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 רפואה רגנרטיבית באורתופדיה – 
עדכונים ויישומים נפוצים

לתקן  לשקם,  לרפא,  בניסיון  המתמקד  ברפואה  תחום  היא  רגנרטיבית  תקציר  רפואה 
ולסייע בהתפתחות מחדש של תאים, רקמות ואיברים חולים או פגומים. הרפואה 
הגוף. השימוש  הריפוי העצמוניות של  יכולות  גיוס  על  הרגנרטיבית מתבססת 
מתפתח  תחום  מהווה  שונים  שריר-שלד  במצבי  לטיפול  רגנרטיבית  ברפואה 
אורתו- 'רפואה  או  'אורתו-ביולוגיה'  הקרוי  ספורט  וברפואת  באורתופדיה 
רגנרטיבית'. קיימים כיום ממצאים מבוססים לגבי בטיחות הטיפולים האורתו-
ביולוגיים וכן לגבי דרך פעילותם השפעתם ופוטנציאל יעילותם. עם זאת, קיים 
צורך בעוד שמחקרים מבוקרים בעלי דרגת הוכחה מדעית גבוהה על מנת להבין 
טוב יותר את הפוטנציאל הטמון בטיפולים אלה ועל מנת להבין כיצד להשתמש 

בהם בצורה המיטבית. 

תאי גזע; פלסמה עשירת טסיות )PRP(; הנדסת רקמות; טסיות, תאים מזנכימליים; חלבוני עצם מורפוגניים. מילות מפתח: 
Keywords:  Stem cells; Platelet-rich Plasma (PRP); Tissue engineering; Platelets; Mesenchymal cells;  

Bone Morphogenetic Protein (BMP).
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3הפקולטה לרפואה טכניון־חיפה

הקדמה
אשר  רפואית  טיפול  שיטת  היא  רגנרטיבית  רפואה 
מתמקדת בניסיון לרפא, לשקם, לתקן ולסייע בהתפתחות 
פגומים.  או  חולים  ואיברים  רקמות  תאים,  של  מחדש 
היא שונה מתחומי רפואה אחרים בכך שהיא שמה דגש 
ברפואה  השימוש  עצמו.  הגוף  של  ריפוי  יכולות  גיוס  על 
רגנרטיבית לטיפול במצבי שריר־שלד שונים מהווה תחום 
'אורתו־ הקרוי  ספורט  וברפואת  באורתופדיה  מתפתח 

ביולוגיה' או 'רפואה אורתו־רגנרטיבית' ]1[. הקונספט של 
הרפואה הרגרנטיבית התפתח על רקע המגמה של אימוץ 
הגישה הביולוגית בטיפול במצבים שונים ושימור רקמות 

ברפואה המודרנית ]2[.
הגוף  בתאים של  נעשה שימוש  הרגנרטיבית,  ברפואה 
טבעיים  ריפוי  בתהליכי  המשתתפים  ובמרכיבים  עצמו 
על  טבעי,  באופן  בגוף  הנמצאים  בחומרים  כלומר,  בגוף, 
שימוש  נעשה  שכאשר  היא  המחשבה  ריפוי.  לקדם  מנת 
בחומרים אלה בריכוזים מעל לנורמה, באופן פוטנציאלי, 
איכותם  ולשפר את  הריפוי  לזרז את תהליכי  יכולים  הם 
מודולציה  הוא  הרגנרטיבית  ברפואה  מנגנון הפעולה   .]1[
שהיא  למיקרו־סביבה  הפתולוגית  המיקרו־סביבה  של 
השפעה  באמצעות  הפיזיולוגית,  לסביבה  יותר  קרובה 
 .]3[ הפגיעה  בסביבת  הנמצאים  התאים  עם  ותגובה 
הרגנרטיבית  הרפואה  מטרת  מפרק,  מחלות  של  בהקשר 
החיים,  איכות  את  ולשפר  סימפטומים  על  להקל  היא 
הניווני  התהליך  את  לעכב  או  למנוע  פוטנציאלי,  ובאופן 
ואת הנזק למפרק בעקבות מחלה ניוונית ]4[. במאמר זה 
יוצגו מספר טיפולים הקיימים ברפואה רגנרטיבית בהקשר 

של אורתופדיה, יתרונותיהם וחסרונותיהם. 

טיפולים ביולוגיים באורתופדיה רגנרטיבית
יחסית  חדש  שחקן  הם  הביולוגיים  הטיפולים 
כאשר   ,1994 בשנת  חלה  המפנה  נקודת  באורתופדיה. 
בפגמי  טיפול  על  לראשונה  דיווחו   ]5[ וחב'   Brittberg
סחוס באמצעות השתלה אוטולוגית )תרומה עצמית( של 
התחום  מאז,  שחלפו  העשורים  בשלושת  כונדרוציטים. 
התפתח דרמטית ושוחררו לשוק מוצרים רבים שהבטיחו 
להיצע  בניגוד  סחוס.  בפגמי  בטיפול  מהפיכה  לחולל 
שעומד  הרפואי  המחקר  הקיימים,  המוצרים  של  הרב 
הזה  הדיסוננס  דל.  הללו  מהטיפולים  ניכר  חלק  בבסיס 
של  רגולטוריים  דרך  קיצורי  של  שילוב  של  תוצאה  הוא 
המזון  מנהל   –  Food and Drug Administration(  FDAה־
והתרופות האמריקאי(, דחיפה מסחרית חזקה של חברות 
 .]6[ הללו  בטיפולים  הציבור  בקרב  רב  ועניין  הביומד 
למרות שמהפיכה לא התחוללה, השימוש במוצרים הללו 
את  להכיר  יש  ולכן  מרשימות,  קליניות  לתוצאות  הביא 
היתרונות, החסרונות, והמגבלות של הטיפולים הקיימים 
מותאמת  טיפולית  אסטרטגיה  לבנות  מנסים  אנו  כאשר 

אישית למטופל.

 פלסמה עשירת טסיות – 
Platelet Rich Plasma )PRP(

 Whitman טיפול זה תואר לראשונה בשנת 1997 על ידי
ברפואה.  הנחקרים  מהטיפולים  אחד  וכיום   ,]7[ וחב' 
 ,)PRP(  platelet rich plasma או  טסיות,  עשירת  פלסמה 
לפרקציית  בהשוואה  יותר  מרוכז  פלסמה  כנוזל  מוגדרת 
תהליך  שעבר  מדם  מיוצר   PRP ההיקפי.  בדם  הפלסמה 
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סרכוז כך שנוזל הפלסמה עם הטסיות מופרד מתאי הדם 
הלבנים והאדומים. הטסיות מכילות למעלה מ800 גורמי 
גדילה, מטבוליטים, כמוקינים, ציטוקינים ועוד ]7[. תהליך 
הריפוי שזור בתהליך דלקתי, ולגורמים שנמצאים בטסיות 
יש פקטורים המקדמים דלקת )ציטוקינים וכמוקינים( ובד 
בבד יש פקטורים נוגדי דלקת המסייעים ישירות לתהליך 
הריפוי )פקטורי גדילה(, ולפיכך הטסיות ממלאות תפקיד 

חיוני מאוד בשלבים הראשונים של כל תהליך ריפוי ]8[. 
 התכונות הללו, בשילוב עם הבנה פתולוגית של תהליכי 
ריפוי, פרופיל בטיחות טוב, קלות הפקה, ועלות לא גבוהה, 
הובילו ליצירת עניין רב סביב ה־PRP בשלל הוריות: החל 
בתחום   .]9[ בהתקרחות  לטיפולים  ועד   OAב־ מטיפול 
האורתופדיה טיפול זה נמצא בשימוש במצבים של דלקת 
מפרקים ניוונית, קרעי השרוול המסובב בכתף וכן דלקות 
גיד  דלקת  טניס",  "מרפק  במצבי  לדוגמה,  שונות,  גידים 
הפיקה )Jumper’s knee/patellar tendinopathy(, או דלקות 
עצם  יצירת  או  עצם  איחוי  למטרת  גם   .]10[ אכילס  גיד 
לאחר  עצם  חסר  או  שבר,  לאחר  חסר־איחוי  )במצבי 
מהווה   PRPב־ השימוש  זיהום(,  או  טראומה משמעותית 
בעיקר  הן  הזה  בנושא  העדויות  כי  אם  אפשרי,  טיפול 

מקווים מנחים שהגיעו ממאמרי סקירה. בשני העשורים 
האחרונים הצטברו עדויות רבות לגבי תפקידו של הטיפול 
פותחו   .OAב־ תוצאים  ושיפור  כאב  על  בהקלה   PRPב־
 .]11[ ופרוטוקולים רבים למתן טיפול  PRP שונים  מוצרי 
יש עדות לכך כי שילוב של הזרקה של PRP לתוך המפרק 
וכן לתוך העצם התת־סחוסית מפחית כאב ומשפר תפקוד 

גם בדלקת מפרקים ניוונית בשלבים מתקדמים ]12[. 

Autologous Conditioned Serum )ACS(
אשר  המטופל  של  מדמו  המופק  דם  מוצר  הוא   ACS
לראשונה פותח בשנות ה90, ופיתוחו מבוסס על מחקרים 
שמצאו כי מקרופאג'ים ומונוציטים הם מקור אנדוגני של 
חסמים לרצפטור IL-1( Interleukin 1(. את ה־ACS ניתן 
)באמצעות  זולה  ויחסית  בטוחה  מהירה,  בצורה  להפיק 
אינקבוציה של נסיוב )סרום( המטופל וסרכוזו(. IL – 1 הוא 
שחקן מרכזי בפתוגנזה של OA, ובשל כך חסימתו מהווה 
חלבון  הוא  זה  אינטרליקין   .OAב־ אפשרי  טיפול  מוקד 
מטאלופרוטאינזות  של  הפרשה  מעודד  אשר  פרו־דלקתי 
לפירוק  השאר  בין  אחראים  אשר  ופרוסטגלנדינים, 
מביאים  מכך  יוצא  וכפועל  החוץ־תאית  המשתית  של 
 ACS שלה.  התסמינים  ולהחמרת  המחלה  להתקדמות 
 IL-1 receptor( IL-1 עשיר באנטגוניסטים לקולטנים של
antagonis IL-1Ra( שיכולים להתביית על הקולטנים של 

ואת הקסקדה הדלקתית  פעילותו  וכך לחסום את   IL-1
שהוא משפעל ]13[.

על  גדולים  קליניים  מחקרים  מספר  נערכו  אדם  בבני 
השימוש ב־ACS לטיפול ב־OA תסמיני. הראשון מביניהם 
התערבותי  מחקר  ערך  אשר   ,]14[ וחב'   Yang של  הוא 
עם  חולים,   176 הוכללו  שבו  מרכזי,  ורב  אקראי  מבוקר 
תוצאות KL של VAS ,3-1 גבוה מ־4. החולים סווגו לשתי 
)פלסבו,  אינבו  וקבוצת   ACSב־ טיפול  קבוצת   – קבוצות 
תמיסת מי מלח(, ובסך הכול כל קבוצה קיבלה 6 זריקות 
במהלך הניסוי )פעמיים בשבוע(. במהלך ניסוי זה החולים 
הורשו להמשיך טיפול תסמיני בכאב ב־NSAIDs ובאקמול. 
 ,WOMACו־  VAS  ,KOOS בסולם  כומתו  התוצאות 
תוצאות  אחת.  שנה  למשך  ברבעון  פעם  נמשך  והמעקב 
מחקר זה העלו, כי הטיפול ב־ACS הניב תוצאות עדיפות 
על פני אינבו במדד KOOS בלבד. בנוסף נמצא, כי קבוצת 
 ACSב־ טיפול  לבין   NSAIDs בין  שילבה  אשר  הטיפול 
 ACSב־ שטופה  מהקבוצה  יותר  טובות  לתוצאות  הגיעה 
בלבד. בניסוי זה היה מקרה בודד של דלקת חמורה בברך 

.ACS בעקבות הזרקת
]15[. פורסם  וחב'   Baltzer ידי  נערך על  המחקר השני 
כלל  אשר  מבוקר,  ולא  אקראי  לא  פרוספקטיבי,  מאמר 
בתוכו 376 ובו הוא השווה בין טיפול ב־ACS לבין טיפול 
סטנדרטי )חומצה היאלורונית – HA( לבין אינבו )תמיסת 
זריקות   2( זריקות   6 קיבלה   ACSה־ קבוצת  מלח(.  מי 
 3( לשבוע  אחת  זריקה  קיבלה   HAה־ וקבוצת  בשבוע(, 
עם  היו  במאמר  שנכללו  מטופלים  בסה"כ(.  שבועות 
רדיולוגי  מדד   ,Kellgren and Lawrence(  KL תוצאות 
ומוכנות   5/10 לפחות  של   VAS  ,3-1 של   )OA לחומרת 
להפסקת שימוש ב־NSAIDs ומשככי כאב נוספים למשך 
 VAS  ,WOMAC בסולם  כומתו  התוצאות  שנה.   חצי 
Short-Form 8 Health-Related Quality-( SF-8-HRQLו־

 6 שבועות,   13 שבועות,   7 לאחר  מעקב  עם   ,)Of-Life
נשמר.  איתם  שהקשר  במטופלים  ושנתיים  חודשים, 
תוצאות  הציגה   ACSב־ שטופלה  המטופלים  קבוצת 
טובות יותר בכל המדדים ביחס לטיפולים ב־HA ובפלסבו, 
והתוצאות הללו נשמרו למשך שנתיים. השיפור במדד ה־

 ACS-ב שטופלו  מהמטופלים   71%  – מרשים  היה   VAS
דיווחו על ירידה של יותר מ־50% לאחר 3 חודשים, ולאחר 
ירידה דומה. לא  דיווחו על  6 חודשים 67% מהמטופלים 

דווחו השפעות לוואי לטיפול ]15[.
 Alpha 2 Macroglobulin מקרוגלובולין  אלפא-2 
)A2M(- גם A2M הוא מוצר דם שמכוון למטרה ביולוגית 
בגופי  נמצאת  זאת  מולקולה  טבעי  באופן  ספציפית. 
החוליות או במרווח הבין־חולייתי ]A2M .]16 הוא מעכב 
פירוק  על  שאחראים  קטבוליים  ופקטורים  פרוטאזות 
המולקולרי  גודלו  עקב  זאת,  עם  החוץ־תאית.  המשתית 
מוגבלת  הסינוביאלי  הנוזל  אל  לעבור  יכולתו  הרב, 
מאוד, ולכן כמותו בנוזל המפרקי מעטה ]17[. הוא נקשר 
את  מונע  וכך  נוספים  קטבוליים  ולאנזמים  לפרוטאזות 
את  הופכות  אלה  תכונות  בסחוס.  הפוגעים   פעילותם 
באוסטאוארתריטיס  לטיפול  אפשרית  לחלופה   A2Mה־
]18[, אך עם זאת, כמו המחקרים בבעלי חיים ובבני אדם, 
שערכו  הקליני  המחקר  מוגבלת.  יחסית  היא  זו  חלופה 

  רפואה רגנרטיבית לטיפול במצבי שריר־שלד שונים 
מהווה תחום מתפתח באורתופדיה.

  קיימות עדויות לגבי בטיחות ויעילות הטיפולים 
האורתו־ביולוגיים. 

  נדרש המשך מחקר קליני לביסוס יעילותה של 
הרפואה הרגנרטיבית באורתופדיה.
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אקראית  הקצאה  מבוקר  בניסוי  השווה   ]19[ וחב'   Klein
עם  במחקר  חולים   75 הוכללו  הכול  סך  פרוספקטיבית. 
OA תסמיני, ונערכה השוואה בין שלוש קבוצות: האחת 
והשלישית   ,A2Mב־ השנייה   ,PRP בזריקות  טופלה 
הושוו  התוצאות  המפרק.  לתוך  סטרואידים  בזריקות 
בסולם VAS ,WOMAC ו־KOOS. נמצא כי לא היה הבדל 
טיפול  לבין   A2Mב־ טיפול  בין  סטטיסטית  משמעותי 
לתוצאות מעט  הביאו  הללו  הטיפולים  ושני  סטרואידלי, 

טובות יותר מ־PRP, אך לא מובהקות סטטיסטית ]19[.

טיפול תאי באורתופדיה רגנרטיבית
שנים  מזה  באורתופדיה  קיימים  גזע  בתאי  טיפולים 
רבות. התיאור הראשון בספרות הופיע בשנת 1939, כאשר 
בביצוע  דגימת שאיבה מלשד עצם שיפרה את התוצאה 
השתלת עצם בשברים קשי איחוי בטיביה המקורבת. מאז 
עברו הטיפולים התאיים גלגולים רבים, והעניין בהם אינו 
של  רחבה  בקשת  נמצא  אלא  הטראומה,  לתחום  מוגבל 
פתולוגיות אורתופדיות: החל מטיפול בדלקות גידים ועד 
לפציעות עצבים היקפיים ]20[. למרות זאת, רוב הספרות 
הקיימת כיום היא טרום־קלינית או בדרגת איכות נמוכה 
הטיפולים  של  היעילות  את  לכמת  קשה  ולכן  יחסית, 
האלה, בעיקר כאשר משווים אותם לטיפולים מסורתיים 
הללו  הטיפולים  של  הקליני  היישום  עיקר  כיום,  יותר. 
 – ניוונית  מפרקים  בדלקת  בטיפול  באורתופדיה מתמקד 

.]21[ )OA( אוסטאוארתריטיס

 תאי גזע מזנכימליים – 
Mesenchimal Stem Cells )MSCs(

MSCs הם תאי גזע מולטי־פוטנטיים היכולים להתמיין 
לאוסטאובלסטים, אדיפוציטים וכונדורבלסטים. תאי גזע 
מזנכימליים מעניינים במיוחד בהקשר לפוטנציאל הריפוי 
 MSCs שלהם ]11[. קיימים שני מקורות עיקריים להפקת
למרות  בהתאמה(.   ,ASCו־  BMSC( ושומן  עצם  לשד   –
לכונדרוציטים,  להתמיין  יכולים  המקורות  משני  שתאים 
בתור  שלהם  התפקוד  בפוטנציאל  ביניהם  מובדלים  הם 
מפרקים  דלקת  שלהם.  ההפקה  ובקושי  כונדרוציטים, 
ואחת  ביותר,  הנפוצה  המפרקים  מחלת  היא  ניוונית 
זו  מחלה  בעולם.  ביותר  הנפוצות  המאובחנות  המחלות 
מהווה את נקודת הסיום המשותפת של פתולוגיות רבות, 
גיל,  )השמנה,  רבים  ופנימיים  חיצוניים  גורמים  שכוללת 
בעיות תזונה לקויה, טראומה וכו'(. במרכז מחלה זו נמצא 
יכולת הריפוי שלו  נמוכה יחסית,  הסחוס, שבשל תאיות 
מוגבלת. פגיעה בהומאוסטזיס העדין שלו מטה את הכף 
טיפולים  שלו.  מואצת  לשחיקה  ומביאה  הניוון,  של  לצד 
שמרניים הכוללים תרופות מערכתיות )NSAIDs, אקמול(, 
טיפולים טופיקליים )NSAIDs, קפסיאצין(, והזרקות לתוך 
המפרק, מכוונים להקלת תסמינים. הטיפולים הללו טובים 
הם  אך   ,OA של  מוקדמים  בשלבים  בתסמינים  לטיפול 
אינם מטפלים בתהליך הניווני שעומד בבסיס המחלה ולכן 
אינם משנים את מהלכה. בנוסף, נמצא כי הזרקות לתוך 
המפרק, מסייעות בעיקר לטיפול תסמיני קצר טווח )2-1 

בהזרקות  חודשים(   12>( טווח  ארוכי  טיפולים  שבועות(. 
לתוך המפרק יכולים להיות כונדרוטוקסיים. אחת משיטות 
הטיפול החדשניות והמבטיחות היא הזרקת MSC למרווח 

בתוך המפרק ]22[.

תאי גזע לטיפול בשברים
 MSC באמצעות  הטיפול  של  ליעילותו  עדות  יש 
יכולים להתמיין   MSCsבטיפול בשברים. הסברה היא ש־
ברקמה   CTP של  התמיינות  לעודד  לאוסטואבלסטים, 
מולקולות  להפריש  החיסון,  מערכת  תאי  לעצב  עצמה, 
המעכבות אופופטוזיס ומקדמות אנגיוגנזיס, או להתביית 
חומרים  כימוקיניים.  קולטנים  ידי  על  השבר  אזור  על 
אלו, המופרשים על ידי MSC ואחראים על ריפוי רקמות, 
נקראים secretoma וניתן למצוא אותם במצע גידול תאים 

 .]23[ MSC-CM )Conditioned Medium( שנקרא
 במטה אנליזה של Benaviedes-Castellanos וחב' ]24[ 
נמצא, שגם ב־19 מחקרים על בעלי חיים ובשני מחקרים 
על בני אדם, טיפול ב־MSC-CM נמצא יעיל בבניית עצם, 
הפחתת זמן ריפוי וללא השפעות לוואי חריגות. יחד עם 
זאת, ב־19 המחקרים האלה הייתה סבירות גבוהה לניגוד 
עניינים. יתרה מכך, רק ארבעה מחקרים תיעדו את ריכוז 
החלבון ב־MSC-CM, ורק במחקר אחד השוו בין הריכוזים, 
מורפומטריות,  במדידות  מובהק  הבדל  נמצא  לא  כאשר 
רדיוגרפיות והיסטולוגיות של השבר כפונקציה של ריכוז 
החלבון. מחקר יחיד שלא היה בו ניגוד עניינים, היה ניסוי 
יותר  יעילה  עצם  יצירת  מצא  אשר  חולדות,  על  מבוקר 
 MSC-CMב־ ספוג  שתל  קיבלה  אשר  חולדות  בקבוצת 

.]24[ MSCלעומת קבוצת חולדות עם שתל ספוג ב־

 BMP טיפול בחלבוני עצם 
 מורפוגנטיים רקומביננטיים 

)BMP – Bone Morphogenetic Protein(
לטיפול  השדרה,  עמוד  לקיבוע  כיום  מאושר   BMP
בשברים שאינם מתאחים או לטיפול בשברים מורכבים. 
 transformingהם תת קבוצה במשפחת ה־ BMPחלבוני ה־
TGFβ( growth factors β(. קיימים 30 חלבוני BMP, כאשר 
קשורים   BMPה־ חלבוני  רוב  אדם.  בבני  זוהו  מהם   17
הבוגר  באדם  לאוסטאובלסטים  התמיינות  בתהליכי 
ובעובר, ולוקחים חלק בריפוי שברים. הטיפולים הקיימים 
כיום מבוססים על שימוש בטכנולוגיית DNA רקומביננטי 
יצירת   .)rhBMP-2, rhBMP-7(  BMP-7ו־  BMP-2 של 
ידי  על  מתבצעת  מזנכימליים  תאים  בשילוב  שתלים 
קולגן(  )מבוססת  מהונדסת  רקמה  גבי  על  שתילתם 
התהליך  כלל  בדרך  בלבד.  תאים  הזרקת  באמצעות  או 
תאים  גידול  עצמו,  מהמטופל  עצם  לשד  שאיבת  כולל: 
מזנכימליים במבחנה, השתלתם על גבי רקמה מהונדסת, 

ובהמשך, השתלת הרקמה למטופל ]25[.
שאושר   ,rhBMP-2ב־ הוא  הקליני  השימוש  רוב  כיום 
בעמ"ש  קדמי  איחוי  בניתוחי  לשימוש   FDAה־ ידי  על 
עצם  שתל  של  עצמית  להשתלה  כחלופה   )ALIF( מותני 
 85% כי  נמצא,   2010 בשנת  הכסל.  עצם  של  הרכס  מקו 
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הוריות  תחת  נעשה  בארה"ב   BMP במוצרי  מהשימוש 
לסיבוכים  בסיכון  מטופלים  העמיד  זה  שימוש   .off label
שלא היו צפויים כשהמוצר רק החל להיות משווק בשנת 
2002, במיוחד מטופלים שעברו ניתוחים בעמ"ש צווארי. 
ששימוש  רשמית  אזהרה  הוציא   FDAה־  2008  בשנת 
לדחיסת  הסיכון  את  מעלה  צוואר  בניתוחי   rhBMP-2ב־

דרכי הנשימה ]26[.

יתרונות הטיפול התאי
התאי.  הטיפול  של  יתרונות  מספר  על  להצביע  ניתן 
 BMP בטכנולוגיית  מהונדסת  מרקמה  בשתלים  שימוש 
חוסך את הכאב שכרוך במקרים של שתל עצמי, נגישות 
גבוהה, ריכוז תאים גבוה יותר, קיצור זמן ניתוח וכתוצאה 
מכך, ירידה בתמותה. בתחום הבתר ניתוחי, נושא של ריפוי 
פצעים או טיפול בפצעי רגל סוכרתית יכולים גם הם לקבל 
ניתן   .]27[ המקרים  מן  בחלק  רגנרטיבית  ברפואה  מענה 
לעודד ריפוי פצע על ידי גורמי )פקטורי( גדילה, תאי גזע 
אנגיוגנזיס,  רה־אפיטליזציה,  באמצעות:  ביולוגית  ורקמה 
 )extracellular matrix deposition( תאי  בין  נוזל  העברת 
זאת,  המאששים  מחקרים  יש  רקמה.  של  מחדש  ועיצוב 
מבוקרים.  ניסויים  חלקם  חיים,  בעלי  על  בוצעו  חלקם 
שימוש בתאי גזע מרקמת שומן יכול להיות חלופת טיפול 
חסכונית, הודות לחלוקה טובה של תאים ותמותה נמוכה 
במהלך שאיבת התאים )שמתבצעת או באמצעות שאיבת 

שומן, או באמצעות חיתוך דגימת שומן( ]28[.

חסרונות הטיפול התאי
בין  פער  עדיין  קיים  הרגנרטיבית,  הרפואה  בתחום 
המחקרים  איכות  לבין  מהסקירה  העולים  היתרונות 
המבוצעים בתחום. רבים מהמחקרים המבטיחים בתחום 
בוצעו בעיקר בתנאי מעבדה או בבעלי חיים, וקיים עדיין 
בנוסף,  אדם.  בבני  איכותיים  קליניים  במחקרים  מחסור 
מהביקוש  הנגזר  באורתופדיה,  אלה  לטיפולים  הביקוש 
להם גם בתחומים אחרים )אסתטיקה, פלסטיקה, רפואת 
שיער  השתלות  עור,  רפואת  ולסת,  פה  רפואת  שיניים, 
לטיפולים  מבוטל  לא  ביקוש  שקיים  לכך  גרם  ועוד(, 

רגנרטיביים באורתופדיה, העולה על הסימוכין המדעיים 
רבות  באינדיקציות  אלה  לטיפולים  כרגע  הקיימים 

באורתופדיה ]29[.
חסרון נוסף הנוגע לטיפולים בתאי גזע, נובע מכך שכמות 
עצם,  )לשד  אוטולוגי  ממקור  הן  להפיק  שניתן  הגזע  תאי 
אלוגני  ממקור  והן  שריר(  או  סינוביאלי  נוזל  שומן,  רקמת 
נוזל אמניוטי( ללא מניפולציה שתגרום  )לשד עצם, שליה, 
מניפולציה  תהליכי  מוגבל.  עדיין  והתרבותם,  תאים  למיון 
רגולציה  דורש  והתרבותם  תאים  מיון  הכוללים  גזע  לתאי 
כמו  רבות,  במדינות  ומורכבים  ארוכים  אישור  ותהליכי 
את  והופכים  וכסף  זמן  דורשים  אלה  תהליכים  ארה"ב. 
נגיש  לפחות  וכמובן,  יותר,  הרבה  ויקר  למורכב  התהליך 
משמעותית. יתרה מכך, קיים סיכון שינוי פנוטיפ של התא 
גם  ישנם  לטיפול  הטבעית.  מסביבתו  מופרד  שהוא  ברגע 
סיכונים תיאורטיים: ממאירויות ושפעול של מערכת החיסון 
– סיכונים הטמונים תיאורטית בפעולת החדרת תאים. עם 
זאת, הטיפולים הנגישים כיום מסחרית וקיימים בשוק עברו 

מחקרי בטיחות יסודיים והם בטוחים לשימוש ]30[.

לסיכום 
של  מגוון  לתיקון  רבים  כלים  לנו  מספקת  הביולוגיה 
בסך  הוא  בתחום  שלנו  והמחקר  אורטופדיות,  פציעות 
הכול ניסיון לרתום את הכלים הללו ליישום קליני מוכוון 
מטרה. הטיפול בתאי אב ובפקטורים ביולוגיים הוא שדה 
להתחקות  שקשה  ולמרות  באורתופדיה,  מבטיח  מחקר 
ושאר  הרגנרציה הטבעי של העצם, הסחוס  אחר תהליך 
של  ראשונים  ניצנים  לראות  ניתן  בגוף,  הרכות  הרקמות 
טיפולים רגנרטיביים יעילים בשוק. עם זאת, נדרש מחקר 
השונות  ההפרעות  של  הפתוגנזה  להבנת  נוסף  בסיסי 
של  יותר  מעמיקה  הבנה  לשם  השלד־שריר,  במערכת 
יותר של  הביולוגיה המעורבת בריפוי רקמות. הבנה טוב 
את  יותר  טוב  להכווין  לנו  וריפוי תאפשר  דלקת  תהליכי 

הטיפולים והמחקרים הקליניים. 

 מחבר מכותב: יניב יונאי
 מחלקה אורתופדית ב' הלל יפה

YanivY@hy.health.gov.il :דוא"ל
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