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טינופתיה סוכרתית )Diabetic Retinopathy - DR( היא הסיבוך ר
המיקרו־וסקולרי השכיח ביותר של מחלת הסוכרת. בצקת 
מקולרית על רקע של סוכרת מופיעה אצל כ־7% מהסובלים 
מרטינופתיה סוכרתית ונחשבת לגורם השכיח ביותר לעיוורון במדינות 
המתועשות. בסקירה קצרה זו ננסה לתמצת את החידושים שפורסמו 
בשנה האחרונה בתחום הטיפול בבצקת מקולרית על רקע של סוכרת 

ולהציע אלגוריתם טיפול עדכני שיוכל לשמש בעבודה היום־יומית.
סקירה זו מבוססת על תוצאות מחקרי ארגון DRCR.net  1 העדכניים, 
על פרוטוקולי T ,I ו־S ועל תוצאות מחקרי ה־VISTA/VIVID ארוכי הטווח 

שפורסמו השנה ויפורטו בהמשך.
סקירה זו תעסוק בכמה נושאים:

א. קריטריונים לטיפול ב־anti-VEGF ותדירות המעקב הנדרש;
ב. התאמת סוג ה־anti-VEGF לחולה;

ג. שימוש ב־anti-VEGF בקרב חולי רטינופתיה סוכרתית שגשוגית.

קריטריונים לטיפול ב־anti-VEGF ותדירות המעקב 
הנדרש

פרוספקטיבי  במחקר  לראשונה  הוכיחו   I פרוטוקול  של  התוצאות 
רב־מרכזי את יעילות הטיפול בהזרקה תוך־זגוגיתית של anti-VEGF מסוג 
 OCTהן בשיפור חדות הראייה והן בתוצאות ה־ )Lucentis®( Ranibizumab

במעקב של 5 שנים, בהשוואה לטיפול שהיה מקובל - לייזר מקומי.
תוצאות מחקרי ה־VISTA/VIVID שפורסמו השנה הוכיחו גם את יעילות 

.)Eylea®( Afliberceptה־
בפרוטוקול I נכללו 854 עיניים אשר חולקו אקראית לארבע קבוצות 
השוואה: קבוצת טיפול ב־anti-VEGF מסוג Ranibizumab )0.5 מ"ג( וטיפול 
 Ranibizumab מסוג anti-VEGFבלייזר, קבוצת טיפול ב־ )Prompt( מידי
וטיפול נדחה )Deferred( בלייזר, קבוצת טיפול ב־Triamcinolone 4 מ"ג 

וטיפול מידי בלייזר וקבוצת ביקורת. 
במחקרי ה־VISTA/VIVID נערכה השוואה בין שתי קבוצות שקיבלו 
Aflibercept במינונים שונים לבין קבוצה שקיבלה טיפול בלייזר. בסקירה זו 
נתרכז בקבוצות שקיבלו anti-VEGF וננסה לענות על כמה שאלות, תוך כדי 

התייחסות לפרוטוקולי המחקרים שהוזכרו לעיל ותוצאותיהם.

מתי יש לטפל בבצקת מקולרית על רקע של סוכרת?
בהתאם לפרוטוקול המחקר האמור, כאשר מטופל הוא סימפטומטי, 
כלומר מתלונן על ירידה בחדות הראייה )6/9( ועל בצקת מקולרית 
של מעל 250µm יש לטפל בו ב־anti-VEGF. לעומת זאת, אם המטופל 

אסימפטומטי והבצקת שלו מזערית - נדרש מעקב צמוד בלבד.
 The Diabetes Control and(  DCCTה־ העבר,  מחקרי  פי  על 
 ,)The UK Prospective Diabetes Study( UKPDSוה־ )Complications Trial
חשוב לאזן את הסוכרת כדי למנוע התקדמות של המחלה, ועל כן יש 

להמליץ על איזון קפדני של ערכי HbA1c ולשמור שיהיו בין 6.5% ל־7.5%.

כמה זריקות יש לתת למטופל ומהי תדירות המעקב 
הנדרשת?

פרוטוקול המחקר התבסס על מנגנון של 4:2:7, כלומר התחלה במתן 
ארבע זריקות, מתן שתי זריקות נוספות אם חדות הראייה של המטופל 
 250µmעד ל־ OCTאינה משתפרת ל־6/6 ואם אין ירידה בעובי הרשתית ב־
ובהמשך Pro re nata( PRN, על פי הצורך(. עם זאת, נהוג להתחיל מסדרה 
 OCTשל שלוש זריקות ולהמשיך להזריק כל עוד יש שיפור בתמונת ה־
)שיפור מוגדר כשינוי של 10% או יותר בעובי הרשתית בהשוואה לבדיקה 

הקודמת( או שיפור בחדות הראייה של יותר מחמש אותיות. 
אם החולה אינו זקוק לזריקה נוספת - אפשר להכפיל את משך הזמן 
עד למעקב הבא, עד לתקופה של ארבעה חודשים. אם הבצקת מחמירה 
לאחר הפסקת הטיפול, נחדש טיפול ונקצר בחזרה את זמן המעקב 

לארבעה שבועות.

מתי יש לשקול תוספת לייזר?
במחקר RESTORE נמצא כי במעקב של שנה אין יתרון לטיפול משולב 
ב־Ranibizumab ולייזר על פני טיפול ב־Ranibizumab בלבד. בניתוח תוצאות 
Protocol I בפרק זמן של חמש שנים נראה הבדל מובהק סטטיסטית 
של כ־10% בשיפור חדות הראייה בין חולים שקיבלו טיפול מידי בלייזר 
)כלומר עד עשרה ימים מההזרקה הראשונה( לבין חולים שקיבלו טיפול 
נדחה בלייזר )כלומר רק לאחר השלמה של שש הזרקות( לטובת הקבוצה 
השנייה. ההסבר המוצע לתוצאות אלו הוא הגדלת פוטנציאל היעילות של 

הטיפול בלייזר לאחר השטחה מרבית של הרשתית.
לאור האמור לעיל, אם מצבו של החולה מתייצב, כלומר אם לא 
חל שיפור בחדות הראייה או בעיבוי המקולרי לפי תמונת ה־OCT בשתי 
ההזרקות האחרונות, אפשר לשקול תוספת של לייזר. לרוב יש לכוון לאזורי 

מיקרואנוריזמות דולפות )Focal( ול־Grid לאזורי עיבוי אחרים.

האם אפשר לנבא את הצלחת הטיפול בבצקת מקולרית על 
רקע של סוכרת על סמך התגובה הראשונית של המטופל?

 American Academy( AAO שהוצגה בכנס I של פרוטוקול post hoc אנליזה
of Ophthalmology( האחרון )נובמבר 2015, לאס וגאס( הדגימה כי אפשר 
לנבא את השיפור בחדות הראייה בתגובה לטיפול ב־anti-VEGF על בסיס 

מדדי השיפור הראשוני בלבד, כלומר לאחר סדרה של 3 הזרקות. 
באנליזה זו חולקו החולים לשלוש קבוצות: חולים שמצבם השתפר בעד 
שורה, חולים שמצבם השתפר בעד שתי שורות וחולים שמצבם השתפר 
ביותר משתי שורות, ומגמת השיפור נשמרה לאורך שלוש שנות המעקב. 
מאנליזה זו עולה כי ככל הנראה לא יחול שיפור במצבם של מטופלים אשר 
לא חל שיפור מובהק במצבם לאחר סדרת הזרקות ראשונה, ועל כן אפשר 

לשקול את החלפת הטיפול כבר בשלב מוקדם זה.

הטיפול בבצקת מקולרית על רקע של סוכרת – 
עדכונים לשנת 2016-2015

ד"ר עומר טרביצקי, פרופ' ענת לבנשטיין
המרכז הרפואי תל-אביב ע"ש סוראסקי
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מתי יש לשקול התחלת טיפול בסטרואידים?
יעילות הטיפול בהזרקה תוך־זגוגיתית של  ידועה  זה שלושה עשורים 
Triamcinolone 4 מ"ג לטיפול בבצקת מקולרית. עם זאת, בשל תופעות 

 .FDAהלוואי שלו, טיפול זה לא קיבל את אישור ה־
בסוף שנת 2014 עם פרסום תוצאות מחקר ה־MEAD ניתן אישור 
מושהה   Dexamethasone של  תוך־זגוגיתי  בשתל  לשימוש   FDAה־
)™Ozurdex( 0.7 מ"ג לטיפול בבצקת מקולרית על רקע של סוכרת. 
במחקר זה נמצא כי חל שיפור של יותר מ־15 אותיות בחדות הראייה 
בקרב 22% ו־18% מהמטופלים במינונים של 0.7 ו־0.35 מ"ג בהתאמה, 
בטווח מעקב של כ־3 שנים וממוצע של כארבע זריקות בלבד. עם זאת, 
כאמור, טיפול זה טומן בחובו תופעות לוואי הכוללות עלייה בלחץ התוך־עיני 

אשר לרוב נשלט בעזרת תרופות והתקדמות הירוד.
סטרואידים נוספים דוגמת Flucinolone ניתנים גם הם כטיפול בהזרקה 

תוך־זגוגיתית או שתל מושהה.
גם ב־Protocol I כאשר ניתחו את תוצאות המחקר בקרב חולים לאחר 
 Triamcinoloneניתוח הסרת ירוד - אחוז השיפור במצבם של מטופלים ב־
היה דומה לאחוז השיפור בקרב חולים שטופלו ב־anti-VEGF, זאת בהתעלם 

מתופעות הלוואי של הטיפול.
בעקבות כך הפך הטיפול בסטרואידים לטיפול קו שני או שלישי 
במטופלים הסובלים מבצקת מקולרית רפרקטורית שאינה מגיבה עוד 
לטיפול ב־anti-VEGF )העדר שינוי בחדות ראייה או בעובי המקולה בשתי 

זריקות אחרונות( ולעתים טיפול זה משמש לאחר טיפול בלייזר. 
תוך  להיעשות  צריכה  בסטרואידים  טיפול  התחלת  על  החלטה 

התייחסות למצב העדשה ולרקע העיני של החולה.

התאמת סוג ה־anti-VEGF לחולה
פרסום תוצאות פרוטוקול T ב־New England Journal of Medicine בתחילת 
השנה )מרץ 2015( הוביל להדים רבים והיה למעשה המחקר הראשון שבו 
הושוו שלושת סוגי ה־anti-VEGF השונים מבחינת יעילות ובטיחות הטיפול.

באיזה סוג טיפול כדאי להתחיל ?
 Afliberceptכלל שלוש קבוצות השוואה: 224 חולים שטופלו ב־ T פרוטוקול
2 מ"ג, 218 חולים שטופלו ב־Bevacizumab 1.25 מ"ג ו־218 חולים שטופלו 
ב־Ranibizumab 0.3 מ"ג. לאורך שנות המעקב קיבלו כל המטופלים בשלוש 
הזרועות מספר זהה של הזרקות. בסוף שנת המעקב הראשונה נמצאו 
שלוש התרופות יעילות מאוד - חל שיפור של 13.3, 9.7 ו־11.2 אותיות 
בהתאמה בראיית המטופלים בכל אחת מהקבוצות, ללא הבדל מובהק 
סטטיסטית ביניהן. גם בפרסום תוצאות המעקב אחרי שנתיים נשמרה 
המגמה - חל שיפור של 12.8, 10 ו־12.3 אותיות בהתאמה בראיית 

המטופלים, שוב ללא הבדק מובהק סטטיסטית בין התרופות.
יש לציין כי במעקב בשנה ראשונה, כאשר חילקו את החולים לפי דרגת 
חומרה, בקרב חולים שחדות הראייה שלהם הייתה ירודה מ־6/12 נצפה 
 Afliberceptהבדל מובהק סטטיסטית בשיפור בחדות הראייה בתגובה ל־
ל־ בהשוואה  נמצא  לא  זה  והבדל   )P=.02(  Bevacizumab לעומת 

Ranibizumab. עם זאת, במעקב לאחר שנתיים ההבדל הצטמצם ואיבד את 
מובהקותו הסטטיסטית. יש לשים לב שמינון ה־Ranibizumab היה 0.3 מ"ג 

בניגוד למינון המקובל בארץ ובאירופה שהוא 0.5 מ"ג. בארץ נהוג להתחיל 
טיפול ב־Bevacizumab ובמידת הצורך לשקול החלפת טיפול.

לא נצפה הבדל מובהק סטטיסטית בין שלוש התרופות בכל הקשור 
 Anti-Platelet(  APTCלתופעות לוואי מערכתיות. לראשונה הונהג ממד ה־
Trial Collaboration( המשקלל את סך תופעות הלוואי הקרדיו־וסקולריות 
 non-fatal stroke, non-fatal myocardial infarction and הכוללות 
vascular death שם נצפתה מגמה ברורה במדד זה לפי הסדר הבא: 
Aflibercept < Bevacizumab < Ranibizumab. שיעור התמותה בעקבות 
קבלת Bevacizumab היה הגבוה ביותר, אך לא באופן מובהק סטטיסטית. 
לאור שיעור תופעות הלוואי הנמוך, הנטייה היא לא לעכב טיפול גם בקרב 
חולים הסובלים ממחלה קרדיו־וסקולרית. בקרב חולים שסבלו לאחרונה 
)עד כחודש לפני הטיפול( אפשר לשקול התחלת טיפול ב־ מאירוע 

.Afliberceptאו ב־ Ranibizumab

שימוש ב־anti VEGF בקרב חולי רטינופתיה 
סוכרתית שגשוגית

 .S שנערך בנובמבר 2015 תוצאות פרוטוקול AAOבד בבד פורסמו בכנס ה־
פרוטוקול זה הראה כי יעילות הטיפול ב־Ranibizumab אינה נמוכה מיעילות 
חולי  בקרב   )PRP(  Panretinal Photocoagulation המקובל  הטיפול 

רטינופתיה סוכרתית שגשוגית )מעקב של שנתיים(. 
כמו כן, בקבוצת ה־Ranibizumab נצפה אחוז קטן יותר של חולים 
שנדרשו לעבור ניתוח לכריתת זגוגית, וכן אבדן יחסי נמוך יותר של פגיעה 

בשדה הראייה הפריפרי. 
עם זאת, תדירות המעקב, מספר ההזרקות הנדרש וכמובן ההיבט 
הכלכלי הם שיקולים שקשה להתעלם מהם בעת בחירת הטיפול המתאים. 
נראה שלחולים שגם כך מקבלים הזרקות לטיפול בבצקת מקולרית 
וסובלים גם ממחלה שגשוגית יהיה קל יותר להמליץ על המשך טיפול 
בהזרקות בלבד. יש להמתין להמשך פרסום תוצאות הפרוטוקול של מעקב 

.FDAארוך טווח ובחינת ה־

לסיכום, השנה חלה התקדמות נוספת בידע וההבנה שלנו לגבי הטיפול 
בפגיעות בעיניים על רקע של סוכרת. מעקב ארוך טווח בפרוטוקול I הדגים 
את יעילות ובטיחות הטיפול ב־anti VEGF בבצקת מקולרית על רקע של 
סוכרת בהשוואה לטיפול בלייזר מקומי. תת־אנליזה של הנתונים אף 
הראתה כי אפשר לנבא את התגובה לטיפול על פי מדדי השיפור הראשוני 
בלבד. בפרוטוקול S נמצא כי יעילות הטיפול ב־anti-VEGF אינה נמוכה 
מיעילות הטיפול המקובל )PRP( בקרב חולי רטינופטיה סוכרתית שגשוגית.
כל אלה מהווים מהפכה של ממש בטיפול בפגיעות שונות בעיניים על 

רקע של סוכרת.

ביביליוגרפיה
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ב־2002 והציב לעצמו מטרה להוביל ולקדם מחקרים קליניים רב־מרכזיים 
העוסקים בנושא של פגיעה בעין על רקע של סוכרת. היום כולל הארגון 

115 מרכזים משתתפים ומעל 400 רופאים ברחבי ארצות הברית. הארגון 
.)NEI( National Eye Instituteממומן על ידי ה־




