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מבוא

o  בעולם ההנדסה עברו לייצור וירטואלי של מכונות כולל

.מטוסים

o  הערכת ההיתכנות של המכונה נבדקת על ידי סימולציית

.מחשב

o  רק כאשר הסימולציה מדגימה היתכנות פעולה טובה עוברים

.לבניה וייצור

o  אם ניתן לייצר מטוסים באופן ממוחשב מדוע לא לערוך

.התכנות ניסויים קליניים באופן דומה



o בעבר פיתחנו מודל מתמטי המדמה את התנהגות הגידול

.הסרטני בשלפוחית מבחינת הישנות והתקדמות

oהמודל עבר ולידציה אל מול נתונים קליניים.

o את התנהגות  באופן וירטואלי שיפור של המודל מאפשר לבחון

.הגידול כתגובה למתן תרופות לתוך השלפוחית

oהיתכנות או צורך במינון גבוהה שיביא לתופעות לוואי קשות  אי

.ניתנים לחיזוי מראש ובכך ניתן לחסוך סבל חיי אדם וכסף



מטרת המחקר

oלבדוק האם המודל חוזה הצלחת טיפול במטופל בודד.

o 2לבדוק האם תוספת-IL  תקטין את שיעור ההישנות

.BCGבמקרי כישלון טיפול ב 

oIL-2 מספר עבודות הדגימו קשר . הקשור לרגולציה של מערכת החיסוןציטוקיןהנו

וירידה בהישנותBCGובין תגובה טובה לטיפול ב IL-2בין רמות 



חומרים ושיטות

o נכללו  שלאמטופלים חדשים 10השתמשנו בנתונים הקליניים של

.והיה בידנו נתוני מעקב מלאים, בנתוני בנית המודל

oבדקנו האם נתוני המודל תואמים את המהלך הקליני של החולים.

o האם במטופל שסבל מהישנות למרות מתן  וירטואליבדקנו באפון

BCG תפחית הישנות2אינטרלאוקיןהאם תוספת.



המודל המתמטי

o ריכוזBCGבשלפוחית לאורך ציר הזמן

o רמת התאים לבנים מציגי אנטיגנים לתאיT

o שיפעולרמת התאים מציגי האנטיגנים אשר עברו

o השפעתBCGעל תאים מציגי אנטיגן

oאקטיבציתCytotoxic T Lymphocytesי "עBCG

oאקטיבציתCTLעל ידי אנטיגן הגידול

o ריכוזIL-2

o דינמיקת תאי הגידול שאליהם חדרBCG

o דינמיקת תאי הגידול שלא נדבקו בBCG

oדימוי תגובה כוללת של מערכת החיסון



תוצאות
o המטופלים10המודל חזה את המהלך הקליני בכל.

o את מספר שטיפות האינדוקציה להפחיתמטופלים המודל מציע 5ב

.הטיפול המניעתיומשך

o מטופלים אשר סבלו מהישנות בוצעה סימולציה והוספת 3בIL2.

oבמטופל יחיד תוספת זו הדגימה יעילות וירטואלית.

o  במטופל זה קצב גדילת תאי הגידול היה נמוך יחסית למטופלים שלא
הגיבו



מסך תוכנת המודל



BCGדימוי הישנות בחולה ומתן 



oמטופל עם נגע בעל קצב גדילה איטי

o שטיפות 6טופל קלינית באמצעותBCG

o שטיפות  3המודל מציע להסתפק ב

לקבל אותה תוצאה

מטופל בו ניתן להקטין את מספר השטיפות



BCGמשפר תגבוה ל IL-2תוספת 

o מתןBCG

oקיימת הישנות הנגע לאחר הטיפול

o מתן תוספתIL-2

o ללא הישנות עם תוספת הIL-2



מסקנות
o  המודל חוזה מהלך קליני בחולה הבודד וניתן לתפור עבורו טיפול

.מותאם אישית

o  המודל מאפשר לבדוק היתכנות של כל טיפול תרופתי באופן וירטואלי

.כך ניתן לחסוך ניסוי שווא בחיה ובאדם, לפני הצורך לבצע ניסויי

o המודל חזה באילו חולים תוספתIL2תפחית הישנות

o ניתן לשקול ניסוי הכולל מתן משולב שלBCG וIL2לתוך השלפוחית




