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 הבראה מגידול ממאיר באונקולוגיה

בגידולים רבים ההגדרה היא שהחולה ללא עדות •

 שנים לאחר תום טיפול 5למחלה 

ישנם גידולים שניתן לקצר את הזמן וישנם גידולים  •
 שצריך להאריך את הזמן( בעיקר כרוניים)



 ?CUREמהו ריפוי 
• Medieval Latin cura=care 

• A cure is an end of a medical condition 

אם הטיפול מונע התקדמות  : "והן גולדמן'ג. פרופ–
לשלב מואץ או בלסטי ואינו גורם  CML-ה

זהו  , להתפתחות של תאים שעמידים לטיפול זה
 :מצב של ריפוי למעשה

   ""OPERATIONAL CURE   

האם ניתן להגיע לריפוי שלם לאחר הפסקת  –
 ?הטיפול



 והן גולדמן'ג

 1938-2013   



 כמחלה כרונית  CML-התייחסות ל
 טיפול להשגת הפוגה•

 טיפול משמר•

•OPERATIONAL CURE”" = "הבראה למעשה" 

בכל  ( CURE" )הלכה למעשה"האם לשאוף לריפוי •

 ?מחיר

 השתלת מח עצם מתורם–

 שמור לצעירים עם תורם מתאים•

 תחלואה ותמותה•

 עדיין יכולה להיות חזרת המחלה•

מעט חולים שמחלתם לא נשנתה : אינטרפרון אלפא–
 לאחר הפסקת הטיפול



 הגליבקסיכום מחקר הפסקת 
STIM TRIAL Lancet Oncology 2010 

חולים שהיו בהפוגה מולקולארית לפחות  100•

 שנתיים  

 19-מ 2009עד דצמבר  2007הגיוס היה מיולי •

היו   300-מ 30לציין שרק )מרכזים בצרפת 

 (10%-מתאימים למחקר כ

 חודשים   17זמן המעקב הממוצע •

 



-42חולים היו לפחות שנה במעקב ומתוכם  69•
 מחלתם נשנתה 61%

 תוך חצי שנה 40–

 חודשים 7אחד לאחר –

 חודשים 19אחד לאחר –

כל החולים שמחלתם נשנתה הגיבו לחידוש •
 הגליבק

 BCR/ABL-הראו ירידה בכמות ה 16–

 CMR-חזרו ל 26–

 הגליבקסיכום מחקר הפסקת 
STIM TRIAL Lancet Oncology 2010 



   2017-מ STIM1-עידכון תוצאות מחקר ה

JCO 

 (שנים 6-למעלה מ)חודשים  77מעקב חציוני של •

  PCR-הפכו חיוביים ב 61%•

 אף אחד לא הראה התקדמות המחלה•

כולם חזרו להפוגה מולקולארית לאחר חידוש  •
 הטיפול

TFR=הפוגה ללא טיפול 



 ?כיצד ניתן לשפר את התוצאות

על פי מי החולים  )הקפדה על בחירת החולים •
 (שנשארו בהפוגה במחקרים השונים

 (דרוג סוקל) "קלה יותר"כאלה שמחלתם באבחון היתה –

שיפור שיטות  )ככל שההפוגה המולקולארית עמוקה יותר –
 (בדיקה

 ככל שזמן ההפוגה ארוך יותר–

 חולים שנחשפו לאינטרפרון–

 דרכים להשגת היעד•

 שילובי תרופות, הטיפולים החדשים –

 להילחם באויב האמיתי–

 



 ?למה זה לא מצליח בכולם

בטיפול  CML-אפשר להבריא מהאם  

 ?קינאז טירוזיןנוגד 

 ?מי האויב שצריך להילחם בו



G-CSFR 

תא אב רב  
 תכליתי

EpoR 

MPL 

 שינוי בכרומוזום
BCR/ABL 

 תאי הדם הבוגרים תאי אב ממוינים

CML 

 תאים לבנים

 טסיות הדם

 תאים אדומים



G-CSFR 

תא אב רב  
 תכליתי

EpoR 
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 שינוי בכרומוזום
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 תאי הדם הבוגרים תאי אב ממוינים
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 טסיות הדם

 תאים אדומים

PCR BCR/ABL 



Junia Melo, Blood 2010 

 

החיפוש אחרי תא האב הלאוקמי השארי  
באנשים בהפוגה מולקולרית מלאה אחרי  

 השתלת מח עצם או טיפול בגליבק



באשמת האב הכל  

למצוא אם יש   PCRפותחה שיטה שבה ניתן בעזרת •
 CML-עדיין תאי אב שמהם התפתח ה

בשיטה זו בודקים את השינוי המולקולרי הייחודי לכל  •
הרגיל שמשותף לכל החולים BCR/ABL -חולה ולא ה

 וקיים גם בבריאים

שנים לאחר השתלת מח עצם בהפוגה  13-27חולים  9•
מולקולרית רק לאחד נמצאה עדות לקיום תאי אב של  

 המחלה

נמצאו תאי אב אבל לאחד  4-חולים מטופלי גליבק ל 5•
 ?CML-האם זהו החולה שהבריא מ !לא



תחילת טיפול  -אבחנה   

 תאי אב

 תאים בוגרים

 שמירה על ידי 

 מערכת החיסון

 תאי האב הלויקמיים יורדים ככל שחולף זמן של טיפול

ללא קשר לטיפול" מותשים"תאי האב הלויקמיים   

 תאי האב הלויקמיים מדוכאים על ידי מערכת החיסון

Melo ASH 2011 

 טיפולים חדשניים שפוגעים בתאי האב

 טיפולים חדשניים שפוגעים בתאי האב

 תרופות שמחזקות את 

(אינטרפרון)המערכת החיסונית   



 TKIהפסקת 

 TKI-בטיפול 
טיפול  מכוון  

 לתאי האב

 TKIהפסקת 

 חזרת המחלה
 הבראה

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3725740/figure/fig4/






 לחיזוק המערכת החיסוניתטיפולים 

הפעלת מערכת החיסון של הגוף כנגד התאים  •
 BCR/ABLהממאירים דרך יצירת חיסון כנגד 

בכל יום נוצרים בגופנו תאים סרטניים •

 בהם" מטפלת"שהמערכת החיסונית 

העובדה שתאים עם כרומוזום פילדלפיה אינם •

 של מערכת החיסון" טעות"מושמדים נובעת מ

"  לחנך מחדש"מטרת הטיפולים החיסוניים היא •

 את המנגנון החיסוני של הגוף  



REVIEW 
Re-emergence of interferon-a in the 

treatment of CML 

M Talpaz, R Hehlmann, A Quinta 
Cardama, J Mercer and J Cortes 

Leukemia 10/2013 



מסלול אפשרי להגדלת מספר החולים  

 שיהיו בהפוגה ללא טיפול

TKI יותר יעילים 

עם  TKIשילוב של 

כמו  )עוד תרופה 
IFN )  טיפול מכוונן

אימונולוגי כנגד 

 תאי האב

העלאת משך  
 TKI-המתן של ה

 לפני הפסקתו

פיתוח סמנים  

רגישים לסיכון  

 לחזרת המחלה 

TKI יותר יעילים 

שילובים של 

תרופות כולל  

תרופות מחזקות 

מערכת חיסון כנגד 

 תאי האב
השראת הפוגה . 1  

 מולקולארית

מיצוק ההפוגה . 2  

 המולקולארית

אסטרטגיות חדשות לניסיון . 3  

 חוזר להשגת הפוגה שלמה

מעקב מולקולארי . 3  

 לאורך זמן

TFR=הפוגה ללא טיפול 



Rate of TFR in all 40 patients TWISTER Study.  

David M. Ross et al. Blood 2013;122:515-522 
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  DNA-חיובי ברמת ה PCRלכל החולים היה 

 כלומר לכולם היו תאי אב של המחלה



 סיכום

 ?CML-האם אפשר להבריא מ•

 איננו יודעים עדיין לתת תשובה קצרה•

אנחנו כרופאים מחוייבים לשקול היטב למי •

 להפסיק טיפול

מדענים ומפתחי תרופות מנסים למצוא דרכים  •

 יעלות יותר לתקוף את תאי האב הלויקמיים

אפשר לאמר בבטחה שהמלחמה להשגת ריפוי •

 היא העיצומה CML-ב



 תודה רבה
 בשורות טובות


