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 CML  -לוקמיה מיאלואידית כרונית 

 " לחולה המתחיל"   -מבוא  •

 מבנה התא והחלוקה•

 bcr-ablכרומוזום פילדלפיה וחלבון •

 TKIתרופות  •

 מעקב אחר יעילות הטיפול  •

 " לחולה הותיק"   -אתגרים •

 בחירת הטיפול בקו הראשון•

 הכחדת תא האב הלוקמי•

 ?אפשרות להפסקת טיפול •

 עלויות•



 התא והגרעין

 (nucleus)תאי הגוף מכילים גרעין •

 (DNA)כל גרעין של תא מכיל את התכניות לבניית חלבוני הגוף •

 (כרומוזומים)כרכים  23 -ספריית התכניות ארוזה ב•

 מעתיק קודם את הספריה כולה (מתחלק)כל תא שמכפיל את עצמו •

 מיליון חלוקות בשניה 3.4 -כ  מיליארד חלוקות ביממה  300•







 חלוקת התא







 CMLמשטח דם עם 

 משטח דם תקין



 CMLהשלבים הקלאסיים של 



 ponatinib לימפוציט

bosutinib 

TKI 
Tyrosine kinase 

inhibitors 



Tyrosine kinase inhibitors -  TKIs 





 !סרט   -ועכשיו  

http://www.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y
http://www.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y
http://www.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y
http://www.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y
http://www.youtube.com/watch?v=7ZMVQ1Vbb7Y


CML Survival by Era 

Kantarjian H, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine 2014.  Slide credit: clinicaloptions.com 
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 מעקב אחרי יעילות הטיפול

 נרמול ספירת הדם•

 (  FISH)בדיקה גנטית לנוכחות כרומוזום פילדלפיה •

 bcr-abl  (PCR)בדיקה מולקולרית לנוכחות החלבון •



FISH PCR 







 הראשון  בחירת קו הטיפול

 CMLחמש תרופות מאושרות לשימוש בשלב הכרוני של •

 (CCyRאו  MMR)נבדלות מעט בסיכוי להשיג תגובה משמעותית •

 בסופו של דבר אין הבדל בתוחלת החיים בין הטיפולים השונים•

 הבדלים בפרופיל תופעות הלוואי ובמחיר•

 

 T315Iפעילה גם במקרים של מוטציה  :  (Ponatinib)איקלוסיג •



 יעילות

 טסיגנה ספרייסל גליבק



 יתרונות וחסרונות

 גליבק

 ספרייסל

 טסיגנה



 leukemic stem cell   -תא האב הלוקמי 

 שאינו מושמד בטיפול"  תאי אב"נוצרים מ  CMLתאי •

 

 תא האב הוא המקור להישנות המחלה אם מפסיקים טיפול•

 

 שמטרתן הכחדת תאי האב TKIפיתוח  תרופות נלוות ל •

 

 



hydroxychloroquine 

pioglitazone interferon 

ruxolitinib Panobinostat 

AS203 BMS-833923 

zileuton 

LDE-225 

 leukemic stem cell -תא האב הלוקמי 



 הפסקת טיפול

  TKI מחקרים מראים שניתן בחולים מסויימים להפסיק טיפול ב•

 תקופה ממושכת של תגובה מולקולרית עמוקה –התנאי •

•Treatment free remission / functional cure 

מערכת  , ההנחה היא שעל אף שתא האב הלוקמיה לא הוכחד•

 החיסון שומרת מפני התלקחות משמעותית של המחלה



 הפסקת טיפול
נבדקים' מס  זמן ללא חזרת מחלה תרופה 

STIM-1 100 גליבק+  אינטרפרון  חודשים 6@  43% 

 שנים 5@  38%  

TWISTER 40 שנים 2@  47% גליבק 

ASTIM 80 שנים 2@  64% גליבק 

ISAV 112 שנים 3@  48% אינטרפרון 

EURO-SKI 755 TKI 61%  @6 חודשים 

STOP 2G TKI 60 טסיגנה/  ספרייסל  שנים 4@  54% 

ENESTF 175 חודשים 11@  52% טסיגנה 

DADI 156 חודשים 12@  48% ספרייסל 



 עלויות

 ח   "ש 17,787מחיר חפיסת ספרייסל    

 ח"ש 13,664מחיר חפיסת טסיגנה    
 ח      "ש  19,903                                 

 ח  "ש 7,034 מחיר חפיסת  גליבק    

 ח   "ש 30,164מחיר חפיסת  איקלוסיג  

 ח   "ש 18,470מחיר חפיסת  בוסוליף    

 עלות שנתית בישראל

 ח"אלף ש 85-220
 ח איקלוסיג"ש 360,000



 לסיכום

•CML מיוחסת כחשוכת מרפא אך ניתנת לשליטה, היא מחלה כרונית 

 בעיקר לפי פרופיל תופעות הלוואי, נסיון להתאים את בחירת הטיפול למטופל•

 גנריקה לגליבק   + תרופות בסל  5•

     :נושאי המחקר העכשויים •

 ?האם וכיצד ניתן להכחיד את תא האב הלוקמי •

 ?מתי ולמי , בטיחות הפסקת הטיפול •

 סוגיות כלכליות הולכות ותופסות מקום משמעותי•




