
קריטריונים חדשים לטיפול 

בתרופות אימונומודולטוריות  
לטרשת נפוצה בסל הבריאות

ר רון מילוא"ד

בשם החברה לנוירואימונולוגיה  

וועדת הסל של האיגוד הנוירולוגי



הרציונל



הבעיה

הקריטריונים הקיימים לטיפול בתרופות אימונומודולטוריות לטרשת נפוצה  •

שנים ויותר ולא מעודכנים לסטנדרטים הטיפוליים  20בחלקם בני , מיושנים

המקובלים היום  

נסמכים , ובהתאם להבנות ישנות של המחלה, מטעמי נוחות ופשטות•

תדירות  , (Poserלפי " )MSאבחנה ודאית של "הקריטריונים בעיקר על 

וקריטריונים להכללה ...( RRMS ,SPMS)סוג המחלה , ההתקפים

והטיפולים השונים  , (מכסימליEDSS, כמו גיל)במחקרים הרלוונטיים 

בהסתמך בעיקר על  , (שני ושלישי, ראשון)חולקו באופן מלאכותי לקוים 

לא על יעילות, פרופיל בטיחות ועלות

הגדרות סוגי ומהלכי המחלה עליהן נסמכות הוראות הסל הן ישנות ובחלקן  •

לא רלוונטיות

כניסת תרופות נוספות לוותה בהוראות שונות ולעיתים מנוגדות•

בתרופות בעלות יעילות גבוהה ( וגם בקו שני)הקריטריונים לשימוש מוקדם •

דורשים פעילות ועומס מחלה משמעותיים קליניים והדמיתיים  , נוקשים מדי

ולא תואמים פראדיגמות טיפוליות חדשות



דוגמאות 

,  התקפים לפחות בשנתיים האחרונות2-התחלת טיפול מותנית ב•

גם  ( CIS)אולם יש התוויה לטיפול באותן תרופות אחרי התקף בודד 

ללא אבחנה ודאית

-לוחלק הפוגתית״ -״התקפיתחלק מהתרופות מאושרות למחלה •

״צורות התקפיות של טרשת״

התקפים בשנה לפחות או החמרה מתמדת  3החלפת טיפול דרשה •

למרות הטיפול או תופעות לוואי בלתי נסבלות

אוקרבוס ומייבנקלאד  , למטרדה, טיסברי, החלפת טיפול לגילניה•

בלתי נסבלות הן . ל.דורשת התנסות קודמת ות. ל.עקב ת

לאינטרפרונים והן לקופאקסון

הקופות נהגו לעיתים לדרוש הפסקת טיפול אם המטופל עבר •

EDSS לא מוצו  "או שלא מאשרות טיפול יעיל בטענה ש, 5.5של

"אפשרויות אחרות



הגדרות חדשות, פראדיגמות חדשות

טיפול מוקדם•

המתחשבת בהדמייה( קריטריונים של מקדונלד)אבחנה מוקדמת •

המתחשבות בפעילות  ( Lublin 2013)הגדרות חדשות של מהלכי המחלה •

והתקדמות בכל שלב לצורך קבלת החלטות

NEDA-וT2Tהתפישה של •

Zero tolerance to disease activityהתפישה של •

טיפולי אסקלציה לעומת אינדוקציה  •

טיפול אגרסיבי מוקדם יעיל יותר ממאוחר או מטיפול קו ראשון מוקדם•

-והתקדמות ב, מטושטש והוזז שמאלהSPMS-לRRMSהגבול בין •

RRMSובמדדים נוספים פרט ל, קיימת באופן שקט גם ללא התקפים-

EDSS

, למן ההתחלה, דלקת ונוון עצבי קיימים בכל צורות ושלבי המחלה•

בהבדלים כמותיים שעשויים להשתנות בין חולים שונים

מוח=זמן•



עקרונות חדשים לניהול הטיפול

מתחשבים בגורמים רבים ולא מאפשרים ליצור  , מורכבים•

אלגוריתם פשטני אחד לכלל החולים

כאשר בכל מטופל  , הטיפול צריך להיות אינדיבידואלי•

:נבחנים

מטרות הטיפול –

גורמים פרוגנוסטיים  –

במחלה ובמטופל, נתונים נוספים הקשורים התרופה–

אסטרטגיה טיפולית רצויה–

תועלת בכל רגע נתון-היחס סיכון–

כישלון  /בחינת יעילות, ניטור, הצורך בלקיחת החלטות משותפת–

והחלפה מוקדמת בעת הצורך, סיכון/הטיפול והיחס יעילות



Gd=gadolinium; MRI=magnetic resonance imaging

1. IFNB MS Study Group. Neurology 1993;43:655-61; 2. PRISMS Study Group. Lancet 1998;352:1498-504; 3. Kappos L et al. N Engl J Med

2010;362:387-401; 

4. Cohen JA et al. Lancet 2012;380:1819-28;  5. Coles AJ et al. Lancet 2012;380:1829-39; 6. O'Connor P et al. N Engl J Med 2011;365:1293-303.
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Patient considerations

I. Define your treatment goals
T2T: Treat to Target



Epidemiolog

ic

Envioronmental

/ Life Style

Clinical Paraclinical/ 

Biologic

Imaging

Age at onset>40 EBV infection Type (motor, cerebellar, 

sphincter or cognitive) and 

no. of systems involved

IgG or IgM OCB (CSF) Location: Intracortical, 

posterior fossa or spinal 

cord lesions

Gender (male) Low Vit. D Topography: cerebellum, 

brainstem, spinal cord

Biomarkers (CSF, blood 

CHI3L1, neurofilament)

High lesion load

Ethnic origin 

(Asian or African)

Smoking Polyregional (multifocal) 

symptoms

Abnormal evoked 

potentials

Contrast enhancement

Latitide (?) Obesity Partial or no recovery from 

initial attacks

Genomic factors (e.g.

ApoE4, HLA-DRB1*15)

Brain, thalamic or spinal 

cord atrophy

Aging Diet (e.g. high salt↑, 

sweetened drinks↑, 

mediterranean, fish)

Frequent attacks during the 

first years

Inflammatory markers in 

CSF

Smoldering chronic 

active lesions with 

darkened rims

Alcohol, coffee, oral 

tobacco (protective)

Short interval between the 

first two attacks

High plasma ceramides Chronic T1 black holes

CMV infection )↑ in the 

ME,  in Europe)

Rapid disability progression 

during the first years

Cortical pathology

Exercise Progressive dis. from onset Gray matter damage

Sun exposure NEDA status OCT

Microbiome No or late treatment

Organic solvents Cognitive impairment

Night work Depression

Fatigue

Comorbidities

Vascular risk factors

II. Determine the risk of your patient
Factors at disease onset associated with poor prognosis 



Risk Calculator?



Assessing Individual Patients 
for Aggressive MS 

• Prognostic markers are population-based and may not correlate with an 
individual’s risk for aggressive MS

– These markers account for about one third of variability in the disease

• Poor prediction ability of baseline factors in modeling disease 
progression at 2 years (Massimiliano FP, Predicting disability progression 
in MS…MSJ 2019 Nov 5

• Thus, predicting an individual patient’s course is very difficult early in the 
disease 

• Current best practice is to follow:
– Relapses

– Disability

– MRI activity

• Possible future determinants:
– Biomarkers (NfL)

– Brain volume loss

– Cognitive impairment, PROMs…

• Common schemata to track patients:
– Canadian MS Working Group Assessment 

– Modified Rio Score

– Multiple Sclerosis Decision Model



• Each gauge represents 
a continuum from no 
concern (0 on the dial) 
through low, medium,
or high levels of 
concern

• Consider three ‘low’, 
two ‘medium’, or 
one ‘high’ as an 
indication of possible 
suboptimal treatment 
that might warrant a 
change in management

Canadian treatment optimization model
Assessing concern whether to modify a treatment regimen

MRI

ProgressionRelapse

Freedman MS et al. Can J Neurol Sci 2013;40:307-23.
Reproduced with permission from the Canadian Journal of Neurological Sciences © 2013



Modified Rio Score - Risk of Poor 
Response to Treatment at 1 Year

Sormani MP, et al. Mult Scler. 2013;19:605-612



Multiple Sclerosis Decision Model

Abbreviations: 9HPT, 9-hole peg test; Gd, gadolinium; LCSLC, low-contrast Sloan 
letter chart; MSFC, Multiple Sclerosis Functional Composite;
NEDA, no evidence of disease activity; T25FW, 25-foot walk

Stangel M, et al. Ther Adv Neurol Disord. 2015;8:3-13



III. Consider additional factors

• Efficacy 

• Safety 

• Tolerability 

• Clinical or MRI disease activity 

• Cognitive dysfunction

• Response to previous DMTs

• Drug properties, metabolism, 

MoA

• Comorbidities

• Concomitant medications

• Current immunity or 

immunization status

• Previous immunosuppressive 

therapy

• Long lasting immune effects

• Monitoring

• Adherence to treatment and 

monitoring

• Physician experience

• Patient's preferences 

(convenience, route and 

frequency of administration, side 

effects, individual tolerability)

• Patient’s expectations

• Patient's life style

• Childbearing potential, pregnancy 

and family planning

• Cost 

• Treatment access and logistics

• Regulatory status  

• Social and family support systems
Milo R. 2015



IV. Select a treatment strategy
• Escalation therapy

– Standard but “failure-based” approach

– Appropriate for patients with inactive disease, good prognostic 

factors

– High-quality supportive evidence is limited

– Questions: definition of treatment failure, sequence of escalation, 

washout, additive risks of immunosuppression

• Induction therapy

– Appropriate for highly active patients or those with poor prognostic 

factors at disease onset

– Short course may improve risk-benefit ratio

– Long-term benefit still unclear 

• Combination therapy

– Limited evidence

– Future strategy?
Milo R. Expert Opin Pharmacother 2015

IFNβ-GA-Teriflu-DMF

NTZ-Fingolimod-

Daclizumab-Ocrelizumab

Alemtuzumab-Cladribine

Mitoxantrone/ 

Cyclophosphamide

BMT

Escalation Induction



V. Assess Benefit/Risk ratio



VI. Share decisions, Monitor and assess 
for disease activity/treatment failure

“If it weren’t for the great variability of individuals, 

medicine might as well be a science and not an art”

Sir William osler, M.D. 1892



Individualize Treatment

• A single treatment algorithm that would fit all patients is impossible to 

draw

• Treatment should be personalized and prioritized for a given patient 

rather than being generally categorized into 1st, 2nd or 3rd line of 

therapy for all, taking into consideration individual disease 

characteristics, patient and drug-related factors, risk factors and 

prognosis

• screening the patient for the selected therapy as early as possible

• “Shared decisions”

• Proactive monitoring for clinical or MRI disease activity, tolerability, 

safety, risk assessment and adherence

• Continuous evaluation of treatment efficacy and risk-benefit ratio

• Switching therapy should not be delayed when indicated

Heterogenous

disease
Treatment 

complexity 

Treatment 

choices

prognostic 

factors



הקריטריונים



עקרונות כלליים
יש חשיבות רבה לכך שכל התרופות המאושרות לשימוש בטרשת  •

מלאכותייםללא ״קווי טיפול״ נפוצה יהיו זמינות בסל הבריאות 

התרופות החדשות מהוות עלית מדרגה מבחינת יעילותן ועלית רף •

הציפיות לכוון של הפסקה טוטאלית של כל פעילות המחלה

את  ( בלבדMSממרפאות או מרכזי )יש להשאיר בידי הרופאים •

לפי  , שיקול הדעת במקרה האינדיבידואלי לגבי התרופה המתאימה

,  תופעות לוואי, גורמי סיכון להתקדמות, הערכת פעילות המחלה

דעתנו היא שיש לרופאים המומחים  . 'סבילות וכו, תחלואה נלווית

בתחום את הניסיון ושיקול הדעת לקבוע עבור כל מטופל מהן עבורו 

.  התרופה המתאימה ביותר בכל שלב של מחלתו

במידה של תופעות לוואי  ( ותהיה מוצדקת)החלפת טיפול תישקל •

לפי מדדים קליניים  )בלתי נסבלות או חוסר יעילות של הטיפול 

התקף משמעותי תחת הטיפול או  /החמרה: לדוגמה, והדמייתים

למרות טיפול של לפחות חצי  MRI-הופעת נגעים פעילים חדשים ב

(.שנה עם תרופה אימונומודולטורית מסויימת



התחלת טיפול

על פי  ) MSחולים עם אבחנה וודאית של •

CISאו ( McDonaldהקרטריונים החדשים על שם 

:  זכאים להתחיל טיפול אם היה להם

MRIותמונת , לפחות התקף אחד בשנה האחרונה-א

שמתאימה לאבחנת טרשת נפוצה לפי הקריטריונים  

MRIב( דינמיקה)או פעילות חדשה , של מקדונלד

או, (השוואה בין שתי ההדמיות האחרונות)

שני התקפים קליניים בשנתיים האחרונות-ב



התחלת טיפול

סוערתמחלה בחולה עם •

או  , האחרונההתקפים בשנה שני –

או  , MRIבמשמעותי אחד ופעילות חדשה התקף –

EDSSמשמעותית של דרגה אחת לפחות בהחמרה –

או של ( 5.0היה עד EDSSאם ה)בשנה האחרונה 

בתחילת הטיפול היה יותר   EDSSאם ה)חצי דרגה 

MRI-בסימני פעילות ביחד עם , (5.0מ

בתרופות החדשות  טיפול גם יהיה להתחיל ניתן 

היו שייכות לקבוצה של ״קו שבעבר )והיעילות יותר 

(שני או שלישי״



המשך טיפול

ללא אותו הוא מקבל חולה ימשיך את הטיפול •

כאשר ( 7.5עד לפחות ) EDSSהתייחסות ל 

תדירות ההתקפים השנתית  )פעילות המחלה 

הממוצעת תחת הטיפול וקצב ההתקדמות לפי  

הם נמוכים מאלה של לפני  ( EDSS-סולם ה

הטיפולתחילת 



החלפת טיפול

דעת של רופא מומחה  לפי שיקול החלפת טיפול בין תרופות תהיה 

ולא תהיה מוגבלת רק  ( מהמרכזים המוכרים לטרשת)בתחום הטרשת 

:  כאשר, לטיפול מסוים

,  או, יש לחולה תופעות לוואי שמונעות את המשך הטיפול. א

:כישלון טיפול שמוגדר על ידי. ב

,או, בשנה האחרונה, התקף אחד משמעותי לפחות. 1

של לפחות חצי  EDSSהחמרה בדרוג הנכות על פי סקלת ה. 2

EDSS-ב)או דרגה אחת ( 5מעל EDSS-ב)דרגה בשנה האחרונה 

או  , (ומטה5של 

6תחת הטיפול של לפחות , שני התקפים מכל סוג שהוא. 3

או, חודשים

או לפחות נגע אחד   MRI-או יותר נגעים חדשים ב3הופעת . 4

.  קודם במהלך השנה הקודמתMRI-הקולט גדוליניום בהשוואה ל



3מעל )לתקופה מסויימת הפסיק טיפולכשהחולה •

עקב כישלון טיפולי או תופעות לוואי או  ( חודשים

לטיפול אחר או  לעבור יהיה רשאי , החלטה אישית

לחזור לטיפול הקודם ללא התייחסות לקריטריונים  

ובלבד  , המשך או החלפת טיפול, של התחלת

שהייתה החמרה בנכות או התקף או פעילות  

.חדשה בהדמייה בתקופה בה היה ללא טיפול

במקרה של הפסקת טיפול



SPMSהטיפול בחולים עם 

תהיה אופציה ( קריטריונים מצורפים)SPMSכאשר יש אבחנה של •

Siponimodטיפולית עם 

על פי )תהיה לכל חולה עם מחלה מסוג זה SPMSלטיפול בהזכאות •

חוו החמרה  אשר , כולל7.5עד EDSSעם ( הקריטריונים לעל

בשנה (  EDSSשינוי של לפחות חצי דרגה ב)משמעותית בנכות 

.  האחרונה

-ב( מבנקלאד)בקלדריביןאישר לאחרונה טיפול גם FDA-ה, עם זאת•

SPMSמאחר שכל החולים עם . פעילהSPMS  היו כבר בעבר בשלב

,  ורובם המוחלט טופלו בתרופות למחלה התקפיתRRMSשל 

לעיל  שצוינו יהיו דומים לאלה SPMSהקריטריונים לתחילת טיפול ב

אנו מציעים שלא תהיה הגבלת . לגבי החלפה או כישלון טיפולי

לאור שינוי  , ככלל(. PPMS-בכמו 7.5או שתהיה עד )EDSSב

יש מקום לתת כל , בנוגע לקלסיפיקציה של מהלך המחלההתפישה 

!אקטיביתהמחלה כאשר SPMSגם בRRMSטיפול שהוכח כיעיל ב



Criteria for SPMS

• Diagnosis of clinically definite MS with an 
initial relapsing course for at least one year

• A 1-point EDSS worsening with EDSS ≤5.5 
or a 0.5-point EDSS worsening with EDSS 
≥6.0, in the absence of a relapse

• A minimum EDSS score of 4

• Pyramidal FS score of ≥2

• Confirmed worsening over ≥3 months, and

• Confirmation of worsening within the same 
FS as worsening onset



PPMSהטיפול בחולים עם 

כאשר יש אבחנה של יש אופציה טיפולית אחת  •

אנו מציעים שזכאות לטיפול . בלבד והיא האוקרבוס

על  )תהיה לכל חולה עם מחלה מסוג זה PPMSב

,  כולל7.5עד EDSSעם ( פי הקריטריונים לעיל

שינוי של )אשר חוו החמרה משמעותית בנכות 

.  בשנה האחרונה( EDSSלפחות חצי דרגה ב

חולה יכול לקבל טיפול באוקרבוס גם אם בעבר 

במידה שממלא  , קיבל טיפול אימנומודולטורי אחר

.את הקריטריונים אלה



2017 McDonald Criteria for Diagnosis of MS 
in Disease with Progression from Onset

1. One year of disease progression (retrospectively or 
prospectively determined) 

2. AND 2 of the 3 following criteria: 

A. Evidence for DIS in the brain based on 1 T2 
symptomatic or asymptomatic lesions in at least 1 area 
characteristic for MS (periventricular, juxtacortical, or 
infratentorial) 

B. Evidence for DIS in the spinal cord based on 2 T2 lesions 
in the cord 

C. CSF specific (i.e. not in the serum) oligoclonal bands 

Criteria for PPMS

*One single initial relapse is allowed 



של טרשת נפוצה אבחנה וטיפול 

בילדים

בילדים קיימת אבחנה מבדלת רחבה של ממצאים  •

כמו  )נוספות מחלות . הדמייתים של נגעים בחומר הלבן

יכולות  ( ומחלות דלקתיות אחרותADEM, ווסקוליטיס

למלא קריטריונים לאבחון  ואף להתבטא בצורה דומה 

,  לפיכך(. ובמקוםכולל פיזור בזמן )MSהדמייתי של 

וודאיתאנמנזה מדוקדקת חיונית והאבחנה צריכה להיות 

2010-הקריטריונים על שם מקדונלד יש לזכור כי •

מתחת לגיל זה ערך . שנים ומעלה12תקפים רק לגילאי 

נמוך ויש יותר אבחון חיובי כוזב  ( PPV)הניבוי החיובי  

(FN)



12עד לאחרונה ההמלצה המקובלת היתה כי אצל ילדים מתחת לגיל •

האבחנה תתבסס על שני אירועים קליניים  בנוסף  , שנים

כאשר האירוע הראשון אינו  , ש מקדונלד בהדמיה"לקריטריונים ע

ADEM

הגדרות ל לטרשת נפוצה בילדים "הבינהארגון פרסם 2016-ב•

הצורך להגיע . מקובלות לאבחנה של מחלות דמיאלנטביות בילדים

אם כי ההמלצה  , לאבחנה מוקדם מאפשר יותר גמישות באבחנה

לתעדף נוכחות אירועים קליניים לצורך  בילדים בכל גיל הינה 

.  אבחנה

יש צורך לחזור על ההדמיה  CIS–של אירוע קליני אחד במקרה •

לא מספיקה הדמיה אחת המקיימת את  . חודשים מהאירוע3-כעבור כ

.MSש מקדונלד על מנת לאבחן "הקריטריונים ע

–האבחון והטיפול של טרשת נפוצה 

2-בילדים



האבחון והטיפול של טרשת נפוצה  

3-בילדים
כאשר יש אבחנה בטוחה של טרשת נפוצה על פי הכללים  •

על בסיס  ניתן להתחיל טיפול מניעתי , שצוינו

יש לציין שמכל  , עם זאת. הקריטריונים אצל מבוגרים

מאושר רשמית על  Fingolimodרק , התרופות לטרשת

מתן תרופות  . 10לטיפול בילדים מעל גיל FDAידי ה

גם אפשרי  ( מכל הארסנל של הטיפולים למבוגרים)אחרות 

אך צריך להתבצע   Common clinical practiceומהווה 

באופן אינדיבידואלי ועל פי המלצה של נוירולוגים של 

ילדים מומחים בתחום הנוירואימונולוגיה או מרכזים  

.נוירואימונולוגים מוכרים



:קו ראשון"דוגמה לתרופות מ



דוגמה לתרופות בעלות יעילות גבוהה



סיכום
כל התרופות המאושרות הן אופציה לגיטימית לטיפול בטרשת  •

ללא הפרדה לקוי טיפול אחידים לכולם, נפוצה

שיקול הדעת וההחלטה על הטיפול יהיו בידי רופאים  •

, גם המעקב(. בשיתוף המטופלים)מרפאות טרשת בלבד /ממרכזי

MS-הניטור ושינוי הטיפול יהיו באחראיות מרכזי ה

ההחלטה הטיפולית תהיה אישית ותתבסס על מגוון מאפייני  •

ביניהםוההתאמה המחלה והמטופל , התרופה

אימוץ הקריטריונים החדשים הינו חשוב הן לצורך התאמתם  •

לסטנדרטים הטיפוליים הנוכחיים והן מסיבות לגאליות

טיפול מותאם אישית נכון ומוצלח יוביל בהכרח להפחתת נטל  •

המחלה והעלות הכלכלית הקשורה בה

קופות  , משרד הבריאות, נחוץ שיתוף פעולה ותיאום בין הנוירולוגים•

החולים וחברות התרופות על מנת ליישם את ההמלצות ולשמור על  

מסגרת תקציבית ראויה שלהערכתנו לא תגדל משמעותית ותוביל  

בסופו של דבר לחיסכון בבריאות ובמשאבים  



Thank You!


