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תרופות נוגדות דלקת מקומיות
למחלת העין היבשה
מחלת העין היבשה )עין יבשה( היא מחלה מרובת גורמים של משטח
50%-5%  המשפיעה על, עין יבשה היא מחלת העיניים השכיחה ביותר.העין
 עדויות רבות מראות שדלקת משנית בעין.באוכלוסייה הכללית בכל הגילים
יבשה והיפראוסמולריות של הדמעות נחשבות למנגנון הליבה העיקרי הגורם
, היפראוסמולריות גורמת ליצור ציטוקינים.להסתמנות הקלינית בעין יבשה
.( וחומרי דלקת אחריםmatrix metalloproteinase) MMP  אנזימי,כימוקינים
 מובילים,מתווכי דלקת אלו גורמים לנזק במשטח העין של הלוקים בעין יבשה
 בסופו.( במעטפות התא וצמתים בין תאיים בתאי האפיתלLysis ) לתמס
 וגם,של דבר תהליכים אלו גורמים למוות של תאי אפיתל בקרנית ובלחמית
.לפגיעה ומוות של תאי הגביע בלחמית
, קורטיקוסטרואידים במתן מקומי:התרופות נוגדות הדלקת לעין יבשה כוללות
 אנטגוניסט, לאחרונה.תכשירים אימונומודולטוריים וחומצות שומן חיוניות
liﬁtegrast ,(LFA-1) נintegrin lymphocyte function-associated antigen-1ל
liﬁtegrast .( אושר בארה"ב ובישראל לטיפול בעין היבשהXiidra) במתן מקומי
(ICAM-1) נintercellular adhesion molecule-1 חוסם את החיבור של הליגנד
 במאמר סקירה זה מוצגות כל התרופות נוגדות הדלקת הנוכחיות.LFA-1 אל
.לטיפול בעין יבשה

:תקציר

;תכשירים אימונומודולטוריים; חומצות שומן חיוניות/עין יבשה; טיפול נוגד דלקת; קורטיקוסטרואידים; תרופות אימונומודולטוריות
.נסיוב )סרום( אוטולוגי

:מילות מפתח

.Dry eye; Anti-inﬂammation; Corticosteroids; Immunomodulator agents; Essential fatty acids; Autologous serum
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ĉĖĊĆþēċĂċĈėĂēĂþĔāĆėĖėýėĂþĉĖċāėĂďĕđāĖĆ
ėĂďċĀĕĂēĆĆĉėĉĂĈĆĕĎĂĄĊÿĂėĂďċĀāĉĖĕþÿĂċĆĂĀĆý

ĕĎĂĄĉėċĕĂÿėĂďċĀāþĈĕāþĆĂčĆĖĂĄđčėĀĆĕĆ<¨>
ĐĂĉĄĖþāďĆÿđČĈėĆėĐĎĂčþėĂďċĀāĔĂĀĉĖėĂþĆēĆ
ėċĕĂÿėĂďċĀāþĈĕāĆĂčĆĖĂĄđčāėĀĆĕĆĊďĀĄĆĂėĂďċĀā
ėĂĆĕĉĂċĎĂýþāĆĆĉďĉĂėĔĉĀĆĕēĂėėĂĕþąēāĉĂăāďĆÿđ
ĆýėþČāāďĆÿđĉĂĆĂĕĆÿĉėċĕĂÿėĂĆĕĉĂċĎĂýþāĆĆĉďā<>
ĉĆþĂċāăþēċ<>ČĆďāĄąĖċĉĖĆþēďāĆĂĕĆÿþČāĂĉėĆđýā
ėĂėĂýĉėĔĉĀĆĈĂėċĉĖĐĎĂčĕĂĕĄĖĉĕþĀĉĖĂđĂĎþ
<>ėĂĆĕĉĂċĎĂýþėđĎĂčāĆĆĉďĉĂāĔďĉĖ ĊĆĉčÿĆĎ
ďÿĂđĂĂċēďėýĔăĄċāĆčĂĕĈėĔĉĀĉÿďċĉĊĕĂÿāăþēċ
ĊĆėċēĂĊĆýėāėĂđąďċ<>ČĆďāĄąĖċþėĂĖĔ
ĄąĖċĉĖĉėĆđýāĆýėþĕĔĆďþĔĂĕĆđĊĆĕþĂďĊĆĆýėČĆþ
ĉėĆđýĆýėĉĖþĄĕčėĂĂċČĈėĆĊĆĖĔĊĆĕĔċþ<>ČĆďā
<>ėĆċĄĉþďĆþÿāĆýėĉĉĂĈėĆċĄĉþĂėĆčĕĔþ
āđĆĕĖėĖĂĄėėĂĄĂčĆýĊĆĉĉĂĈĊĆĆĕĔĆďāĊĆčĆċĎėā
ĐýĂāĆĆýĕĖĂąĖąĕĂýĉėĂĖĆÿĕþýĈĕăĐĂÿėĖĂĄė
ČĆďāĉĀĂċĉďĊĆĕĔĄċĊĆĆĎĆĎþĊĆĕĔĄċ<¨>ėďċĀ
ĆĈāčĔĎċĉĂďĆÿāĊĆĆčĆĉĔĊĆĕĔĄċĂāĀþďċėĂĆĄþāĖþĆā
ýĂāāĖþĆāČĆďāėčĂċĎėĎĆĎþþĀċĂďĖĆĕĔĆďāČĂčÿčċā
ĄąĖċþėĆčĂčĆþĀďāĈĂċčėĂċĆēďþĆčĂĕĈĆėĔĉĀćĆĉāė

הקדמה
¨ČĆþėĂčĂĖėĂĕĀÿāĉĊýėāþāďčāĖþĆČĆďėĂĄĆĈĖ

ėĆĆĉď Ċď ĉĉĈĈ <> ĊĆčĆċĎė ýĉĉĂ Ċď āĆĆĎĂĉĈĂýā ĉĉĈþ
ėčĖþ āĉĂď āĖþĆā ČĆďā ėĂĄĆĈĖ ąĕđþ ĊĆĖč ĉēýĂ ĉĆÿā
ĉĖ ĊĆċĕĂÿ ėþĂĕċ āĉĄċĈ āĖþĆā ČĆďā āĕĀÿĂā 
ėĂĄĂč ĕĎĂĄ ĉď ėĂčĂĉė āėýēĂėĖ ČĆďā ĄąĖċĂ ėĂďċĀā
ĆĕĖđýĔăčĊďėĂďċĀāĔĂĀþėĂþĆēĆĕĎĂĄĂāĆĆýĕþėĂďĕđā
ĉĖėĂĆĕĉĂċĎĂý§ĕđĆāþāĂĂĉċāĖþĆČĆď<>ČĆďāĆčđĄąĖĉ
āĕĀÿāĉĂđĎĂčėčĖþČĆďāĄąĖċĉĖėĔĉĀþĂėĂďċĀā
ėĂďċĀā ĄąĖċ ĉĖ ĎĆăąĎĂýĆċĂā ĀĂþĆý Ċÿ āĖþĆ ČĆď ĉĖ
<>ČĆďāĄąĖċĉĖþĂþēďþėĂĆĉċĂčýĂ
ėĂēĂþĔĆėĖĉāĖþĆāČĆďĉėĂþĆĎāėýÿĂĂĎĉČėĆč
¨āĆĆčĖāĂėĂďċĀāĉĖĕþÿĂċĆĂĀĆý¨āčĂĖýĕāėĂĆĕĔĆď
ėĂďċĀāĉĖĕþÿĂċĆĂĀĆýþ<¨>ėĂďċĀĕēĆĆĉėĉĂĈĆāĕĎĂĄ
ĆĂĀĆýċėďþĂčāďĕđāāĂČĆĔėėĂďċĀāėąĂĉþĉĖĀĂĔđėā
ĕĂēĆĆþĂýĊĆĆđďđďþėĂĆďþďĔĕĉďėĂďċĀāĉĖĕþÿĂċ
ĕēĆĆĉėĉĂĈĆČĆýĕĖýĈ<¨>ėĂďċĀāĉĖĆčċĂĖāþĆĈĕċā
ėąĂĉþĆĀĆĉďėĂĕēĂĆċāėĂďċĀāĄđčþāėĄđāāĉĄėĂďċĀ
āďĆÿđĂýČĆďāĄąĖċþāĖĂĄėþāĀĆĕĆďĔĕĉďėĂďċĀā
ĊĆĈĆĉāėāċĔĉĄþĐĎĂčþ<¨>ėĂďċĀāėĂąĂĉþþėĆčĂĖýĕ
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ĉĖĊĆĉĔĊĆþēċþĉĂđĆąĉĊĆĖċĖċĊčĆýfluorometholone§Ă
āĕĂċĖĆċĂĔċČėċþĊĆĀĆýĂĕąĎþĉĂđĆąĉāĆĕĂāāĖþĆČĆď
ėĂĕĂċĄėĂĉĄċĂāĖþĆČĆďĉĖĊĆđĆĕĄĀďĊĆčĂčĆþĊĆþēċĉ
āĖþĆČĆďĉėĂċĕĂÿāČĆďāĄąĖċĉĖ
אימונומודולטורים
Ċď ėĆĎĄĆ āĖĀĄ ėĂđĂĕė ėēĂþĔ Ċā ĊĆĕĂąĉĂĀĂċĂčĂċĆý
ĊĆĉēĂčċ ĊāĂ ėĂĆÿĂĉĂĆþ ėĂďđĖā ĉĖ ĕėĂĆþ āþĄĕ ėĖĔ
 A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆē cyclosporine A§ĉāýĂđĕþĊĆċĂĄėČĂĂÿċþ
ĎĎþėċāāāăĆĕĔĆďāĉĂďđČĂčÿčċ ĎĂċĆĉĂĕĔą tacrolimusvĂ
ėĂčĂĈċĂĉýėĂđĂĕėT Ćýėþcalcineurin þĂĈĆďĉďĂĕĔĆďþ
ĂčĆācalcineurin þĂĈĆďĉĖýēĂĆĉďĂđĂcalcineurin inhibitors
ĉý āċăĉđĂąĆēāċ ďĂčĉ NFAT ĔĂėďĖā ĊĕĂÿ ĉĖ āďĆčċ
ĉĖ ĕĂĕĄĖā ĊĆþĈĂďċ ćĈċ āýēĂėĈ T Ćýė ĉĖ ČĆďĕÿā
 ČĆĔĆĉĕąčĆý ČĂÿĈ NFAT ĆĆĂĉė ĊĆĆėĔĉĀ ĊĆčĆĔĂąĆē
<>ýċÿČĂĕđĕąčĆýĂtumournecrosisfactor¨α§Ă

:(A  )ציקלוספוריןcyclosporine A
ĕĖý ėĆčĂĎĆĄā ėĈĕďċā ĆĂĈĆĀĉ āđĂĕė ýĂā A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆē
ĊĆĉėĖĂċĊĆĕþĆýĉĖāĆĆĄĀėďĆčċĉāĆĕĂāþāėĆĆāāčĂĖýĕĉ
ČĆĕĂđĎĂĉĔĆē <> ĎĆąĆąċĕĀ ĔĆđĂąýþ ĉĂđĆąĉ ĕėĂĆ ĕĄĂýċĂ
Beauveria ėĆĆĕąđċ ėĀĀĂþċā ėĆĉĆđĂđĆĉ āĉĂĔĉĂċ ýĆā A
ăĂĈĆĕþ ĆċĂĔċ Čėċþ āđĂĕėĈ ČėĆč A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆē nivea
ČĆďā ĉĖ ĕėĆ ĆĂĕĆÿĉ ĊĕĂÿ ĂčĆý āă ăĂĈĆĕ ĕĖýĈ  ĉĖ

ėčĖþ<>calcineurininhibitorsĉĖāĉĂďđČĂčÿčċĉďþĕĂċýĈĂ
āĖþĆāČĆďþĉĂđĆąĉþāĕýþĊĖĕċėđĂĕėĈĂăāăĕĈĂā
ėĆĀĆýĂĕąĎ ýĉā āđĂĕėā Ăă āėĆĆā āčĂĕĄýĉ Āď āĖďċĉĂ
āĎčĈĂā āđĂĕėā ĉýĕĖĆþ <> āĖþĆ ČĆďþ ĉĂđĆąĉ āĀĆĄĆā
ČĕÿĂĆĎėčĂċĎėþĉĂđĆąĉėĂýĆĕþāĆėĂĕĆĖĉĎĉėčĖċ
ėĂđĆąþ A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēþ ĉĂđĆąā Āþĉþ (Sjögren s syndrome
ĊĆĉĂĄþ āĖþĆā ČĆďā ėčĂċĎėþ ĉĂđĆąþ ėĂĉĆďĆ ÿĆēċ ĊĆĆčĆď
ėĂĕĂċĄ ėĂĄđ ĆýĂĂĉ ėĂďđĖā āđĂĕėĉ ĆčĂčĆþ Āď ĉĔ þēċþ
A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēþ ĉĂđĆąĉ ćý ĆċĂĔċ Čėċþ ĊĆĀĆýĂĕąĎċ
ČėĆč <> Ćþĕċ ĆčĆĉĔ ąĔđý ėÿĖāĉ ėĂďĂþĖ ĕđĎċ ĊĆĖĕĀč
ĉĖĂėĂĉĆďĆėýăĊďĀĄĆČċăėĉþÿāýĉĉąďċĈāđĂĕėþĉđąĉ
āđĂĕėþĊĆĆĔėĔĂĉĄċþāĆĂčĖĆċĂĔċČėċþA ČĆĕĂđĎĂĉĔĆē
ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēĉĆĉĆđĂđĆĉýĖčĕĂėþĀĔđėċā ĆąčĔĆĕþĂĉþĆĈĕċ
<>āĖþĆČĆďþĉĂđĆąĉāýĕčāĉĈĈďĆĆĎċĂċēďþĖ A
:( )טקרולימוסTacrolimus
ėĆĕĂąĉĂĀĂċĂčĂċĆý ėĆĀĆĉĂĕĔýċ āđĂĕė ýĂā ĎĂċĆĉĂĕĔą
ČĂčÿčċþ A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēĉ āċĂĀā  FK ĕþďþ āýĕĔč
āýċ Ćđ āĉĂĀÿ āėċēĂď ćý calcineurin þĂĈĆď ĉĖ āĉĂďđā
ĆĀĆ ĉď ĔđĂċ ĎĂċĆĉĂĕĔą <> ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēĉ āýĂĂĖāþ
þĄĕčĖĂċĆĖĂþćĕďčĂstreptomycestsukubaensis ĉĖāĎĆĎė
ėĆđĂąý ĎĆąĆąċĕĀ  bone marrow Ċēď ĀĖĉ ėĉėĖāþ
ĎĂċĆĉĂĕĔą ĕĂþď ĊĆĆčĆď ĆĕĆĖĈė <> ĀþĈĂ āĆĉĈ ėĉėĖāĂ
ėĆĄĔĂĕ āčĈāþ ĊĆĄĔĕčĂ ėĆĕĄĎċ āĕĂēþ ĊĆčĆċă ĊčĆý
ĉĂđĆąā<>ĊĆĆčĆďþāĆÿĕĉýĉĊĆĀďĂĆċāĊĆĆċĂĔċĊĆĕĆĖĈėĈ
ĀċĂďā ČĂĆÿĆāĉ āċĂĀ ĎĂċĆĉĂĕĔą ėĂďēċýþ āĖþĆ ČĆďþ
ĕĔĄċþ<>ĆċĂĔċĕĆĖĈėþAČĆĕĂđĎĂĉĔĆēþĉĂđĆąāĆĕĂĄýċ
ĉĂđĆąĉėĂĉĆþĎĆýĂĄėĆđĖĊĆĉĂĄþďēþėāĖĆþĆąĔđĎĂĕđ

ėēĂĕċþćĈċýēĂĆĉďĂđĈ<¨>ėĂďċĀāėąĂĉþþĂČĆďā
āĖþĆČĆďþĉĂđĆąĉėĂþĕėĔĉĀėĂĀÿĂčėĂđĂĕėĂđĎĂčĊĆčĖā
ČĂĂÿċėýĕĂĔĎĉýĆāāăĕċýċþāĕąċā<¨>ĆċĂĔċČėċþ
ďĀĆāėýĂĊĂĆĈėĂċĆĆĔāėĔĉĀāėĂĀÿĂčėĂĆċĂĔċāėĂđĂĕėā
āĖþĆāČĆďāėčĂċĎėþĉĂđĆąþĊāĆĉďĕþąēāĖ
טיפול בעין יבשה
ĂĔā āĉĄċā ėĕċĂĄþ ĆĂĉėĂ ČĂĂÿċ āĖþĆ ČĆďþ ĉĂđĆąā
ėĂďċĀĂýĊĆąčĔĆĕþĂĉ ėĂďċĀĆđĆĉĄėĉĉĂĈĉĂđĆąþČĂĖýĕā
ĉĖĉĂđĆąþĆčĖāĂĔāĕėĂĆþĒĂđčāĉĂđĆąāĊāĖ ėĂĆėĂĈýĉċ
āÿċĂýÿĂĎċČċĂĖėĂēċĂĄėĂĉĉĂĈāėĔĉĀėĂĀÿĂčėĂđĂĕė
ČėċþĊĆĕĂąĉĂĀĂċĂčĂċĆýĂ ĊĆĀĆýĂĕąĎ ĊĆĀĆýĂĕąĎĂĔĆąĕĂĔ
ėĖĕĀčĊāþĖĊĆĕĂċĄĊĆþēċĉĕĂċĖĆĖĆĉĖāĂĔāĆċĂĔċ
<> Punctalocclusion ėĂďċĀāăĂĔĆčĆĈĕĀėĕĆÿĎ
תרופות נוגדות דלקת
ėĀÿĂčāĔĆăėĂĉďþėĂđĂĕėĖĂýĕāĊĆþĕĊĆĆčĆĉĔĊĆĕĔĄċ
ėĂĀÿĂč ėĂđĂĕė āĖþĆā ČĆďþ ĉĂđĆąĉ ĕėĂĆþ ėĂĉĆďĆ ėĔĉĀ
āĕċĂĄþāĖþĆČĆďþĉĂđĆąĉĖāĆĕĂāþþĂĕĉėĂċĖĕčėĔĉĀ
ėĂďĆĆĎċāėĔĉĀāėĂĀÿĂčėĂđĂĕėāČĆþ<>āĖĔĀďėĆčĂčĆþ
Čėċþ ĊĆĀĆýĂĕąĎā ėý ėĂčċĉ ĕĖđý āĖþĆ ČĆďþ ĉĂđĆąĉ
Ăĉý ĉĂđĆąĈ ĂčėĆčĖ ėĂčĂĖýĕā ėĂđĂĕėā ĂĆāĖ ĆċĂĔċ
ČĈ ĂċĈ fluorometholonevĂ loteprednol etabonate ĊĆĉĉĂĈ
 Restasis cyclosporineAČĂÿĈĆċĂĔċČėċþĊĆĕĂąĉĂĀĂċĂčĂċĆý
 Protopic tacrolimus  ėčĖċ ĉĄā ĉĂđĆąĈ ČėĆčā
 Xiidra lifitegrastāčĂĕĄýĉĂ
(טיפול בקורטיקוסטרואידים )סטרואידים
ČĆďþ ĕėĂĆþ ĄĆĈĖā ĉĂđĆąā Ċā ĆċĂĔċ Čėċþ ĊĆĀĆýĂĕąĎ
ĀÿĂč āĉĂďđā ČĂčÿčċ ĕėĂĆþ āĕĆāċā āďđĖāā ĆĉďþĂ āĖþĆ
ĆĉĂĉĎċ ėċĆĎĄ ĉĉĂĈĂ ĕėĂĆþ ČĂĂÿċ ĊĆĀĆýĂĕąĎ ĉĖ ėĔĉĀā
ĊĆþĈďċ Ċā ĐĎĂčþ āăýčÿĆĎĔĂýĂđĆĉĂ āăýčÿĆĎĔĂýĂĉĔĆē
ĊĆčĆĔĂąĆēāĉĖĆčÿāĆĂąĆþāėýĊĆėĆĄđċĂĊĆąĆēĂĔĆĉČĂĂÿċ
 transcriptional regulators ĔĂėďĖėĕĔþćĕĀĊĆĆėĔĉĀvĂĕđā
ćĂĕý ĉĂđĆą <> Nuclear factor Kappa B Nf¨κB ĉĂĉĎċþ
ČĆþėĂĆėĂďċĖċĆýĂĂĉėĂďđĖāþāĂĂĉċĊĆĀĆýĂĕąĎþĄĂĂą
ėĔĉĀĆčĆďćĂėāĒĄĉþāĆĆĉďėĂčċĉČėĆčĆýĂĂĉāėĂďđĖā
ĊĂāĆăĉČĂĈĆĎþāĆĆĉďĂĉėĆđýėċĉĄāþþĂĈĆďėĆĔĀĆĆĄėĆčĕĔ
<>ĆĕĂĄýĆėĆĎđĂĔėė ąĔĕąĔ ĀĂĕĆėĂĕēĂĂĆāĂĆėĆĆĕąđ
ČĆďþĉĂđĆąþāþĕėĂĉĆďĆĆĉďþĊāĊĆĆĎýĉĔāĊĆĀĆýĂĕąĎā
ČėċþĊĆĀĆýĂĕąĎþĉĂđĆąāĐĔĆāĉĀÿėĂčĂĕĄýāĊĆčĖþāĖþĆ
Ćĉďþĉ ĊĆþĖĄč Ăĉý ĊĆĀĆýĂĕąĎ ĊĆĈĕ ĊĆĕĀÿĂċā ĆċĂĔċ
<> ĊĆĆĎýĉĔā ĊĆĀĆýĂĕąĎāċ ĕėĂĆ āĂþÿ ėĂĄĆąþ ĉĆđĂĕđ
etabonateėċÿĂĀĈĊĆĈĕĊĆĕĀÿĂċāĆċĂĔċČėċþĊĆĀĆýĂĕąĎ
ėý ĂĄĆĈĂā  FML fluorometholone§Ă  Lotemax loteprednol
ĂďĆþēā ĊĆĕĔĄċ ėĂýēĂė <> ėĔĉĀā ėėĄđāþ ĊėĂĉĆďĆ
āþĕāďđĖāĖĆĆċĂĔċČėċþĊĆĆĎýĉĔĊĆĀĆýĂĕąĎĉĖćĈĉď
ćý fluorometholonevĉĂ loteprednol etabonatevĉ ĕĖýċ ĕėĂĆ
āėďĉČĂĈčāþĕāþĐĆĀďėĂĄĆąþĉĆđĂĕđĖĆĊĆčĂĕĄýāāĉýĉ
loteprednol etabonate ĊÿĆċĂĔċČėċþĊĆĀĆýĂĕąĎāĕėĆĂċĈ
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ĉĆĈċ þĂĆĎčā ćý ĊĆþĕ ėĔĉĀ ĆĀÿĂč ĊĆĕċĂĄ ĉĆĈċ ýĂāĖ
ĉĆĈċþĂĆĎčā<>ėĔĉĀĊĆĀĀĂďċāĊĆĈĂĂėċýĂāĐý
þĈĕāĂ ėĂĆĕĉĂċĎĂý ĉďþ ýĂāĂ ėĂďċĀā ĆþĆĈĕċ þĂĕ ėý
ĖĆ þĂĆĎčþ < > Čċēď ėĂďċĀĉ ĕėĂĆþ āċĂĀ ĆċĆĈĂĆþ
ĄąĖċ ĊĂĔĆĖĉ ĊĆďĆĆĎċā ĊĆþĆĈĕċ ĉĖ ĊĆāĂþÿ ĊĆăĂĈĆĕ
neurotrophic  EGF čepidermal growth factor ėĂþĕĉ ČĆďā
fibronectinvĂ TGF¨β čtransforminggrowthfactor¨βfactors
 saline ĄĉċĆċėĎĆċėþĉĂāĆċĊďĄĔĕčþĂĆĎčā<>
 Āď  ČĆþ ďčā þĂĆĎč ăĂĈĆĕ ėÿĖāĉ  ăĂĈĆĕþ
āþĕā ĂėĂċĆýė ėĂĈăþ ĕċĖċ ĕċĂĄ ĉĖ ėĂđĎĂė ýĉĉĂ
ĉďþĐĆĉĄėČėċĕĖđýċĆÿĂĉĂąĂýāþĂĆĎčāČĆďāėĂďċĀĉ
ČĆďāėĂďċĀĉĕėĂĆþėĂþĂĕĔāėĂčĂĈėĂĊĆþĆĈĕċĊĆčĆĆđýċ
ČĆďþĉĂđĆąĉþĂĆĎčāėĂĉĆďĆ<>āĖþĆČĆďĉĖĉĂđĆąþ
ýēċčýĉĉĂđĆąāćýĊĆđĎĂčĊĆĕĔĄċþĊÿāýēċčāĖþĆ
ėýđċ ĂėčĈāþ ĊĆĈĂĕĈā ĊĆĆąĎĆÿĂĉ ĊĆĆĖĔ ĉĉÿþ āĕÿĖþ
<>ėĆĎĄĆāāĂþÿāčĈāėĂĉďĉĖþĂĊĆċĂāĆăĉĖĖĄā
:חומצות שומן רב בלתי רוויות
ėďĆčċþ ĊĆþĂĖĄ ĊĆĀĆĔđė ėĂĆĂĂĕ Ćėĉþ þĕ ČċĂĖ ėĂēċĂĄĉ
Ćėĉþ þĕ ČċĂĖ ėĂēċĂĄ ėĂĉĉĂĈ ėĂĆĕĔĆďā ėĂēĂþĔā ėĔĉĀ
āÿċĂý n¨  ÿĂĎċ ėĂĆĂĂĕ
 ˆ מחלת העין היבשה פוגעתĕĖý āÿċĂý n¨vĂ 
קשות באיכות החיים
ĊĆĀĆýĂčĎĂĔĆý ýĆā ĊėĕēĂė
של החולים ומנגנון הליבה
ėĔĉĀþĊĆĆăĈĕċĊĆĀĆĔđėĊāĉĖ
של המחלה הוא דלקת
Āþĉċ<>ĐĂÿþĆčĂĎĆĄĀĂĔđėĂ
.בעצימות נמוכה
ĆĀÿĂč ĊĆĀĆýĂčĎĂĔĆý ĆĕēĂė
 ˆ תרופות נוגדות דלקתėēċĂĄĉĖĆāÿċĂýĉĖėĔĉĀ
ėĆýėćĂėĂėĆýėāďđĖāČċĂĖ
נמצאו יעילות ביותר לטיפול
āÿċĂý <¨> ėĔĉĀ ėĀÿĂč
;במחלת העין היבשה
 āĆēþĆąĔý ĉĂďđĖ ėþĈďċ 
תרופות אימונומודולטוריות
ėý āėĆĄđċĂ T Ćýė ĉĖ
במתן מקומי שהן בעלות
ĆýėĂ
ĊĆÿđĂĕĔċā Ćýė ėĂĉĆďđ
,השפעה נוגדת דלקת נרחבת
ćĂėāāċĕþĐĎĂčþĊĆąĆēĂčĂċā
מחליפות בשנים האחרונות
ĕĂēĆĆ ėĆĄđċ  āÿċĂý ėĆýė
את הקורטיקוסטרואידים
ėċÿĂĀĈ ĊĆĆėĔĉĀ ĊĆčĆĔĂąĆē
.במתן מקומי
Tumournecrosis§ĂČĆĔĆĉĕąčĆý
 ˆ התרופות האימונומודולטוריותėĂĕăÿč <¨> factor¨α
ėĂĆĂĂĕ Ćėĉþ þĕ ČċĂĖ ėĂēċĂĄ
במתן מקומי כוללות
āēċĂĄ Alpha¨linolenic acid§Ă
( )רסטאזיסA ציקלוספורין
ėĂĉĉĂĈ ąĕđþ  ėĆčĉĂčĆĉ§ýđĉý
,(וטקרולימוס )פרוטופיק
<¨> ĊĆčĆþĉĂăĕā ėý
ולאחרונה אושרו לטיפול
ĉď ĒĉċĂā ėĂþĕ ĊĆčĖ ćĖċþ
בארה"ב ובישראל
 āÿċĂý ĉĖ āčĂăė ĆđĎĂė
.(Xiidra) liﬁtegrast–ה
ĊĉĂý <> āĖþĆ ČĆď ĆĉĂĄĉ
āĖþĆČĆďċĊĆĉþĂĎāĊĆĉĂĄĂĔĀþčāčĂĕĄýĉĊĎĕĂđĖĕĔĄċþ
ýĉĂ<>ÿċĉĖČĂčĆċþāÿċĂýĉĖČĂăċĐĎĂėĂĉąčĖ
ĂþčĆýĉāýĂĂĖāþĊĆĉĂĄāþĕĔþāĖþĆāČĆďþāþąāĉĈýēċč
<> Ăþēĉđ
ėĂēċĂĄĉĖėĔĉĀāėĂĀÿĂčėĂďđĖāāėýāĕĔĄĂčėĀþďċ
ėýĂČĆďāĄąĖċĆýėþČāĆėĂĕăÿčĂėĂĆĂĂĕĆėĉþþĕČċĂĖ
ýēċčĕĔĄċþāăćĆĉāėþĊĆĕĂĖĔāĊĆĆĕýĉĂĔĉĂċāĊĆčĂčÿčċā
āėĆĆāėĆčĉĂčĆĉvýđĉýāēċĂĄĉĖėĔĉĀāėĀÿĂčāďđĖāāĆĈ
ĕĔĄċþėĂĆĂĂĕĆėĉþþĕāČċĂĖāėĂēċĂĄĕėĆċĕėĂĆāĔăĄ
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ČĆďþ ĎĂċĆĉĂĕĔą ĉĖ ėĂĉĆďĆā āĔĀþč ,A ČĆĕĂđĎĂĉĔĆēþ
ĕđĆĖĎĂċĆĉĂĕĔąþĉĂđĆąāĆĈĂĉďāĕĔĄċāėĂýēĂėāĖþĆ
āĖþĆ ČĆď ĉĖ ĊĆčĆċĎėāĂ ĊĆčċĆĎā ėý ĆėĂďċĖċ ČđĂýþ
ĉĖėĂĉĆďĆāāÿēĂāėĂĆĄĂĊĀýĆčþþĊĆđĎĂčĊĆĕĔĄċþ<>
ĕėĂĆėĂþĂąĂĆāėĂýēĂėāĂāĖþĆČĆďþĉĂđĆąĉĎĂċĆĉĂĕĔą
<>AČĆĕĂđĎĂĉĔĆēĉāýĂĂĖāþ
:(Xiidra)נlifitegras
āĕĖĂýĖ āĖþĆ ČĆďþ ĉĂđĆąĉ ėđĎĂč ėĔĉĀ ėĀÿĂč āđĂĕė
ĆāĂăXiidra ĆĕĄĎċāāċĖþĂlifitegrast ýĆāāčĂĕĄýĉĉĂđĆąĉ
ĉĂđĆąĉĎĆăýąĎĕĕĄýāĆĆčĖāėĆĕĄĎċāėĆċĂĔċāāđĂĕėā
ĉĖăĂĈĆĕþāĖþĆČĆďĉāđĂĕėĈėċĆĆĔ Lifitegrast āĖþĆČĆďþ
ĊĆąĎĆčĂÿąčýėýĕĔčāėĂđĂĕėėēĂþĔĉćĆĆĖLifitegrast 
Ćýėþ  LFA¨ člymphocyte function¨associated antigen¨vĉ
ČĂþĉĄýĂāLFA¨TĆýėćĂĂĆėþėĔĉĀėĖĄĕėċČĆďāĄąĖċ
ĀčÿĆĉāĊďLFA¨ĉĖĂĕĂþĆĄĂTĆýėĉĖýėāĆčđþĊĔĂċċā
ĕĂĕĄĖĉ ĊĕĂÿ  intercellular adhesion molecule  ICAM¨
ėýďčĂċLFA¨vĉąĎĆčĂÿąčýĂėĂĆāþLifitegrast ĊĆčĆĔĂąĆē
Ćýė ėý þĈďċ ćĈþĂ ICAM¨§ĉ LFA¨ ČĆþ āĆēĔýĕąčĆýā
ĆăĈĕċþĕĆčĆĉĔĕĔĄċþāĔĀþčĂăāđĂĕėĆėĔĉĀāćĆĉāėþT
ĊĆĔĀþč  ĉĉĈĂ ėĂďĂþĖ  ćĕý ĕĔĄċā <> III þĉĖ
āĖþĆČĆďĉĖĊĆčĆċĎėþĆėĂďċĖċĕĂđĆĖĊÿĀĂāĂĆėĂýēĂėċ
ĂĉďāĊĆĕĄýĊĆĕĔĄċ<>ĂĕđėĖāýĉāĖþĆāČĆďĆčċĆĎćý
<¨>ĖþĂĆĆčĆċĎėĊÿĂĆčċĆĎĕĂđĆĖþĕėĂĆėĂþĂąėĂýēĂė

ĕþĈ Ăđēč āĖþĆ ČĆď ĆčĆċĎėþ lifitegrast ĉĖ ĕĂđĆĖā ėĉĂĈĆ
ĊĆĕĔĄċāėĆþĕċ<>ĉĂđĆąāėĉĆĄėĕĄýĉĆčĖāďĂþĖþ
<>āđĂĕėĉĊĆĔĀþčāĉĖāāĂþÿėĂĉĆþĎĂÿĆēā

טיפול בנוגדי דלקת שאינם סטרואידים
במתן מקומי
ČĂčÿčċþĊĆĉďĂđ NSAIDS ĊĆĀĆýĂĕąĎĊčĆýĖėĔĉĀāĆĀÿĂč
þĂĈĆď cyclooxygenase āăýčÿĆĎĔĂýĂĉĔĆēĊĆăčýāþĂĈĆďĉĖ
ĊāĖČĎĔĂþċĂĕąĂĊĆčĆĀčĉÿąĎĂĕđėĖĕđāďčĂċāăĊĆăčý
ėĔĉĀėĂĀÿĂčėĂđĂĕėĊĆĆčĆďėýĂđĕþ<>ėĔĉĀĆĈĂĂėċ
ĕĄýĉĊĆþýĈĆĈĈĖċĈĕĔĆďþėĂĖċĖċĊĆĀĆýĂĕąĎĊčĆýĖ
ĕĄýĉ ėĆĕĉĂĔċā ėĔēþā ėėĄđāĉĂ ĊĆčĂĖ ĊĆĆčĆď ĆĄĂėĆč
ėĔĉĀā ĆĀÿĂč ĉĂđĆą ĆĈ ýēċč ĕĔĄċþ <> ĀĂĕĆ ĆĄĂėĆč
ĆėĂďċĖċĕĂđĆĖĉýĆþānepafenacÿĂĎċĊĆĀĆýĂĕąĎĊčĆýĖ
ĉĂđĆąĉĖĊĆĆďĂþĖćĂėėĆčĕĔþČĆýēĎĕĂĉđāėďĆþēėċĕþ
ketorolacÿĂĎċĊĆĀĆýĂĕąĎĊčĆýĖėĔĉĀĆĀÿĂčþĉĂđĆą<>
ėýėĆėĂďċĖċėĆĄđāĉĄĆĉēāĐýbromfenacvĂdiclofenac
ĉĉĈĈ<>ĉĂđĈČċăĔĕđþćýėĆčĕĔþČĆýēĎĕĂĉđāėďĆþē
ĊĆĈĂăĊčĆýĂĊĆēĉċĂċĊčĆýĊĆĀĆýĂĕąĎĊčĆýĖėĔĉĀāĆĀÿĂč
ėĂĖĆÿĕėýĊĆĀĆĕĂċĊāĂĕĄýċāĖþĆČĆďþĉĂđĆąþāĄĉēāĉ
<>ėĆčĕĔāĉėĆđýĆýėĉĖĆĂđĆĕĊĆþĈďċĂėĆčĕĔā
טיפול בתכשירים אחרים
:(נסיוב עצמי )אוטולוגי
āĖþĆāČĆďþĉĂđĆąĉāčĂĖýĕĉďēĂāĆÿĂĉĂąĂý ĊĂĕĎ þĂĆĎč
ėĂĕđĎþ<>ėċĀĂĔāāýċāĉĖĊĆďĖėāėĂčĖĐĂĎþČđĆþ
ČĂĂĆĈėĆėĔĉĀĆąčýāďđĖāĉďþĈĊĆėĆďĉĕĈăĂċþĂĆĎčā
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כרוניקה

שיעור מוגבר של סרטן בקרב לוקי זאבת
טלבקה וחב' ) (Scan J Rheumatol 2018;47:461יזמו מחקר לברר
האם שיעור התחלואה בסרטן מוגבר בקרב לוקי זאבת בפינלנד.
המעקב נערך אחר  183נשים ו 23גברים שטופלו בבית חולים
בהלסינקי בין השנים  .1987-1967זמן המעקב הממוצע אחר
המטופלים היה  25.7שנים .ארבעים וחמישה מתוך  205הנכללים
במחקר אובחנו כלוקים בסרטן ,והסיכון המוגבר ללקות בסרטן

כלשהו הוגדר כ SIR=1.90. SIRלגבי סרקומה של רקמות רכות
ולגבי לימפומה שאינה הודג'קין היה  ,12.1ולגבי סרטן הכליה
הערך היה  .7.79המחברים מסכמים כי מחקרם מאשש את
החשד שללוקים בזאבת יש סיכון מוגבר ללקות במספר סוגי
סרטן בעיקר אלה שנזכרו לעיל.
איתן ישראלי

כרוניקה

מאה שנה למגפת השפעת הספרדית,
העולם אינו פחות פגיע היום...
לפני מאה שנה התפרצה מגפת השפעת הספרדית ,בזמן מלחמת
העולם הראשונה ,שלפי הערכות קטלה  40-20מיליון איש לפחות.
מספרי הנפטרים אינם מדויקים עקב התנאים ששררו בזמן
המלחמה ,ורוב הנפטרים היו אנשים צעירים ובריאים ,כלומר חיילים,
שמתו עקב התופעה הידועה בשם "סערת ציטוקינים" .בראיון
לכתב העת  JAMAמעלה מייקל אוסטרהולם חשש שגם בימינו,
העולם פגיע ,ואפילו יותר מאשר בשנת  1918למגפת שפעת בקנה
מידה דומה.
אוסטרהולם טוען כי למרות פיתוח התרכיבים ,התרופות ותנאי
הבריאות והניקון המשופרים ,עדיין יש אזורים בעולם שהצפיפות
בהם גדולה מאד ,וסך הכול אוכלוסיית כדור הארץ שילשה את
היקפה במאה השנים שחלפו .אחת הבעיות שהוא מעלה היא
יעילות התרכיבים נגד השפעת ,שמיוצרים בביצי תרנגולת ,שייתכן
ועברו שינויים באנטיגנים ,ויעילותם במגיפה בשנת  2009הייתה
 55%-50%בלבד .כמו כן ,התעשייה הפארמצבטית לא תהיה



מסוגלת בזמן מגיפה עולמית לספק את התרכיבים בהיקף הדרוש.
בנוסף ,קווי האספקה של מוצרי מוצא לתעשייה זו ,המבוססים
בעיקר על יבוא מסין ,רגישים לתקלות בהיקף גלובלי ,והם עלולים
לקרוס עם פרוץ המגיפה .אחד הפתרונות לבעיה זו הוא פיתוח
תרכיב אוניברסלי ,המכוון נגד אנטיגן משותף ,שיגן בפני זנים שונים
של שפעת.
לדברי אוסטרהולם ,אנו נמצאים במרחק של לפחות 8-5
שנים לפני שתרכיב מסוג זה יהיה זמין לחיסון ברחבי העולם.
)נקווה שתהיה לו הפתעה לטובה בעקבות פיתוח ושיווק תרכיב
כזה בישראל( .הוא מצטט כי התקציב לפיתוח מסוג זה בארה"ב
הוא  80מיליון דולר בלבד ,בעוד שבעולם השקיעו מעל מיליארד
דולר בפיתוח תרכיבים נגד איידס .הוא ממליץ לרשויות הבריאות
להקציב משאבים מוגברים למחקר ופיתוח תרכיב אוניברסלי
לשפעת ,שיכולו להיות יעילים גם אם יינתנו אחת ל 20-10שנים.
איתן ישראלי

