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למחלה הגורמת הכרומוזומלית ההפרעה נמצאה  



 :שיטות אבחון סטנדרטיות

 

 קלאסית ציטוגנטיקה1.

 

.2FISH 

 

.3PCR  

 



 קלאסית ציטוגנטיקה

(קריוטיפ) כרומוזומלי במבנה צפייה 

ה שיטת- gold standard א"בדנ מבניים או מספריים משנויים הנגרמות מחלות באבחון 

נוספות כרומוזומליות הפרעות לזהות ניתן 

עצם מח דגימת נדרשת ולכן בחלוקה תאים מחייב 

1%-5% :רגישות   

 : תוצאות

  חיוביים תאים 'מס

 פילדלפיה לכרומוזום

  שנספרו תאים סך מתוך



FLUORESCENT IN-SITU HYBRIDIZATION (FISH) 

מולקולרית ציטוגנטיקה  

BCR-ABL 

ABL (red) 
BCR (green) 

מהירה שיטה 

רגילה דם בדגימת להשתמש ניתן ולכן בחלוקה בתאים צורך אין 

צבע בחומר המסומנים מסחריים א"דנ בגדילי שימוש 

תאים של גדול 'מס לסרוק ניתן 

נוספות כרומוזומליות הפרעות לזהות ניתן לא 

1%-0.5% :רגישות 

 : תוצאות

אחוז תאים  
 bcr-abl-חיוביים ל

מתוך סך תאים 

 שנסרקו



POLYMERASE CHAIN REACTION-PCR 
 עצמםאנזימתית המורכבת משלבים החוזרים על ריאקציה בא "הגברת מקטע הדנ

 :pcrמעגל בודד של 



 כל מעגלבסוף כמות התוצר עולה 

ל- PCR  0.0001%-0.001%: מהשיטות האחרותרגישות גבוהה יותר 

PCR ניתן לביצוע על דם היקפי 



Major 

transcripts 

90% CML 

minor transcripts 

1% CML 

75% Ph+ALL 

p210 protein 

p230 protein 

p190 protein 

Rare 

transcripts 

p210 protein 

 ריאקציה איכותית BCR-ABL:זיהוי 



   BCR-ABL -תוצאות בדיקה איכותית ל

 :  תוצאות

 שלילי/חיובי



 כמותי PCR -בBCR-ABL זיהוי 

 של תוצר הראשונית  פלורוסנטיתהמכשיר מזהה זריחה-PCR 

 

  ככל שיש יותר עותקים שלbcr-abl  תהיה מוקדמת יותר הפלורוסנטיתבדגימה כך הזריחה 

 

 בקרים מסחריים בעלי כמות ידועה שלbcr-abl יוספו לכל ריאקציה 
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 PCR -מעגלי ה

 :  תוצאות
 בדגימה bcr-ablאחוז 

bcr-abl/control gene*100 

https://www.google.co.il/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj_2sblpurdAhXDyYUKHWsmAPYQjRx6BAgBEAU&url=https://www.mun.ca/biology/scarr/Quantitative_Real_Time_PCR.html&psig=AOvVaw0MjUzKnwyL1_JJvoC4gDFi&ust=1538657173445505


מכשירים וסוגים שונים של גן ביקורת מגבירים את השונות בין המעבדות, מגוון שיטות  

 

 תוצאת הנבדק מוכפלת בפקטור המרה לקבלת תוצאה מותאמת לסולם בינלאומי

 

?למה צריך לבצע סטנדרטיזציה  

% BCR-ABL X פקטור ההמרה = %BCR-ABL IS  



 קצב הירידה ועומק הירידה חשוב אף הוא…

The Oncologist  2016;21:626-633 

שיטות המעבדה הקיימות לא 

 bcr-ablמסוגלות לזהות 



כדי להגדיר תגובה מולקולרית עמוקה יש להקפיד  

 על כמות מספקת של גן הביקורת

Leukemia 2015;29:999-1003 





DIGITAL PCR 



DIGITAL PCR 



 לטיפול עמידות 

של גנומית הכפלה bcr-abl 

לתרופה הקישור באזור מוטציות התפתחות 

נוספות הפרעות התפתחות :שבטית אבולוציה  

 הישרדותי יתרון המשיג תאים בשבט



 (מהמקרים 30-50%)התפתחות מוטציות 
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תמונה מייצגת של ריצוף  
 ABL KINASE -אזור ה

   SANGERבשיטת  



 ?כיצד מזוהה המוטציה

A. 

B. 

T315I 
mutation 

WT 
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