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 חבלי לידה – אימונותרפיה

הם הזוכים בפרס  ג'יימס אליסון וטאסוקו הונג'וי יצאה הודעה משטוקהולם כ 2018בתחילת אוקטובר 

הבנת מנגנוני דיכוי התגובה  , זאת בשלנובל לרפואה על תרומתם לקידום תחום האימונותרפיה של סרטן

סיפור שתחילתו ב. פרס נובל ראשון זה לתחום החיסון לסרטן הוא תפנית חיובית תסרטני-החיסונית האנטי

 זוהרת הרבה פחות.

ר "ד אמריקאיה סרטןהמנתח וחוקר ההבחין  ,י סרטןעם חול תובמהלך עבוד ,19-לקראת סוף המאה ה 

על ידי  םהנגר םזיהו – (Erysipelasשסבלו משושנה )חולים חלק מן האצל  םגידולישל  הבנסיג ויליאם קולי

ים סטרפטוקוקשל ו (Serratia) תערובת של חיידקי סרטיה לראשונהקולי  הזריק 1893שנת ב. סטרפטוקוקים

 אצל חלק ניכרהגידולים  ה שללנסיגהוביל  הטיפול .סרטן ילחול( "של קוליהטוקסין ") חיים ומומתים

המשיכו לטפל כך  ושותפיוקולי אומנם . סרטןלתרפי אימונוטיפול  לש הונהראשלדוגמה היה ו מהמטופלים

יצירת בהכרוך הסיכון  .מהממסד הרפואי של זמנם חוסר אמוןבוחריפה ביקורת ב הם נתקלואך , רביםחולים ב

 גרמו ,וכימותרפיהרדיותרפיה  לטיפול בסרטן, ובהם באותה העת שהופיעו יםחפיתוהזיהום מכוון לצד 

 .בסרטן לטיפול "טוקסין של קולי"ב שימושהשל  ו בהדרגההיעלמותל

אחרות נתגלו עם השנים מניפולציות  ,הצליח לעורר ר קולי"דסרטנית ש-האנטיהחיסונית לתגובה בדומה 

לרשותנו  יוםכ ותהעומדו מגוון האפשרויות יוצגמערכת החיסון לפעול נגד הסרטן. במאמר זה את ות דוחפה

  .תחום האימונותרפיהעקרונות יסוד ומושגים ב ויובהרו כמה

 

 עקרונות יסוד – מערכת החיסון

מזהה סממנים  (Innate) המערכת המולדת .המולדת והנרכשת :מערכות-שתי תתמערכת החיסון ל

כגון  PAMPs (Pathogen-associated molecular patterns) המכונים שמורים אבולוציונית המשויכים לפתוגנים

ם, ייטיגרנולוצהתאים ה ובהם)תאי מערכת החיסון המולדת . גדילי-דו RNAרכיבי מעטפת של חיידקיים או 

 איתות באמצעותבין היתר  ,לחיסול פתוגניםפועלים כך ו PAMPsמזהים  (םידנדריטיהתאים הם וימאקרופגיה

 . של מערכת החיסון והפעלתם נגד הפתוגןאחרים לרכיבים 

)מייצרי הנוגדנים( ותאי  Bלימפוציטים מסוג כוללת ה לומדתמערכת היא  (Adaptive) הנרכשת המערכת

T . תאיT לתאי באופן גס נחלקים T עוזרים (helper-T +CD4) , ותאי ,החיסוניתהמנווטים את התגובה T 

 . תאי סרטןואף  המודבקים בפתוגניםהמסוגלים לתקוף תאים  ,(Cytotoxic T cells +CD8) ציטוטוקסיים

. (T cell receptor – TCR) שלהםהקולטן בעזרת קטעי חלבונים( )מים יפפטיד אנטיגנים מזהים -Tתאי ה

 רנלית בשםבמולקולה ממפני על להם  מוצגיםההפפטידיים  אנטיגניםל T-נקשרים תאי ה TCR-באמצעות ה

MHC (Major histocompatibility complex)ה פני עליוצגו וירוס ותאים המודבקים בב ,לדוגמה . כך-MHC בין ,

 הציטוטוקסיים. T-תאי העל ידי  וחיסול יחשפו את עצמם לזיהויהתאים כך ו ,וירוסופפטידים של הה ,השאר
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 ) presenting cellsAntigen –  אנטיגן-תאים מציגי

APC)  סביבתם בשהאנטיגנים את  "בולעים"שהם תאים

 1סוג מ MHCמולקולות  פני על T-לתאי ה אותםומציגים 

סוג מ MHC מולקולותו( בכל סוגי התאים בגוף תוהמבוטא)

התאים  .תאים מציגי אנטיגןבעיקר על  ותמופיעה 2

היעילים  APC-הם ה (,Dendritic cells – DC) הדנדריטיים

 .קובע את גורלו APCעם  Tהמפגש הראשון של תא ביותר. 

DC סממנים שבלע גםהחלבוני  האנטיגן בסביבת זהההמ 

 פפטידה את T-יציג לתאי ה (PAMPs) פתוגניםל המשויכים

-signal נההמכּו) MHC-ה מולקולת פני על המוצג האנטיגני

-קו משפעל אות T-ונוסף על כך יעביר לתאי ה, (1

. קבלת שני הסיגנלים יחד, (signal-2 המכּונה) סטימולטורי

  .T-תשפעל את תא ה

לתוך  קולי ר"ד הזריקש דקיםיהחי כי מבינים אנו יוםכ

לחוש בסכנה בסביבת ההזרקה  APC-ל גרמו יםהגידול

שלהם  סטימולציה-להעלות את ביטוי מולקולות הקוובאזור 

אך גם נגד הפתוגנים  ערכת החיסון נגדמהזרוע הנרכשת של שפעל את גם לכך ו ,(7Bמולקולת  לדוגמא)

 .שלידם התאים הסרטניים

לחפש את התאים המבטאים את האנטיגן שנגדו כדי גוף ב נעים יחד שני הסיגנלים על ידישופעלו ש Tתאי 

 APC עםמפגש הראשון שלהם שה אנטיגן( זיהו טרםשכאלו נו ידהינאיביים ) Tתאי  ,לעומתם. ולחסלם שופעלו

יעברו שיתוק  ,(בלבד signal-1) יטורסטימול-קוסיגנל לא בלבד לפפטידי  סיגנלהמציגים  APCהוא מפגש עם 

(Anergy).  לאנטיגנים עצמיים. למנוע היווצרות של תגובות אוטואימוניות נועדמנגנון זה  

 
 ויקיפדיה ציטוטוקסי"  Tתא “

“Antigen presentation” - wikipedia 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_T_%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90_T_%D7%A6%D7%99%D7%98%D7%95%D7%98%D7%95%D7%A7%D7%A1%D7%99
https://en.wikipedia.org/wiki/Antigen_presentation


 

 

 

 םיזהות כזרל מסוגלת מערכת החיסוןש ,ייחודיים םיפפטידיאנטיגנים להכיל  עשויים םייסרטנ יםגם תא

אנטיגנים  (:tumor associated antigens) המשויכים לסרטןאנטיגנים יש כמה סוגים של . גיב נגדםהול

כגון  עצמייםאנטיגנים  ;להתמרה סרטניתלגרום  המסוגלוירוס  – (HPVוירוס הפפילומה ) כגון חלבוני ויראליים

differentiation antigens –  בסרטן  מבוטאיםוהאופייניים לרקמות ספציפיות  דיפרנציאציהשל אנטיגנים

נוטים לעורר את מערכת החיסון  של דיפרנציאציה אנטיגנים .חלבוני המלנין במלנומה גון, כחריגותברמות 

אלו  אנטיגנים .Cancer testis antigens הם נוספים אנטיגנים עצמיים. פחות בהשוואה לאנטיגנים זרים

אך  ,כגון האשך ,משאר הגוףחיסונית מבודדות כאלו ה עובריות אות וברקמגם ובתאים סרטניים מתבטאים 

 – (Neoantigens)נאואנטיגנים ה פים הםנוס חשובים אנטיגנים; תקינות ותבוגר ותברקמ בוטאיםאינם מ

 גנטיות המצטברות בתאי הסרטן.ה מוטציותהמ שנוצרו כתוצאהאנטיגנים 

 ותהמייצר מעשנים, נושאים אלפי מוטציותבהמופיע מלנומה גרורתית או סרטן ריאות  גוןגידולים כ

רבים  יםמחקרלאימונותרפיה.  במיוחד רגישיםל. ריבוי האנטיגנים הללו הופך את הגידולים נאואנטיגנים

ין לב (– TMB tumor Mutational burden) םייהסרטנ יםבתא שהצטברוקשר בין כמות המוטציות על  מצביעים

הנשענים על כך  רפואייםיתוחים על פמושם דגש כיום , והגידול מערכת החיסון נגדשל  ההתגובצמת וע

 אך לא לרקמה הבריאה שלצידו. ,נאואנטיגנים ייחודיים לגידולהש

 

 ?ממערכת החיסוןתאי הסרטן  חומקיםכיצד 
לחמוק מהפיקוח של מערכת כלשהי דרך בעברו מצא  גידול סרטני שמשגשג בגוףבמרבית המקרים 

לעיתים מוטציות מעטות הכוללים  גידולים :אסטרטגיות התחמקות שונות מפתחיםשונים סוגי סרטן  .החיסון

על הצגת האנטיגנים  ןאת מנגנו או להחליש לנטרל לומדהסרטן  במקרים רבים; T-ה תאי אינם מזוהים על ידי

 ן ומצליחים לנטרלחומרים מדכאי חיסומפרישים אחרים ; סוגי סרטן פחות לניטור חיסוניהוא חשוף כך ו MHC-ה

 – מחלים אינופצע כרוני ש מעיןכעל ידי מערכת החיסון לעיתים  הזוהאף מסרטן ; נגדםהמתפתחות תגובות 

כגון  (סופרסורייםמדכאים ) חיסון תאיעל ידי גיוס " ומערכת החיסון לנסות "לרפא אות אתדוחף הסרטן 

ודיכוי  (אנגיוגנזה) חלוקת תאים, יצירת צינורות דם ,בין השאר ,והללו מעודדים ,סוימיםסוגים מקרופגים מאמ

 מערכת החיסון מעודדת את התפתחות הסרטן ולא מדכאת אותו. אלובמצבים  הזרוע החיסונית הנרכשת. של

וכך לייצר  מהירהלעבור אבולוציה המסוגל  ,טבעו של הגידולגם מסייע הרבים  מנגנוני ההתחמקותל

המעודדים יחסי גומלין  יםמתפתחלמערכת החיסון גידול הבין . המרכיבים אותו הסרטן תאיבין רבה שונות 

 את מערכת החיסוןאף לרתום לעיתים או מערכת החיסון מ מצליחים לחמוקה סרטנייםם לטובת תאי סלקציה

מכונה  ,פחותשמערכת החיסון מזהה לתאים  הסרטןתאי הפיכת של . תהליך השינוי ההדרגתי לטובתם

Immunoediting. 

 

 

 בעידן המודרני אימונותרפיה של הסרטן

 בהןו, בשימוש היום עדיין ן, חלקאימונותרפיהתחום ההצלחות ב כמהנרשמו עשרים לאורך המאה ה

טוקסין בעזרת "הטיפול ל הדומהגישה ) BCG שחפתלחיסון הדקי יחיבעזרת השתן שלפוחית סרטן בהטיפול 

מלנומה בטיפול ל ,T תאישל  )פרוליפרציה( מעודד התרבותהקטור פ ,IL-2 שימוש בציטוקיןאו ה ("של קולי

הנחשב לאחד מאבות  ,סטיבן רוזנברגר "דעבודתו של  להבשיל ההחלשנות השמונים סוף ב. סרטן הכליהבו

 TIL Tumor infiltrating) לימפוציטים שחודרים לגידוליםאיסוף  המתבססת על האימונותרפיה המודרנית,

lymphocytes – )תאי  ושותפיו הפיקו. רוזנברג ושפעול שלהםT ם מסוג או תאיNatural killer cells) NK)  מתוך

 Adoptive Cell מכונהבתהליך ה יםלחול חזרה ו אותםקיוהזר IL-2בתרבית בעזרת  ו אותםריגידולים, העש

Transfer (ACT). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4288010/pdf/nihms-643363.pdf


 

כימריים  ניםקולטעם   Tתאי ב שימוששבה נעשה ה שיט מכון ויצמןמ זליג אשחרר "דבהמשך פיתח 

 םקולטנילבטא גנטית שהונדסו  Tתאי הם  CAR-T .(Chimeric Antigen Receptor T cells – CAR-T)לאנטיגנים 

ל נמעביר הסיגתאי הוא החלק -התוךוחלקם  ,נוגדןהוא המזהה אנטיגן  תאי-וץהחחלקם ש)מאוחים( כימריים 

על פני )שאנטיגן ממברנלי  כללזהות מהונדסים יכולים ה T-ה תאי, TCR-בשל השימוש בנוגדן ולא ב. TCR-של ה

. טיפולים אלו נחלו MHC פני מולקולות עלהמוצגים  פפטידיים ניםאנטיג יהויזלאינם מוגבלים הם ו (קרום התא

 .כשלושים שנהבמשך בשלבים שונים של פיתוח והיו ת וחלקי ותהצלחהדרך  לתיבתח

 נדחקה העשור הראשון של שנות האלפייםעד לסוף  ,הרבים כישלונותהוקטן הצלחות ההמספר  בשל

הברווזון המכוער ש ,כן, אם קרה כיצד .הממסד הרפואיצד מלספקנות בעיקר  לשוליים וזכתההאימונותרפיה 

  בו תולים כיום תקוות כה רבות?שהפך לברבור של הטיפולים בסרטן 

שהתמקד מס אליסון יג'יר "דשל  וימחקר בעקבות שמוניםשנות המהחל  השינוי התרחש בהדרגה

 הפעלת יתרהמונע  (Immune checkpoint) חיסוני מעצור שמולקולה זו היא הגילאליסון . CTLA-4מולקולה ב

 . גידוליםל מערכת החיסון מגביר את תגובת על ידי נוגדן מעכב, CTLA-4שנטרול פעולת  םהדגי ואה. Tתאי של 

 ,T-התאי לאחר הפעלת א שומעצורים חיסוניים ההמשמשות כמנגנון הפעולה של רבות מהמולקולות 

אף תאי גידול ותאי )רקמה המעצור. תאי דוושת ל מותןשאפשר לדמולקולות שלהם לממברנה מעלים הללו 

 ,האינטרפרון גאמהזיהוי )למשל על ידי  בה המתרחשת תגובה החיסוניתאת המזהים ( שבה חיסוןהמערכת 

IFN, המופרש מתאי ה-T), מעצור המולקולות את מפעילות מולקולות ה שלהם ותהממברנפני  אלמעלים ו

חוזר  היזוןמגנוני הם הללו הטבעיים  המנגנונים. המעצוררגל הלוחצת על דוושת כמו מולקולות שהן  ,חיסוניה

את מנגנוני ההגנה  למדו לנצלסוגים שונים של סרטן  .אוטואימוניותאו תגובות חיסונית הפעלת יתר ים המונע

 .נגדם את התגובה החיסוניתלגדוע באיבה כדי  הפיזיולוגיים הללו

גדן ונ – Ipilimumab – הראשון שאושרCheckpoint Inhibitor (CPI )-ה הוביל לפיתוחאליסון  של יומחקר

 שאושר, T .Ipilimumab-ה לתאי APC בין ןהמפגש הראשוהמופעל בשלב  א המעצורושה, CTLA-4את  מעכבה

-CTLA. בעקבות אימונותרפיהבתחום ההמפנה ת נקוד היהגרורתית, טיפול במלנומה ל FDA-ה ל ידיע 2011-ב

 PD-1. טאסוקו הונג'ושהתגלתה על ידי  -1PD בהן היא המוכרת ,חיסוני נוספותמעצור נתגלו מולקולות  4

טיפולים מבוססי יותר משלושים  FDA-שר היאעד כה לתאי הגידול.  T-בשלב המפגש בין תאי הכמעצור  תפועל

CPI התגובות ל. סרטן ליותר מעשרה סוגי-CPI אך לסרטןאחרים  טיפוליםהתגובות למאיטיות יותר  לעיתים ,

 ,"זנב" של שרידות מוגברתבעקומות ההישרדות  מופיעבחלק לא מבוטל מהמקרים , טיפולים אחריםבשונה מ

עשור כלפני  -4CTLA-מהחולים במלנומה גרורתית שטופלו ב 20%-כ ,כך. ריפוי של ממש כי הוא מבטאשייתכן 

 CPI-בהטיפול  בעזרתנטרול המולקולות המונעות הפעלת יתר של מערכת החיסון חשוב לציין כי  .עדייןחיים 

 .אפשר לטפלן מרביתב אם כי ,אוטואימוניותלוואי  תופעותל לעיתים ובילמ

 

 

כמה  בין משלביםשבו , (Combination Therapy)טיפול משולב  יאה CPI-מגמה חדשה בשימוש ב

המופעלים חיסוניים ם מעצורישנועדו לנטרל כמה טיפולים כמה שונים או בין שלהם פעולה המנגנוני ש טיפולים

 .PD-1-לבין טיפול ב CTLA-4י מעכבטיפול בשילוב בין נעשה  למשלכך . החיסונית התגובהשל  בשלבים שונים

 ותגורמ וההקרנות . הכימותרפיהCPI-ו הקרנות, או כימותרפיה CPI-ו הם כימותרפיהאחרים שילובים מעניינים 

( PD-1 מעכב)למשל  CPI-( והImmunogenic cell death – ICDשל תאי הגידול ) "חיסונית-מעורר"למוות 

 ויעיל יותר. להיות ממושךנגד הגידול שהחל מאפשר לתהליך החיסוני 

ראשון טיפול  FDA-האישר  2017-ב. T-CARפיתוח בגם חלה התקדמות ניכרת  CPI-לצד פריצות הדרך ב

המהונדסים באופן יעיל  T-מפעיל את תאי ה CAR-T. דור שני זה של Bשל תאי  לימפומותל CAR-T על מבוססה

 על ידיהדור הראשון שהופעל מ CAR-T-מ , בשונה2-סיגנל והן של 1-סיגנל הפעלה הן שלבאמצעות יותר 

אף אשחר זליג ר "דו ,דםה בכמה סוגים של סרטן מהפכה בטיפולל ההוביל CAR-T-היעילות בלבד.  1-סיגנל

 זכה לאחרונה בפרס ישראל.



 

 

 האתגרים שבדרך

אתגרים  להתגבר על כמה יש ,לאבן יסוד בטיפול בכל סוגי הסרטןלהפוך אימונותרפיה התוכל  בטרם

מחקרים מבודד.  CPI-ב במוטציות ולא מגיבים לטיפול מתאפיינים במיעוט. גידולים רבים מדעיים וקליניים

להצלחת  עשוי להובילאחרים  במנגנונים טיפוליםבין ל CPI או בין CPIכמה סוגי שילוב בין כי  עולהעדכניים 

 אלו. כגון בגידולים גם  טיפולה

כמה מוצלח לחזות  מושכלתאין כיום דרך שונים.  טיפוליםבין היעיל  שילובבחירת הקשור לאחר אתגר 

ריאגנטים מעל חמישים  נם כיוםישקלינית. בחן נשילוב לפני שאותו  טיפולים שוניםבין  מסוים שילוביהיה 

ם יהבינמספר השילובים האפשריים ו שונות ,ת ומולקולות חיסוני המפעילים או מעכביםבשלבי פיתוח שונים 

 עצום. הוא 

למיעוט רק  .(Predictive biomarkers)המנבאים תגובה לטיפול סמנים ביולוגיים זיהוי  הוא ףאתגר נוס

יגיב ספציפי אם חולה לנבא שמאפשרים מאושרים סמנים ביולוגיים כיום יש  CPI-בהמאושרים  קטן מהטיפולים

חולים מה חלק :מוגבלתנוטה להיות ניבוי איכות ה ,סמן ביולוגייש בהם שגם במקרים לטיפול המוצע. 

חלק לטיפול, ו( לא יגיבו לסמןחולים שנמצא אצלם ביטוי  דהיינו) CPI-ל שהתחזית לגביהם היא כי הם יגיבו

 .אליו גיבוייגיבו לטיפול דווקא לא שהתחזית לגביהם היא כי הם חולים מה

שטרם  מולקולות רבותכנראה  נןיש .ןהחיסו עכבישל מ קצה הקרחוןכעת את  רואיםאנו  מדעיתברמה ה

ת אאו אף משנות  המאירות את עינינותגליות  מתפרסמות מעת לעתוגם על אלו המאושרות קלינית  ,התגלו

 מנגנוני פעולתן. באשר לנו הבנת

 

 יים באימונותרפיהעתידכיוונים 

 ACT, CAR-T ים שלטיפולל CPIים בין גם שילובנחקרים כיום  ,שונות CPIשילוב בין תרופות  לענוסף 

על גישות קלאסיות בעיקר  אלו מתבססים חיסונים .שב לפרוח חיסונים נגד סרטןה תחוםגם  ד אלו,לצ. ואחרים

באדג'ובנט אנטיגנים  ה שלאו על הזרק גידוליים,והטענתם באנטיגנים  ריטיים מדם החולהדתאים דנל הפקת ש

(Adjuvant) גם משלבים רבים כיום חיסונים ב. חלשיםסרטניים ההמגביר את התגובה החיסונית לאנטיגנים ה

של  זיהויהיא הנבדקת כעת . גישה חדשה של מערכת החיסון כנגד הגידול המעצים את התגובה CPIמתן של 

מתאי  RNA-ו DNAף באמצעות ריצויחידים  יםשל גידול)הנאואנטיגנים( הייחודיים  םיהפפטידי האנטיגנים

  .חיסון ממוקד נגדםשל  ותכנון ,הגידול

חדשה זו -גישה ותיקהב .(Virotherapy) וירותרפיהוהנכללת גם לסרטן  ותחדשניהגישות הטיפול בין 

ממיתים את תאי הגידול המוחלשים הללו וירוסים שעברו הנדסה גנטית. הווירוסים לתוך הגידול מוזרקים 

 in-situ) חיסון במקום הגידול היא גישה מעניינת נוספת .נגד הגידולהמתניע תגובה חיסונית  ICDשל במנגנון 

vaccination)בעזרת  ל חיסוניתלאזור משפע תהגידול מאזור מדכא חיסוני הופכים את אתר . בגישה זוCPI ,

  .כלים חדשים של ביולוגיה סינתטיתעזרת ב וירותרפיה ואףוציטוקינים, 



 

זו, אשר במשך דיסציפלינה  .הנותרפיואימקליניים שונים בניסויים  כאלףברחבי העולם מתנהלים  בעת הזו

 מרחבב ביותר החמהלגישה אחדות  תוך שניםב כההפ ,בחקר הסרטןשולי קטן וזמן רב הייתה תחום 

 אתלהתאים יש שאליו  לבסיס הטיפול כבר כעתנחשבת  אימונותרפיההסוגי סרטן בכמה  בסרטן. יםהטיפול

שנה  120-כ אולם ,במהלך חייוהמדעית הכרה בתרומתו ללא זכה מנם ואר קולי "ד. שיטות הטיפול האחרות

 טוףקמתחילים ל שאנו מבטיחטיפול  לאביו של תחוםקולי כיום נחשב  ,את זרעי האימונותרפיה לאחר שזרע

 . יופירותאת 


