
בחירת קו טיפול ראשון   –צעירים 

 והיענות לטיפול

 פיה רענני' פרופ

,  מרכז דוידוף, אונקולוגיה-והמטוהמערך להמטולוגיה 
 מרכז רפואי רבין



אתגרים ומטרות הטפול במתבגרים  

 AYA -ומבוגרים צעירים 
מעט  – CML-קטנה יחסית מכלל חולי ה אוכלוסיה•

 מחקרים

ככל שניתן השגת תגובה מולקולרית עמוקה וממושכת •
 מבמבוגריםמהר יותר משמעותית יותר 

 אתגר חשוב הריון –בנשים צעירות –

-האתגרים בטיפול ב" בחזית" הריפויהפסקת טיפול ושאלת –
CML כיום בכלל ובצעירים בפרט 

כיום  CML-האתגרים בטיפול ב" בחזית"היענות לטיפול •
 בפרט  בכלל ובצעירים 

 AYA]]בעייתי יותר מחד –

 [מקדם להפסקת טיפול]חשוב יותר מאידך –

 בצעירים  פקטור מרכזי –איכות חיים שמירה על •
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 טווח הגילאים להגדרה שלAYA  לפי )שנים  39-ל 15נע בין

AYA Oncology Progress Review Group and NCCN 

guidelines   וכןSEER) 

מכלל חולי ה 27% - 15%-מהווים כ-CML 

היענות לטיפול הינה נושא מרכזי בגילאים אלה 

אין הנחיות טיפוליות ספציפיות לקבוצת גיל זו 

  השתלת מח עצם מתורם הינה אופציה יותר סבירה בגילאים

 אלה
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הריון: 

אין המלצות אוניברסליות מקובלות עד כה לטיפול ב-CML בהריון 

הנקודות שיש להתייחס אליהן: 

הריון תוך טיפול ב-TKI 

רצון להרות 

שימוש ב-TKI  3בטרימסטר 

  היענות לטיפול 

פקטור קריטי בהשגת תגובה מולקולרית עמוקה 

AYA  עלולים להיתקל בקושי בתחום זה ולעתים דרושה השגחת

 ההורים
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מטרת  -בצעירים 
רצון : הטיפול

וצורך להפסיק 
טיפול בשלב 

 כלשהו

 הריון (?)ריפוי 
סבילות -אי

-לטיפול ב
TKI 
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Hematologic remission 

CCyR 

 תגובה היררכית לטיפול :מטרת הטיפול

2 logs – 12 mo. 

3/4 logs – 18m 

100 

 10 

  1 

0, 1 

0,01 

0,001 

 

 

 

PCR negativity 

1 log – 3 mo.   

MMR 
 
 
 

Leukemic Burden BCR-ABL% 
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 :תגובה עמוקה ומהירה -מטרת הטיפול  בצעירים
 בקו ראשון 2-יתרון לדור ה 
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Cure in CML in the 3rd Millennium: 
A Target or a Dream? 

9 





 :הפסקת טפול מחוץ למסגרת מחקר 

 ...רפואה מותאמת אישית 
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 אלגוריתם לתכנון הריון

MMR (לפחות ) חודשים  24יציב למשך 

השגת תגובה מולקולרית 
 (CMR)מושלמת 

 TKIהפסקת 

נשמר למשך  CMRאם 
מספר חודשים 

 הפסקת אמצעי מניעה

 ON/OFFטיפול 

בזמן   TKIהפסקת 
 BHCGהביוץ וניטור 

אם מופיע  TKIחידוש 
 מחזור

בבדיקת הריון   TKIהפסקת 
ימים   7-10)ראשונה 

 (לאחר הביוץ

Jan-18 13 



הטיפול הן כנראה  2-תרופות מהדור ה

 צעיריםבקו טיפול ראשון באנשים המועדף 

 2-שמגבילות מתן תרופות מהדור ההעדר מחלות נלוות •

 

 PCR-של התגובה מהירה ועמוקה רצון להשגת •

 

 לנילוטיניבייתכן ויש יתרון קל  – 2-התרופות מהדור ה 2בין •

 [למקרה של הריון לא צפוי]שכן פחות עובר שליה 



 חשיבות היענות לטיפול  

בשנים האחרונות הטיפולים הופכים להיות •
 יותר ויותר פומיים

יותר האחריות על נטילת הטיפול עוברת •
 מהצוות המטפל לחולהויותר 

 חשוב לפתח את המודעות לנושא•



היענות לטיפול תרופתי / הצמדות מה כוללת 
 ומדוע זה יותר בעייתי בצעירים

פחות מודעות  )בעייתי יותר בצעירים  –" התחלתילא " –התחלת טיפול ◦

 (הטיפול עלול להפריע לפעילויות השוטפות, לסכנות

מדי פעם " –יישום ההמלצות הטיפוליות כפי שניתנו ◦

הבריאות בסדר  , אורח חיים פחות מסודר)בעייתי יותר בצעירים  –" מתפספס

 (עדיפות משני

מכל הסיבות )בעייתי יותר בצעירים  –" הפסקתי" –התמדה בטיפול ◦

 (ל"הנ

 

 היענות לטיפול/ ל יפגע בהיצמדות "אי קיום כל אחד מהנ



 הצמדות לטיפול

 מאפייני החולה

  סגנון חיים  משטר

 תופעות לוואי

 גורמים שמשפיעים על הצמדות לטיפול

Oct-18 17 

AYA בעייתי AYA בעייתי 

 

AYA בעייתי 

 
 ייתכן בעייתי



 סיבות לחוסר הצמדות לטיפול

Oct-18 18 
Haynes RB. In: Sackett DL, Haynes RB. Compliance with therapeutic regimens. Baltimore, MD: Johns 

Hopkins University Press. 1976:69-82. 

 לא מכוונות
להיצמד   יכוללא "

 "לטיפול

 מכוונות
רוצה  לא "

להיצמד  

 "לטיפול



 שכחה -סיבות לחוסר היצמדות לא מכוון 



 תופעות לוואי -מכווןסיבות לחוסר היצמדות 

 

 

 

 

 

וגם טיפול  , כל כדור מכיל את התרופה שלך"
 "לכל אחת מתופעות הלוואי שלה

בית 
 מרקחת



 היצמדות -מדידה של חוסר

 :ישנם הבדלים בין שיטות מדידה שונות

 .מתן ציון עצמי ;שאלונים: הערכה עצמית◦

 לא מתעד את המרכיב של שכחה◦

 

 הערכת רופא מטפל◦

 

 ספירת כדורים◦

 

 ניפוק מרשמים◦

 

 תוצאות הטיפול◦

 

 מדידה אלקטרונית◦

 הכי יעיל –שילוב שיטות ◦

 

 



Medication Event Monitoring System (MEMS®): http://www.aardexgroup.com/ 

  Smart Caps -ניטור אלקטרוני 



Oct-18 

23 

Microelectronic Monitoring System  
(MEMS 6 TrackCap) 

Marin D, et al. J Clin Oncol. 2010;28:2381-2388.  



Clinic date 

Clinic date 

Self  reported: 100% 

Pill count: 111% 

MEMS: 63.9% 

Imatinib plasma level: 1682 ng/L 

MEMS: Suboptimal Adherence to TKIs 

Oct-18 24 



 היענותההשלכות של חוסר 
המשמעות חמורה יותר עבור   –פחות טובה  תגובה◦

 צעירים שאצלם השאיפה היא להפסקת טיפול

 

המשמעות חמורה יותר עבור  –קצרה יותר  הישרדות◦

 צעירים שאצלם שואפים להישרדות ארוכה מאוד

 

המשמעות חמורה יותר  –טיפול גבוהות יותר  עלויות◦

עבור צעירים כי עבורם השתלת מח עצם היא אפשרות 

 סבירה ונגישה יותר

 

 

 

1. Ganesan et al. 2011 AJH, 86, 471-474 

2. Marin et al. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 2381-2387 

3. Gresch, Kirsch, De Geest et al. Manuscript in preparation 

4. Noens et al. 2009 Blood, 113, 5401-11. 



 קריטית להשגת תגובה מולקולרית לגליבקהיצמדות 

 

 

 

 

 

 90%< היצמדות ( חולים 64)

 90%> היצמדות ( חולים 23)

 באימטיניבמספר החודשים מאז שהוחל טיפול 

ג 
ש

תו
ש

ת 
רו

ב
ת

ס
ה

ה
תג

 '
ת 

תי
עו

מ
ש

מ
ת 

רי
ל
קו

ל
מו

- 
M

M
R

 

Marin et al. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 2381-2387 



עמוקה להשגת תגובה קריטית  לגליבקהיצמדות 
 שמשמעותה חשובה עוד יותר בצעירים לצורך הפסקת טיפול  

 

 

 

 

 
43.8% 

0 % 

 90%< היצמדות ( חולים 64)

 90%> היצמדות ( חולים 23)

 באימטיניבמספר החודשים מאז שהוחל טיפול 
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Marin et al. Journal of Clinical Oncology 2010; 28: 2381-2387 
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Adherence-Related Issues in AYAs 

with Hematological Disorders 

 
Avi Leader & Pia Raanani 



 מתבגרים מנסים להשיג

 עצמאות כלכלית◦

 עצמאות רגשית◦

 קידום אקדמי ותעסוקתי◦

 יחסים משמעותיים לטווח הארוך◦

 לטיפולכל אלה עלולים לפגום בהיענות 

 
 חוסר היענות במתבגרים

 מן המתבגרים 50%-קיים ב◦

 מסוייםעולה עם העלייה בגיל המתבגר עד לגיל ◦
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Look beyond the patient 



 שיחות טלפון • מידע •

 טיפול משפחתי •

 טיפול פסיכולוגי • תזכורות •

 התערבות בזמן משבר • ניטור עצמי•

• Self-monitoring • ייעוץ 

 טיפול תומך         משוב חיובי •

Haynes et al. Cochrane Review. 2008  

 התערבויות שהוכחו כיעילות בשיפור היצמדות לטיפול






