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התוויה: חולים בגילאי 30-2 שנים שאובחנו עם אוסטיאוסרקומה 

מתקדמת )High grade( נתיחה, לאחר הסרה כירורגית מלאה, 

בשילוב עם כימותרפיה. נכלל בסל הבריאות עבור התוויה זו.

רקע
אוסטאוסרקומה נחשבת לממאירות נדירה, עם זאת הינה 

השכיחה ביותר מבין מחלות העצם הממאירות. באירופה 

ובארצות-הברית שיעור ההיארעות של אוסטאוסרקומה 

עומד על פחות מ- 2,000 מקרים חדשים מדי שנה. המחלה 

אופיינית בשתי קבוצות גיל עיקריות: בגילאי 19-15 שנים ובשלב 

 Kager, Potschger, & Bielack,( מאוחר יותר בגילאי 79-75 שנים

.)2010

20% בלבד מהמטופלים מתגלות  בעת האבחנה, בקרב 

גרורות מאקרוסקופיות, אם כי קיימת סברה כי ל- 90% מכלל 

המטופלים יהיו גרורות מיקרוסקופיות שאינן מתגלות באותה 

העת )Kager, et al., 2003(. במטופלים עם מחלה מקומית, מתן 

טיפול הכולל כימותרפיה וכריתה של הגידול מעלה את סיכויי 

ההחלמה לכדי 60%-70%. לעומת זאת, במטופלים עם מחלה 

גרורתית או מחלה שאינה ניתנת להסרה כירורגית, הפרוגנוזה 

 Event Free( עדיין גרועה מאד ושיעור ההישרדות ל-5 שנים

Survival( עומד על פחות מ-30%. השיפור במהלך העשור 

האחרון בטכניקות הכירורגיות אוסטאוסרקומה לא תרם לשיפור 

ממדף התרופות

MEPACT

ממדף התרופות

MEPACT :שם מסחרי

MIFAMURTIDE :מרכיב פעיל
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המערך ההמטו-אונקולוגי, מרכז שניידר לרפואת ילדים בישראל

.)Bielack et al., 2002( באחוזי ההישרדות

מנגנון פעולה
בניסיון להעלות את שיעורי ההישרדות, הוכנס לשימוש משנת 

2010 במדינות רבות בעולם ובישראל משנת 2012 טיפול 

אימונולוגי, באמצעות תרופה המבוססת על חלק מולקולרי 

התרופה  חיידקים.  של  התא  בדופן  מרכיב  של  סינטטי 

MIFAMURTIDE ובשמה המסחרי MEPACT, נקשרת לתאים 

המאקרופאגים והמונוציטים במערכת החיסון, משפעלת אותם 

בצורה ישירה ועקיפה, במטרה לזהות תאים סרטניים ולהרגם. 

 Kager,( אינו ידוע MIFAMURTIDE המכניזם המדויק של פעולת

.)Potschger, & Bielack, 2010

התפיסה המוקדמת של טיפול אימונולוגי מסוג זה נקבעה לפני 

100 שנה, על ידי כירורג בשם William Coley. בעבודתו הדגים, 

כי הזרקת מרכיבי חיידק הסטרפטוקוק לחולה סרטן גרם לגידול 

להיות מודלק ואף להתכווץ. בשלבים מחקריים מאוחרים יותר 

נמצא, כי פקטורים המשתחררים על ידי המערכת האימונולוגית 

של המארח, הם אלה אשר גרמו לתגובה נקרוטית של הגידול 

ולא האנדוטוקסינים או תוצרי החיידקים עצמם, כפי שסברו 

 Tumor Necrosis קודם לכן. אחד מהפקטורים המוכרים יותר הוא

TNF( Factor( השייך לקבוצת הציטוקינים. הציטוקינים הם 

חלבונים קטנים אשר מופרשים על ידי תאי מערכת החיסון, 

המהווים בסיס לתקשורת בין מערכת החיסון לבין תאי הגוף 

ברקמות השונות. לציטוקינים יש תפקיד חשוב במערכת 

החיסונית התאית וההומורלית גם יחד. 

התרופה במחקר
בין השנים 1997-1993 נערך מחקר פרוספקטיבי רנדומלי 

גדול בחולי אוסטאוסרקומה על ידי אונקולוגים פאדיאטריים 

 .)COG) Children Oncology GROUP -המשתייכים לקבוצת ה

 )Intergroup Study( INT STUDY 0133 המחקר קיבל את השם

.)Mayers et al., 2005(

עם   ,30 לגיל  מתחת  חולים   662 השתתפו  במחקר 

המחקר  מטרת  גרורות.  ללא  נתיחה  אוסטאוסרקומה 

היתה להעריך האם תוספת של MIFAMURTIDE עם או ללא 

IFOSFAMIDE ובשילוב הכימותרפיה הסטנדרטית )המורכבת 
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 CISPLATIN ,DOXORUBICIN, high dose METHOTREXATE -מ

with leucovorin rescue(, תעלה את שיעור ההישרדות בחולים 

אלה. התוצאות לא הראו שינוי בשיעורי ההישרדות בחולים 

שקיבלו תוספת שלIFOSFAMIDE לבד )p=0.934(. אולם בקרב 

החולים בזרוע עם התוספת של MEPACT+IFOSFAMIDE נצפתה 

עלייה בשיעורי ההישרדות במשך 6 שנים מ- 70% ל-78% 

)p= 0.030(. מחקר זה הראה את היכולת של התרופה להביא 

לשיפור בהישרדות, לאחר שבמשך שני עשורים נתון זה כלל לא 

.)Meyers et al., 2008( השתנה

אופן מתן
התרופה ניתנת בעירוי ורידי למשך שעה, פעמיים בשבוע למשך 

12 שבועות. בסיום שלב זה יש לעבור לפעם אחת בשבוע למשך 

24 שבועות )סך הכל 48 מנות במשך 36 שבועות( במינון מומלץ 

.)Meyers et al., 2008( 2mg/m² של

תופעות לוואי
תופעות לוואי דמויות שפעת בדרגת חומרה קלה עד בינונית, 

בעיקר בשימוש ראשון, ועל כן מומלצת הכנה על ידי אקמול 

או נורופן.

השימוש בישראל ובכלל
למיטב ידיעתנו, בשנה האחרונה בישראל, ניתנה התרופה ל-18 

חולים בגילאי 30-2 שנים, עם אבחנה של אוסטאוסרקומה 

מתקדמת )High grade( ללא גרורות, לאחר הסרה כירורגית 

מלאה של הגידול הראשוני. Mepact ניתנת יחד עם הטיפול 

הכימותרפי לאחר הניתוח, על מנת לשפר את שרידות החולים 

 Anderson,( במחלה, במסגרת מחלקת האשפוז או באשפוז יום

.)Tomaras, & McCnnell, 2010ת
פו

רו
ת

ה
ף 

ד
מ

מ

מקורות

Anderson, P. M., Tomaras, M., & McCnnell, K. )2010). Mifamurtide 
in osteosarcoma - a practical review. Drugs of Today, 46)5), 
1-11.

Bielack, S. S., Kempf- Bielack, B., Delling, G., Exner, G. U., Flege, 
S., Helmke, K… Winkler, K. )2002). Prognostic factors in high 
grade osteosarcoma of the extremities or trunk: an analysis of 
1702 patient treated on neoadguvant cooperative osteosarcoma 
study group protocols. Journal of Clinical Oncology, 20)3), 
776-790.

Kager, L., Potschger, U., & Bielack, S. )2010). Review of 
mifamurtide in treatment of patients with Osteosarcoma. 
Therapeutics and Clinical Risk Management, 6, 279-286.

Kager, L., Zoubek, A., Potschger, U., Kastner, U., Flege, S., 
Kempf- bielack, B… Bielack, S. S. )2003). Primary metastatic 
osteosarcoma: presentation and outcome of patients treated on 
neoadjuvant cooperative osteosarcoma study group protocols. 
Journal of Clinical Oncology, 21, 2011-2018.

Mayers, P. A., Schwartz, C. L., Krailo, M., Healey, J. H., Betcher, 
D., Bernstein, M. L., Betcher, D… Grier, H. )2008). Osteosarcoma: 
the addition of muramyl tripeptide to chemotherapy improves 
overall survival--a report from the Children’s Oncology Group. 
Journal of Clinical Oncology, 26)4), 633-638.

Mayers, P. A., Schwartz, C. L., Krailo, M., Kleinerman, E. S., 
Betcher, D., Bernstein, M. L… Grier, H. )2005). Osteosarcoma: 
a randomized prospective trail of the addition of Ifosfamide 
and / or muramyl tripeptide to Cisplatin, Doxorubicin and high 
dose Methotrexate. Journal of Clinical Oncology, 23)9), 2004-
2011.


