פעולה עם תאים
נוספים של מערכת החיסון ,גורמים למוות מתוכנן של תאי
הגידול ולהיעלמותו .בקרב חולי סרטן ידועים רק מקרים נדירים
כאלה ,מכיוון שאלה כפי הנראה מתרחשים בשלבים מוקדמים
של המחלה ,שעה שהחולה עצמו עדיין אינו מודע לה.
תגובה אפשרית נוספת היא שתאי הגידול מעכבים במידה
מסוימת את תגובת מערכת החיסון ,כך שמתרחש הרג מוגבל
של תאי הגידול על ידי תאי  Tוחלק מתאי הגידול נותרים חיים.
במצב זה עשוי להיווצר שיווי משקל דינמי בין פעילות תאי
מערכת החיסון כנגד תאי הגידול ובין עיכוב תגובת החיסון על
ידי תאי הגידול ,כך שהגידול קיים אך אינו גדל ,ונמצא בשליטה
).(MacKie, 2003

עריכה חיסונית
נשאלת אפוא השאלה ,מדוע בקרב חולי סרטן לא מתפתחת
תגובה חיסונית לתאי הגידול? הסיבה לכך היא שהפעלת תאי
1

הגרסה המובאת כאן היא סקירה של תוכני המאמר המקורי ,שנועדה להנגיש את המידע לציבור המורים לביולוגיה ולמדעי הסביבה .העיבוד
כלל הוספת הסברים ואיורים לתכנים מורכבים ,סינון מידע שאינו נקשר לרעיון המרכזי של הגרסה המעובדת ,הגדרת מונחים מקצועיים ,ובמידת
האפשר קישור הדברים לתהליכי למידה והוראה .המעוניינים לקרוא את המאמר המקורי מוזמנים לפנות למקור המובא בתחילת הגרסה המעובדת.

2

) :Major Histocompatibility Complex (MHCחלבונים על פני קרום התאים ברקמות הגוף המציגים חלבונים מתוך התא .תצמיד של חלבונים אלה
עם חלבונים מתוך התא מזוהה על ידי תאי מערכת החיסון.

3

הזהות הגנטית דרושה כדי להוכיח שהתגובה החיסונית הייתה לחלבונים שהשתנו כתוצאה ממוטציות בתאי הגידול הממאיר ,ולא בשל ההבדלים
הקיימים בחלבונים בין עצמי לזר.

4

immunoediting
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תאי סרטן אימונוגניים
תאי סרטן אימונוגניים
תאי גוף נורמאליים
תאי גוף נורמאליים
מערכת החיסון מופעלת
תאי T
תאי T
תאי T
תאי סרטן
שאינם
אימונוגניים

תאי T

תא מציג
אנטיגן של
מערכת החיסון

תאי סרטן
שאינם
אימונוגניים

מקרופאג

מערכת החיסון מופעלת חלקית

מערכת החיסון מעוכבת

PD-L1

התחמקות
איור  :1שלבי התפתחות של עריכה חיסונית :יחסי הגומלין בין תאי הגידול הסרטני לתאי מערכת החיסון מתפתחים בהדרגה
מתגובה חיסונית של תאי מערכת החיסון כנגד תאי הגידול ועד לעיכוב התגובה החיסונית על ידי תאי הגידול.
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לבסוף ,קיימת אפשרות שתאי הגידול שנותרו חיים מפתחים
מנגנונים המסייעים להם להתחמק מפעולת מערכת החיסון
) .(Shankaran et al., 2001לדוגמה ,ייצור חלבונים המעכבים את
מערכת החיסון ,כמו  ;TGF-βבמצב זה תאי הגידול מתגברים על
התגובה החיסונית ,והגידול ממשיך להתפתח.
מגוון גישות לאימונותרפיה
הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין תאי הגידול הסרטני למערכת
החיסון והמסלולים המולקולריים בתאי סרטן הפועלים כנגד
מערכת החיסון היא ללא ספק המפתח לגיוס מערכת החיסון
של החולים כנגד התאים הסרטניים .בהקשר זה פותחו גישות
אימונותרפיות שונות:
א .הזרקת נוגדנים
גישות ראשונות באימונותרפיה של סרטן התבססו על הפעלת
תאי מערכת החיסון באמצעות פיתוח נוגדנים מסחריים
לאנטיגנים של תאי סרטן והזרקתם לחולים .הנוגדנים פותחו
כנגד קולטנים שפעולתם בתאי סרטן השתבשה ותרמה
להתמרה הסרטנית :לדוגמה ,נוגדנים לקולטן  5HER2בסרטן
השד ,או ל 6EGFR-בסרטן המעי .גישה אחרת היא ליצור נוגדנים
כנגד סמנים ייחודיים לסוגי סרטן מסוימים ,כמו נוגדנים ל7PSA-
לטיפול בסרטן הערמונית ,שאף קיבל אישור לשימוש ממנהל
התרופות והמזון האמריקאי ,ה.8FDA-
אולם החיסון באמצעות נוגדנים ל PSA-וחיסונים אחרים
השפיעו לטובה על חולים מעטים מאוד ) .(Kantoff, 2010כדי
להגביר את השפעת הנוגדנים על גידולים פותחו נוגדנים כנגד
שני אנטיגנים – נוגדנים המזהים באופן ייחודי שני חלבונים
המאפיינים תאי סרטן של גידול מסוים או חלבון של תאי סרטן
וחלבון אחר הנמצא בסביבת הגידול .באחד החיסונים הגדילו
לעשות ופיתחו נוגדנים הקושרים באופן ייחודי שלושה אתרים:
 ,(Ruf & Lindhofer, 2001) epithelial cell adhesion moleculeשהוא
חלבון המעורב בקשר בין תאי סרטן שכנים; קולטן  CD3המעורר
תאי  ;Tוכן תאים נוספים במערכת החיסון והפעלתם באמצעות
האזור הקבוע של מולקולות הנוגדן ( .)Fcגישה אחרת לשיפור
יעילותם של נוגדנים כנגד גידולים היא להצמיד להם מולקולות
כמו אנזימים או רעלנים ,העשויות להרוג את התאים שנוגדנים
נצמדים אליהם .שלושה מהפיתוחים מסוג זה קיבלו את אישור
ה ,FDA-שלושתם לסוגים שונים של לימפומה .חברות תרופות
ממשיכות לפתח נוגדנים ולשפר את פעילותם כנגד תאי סרטן
בצירוף חומרים שונים ,ורשימת הנוגדנים המקבלים אישור
לשימוש כתרופה בבני אדם הולכת וגדלה.
השימוש בנוגדנים פועל בעיקר על תאי גידול הנמצאים בשלב
הראשון בתהליך העריכה החיסונית (איור  .)1תאי סרטן אלה
עדיין אימונוגניים ,והנוגדנים מסייעים להפעיל את תאי מערכת
5

Human Epidermal Growth Factor Receptor 2

6

Epidermal Growth Factor Receptor

7

Prostate Specific Antigen

8

Food and Drug Administration

9

ל PD-1-קיים ליגנד נוסף ,PDL-2 ,אולם הוא פחות נפוץ בתאי הגוף.

החיסון ולעורר תהליך של מוות תאי מתוכנן בתאי הסרטן.
ב .עיכוב נקודות בקרה אימונולוגיות
ההשפעה המועטה שהייתה להזרקת נוגדנים ,למשל ל,PSA-
המחישה שהפעלת תאי מערכת החיסון במחלות ממאירות אינה
תנאי מספיק למיגור הגידול .ההבנה שבשלבים מאוחרים יותר
של תהליך העריכה החיסונית מופעלים בתאי סרטן מנגנונים
המעכבים את פעילות תאי מערכת החיסון (איור Zou and ;1
 )Chen, 2008סייעה לפתח רעיון נוסף :במקביל להפעלת תאי
מערכת החיסון יש להסיר מנגנונים של תאי הסרטן המעכבים
את פעילות מערכת החיסון.

במקביל להפעלת תאי מערכת
החיסון יש להסיר מנגנונים של תאי
הסרטן המעכבים את פעילות מערכת
החיסון
דוגמה למנגנון מעכב הפועל בסביבת הגידול היא תופעה
המכונה תשישות תפקודית :תאי  Tציטוטוקסיים ,שהסתננו
ונעצרו בין תאי הגידול ,מתחלקים פחות ,אינם מייצרים
ציטוקינים ואינם מבצעים תהליך ציטוטוקסי בתגובה לתאים
הממאירים .תשישות תפקודית של תאי  Tמתרחשת למרות
זיהוי חלבונים המוצגים על פני קרום תאי הסרטן כזרים
).(Ahmadzadeh et al., 2009
אחד המנגנונים המולקולריים האחראים לתשישות התפקודית
של תאי  Tבסביבת תאי הגידול הוא הפעלת הקולטן
 (PD-1) Programmed Death 1שעל פני קרום תאי  Tעל ידי הליגנד
 9(PDL-1) Programmed Death 1המתבטא במגוון תאים בגוף.
המנגנון התגלה בחיפוש אחר גורמים לתמותה של תאי T
) . (Ishida et al., 1992תשישות תאי  Tמתרחשת בעקבות הפעלה
ממושכת ,כרונית ,של  PD-1על ידי אנטיגן ).(Blackburn et al., 2009
כדי להבין את תפקודו של  PD-1יצרו עכברים החסרים את
הגן המקודד ל .(knockout mice) PD-1-עכברים אלה חלו במגוון
מחלות אוטואימוניות ) ,(Sharpe, 2007ועובדה זו קשרה את
פעילותו הנורמלית של  PD-1במניעת זיהוי חלבון עצמי כחלבון
זר .נראה שבעכברים נורמליים נמנעת מחלה אוטואימונית
באמצעות קישור של הליגנד  PDL-1שעל פני תאי הרקמה
לקולטן  PD-1המתבטא בתאי  Tהמזהים אנטיגן עצמי מסוים.
הקישור בין הליגנד לקולטן גורם לעיכוב התגובה הציטוטוקסית
כנגד תאי הגוף המבטאים את האנטיגן .בהקשר זה מיוחס
ל PD-1-תפקיד של נקודת בקרה ) (checkpointמולקולרית על
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תא סרטן
תאי T

אנטיגן סרטני

אימונותרפיה

נוגדנים ל PD-1-ול PDL-1-מונעים את
העיכוב .תא  Tמופעל כנגד תא הסרטן.

ללא טיפול

קישור בין  PDL-1של התא הסרטני
ל PD-1-בתא  Tמעכב את התגובה של
תא .T

מוות תאי מתוכנן של תאי הגידול

הגידול ממשיך להתפתח

איור  :2אימונותרפיה באמצעות נוגדנים ל PD-1-ולPDL-1-

הקולטן של תאי  (TCR) Tנקשר לחלבון סרטני המוצג על פני קרום התא הסרטני באמצעות חלבוני  .MHCתאי הגידול
מבטאים את הליגנד  ,PDL-1ותאי  Tמבטאים את הקולטן ( PD-1למעלה) .הקישור בין  PD-1ל PDL-1-גורם לעריכה חיסונית
ומעכב את תגובת תאי  Tכנגד תאי הגידול הסרטני (למטה משמאל) .בתהליך האימונותרפיה מונעים נוגדנים את הקישור בין
הקולטן לליגנד ,ומתרחשת תגובת תאי  Tכנגד תאי הגידול הסרטני (למטה מימין).
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הפעלת תאי  Tציטוטוקסיים ,המאפשרת למנוע את הפעלתם
כאשר מדובר באנטיגן עצמי.
 PD-1מתבטא גם בתאי  Tשעברו הפעלה מתמשכת בעקבות
הדבקה כרונית בנגיפים כמו  (Trautmann et al., 2006) HIVצהבת
מסוג  .(Urbani et al., 2006) Cניסויים במכרסמים שהודבקו במחלה
ויראלית כרונית הראו שעיכוב הקישור בין  PD-1לליגנד PDL-1
באמצעות נוגדנים יכול להפעיל את תאי  Tהתשושים ,לגרום
להם להתחלק ,להפריש ציטוקינים ,להרוג תאים הנגועים
בווירוס ולהקטין את כמות הווירוסים והתסמינים של המחלה
באופן משמעותי ) .(Barber et al., 2006תוצאות אלה הכשירו את
הקרקע לניסויים קליניים של הזרקת נוגדנים ל PD-1-כטיפול
במחלות ויראליות כרוניות.
הפעלת  PD-1היא אחת הדרכים שבהן נוצרת עמידות של תאי
הגידול הסרטני בפני מערכת החיסון (איור  :)2התהליך מתחיל
בתאי  Tציטוטוקסיים המסתננים לגידול הסרטני ונתקלים
באנטיגנים הסרטניים .תאי ה T-שהסתננו מפרישים ציטוקינים
הגורמים לעלייה בביטוי הליגנד  PDL-1על ידי תאי הסרטן10
) .(Blackburn et al., 2009כתוצאה מכך מופעל הקולטן  PD-1על
פני תאי  Tבאופן מתמשך ,וזה גורם לסדרת תהליכים בתוך תאי
 ,Tהכוללים ירידה בהפרשת ציטוקינים ) ;(Quigley, 2010עיכוב
חלוקה; עלייה בביטוי חלבונים הגורמים למוות מתוכנן של
תאי  ;Tקיצור זמן הקישור בין תאי  Tלתאים הסרטניים נושאי
האנטיגן; ועיכוב גליקוליזה ) .(Parry et al., 2005מכלול ההשפעות
האלה מתבטא בתשישות תאי  Tובהיעדר תגובה ציטוטוקסית
כנגד תאי הגידול.
הבנת המנגנון שבו תאי סרטן מדכאים את התגובה הציטוטוקסית
של תאי  ,Tיחד עם הצלחת מודלים של עיכוב  PD-1בעכברים
עם מחלות ויראליות כרוניות באמצעות נוגדנים – העלו את
הרעיון לנסות גישה דומה גם בטיפול בסרטן (איור  :)2עיכוב
העיכוב של תאי  Tבאמצעות נוגדנים ל PD-1-או לליגנד .PDL-1

הצלחת עיכוב מסלולי בקרה כמו
 PD-1ו CTLA-4-הפתיעה באחוזי
שרידות גבוהים בקרב החולים ,אך
גם משום שחלק מהחולים הראו
ירידה לאורך זמן בגידולים
במודלים פרה-קליניים נמצא שחסימת  PD-1עודדה חלוקת
תאי  ,Tהפרשת ציטוקינים ותגובה ציטוטוקסית של תאי  Tכנגד
הגידול ,עד כדי חיסולו ( .)Korman, 2010הניסוי הקליני הראשון
עם נוגדנים ל PD-1-נערך ב 39-חולים במחלות שונות :מלנומה,
סרטן ריאות מסוג  ,non-small-lung-cancer-cellsקרצינומה של
הכליה וסרטן המעי ( .)Brahmer et al., 2010הניסוי נערך בחולים
שמחלתם לא הגיבה לטיפולים אחרים ,ותוצאותיו הראו נסיגה
של גידולים מכל סוגי המחלות בחלק מהחולים .ניסוי עוקב
כבר כלל  269חולים שמחלתם מתקדמת ,וכלל הזרקת מינונים
גבוהים יותר של הנוגדנים 28 .אחוז מחולי המלנומה 27 ,אחוז
מחולי קרצינומה של הכיליה ו 18-אחוז מחולי סרטן הריאות
מסוג  non-small-lung-cancer-cellsהראו נסיגה של הגידולים
במשך למעלה משנה ( .)Topalian, 2012התגובה לטיפול הייתה
בהתאמה לביטוי  PDL-1בגידולים .במקביל התקבלו נסיגות של
גידולים מניסוי קליני שבו הוזרק נוגדן ל PDL-1-בלבד ,אך באחוזים
נמוכים יותר ( .)Brahmer,2012תוצאות אלה עודדו למעבר לשלבים
 2ו 3-בניסויים הקליניים במגוון מחלות ממאירות באמצעות
תערובת נוגדנים כנגד  PD-1ו .PDL-1-התוצאות הראו נסיגה של
הגידולים ביותר מ 30-אחוז מהחולים ( .)Robert, 2015בשלב 3
הושוו שתי קבוצות של חולי מלנומה :האחת טופלה בהזרקות של
צירוף הנוגדנים ל PD-1-ו PDL-1 -והשנייה בכימותרפיה 40 .אחוז
מהחולים שטופלו בנוגדנים הראו נסיגה של הגידולים ,לעומת 14
אחוז בלבד בטיפולים הכימותרפיים.
נקודת בקרה נוספת שנבדקה בניסויים קליניים והראתה הצלחה
היא  .11CTLA-4מדובר באנטיגן על פני תאי  Tציטוטוקסיים
שקישור בינו לבין מולקולות על פני תאי סרטן גורם לעיכוב
התגובה הציטוטוקסית ) .(Walunas, 1994בניסויים פרה-קליניים
התקבלה הצלחה רבה ,עד כדי נסיגה של הגידול הסרטני
במגוון רב של גידולים ואחוזי שרידות גבוהים מאוד של חיות
המעבדה ) .(Grosso , 2013גם בניסויים קליניים שנערכו בעיקר
בחולי מלנומה התקבלה הצלחה באחוזי שרידות ).(Ribas, 2005
ב 2011-אישר ה FDA-את השימוש בנוגדנים ל CTLA-4-כטיפול
במלנומה מתקדמת.
הצלחת עיכוב מסלולי בקרה כמו  PD-1ו CTLA-4-הפתיעה
באחוזי שרידות גבוהים בקרב החולים ,אך גם משום שחלק
מהחולים הראו ירידה לאורך זמן בגידולים ,דבר המעיד על
זיכרון חיסוני של תאי ה T-לאנטיגנים הסרטניים .מלבד CTLA-4
ו PD-1-קיימות נקודות בקרה נוספות להפעלת תאי  ,Tוההנחה
שקיימות נקודות בקרה שטרם התגלו מעודדת מחקרים נוספים
בכיוון זה ).(Sharma, 2015

 10העלייה בביטוי  PDL-1יכולה להתרחש גם בעקבות שכפול כרומוזומים וקטעי  DNAהמכילים את הגן המקודד לליגנד ,כפי שקורה פעמים רבות
בתאים סרטניים.
Cytotoxic T Lymphocyte Antigen 4 11
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שיטה אחרת ,חדשה יותר ,נקראת טיפול באמצעות כימרת
אנטיגן-קולטן .בשיטה זו מוחדר לתאי  Tמקטע  DNAהמקודד
לייצור חלבון על פני קרומי תאי  ,Tשחלקו הפונה לתוך התא
מורכב מקולטן של תאי  Tוחלקו הפונה מחוץ לתא מורכב
מנוגדנים המזהים אנטיגנים של הגידול .כאשר תאי  Tאלה
מבטאים את החלבון הכימרי על פני קרום התא ,החלק הנוגדני
של החלבון נקשר לאנטיגן שעל פני תאי הסרטן ומפעיל את
החלק הפונה לתוך תא ה T-כאילו היה קולטן תאי  Tלכל דבר.
בסיפור מקרה של חולה לימפומה שטופל בשיטה זו דווח על
נסיגה דרמטית בתאים הסרטניים ).(Kochenderfer, 2010

ג .העברת תאי  Tמותאמים
בשיטה זו מתבטאת במיוחד הגישה של רפואה מכוונת (איור .)3
תחילה מבודדים תאי  Tמהחולה ,ישירות מהגידול או באמצעות
דגימת דם .בתרבית תאים מחוץ לגוף ,מרבים את תאי הT-
באמצעות הציטוקין  12IL-2ומעבירים אותם התאמה ייחודית
לגידול הממאיר של החולה .לבסוף מוחזרים התאים לחולה
ונערך מעקב אחר מאפייני המחלה.
בידוד תאי  Tשל החולה ישירות מהגידול באמצעות ביופסיה
) (Rosenberg, 1988נעשה בהנחה שתאי  Tאלה נעצרו בין תאי
הגידול מפני שזיהו על פני תאי הסרטן אנטיגנים זרים ,ולכן
הם מתאימים מאוד לתגובה כנגד תאי הגידול .הוצאת תאי הT-
מהגידול והוספת  IL-2על מנת להגדיל את מספרם עשויות
להגביר את הסיכוי שהחזרתם תאפשר הפעלה של תגובה
חיסונית כנגד תאי הגידול בגוף החולה.
אפשרות אחרת היא לבודד תאי  Tמדגימת דם של החולה.
במקרה זה ,נוסף על ריבוי תאי ה T-בתרבית יש לחשוף אותם
לאנטיגנים של הגידול באופן מלאכותי ).(Butler et al., 2011
הוספת אנטיגנים סרטניים לתרבית תאי ה T-מחוץ לגוף
מעודדת חלוקות תאי  Tהמזהים אנטיגנים אלה .כך מועשרת
אוכלוסיית התאים המוחזרת לגוף החולה בתאים היכולים
להגיב כנגד הגידול ,וגדל הסיכוי לעורר באמצעותם תגובה
חיסונית בגוף החולה.

העברת תאי  Tמותאמים היא שיטה שבה אפשר להתאים את
הטיפול לתאי ה T-עבור חולה מסוים ,ובכך היא מיישמת את
עקרונות הרפואה המותאמת אישית .החיסרון הוא שהשיטה
מורכבת ולכן רק מעבדות מעטות יכולות לבצעה כיום .כדי
שהשיטה תהפוך למסחרית ונפוצה יותר יש ליצור פרוטוקול
עבודה עם סטנדרטים ידועים וישימים .חלק מהתהליך כולל
הכשרת עובדי מעבדה שיוכלו לבצע את השיטה המורכבת,
שהיא כיום נחלתם של החוקרים שפיתחו אותה בלבד.
אחת האפשרויות היא אוטומציה של השיטה ,כלומר ,שימוש
ברובוטים ליצירת תרביות תאי  Tככל שיגדל מספר החולים
שיתמחו
ַ
המתחילים את הטיפול .המחשבה היא ליצור מרכזים
ביצירת תאי  Tנוגדי סרטן המותאמים באופן ייחודי לחולים,
ולשנע אותם אחר כך לבתי החולים כדי להחזירם לגוף החולה.
ד .אנטיגנים חדשים לטיפול בסרטן (ניאו-אנטיגנים)14
עד כה תואר כיצד תאי  Tשל החולה מותאמים לאנטיגנים
ידועים של גידולים על פי מחקרים שאפיינו אנטיגנים משותפים
לגידולים מסוג מסוים .אולם במהלך היווצרותו של גידול סרטני
חלות מוטציות רבות ,חלקן ייחודיות לחולה .כדי להתאים
עוד יותר את פעילות תאי  Tכנגד הגידול של חולה מסוים
מגויסת טכנולוגיה חדישה יותר של ריצוף ,המכונה אקסום15
בטכנולוגיה זו מרוצפים כל קטעי ה DNA-המוטנטיים של תאי

אפשרות שלישית היא לבודד תאי  Tמדגימת דם של החולה,
ולבצע בהם שינויים גנטיים שיגרמו לתאים להגיב כנגד תאי
הגידול .שיטה אחת היא להחדיר מקטעי  DNAהמקודדים לקולטן
 13TCRרצוי ,המזהה אנטיגן סרטני של הגידול ).(Grupp, 2013
לאחר ניסויים פרה-קליניים בעכברים נערכו ניסויים קליניים,
שבהם הוחדר לתאי  Tבאמצעות רטרו-וירוסים הגן לקולטן TCR
ייחודי המזהה אנטיגן בשם  MART-1ממלנומה .כשהוחזרו תאי
 Tאלה לחולים הם גרמו לנסיגה של הגידולים ).(Morgan, 2006

12

 – Interleukin 2ציטוקין הגורם לחלוקה של תאי .T

13

 T Cell Receptorקולטן של תאי T

neoantigens 14
exome 15
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החזרה לחולה
הפקת  DNAוRNA-

גידול בתרבית

הוצאת תאי T
בדגימת דם

ריצוף גנום ואקסום

זיהוי מוטציות

תאי  Tמופעלים
המזהים מוטציות
של תאי הסרטן
החדרה לתאים
מציגי אנטיגנים

גידול בתרבית עם תאי T
איור  :3שלבי העברת תאי  Tמותאמים :תאי  Tשל החולה עוברים טיפול הגורם להם לפעול כנגד אנטיגנים סרטניים
המאפיינים את הגידול .לשם כך מופעלים תאי ה T-מהחולה בעזרת תאים מציגי אנטיגנים אליהם הוחדרו מקטעי DNA
מוטנטים מתאי הגידול של החולה .תאי  Tמופעלים אלה מוחזרים לחולה כדי לפעול שם כנגד תאי הגידול.

הגידול ההופכים ל RNA-ואחר כך מתורגמים לחלבונים .קטעי
ה DNA-המוטנטיים הייחודיים לגידול של החולה מוחדרים
לתאי  Bשל החולה ואלה משמשים להפעלת תאי  Tשל החולה
בתרבית כפי שתואר לעיל .כאשר הוכנו בדרך זו תאי  Tמחולה
מלנומה ,הם אכן הגיבו נגד תאי הגידול ) .(Linnemann, 2015יתר
על כן ,תגובתם הייתה ייחודית לאנטיגן הסרטני :לא התרחשה
תגובה לתאי  Bשהכילו את רצף ה DNA-הנורמלי (כלומר ,רצף
הלקוח מתאים נורמליים של החולה) של החלבון .הכנת תאי T
באמצעות בחירה מושכלת של מוטציה משמעותית באמצעות
האקסום של החולה יכולה ,אפוא ,לשפר את התוצאות הקליניות
של הטיפול.

חסרונות גישת האימונותרפיה
אימונותרפיה ,כמו כל תרופה או טיפולים מסוימים ,היא התערבות
הטומנת בחובה יתרונות אך גם חסרונות .החשש העיקרי הוא
מהשפעה בלתי-מבוקרת של ההתערבות על מערכת החיסון
של המטופלים .לדוגמה ,בחלק מהניסויים הקליניים בנוגדנים
ל PD-1-סבלו המטופלים מתופעות לוואי הקשורות למערכת
החיסון ,כולל אף הופעת מחלה אוטואימונית באחד החולים
שהצריכה את הפסקת הטיפול ) .(Brahmer, 2012בכל החלטה
לטפל בנוגדנים ל PD-1-יש להתחשב בסיכון למחלה או לשיבוש
פעולת מערכת החיסון מול הסיכון הכרוך במחלת הסרטן.
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 אחוזי ההצלחה.חסרונות נוספים קשורים להתאמה לחולים
של טיפולים אימונותרפיים מראים שרק חלק מהחולים מגיבים
. ולאורך תקופות שונות,לטיפול בחיסון הגידולים או בהקטנתם
מחקרים נוספים דרושים על מנת לקבוע איך להתאים את
 מפני שתגובת,מינון הנוגדנים ומתי לבדוק את הצלחת הטיפול
 רוב הניסויים, נכון להיום.מערכת החיסון עלולה להשתהות
 וייתכן שיש,הקליניים נערכו בקרב חולים שמחלתם מתקדמת
להשתמש בטיפולים אלה דווקא בחולים שמחלתם פחות
 כך שמערכת החיסון שלהם אינה תשושה ויכולה,מתקדמת
.להתעורר

הבנת יחסי הגומלין המורכבים בין
תאי הגידול הסרטני למערכת החיסון
היא ללא ספק המפתח לגיוס מערכת
החיסון של החולים כנגד התאים
הסרטניים
?אימונותרפיה לאן
חזונם של העוסקים באימונותרפיה הוא שעם הצטברות המידע
על תהליכים מולקולריים המוציאים לפועל התחמקות של
 אפשר יהיה להשתמש,תאי סרטן מתגובת מערכת החיסון
במידע זה כדי להתאימו באופן ייחודי לחולים ואולי אף למנוע
 צעד ראשון באימונותרפיה מותאמת אישית יהיה.את המחלה
ריצוף גנום החולה וגנום תאי הגידול של החולה כדי לאבחן
 כל אחת.שונּות גנטית של החולה ומוטציות של תאי הגידול
( לזיהוי המסלולbiomarker) מהמוטציות שיאותרו תשמש סמן
או המסלולים הייחודיים לתאי הגידול של החולה שיש לחסום
כדי להפעיל את מערכת החיסון של החולה כנגד תאי הגידול
של החולה; או אף כמטרה בפני עצמה ליצירת נוגדנים ייחודיים
 מציאת צירוף של מספר דרכי טיפול יהיה יעיל.עבור החולה
 בתנאי שלא תהיה פגיעה בפעילות הנורמלית של מערכת,יותר
 בדרך זו אפשר יהיה להעניק טיפול רק למטופלים.החיסון
 ולמנוע סיכון מיותר ותקוות שווא,שסיכוייהם להגיב לו גבוהים
. ברוח רפואה מותאמת אישית,לאחרים
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