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בשנת  CML-האם בחירת קו טיפול ראשון ב

 ?צריכה להיות מותאמת אישית 2018
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בחירה מותאמת אישית של קו טיפול ראשון  

 : י "מוכתבת ע
.Iהספורד/ סוקאלי "עפ] חומרת המחלה /

 [יוטוס

 

.IIמטרת הטיפול 

 צורך בהשגת תגובה מהירה ועמוקה1.

 הריון/ רצון וצורך להפסקת טיפול לשם ריפוי 2.

 

.III[ואסקולריים-בעיקר קרדיו] סיכוני הטיפול 

 תופעות לוואי ייחודיות לכל תרופה1.

 מחלות נלוות2.
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   חומרת המחלה 
חולים עם מחלה בעלת פקטורים פרוגנוסטיים גרועים   

 בקו ראשון 2 -ייהנו יותר מתרופות מהדור ה

 מאימטיניבמשיגים תוצאות טובות יותר  2-מהדור ה TKIתכשירי 

 :בחולים עם פקטורים פרוגנוסטיים גרועים בהיבט של

 ובלסטיתטרנספורמציה לפאזה מואצת •

 השגת תגובה מולקולרית מוקדמת•

 

יש  בחולים עם פקטורים פרוגנוסטיים גרועים , לפיכך

 בקו הראשון 2-היתרון לשימוש בתרופות מהדור 
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: מטרת הטיפול
רצון 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 
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PCR negativity 

1 log – 3 mo.   

MMR 
 
 
 

Leukemic Burden BCR-ABL% 
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 :מטרת הטיפול

בקו טיפול   2-יתרון לדור ה  -תגובה עמוקה ומהירה

 ראשון
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Cure in CML in the 3rd Millennium: 
A Target or a Dream? 
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 :הפסקת טפול מחוץ למסגרת מחקר 

 ...רפואה מותאמת אישית 
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נקודת מבט של החולים לגבי הפסקת  
 טיפול

 :חולים באיטליה תושאלו במהלך מפגשים אזוריים 1133•

  

וממושכת האם תרצה לנצל   מצויינתאם בעתיד תשיג תגובה "

 "?הזדמנות זו להפסקת טיפול במחלתך

 

ענו שהם מעדיפים לא להפסיק טיפול מחשש לאיבוד  49%–

 התוצאות שהושגו

 ענו שיפסיקו 16%–

 ללא דעה מוצקה  20%–
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 ....דרושה גישה מותאמת אישית

 להפסקת טיפול המועמדיםלאיתור –

 ביותר מהפסקת טיפול שייהנולאיתור אלה מבניהם –

שאצלם  –ממושך  TFRמי מהחולים ישמור על  לניבוי–

 להפסקת טיפול מוצדק נסיון

שהם עצמם מרגישים מספיק  לבחור את החולים –

 להפסקת טיפול בטחון
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 ואסקולרית-תופעות קרדיו –סיכוני הטיפול 
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Total segments 
lenght 

Junctions Number of 
isolated segments 

Total isolated 
segment lenght 

Control 
Ponatinib 0.11uM 
Ponatinib 0.17uM 

HUVECs were plated on 
Matrigel-coated plates in 
the presence of the TKIs. 
Tube formation was 
evaluated by light 
microscopy. Pictured are 
Representative fields (×4 
mag.) of phase-contrast 
and fluorescent calcein-
stainings. 

Ponatinib Inhibits HUVEC Tube Formation at 
Clinical Relevant Concentrations 

Nilotinib 4.3uM 
Imatinib 5.3 uM 
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Leukemia & Lymphoma, 

 



A. B. 

Principal Component Analysis (PCA) Plot of TKI-
treated HUVECs 
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Treatment Number of DE genes 
(p<0.05 and FC=1.5) 

Ponatinib vs. control 154 

Nilotinib vs. control 146 

Dasatinib vs. control 131 

Bosutinib vs. control 19 

Imatinib vs. control 0 

LRRC4 

CCL2 

ADAMTS1 
APLN 
CSF3 
FSTL3 
MYEOV 
SNAI1 

LOC101928370 
MPZL2 

C11orf96 
EGR1 
HEY1 
HMGCS1 
IDI1 
INSIG1 
PLAU 

C1orf115 
CDKN2D 
KLF2 
LOC105370333 
MEX3A 
MEX3B 
PMEPA1 
S1PR4 
SOX4 

ADAMTS4 
BMP4 
DDIT4 
DUSP5 
FLRT2 
HOXA2 
PNMA2 
PRR15 
RGS4 

Nilotinib vs. control (146) 
Dasatinib vs. control (131) 

Bosutinib vs. control (19) Ponatinib vs. control (154) 

A Venn Diagram of the 
Modulated Genes 

24 Leukemia & Lymphoma, 2018 (accepted ) 

 



קשר חשוב בין התפתחות מחלת כלי 
 :לבין  נילוטיניבדם בחולים שנוטלים 

-גורמי סיכון קרדיו1.
 ואסקולריים

 
  ואסקולרית-מחלה קרדיו2.

 קודמת

Nilotinib 



Ponatinib 
 ואסקולריות-י מחלות קרדיו"התאמת מינון עפ

 וגורמי סיכון
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DR 

י חומרת "בחירת קו טיפול ראשון עפ

 ואסקולריים-המחלה וגורמי סיכון קרדיו

SOKAL 

Low or intermediate 

No additional 

cytogenetic 

aberrations 

SOKAL 

HIGH 

Additional 

cytogenetic 

aberrations 

 

 ואסקולרי-סיכון קרדיו

HIGH 

VERY HIGH 

LOW 

INTERMEDIATE 

1אופציות טיפוליות בקו   CMLדרגת סיכון של   

HIGH 

VERY HIGH 

LOW 

INTERMEDIATE 

Imatinib 

Nilotinib 

Dasatinib 

 
Imatinib 

Dasatinib  

           Imatinib   

             Dasatinib 

Imatinib 

Nilotinib 

Dasatinib 

Jan-18 










