בדיקה חדשה למיאלומה נפוצה

בדיקת הHeavy/Light Chain -

מיאלומה נפוצה – )Multiple Myeloma (MM
הינה מחלה ממאירה של תאי פלסמה במח העצם.
תאי פלסמה הינם תאים של מערכת החיסון ,המייצרים נוגדנים מונוקלונליים שתפקידם לעזור
לגוף להילחם בזיהומים.
הנוגדנים בנויים משרשראות קלות ) (Light chainהמצומדות לשרשראות כבדות )(Heavy chain
כמתואר באיור מס .1

איור 1

נוגדנים שלמים/קשוריםIntact Immunoglobulins -
תאי הפלסמה מהסוגים השונים נוצרים במח העצם .כל סוג של תא פלסמה מייצר סוג אחד בלבד
של נוגדן מונוקלונלי Monoclonal protein -וכל נוגדן מזהה אנטיגן אחר.
ב- Multiple Myeloma -תא פלסמה מתחלק בקצב מוגבר ומייצר כמויות עודפות של נוגדן
מונוקלונלי  -המכונה גם  M-protein, Paraprotein,או .Myeloma protein
ישנם  5סוגים של שרשראות כבדות IgG,IgA,IgM,IgD or IgE :
כמות ה ,M-protein -היוותה במשך שנים מדד אבחוני ב.Multiple Myeloma -
רוב חולי ה MM-מבטאים רמות מוגברות של נוגדנים שלמים כלומר ,שרשרת כבדה הקשורה
לשרשרת קלה ) Hevylite® – HLCכגון  IgA lambda, IgA kappa ,IgG lambda,IgG kappaוכו'(
ושרשראות קלות חופשיות  .Freelite® – FLCמיעוטם מבטאים רק שרשראות קלות חופשיות
®. Freelite
טיפוסי הנוגדנים המיוצרים באופן שגרתי מפורטים בטבלה מס .1
טבלה  : 1תתי קבוצות של נוגדנים
IgG lambda
IgA lambda
IgM lambda
IgD lambda
IgE lambda

IgG kappa
IgA kappa
IgM kappa
IgD kappa
IgE kappa

מהי בדיקת ה? Hevylite® (Heavy/light chain – HLC) -
בדיקת ה Hevylite® -הינה בדיקת דם חדשנית .הבדיקה מבוצעת במכשור אוטומטי ומאפשרת
מדידה כמותית ומדויקת של נוגדנים המעורבים במצבי מחלה שונים.
בדיקת ה Hevylite®-היא הבדיקה האימונולוגית האוטומטית היחידה המאושרת על ידי הFDA -
לניטור חולי מיאלומה מסוג  IgGו.IgA-
בבדיקת ® Hevyliteנעשה שימוש בנוגדנים המזהים אזור הייחודי לקישור של השרשרת
הכבדה לשרשרת הקלה )איור  .(1היא אינה מזהה מצבים בהם השרשרת הכבדה אינה קשורה
לשרשרת הקלה.
ייחודיות זו מקנה לבדיקה אמינות ,דיוק ורגישות גבוהה.
בדיקת ה Hevylite® -מכמתת את רמת החלבון ה"מעורב" במחלה כמו גם את רמת החלבון
ה"לא מעורב" .בחולה שהחלבון המעורב שלו הוא  IgG lambda-והחלבון ה"לא מעורב" הוא
 IgG kappaיתקבל ערך כמותי לכל סוג חלבון בנפרד.
כימות נפרד כזה מאפשר לחשב את היחס בין החלבון המעורב לחלבון הלא מעורב IgG
 .kappa/IgG Lambda ratioדוגמא לערכים תקינים הן של רמות נוגדנים והן לערכי יחס  ratio -מפורטת בטבלה מס .2
טבלה  .2ערכים תקינים של ערכי
 HLCבמכשיר הSPAPLUS-
HLC
ערך
3.84-12.07

)IgG kappa (g/L

1.91-6.74

IgG lambda
)(g/L

1.12-3.21

IgG kappa/IgG
lambda ratio

0.57-2.08

)IgA kappa (g/L

0.44-2.04

IgA lambda
)(g/L

0.78-1.94

IgA kappa/IgA
lambda ratio

0.19-1.63

)IgM kappa (g/L

0.12-1.01

IgM lambda
)(g/L

1.18-2.74

IgM kappa/IgM
lambda ratio

מהם השימושים של בדיקת ה Hevylite®-במיאלומה נפוצה
בדיקת ה Hevylite® -נותנת מידע פרוגנוסטי חשוב באבחנה.
בדיקת ה Hevylite®-מספקת מידע חשוב לניטור המחלה ,בזיהוי מחלה שאריתית Residual
 diseaseובהישנות מוקדמת.Relapse -
.1פרוגנוזה
במחקרים שנעשו לאחרונה על ידי  Bradwell et alוכן על ידי  Ludwig et alנמצא כי המדדים
המתקבלים מבדיקת ה ) Hevylite® -הן ה ratio -והן רמת הנוגדנים( מספקים מידע פרוגנוסטי
ללא תלות בסמנים פרוגנוסטיים אחרים.
הערך המתקבל בבדיקת ה Hevylite® -משמעותי בזמן האבחנה והן בסיום הטיפול )רפרנט
.(1,2,3,4
.2מעקב
 2.1בדיקת ה Hevylite® -מספקת מידע אמין המנוטרל מרעשי רקע על כמות ה.M protein -
 Katzmann et alפרסמו כי בחולי  ,IgAאשר נדידת החלבון המונוקלונלי שלהם היא במקביל
לחלבוני סרום אחרים ,בדיקת ה Hevylite® -יכולה להחליף את הבדיקות הנוכחיות המקובלות
לניטור המחלה ) Total Ig ,IFE &SPEרפרנט . (6
 2.2מעקב אחר מחלה שאריתית.Residual disease -
מחקרים מראים כי הרגישות הגבוהה של בדיקת ה heavy/light chain -יכולה גם להצביע על
נוכחות מחלה שאריתית אף במטופלים אשר מסווגים כבעלי תגובה מלאה ) (CRבאמצעות
שיטות אחרות )רפרנט .(1,7,9,10
 2.3מעקב אחר הישנות המחלהRelapse -
בדיקת ה Hevylite®-עשויה לזהות את הישנות המחלה מוקדם יותר מכל בדיקה אחרת אשר
זמינה כיום )רפרנט .(9,11,12,13,14,15
במחקר שפורסם לאחרונה נמצא כי באמצעות בדיקת ה Hevylite® -זוהתה הישנות המחלה כ-
 5.5חודשים מוקדם יותר מבכל שיטה אחרת )רפרנט .(1
האם אפשר להשתמש ב Hevylite® -ו  Freelite® -גם יחד ?
שרשראות קלות חופשיות FLC -ונוגדנים שלמים  HLCהינם שני סמנים ביולוגיים שונים המעידים
באופן בלתי תלוי על פעילות המחלה ,כפי שפורסם על ידי  ,Ayliffe et alמכיוון ש MM-נוטה
לשנות את סוג השרשרת המעורבת יש חשיבות למעקב אחר החולים בשתי הבדיקות שכן הן
משלימות אחת את השנייה )רפרנט .( 16,17
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