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VEGFנ)Vascular endothelial growth factor( הוא חלבון 
יצירת כלי דם  הגורם לשרשרת אירועים שתוצאתם היא 
חדשים, ולחדירות יתר של כלי דם הגורמת לדליפת נוזל אל 
מחוץ לכלי הדם. הנוזל מצטבר בין התאים ויוצר בצקת במקולה, וזו 

גורמת לירידה בחדות הראייה. 
VEGF מהפכה בטיפול במחלות  נוגדי  חוללו  בשנים האחרונות 
רשתית רבות, בהן ניוון מרכז הראייה של הגיל המבוגר )ניוון מקולרי 
גילי - נמ"ג(, בצקת מקולרית כולל בצקת מקולרית על רקע של 
וסיבות  גבוהה  CNV על רקע של מיופיה  ורידים,  סוכרת, חסימות 
אחרות. נוגדי VEGF נמצאים בשימוש גם בהתוויות שכיחות פחות כגון 

נאווסקולר גלאוקומה, רטינופתיה של הפגות )ROP( וגידולים בעין.
 ,)Bevacizumab( בהן אווסטין ,VEGF יש כמה תרופות שפועלות נגד

.)Aflibercept( כגון איליה VEGF TRAP וכן )Ranibizumab( לוסנטיס
החשש  עולה  ולכן  הסיסטמית,  במערכת  נספגים   VEGF נוגדי 
מתופעות לוואי מערכתיות )סיסטמיות( שיכולות לנבוע מספיגה זו, 
ובהן דימום שלא ממקור בעין, אירועים טרומבואמבוליים, יתר לחץ 
דם, פגיעה בכליות, התנקבות במערכת העיכול, מחלת לב איסכמית 

ושבץ מוחי. 
IVAN, נמצא שהזרקות תוך־עיניות של  במחקרים שונים, ובהם 
אצל  המערכתי   VEGF–ה רמות  את  ניכר  באופן  מורידות  אווסטין 
זאת הזרקות תוך–עיניות של  מטופלים הסובלים מ–AMD. לעומת 

לוסנטיס לא הורידו באופן ניכר את רמות ה–VEGF בדם. 
יש הבדל במהירות הפינוי מהדם של התרופות השונות. זמן מחצית 
החיים של הלוסנטיס בדם הוא כמה שעות ואילו זמן מחצית החיים של 

האיליה הוא 5-4 ימים ושל 
זה  יום. הבדל   20 האווסטין 
נובע מתכונות מולקולריות 
התרופה  של  ספציפיות 
ואווסטין  איליה  המוזרקת. 
 ,G Fc מכילות אימונוגלובולין 
את  מזרז  אשר  פרגמנט 
המעבר שלהן דרך הרצפטורים 

לאורך מחסום הדם רשתית וגורם לריכוז גבוה יותר שלהן בדם. הקישור 
לרצפטור גם מאריך את זמן מחצית החיים במחזור הדם. לעומת זאת, 
לוסנטיס הוא נוגדן שמכיל Fab פרגמנט בעל זמן מחצית חיים קצר 

יותר ולכן החשיפה המערכתית שלו נמוכה יותר.
תרופות נגד VEGF ניתנות כיום באופן מערכתי לחולי סרטן במינונים 
הגדולים פי מאות ואף אלפים מהמינונים שמוזרקים לתוך העין, ועדיין 
רמות אלו נסבלות על ידי החולים. למרות זאת תופעות הלוואי לאחר 
מתן מערכתי של תרופות אלו עלולות להיות מסכנות חיים בשל דימומים 
חריפים, כולל דימום במערכת העצבים המרכזית. במחקרים שנערכו 

עד כה ובחנו הזרקה תוך–זגוגיתית של תרופות אלו, נראו בשכיחות 
נמוכה מאוד תופעות לוואי מערכתיות קשות כולל אירוע מוח, התקף 
 CATT ,IVAN ,VIEW ,MANTA ,GEFAL לב ומוות. מחקרים רבים, בהם 

ופרוטוקול T השוו בין סוגי תרופות שונים.
חשוב לציין שלא נמצא במחקרים אלו בסיס לחשש ממשי ממתן 
אווסטין בשל אירועים ארטריוטרומבוטיים או סיבוכים מערכתיים לא 

צפויים של אווסטין. 
 1,107 בו  CATT הוא מחקר אקראי מבוקר שהשתתפו  מחקר 
מטופלים שקיבלו הזרקה תוך–עינית של אווסטין או לוסנטיס. בשתי 
החסימתיים  באירועים  סטטיסטי  הבדל  היה  לא  המחקר  זרועות 
בעורקים )4.7%-5%( ובשיעור התמותה )5.3%-6.1%(, אך בזרוע 
הלוואי  תופעות  בשיעור  עלייה  חלה  הלוסנטיס  לעומת  האווסטין 
 )systemic serious adverse event - SAE( המערכתיות החמורות
בכמה מערכות בגוף. הבדל זה גדל בשנה השנייה של המחקר. נוסף 
על כך שיעור התמותה היה גבוה מעט יותר בזרוע הטיפול לפי צורך 

בהשוואה לזרוע ההזרקות החודשיות, ולא נמצא לכך הסבר. 
הממצאים במחקר ה–IVAN היו דומים לממצאים ב–CATT בשנה 
הראשונה, אולם ההבדל בין הזרועות הצטמצם בשנה השנייה. גם 
במחקר ה–GEFAL, מחקר פרוספקטיבי אקראי, היו יותר מקרים של 
תופעות לוואי מערכתיות בזרוע האווסטין לעומת הלוסנטיס )1.8%  

לעומת 0.9%(.
במטה אנליזה של 4 מחקרים שהשוו בין אווסטין ללונסטיס ושבה 
נבחנו תוצאות מעקב במשך שנה, נמצא סיכון גבוה פי 1.34 לתופעות 
לוואי מערכתיות וגסטרואינטסטינליות במתן אווסטין לעומת לוסנטיס, 
ולא נמצא הבדל באירועים טרומבואמבוליים. משך שהות האווסטין בדם 
 .VEGF–הוא 20 יום - השהות הארוכה ביותר מבין התרופות נוגדות ה
ייתכן שתכונה זו היא הסיבה לעלייה בשכיחות תופעות הלוואי. לעומת 
מטה־אנליזה זו, נערכו גם מחקרים שלא נמצאו בהם הבדלים בשיעור 
תופעות הלוואי המערכתיות בין אווסטין ללוסנטיס, ולכן יש להתייחס 
לנתונים במשנה זהירות. זאת ועוד, בשל השכיחות הנמוכה של תופעות 
הלוואי וההבדלים הקטנים בין הקבוצות, יש צורך במספר רב של חולים 

כדי להסיק מסקנות חד–משמעיות בנושא זה.
בשנת 2014 במחקר ה–VIEW, נערכה השוואה בין לוסנטיס לאיליה 
במינונים שונים. במחקר זה לא נמצא הבדל בין זרועות הטיפול בשיעור 
האירועים הטרומבואמבוליים בעורקים ובשיעור התמותה, וכן לא נמצא 

הבדל בשיעור תופעות הלוואי המערכתיות החמורות.
בפרוטקול T נערכה השוואה בין שלוש התרופות אווסטין, לוסנטיס 
ואיליה בקרב חולי סוכרת. לא היה שוני בקבוצות מבחינת תמותה, 
תופעות לוואי מערכתיות חמורות או אירועים טרומבואמבוליים בעורקים. 
באנליזה מאוחרת )post hoc analysis( נמצאה שכיחות גבוהה של שילוב 
של מחלות קרדיו־וסקולריות )לא כולל יתר לחץ דם( בקבוצת הלוסנטיס 

 ההשפעות המערכתיות )הסיסטמיות( 
VEGF של נוגדי

ד"ר נתלי הדר כהן וד"ר ריטה ארליך
מרכז רפואי רבין

לפני תחילת הטיפול 
במחלות רשתית בעזרת 
נוגדי VEGF חשוב לשוחח 
עם המטופל ולקחת 
בחשבון את ההשלכות 
החיוביות והשליליות 
שיכולות להיות לטיפול
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)17%( לעומת אווסטין ואיליה )9%(. כאשר נבדק שילוב המחלות עם יתר 
לחץ דם לא נמצא הבדל סטטיסטי בין הקבוצות.

טיפול  תיארו  אשר  עבודות  כמה  פורסמו  האחרונות  בשנים 
ברטינופתיה של הפגות בעזרת הזרקת אווסטין לזגוגית, הן כטיפול 

תומך לטיפול הלייזר, והן במקום טיפול הלייזר.
לאור השימוש שנעשה לאחרונה בנוגדי VEGF בקרב פגים לטיפול 
מערכתית  לספיגה  הדעת  את  לתת  יש  היילוד,  של  ברטינופתיה 
של תרופות אלו בקבוצת חולים זו. ידוע ש–VEGF הוא גורם מרכזי 
בהתפתחות המערכת הנוירולוגית והתפתחות איבריו של היילוד, כולל 

הבשלת הריאות. 
במחקר BEAT-ROP נמצא הבדל קטן במספר מקרי התמותה בין 
קבוצת מטופלים שטופלו בלייזר לקבוצת מטופלים שטופלו באווסטין. 
שני מקרי תמותה דווחו בקרב פגים שטופלו בלייזר לעומת 5 מקרים 
בקרב פגים שקיבלו טיפול באווסטין. תמותה בעקבות כשל נשימתי 
נצפתה אצל פג אחד בזרוע הלייזר לעומת ארבעה מקרים בזרוע 

האווסטין, אולם הבדל זה לא נמצא משמעותי סטטיסטית.
בעבודות אחרונות נמצא שזריקת אווסטין אחת תוך־עינית כטיפול 
1 יכולה להוריד את רמות ה–VEGF בדם למשך 8-7  ל–ROP מסוג 
שבועות לפחות. בעבודות אלו לא היו סיבוכים מערכתיים במהלך 
הטיפול. למרות זאת לא ניתן להעריך אם עשויה להיות פגיעה עתידית 
בתפקוד איבר כשלהו, אילו איברים עלולים להיפגע ואם יש מנגנון 

ביולוגי המפצה על ירידה בכמות ה–VEGF המערכתי.
דרושים מחקרים נוספים כדי להעריך את המינון המזערי הדרוש 
 VEGF שיאפשר שמירה על ערכי ,VEGF לטיפול יעיל בהזרקת נוגדי
בדם ברמה מספקת לפעילות תקינה של התפתחות היילוד. כמו כן 
יש לקחת בחשבון בטיפול בפגים את ההבדל בפינוי המערכתי של 
אווסטין לעומת לוסנטיס, ולהעדיף טיפול בלוסנטיס כדי להוריד את 

הסיכון לתופעות לוואי מערכתיות. 

לסיכום
הטיפול בנוגדי VEGF הוא אבן דרך בטיפול במחלות רשתית. ממחקרים 
האירועים  המערכתיים,  שהסיבוכים  להתרשם  אפשר  שנערכו 
הטרומבואמבוליים בעורקים ואחוזי התמותה הם קטנים מאוד. ייתכן 
שבטיפול באווסטין הסיכון לתופעות לוואי מערכתיות גבוה יותר מאשר 
בטיפול בלוסנטיס, אולם נדרש מחקר בקבוצות גדולות מאוד של חולים 

כדי לענות על כך בוודאות. 
למרות היעילות של ההזרקות בשיפור חדות הראייה, הן עלולות 
לגרום לסיבוכים מערכתיים. לפני תחילת הטיפול במחלות רשתית 
VEGF חשוב לשוחח עם המטופל ולקחת בחשבון את  בעזרת נוגדי 
ההשלכות החיוביות והשליליות שיכולות להיות לטיפול. כמו כן יש 
להיות ערים לתופעות הלוואי ואף לעצור את הטיפול במקרים מסוימים.


