
CML 
 עמידות לטיפול

נקו'ילנה מישצ' דר  

2017 



CML Survival by Era 

Kantarjian H, et al. Harrison’s Principles of Internal Medicine 2014.  

68% 

92% 

83% 

43% 

35% 

8% 

0 

0.2 

0.4 

0.6 

0.8 

1.0 

0 1 2 3 4 5 

Yrs 

S
u
rv

iv
a
l 
P

ro
b
a
b
ili

ty
 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Treatment Era 

TKI 2001-today 

(CML-related deaths) 

TKI 2001-today 

(all deaths) 

1996-2000 

1991-1995 

1983-1990 

≤ 1982 



CML מטרות הטיפול ב 
 הגדרות תגובה לטיפול

 תגובה המטולוגית 

      תגובה המטולוגית מלאה   

   ,microL/10,000>כדוריות הדם הלבנות         

 microL/450,000>טסיות        

ללא תאים לבנים צעירים  ,בזופילים  <5%  

 טחול בגודל תקין   

(Ph) מספר של כרומוזום פילדלפיה: תגובה ציטוגנטית   

Ph+ 0 %  :  CCyR-  מלאה  

          1% - 35% :  חלקית  

           36% - 65% : מינורית  

          66% - 95% :מינימלית  

            96% - 100% : אין תגובה  

 BCR-ABL כמות : תגובה  מולקולית   

תגובה מולקולרית משמעותית-      

  Major Molecular Response  - MMR  

≤0.1 - % BCR-ABL לוגים או יותר בכמות  3ירידה של     

 כמות  המחלה
1X1012 

1X1011 

1X1010 

1X10 8-9 

חודשים 3  

חודשים 6  

חודשים 12  



 אזהרה תגובה אופטימלית

 

 כשלון

בעת  

 האבחנה 

NA -HIGH  RISK, 

-CCA/Ph+   

(Major route) 

NA 

חודשים 3   Ph+ ≤ 35% and/or 

BCR-ABL ≤  10% 

Ph + 36-95% and/or 

BCR-ABL ≥ 10% 

No  CHR and/or  

Ph + > 95% 

חודשים 6  Ph+ 0  and/or 

BCR-ABL < 1% 

Ph + 1-35%  and/or 

BCR-ABL 1-10% 

Ph + > 35%  and/or 

BCR-ABL > 10% 

חודשים 12  BCR-ABL≤ 0.1% BCR-ABL 0.1-1 %  Ph +  1%, and/or 

BCR-ABL > 1%  

ובכל  , לאחר מכן

 עת במהלך הטיפול
BCR-ABL ≤ 0.1%  BCR-ABL 0.1-1%  BCR-ABL > 1%  

EUROPEAN  LEUKEMIANET  2013 

 תגובה לטיפול קו ראשון

Baccarani M et al, Blood. 2013 Jun 26.  

מצב  

,אופטימילי  

המשך טיפול  

 ללא שינוי

המשך מעקב  

,צמוד   

המשך טיפול  

ללא שינוי  

 בינתיים

הפסקת  

טיפול נוכחי  

והחלפה  

לטיפול אחר  

שצפוי להיות  

 יעיל יותר



 עמידות ראשונית ומשנית                 

כשלון טיפול בקו ראשון  -עמידות ראשונית  

 

הפסקת תגובה לטיפול לאחר תקופה של הפוגה -עמידות משנית  

BCR-ABL אין להתיחס לשינוים קלים ברמת 

מעקב יותר צמוד      לוג 0.5-1.0או בעליה של    MMR  איבוד (BCR-ABL > 0.1%)  
CCyR שינוי טיפול רק במקרה של איבוד תגובה ציטוגנטית מלאה 

  



                    סיבות להופעת עמידות 

 :ברמת התרופה בתאיםירידה   

 

 התרופההפרעות בספיגת •

 

 H2blockers, (Lossec)PPI’S: אחרותעם תרופות אינטראקציה •

 

 חוסר היענות ללקיחת התרופה•

 

 



עמידות                         סיבות להופעת   

 ירידה בפעילות התרופה:

 

 BCR-ABL-במוטציה נקודתית •

 

 מחולים עם עמידות למעכבי 50%נמצאו ב  

 מוטציות שונות 100תוארו מעל , טירוזין קינז  

 

 

 

 

 

 מוטציה נקודתית



 



עמידות                         סיבות להופעת   

 ירידה בפעילות התרופה:

 

 נוספיםהופעה של שינויים כרומוזומאליים •

 SRCנוספים למשל  אונקוגניםהפעלה של •

 BCR-ABLהתבטאות יתר של •

 

 



?TKIכיצד להתמודד עם כשלון טיפול ב 



טיפול הבאגורמים שיש לקחת בחשבון בעת בחירת   

 יעילות הטיפול

 נוכחות מוטציות 

 מחלות רקע

 פרופיל תופעות לוואי של התרופה

 אינטראקציות בן תרופתיות

 שינוי טיפול

?איך לבחור     

 סוג טיפול הראשוני

 אפשרות של השתלת מח עצם אלוגינאית



Imatinib (Glivec) Dasatinib (Sprycel) Nilotinib (Tasigna) 

 סוג טיפול הראשוני

 קו טיפול שני והלאה

Dasatinib (Sprycel) Nilotinib 400 BID (Tasigna) 

Bosutinib (Bosulif) Ponatinib (Iclusig) 

 שינוי טיפול

?לבחוראיך      



DASATINIB NILOTINIB 800 BOSUTINIB 

CCyR 45 % < 50 % 46 % 

Shah NP, et al. Blood 2014;123:2317-2324, Giles FJ. Et al., Leukemia 2013;27:107-112, Gambacorti-Passerini C, et al. AJH, 2014, Cortes J., et al. 
Blood 2013; Abs. 4025; Garg RJ, et al. Blood 2009; Rossi, ASH 2010; Ibrahim AR, et al., Blood 2010, Giles Leukemia 2010, Khoury , et al., Blood 
2012; Cortes JE, et al. N Engl J Med 2013; 369(19):1783-1796 

~ ~ 
< 50 % 

 יעילות

 קו שני

 קו שלישי

CCyR 22 - 40 % 15 - 35 % < 40 % 

PONATINIB  

CCyR 46 % 

T315I Other than T315I 

66 % 40 % 40  - 66 % 

 שינוי טיפול
?איך לבחור   



• F317L/I/C/V 

• V299L 

• T315I/A 

• Y253H 

• E255K/V 

• F359V/C/I 

• T315I 

Branford S et al. Blood 2009; 114:5426-5435 

 שינוי טיפל
?איך לבחור     

DASATINIB NILOTINIB 

 BCR-ABL1 gene מוטציות של 

PONATINIB  

Allo SCT 

HU, INF-α 

Omacetaxin 

  



TKI מחלות רקע ופרופיל תופעות לוואי של 

לוואי תופעות  Imatinib Nilotinib Dasatinib Bosutinib Ponatinib 

 - -/+ -/+ -/+ ++ בצקות

 - -/+ ++ - - נוזל פלאורלי

 - -/+ + - - נוזל פריקרדיאלי

 - + - - + בחילות

 - ++ + + ++ שלשולים

 - - -/+ - -/+ דימומים

 ++ -/+ -/+ ++ - אירועים איסכמיים בכלי הדם

 ++ - - - - יתר לחץ דם 

 - - + - - יתר לחץ  דם ריאתי 

 ++ + + ++ + פריחה

מוסקולוסקלטליים כאבים  ++ + + +/- + 

 + + + + + פגיעה בכבד

ברמת סוכר עליה  - ++ - - - 

 + - - ++ - יתר שומנים בדם

 שינו טיפול
?איך לבחור     



DASA NILO IMA 

/ 

/ 

 מחלות ריאות

TKI מחלות רקע ופרופיל תופעות לוואי של 

 יתר שומנים בדם

 סכרת

 יתר לחץ דם 

 מחלה קרדיווסקולרית

BOSU PONA 

 שינוי טיפול
?איך לבחור     



הבלאסטיהשלב המואץ והשלב   

מוטצית, כשלון טיפול באימטיניב  

וכשלון טיפול בפונטיניב     T315I 
 

CML סטטוס של מחלת 

יכולת החולה לעמוד בהשתלת מח עצם אלוגינאית    

שניכשלון טיפול בקו   

 שינוי טיפול

? מתי להפנות להשתלת מח עצם    

 שלב כרוני

 כשלון טיפול בקו ראשון בנוכחות

מוטציות עם משמעות פרוגנוסטית 
 גרועה



הניתנת לטיפול ברמת הצלחה מאוד גבוה      CML מחלת -  

 

אין צורך בשינוי טיפול במידה ותגובה לא הגיעה לרמה של כשלון אלא -
נמצאת בקטגורית אזהרה כי רוב החולים עדיין יצליחו להשיג תוצאות טובות  

 בהמשך

 

אלטרנטיבי  TKI במקרה של כשלון טיפול ברור חייבים להחליף את הטיפול ל -  

 

בחירת התרופה צריכה להתבסס על מספר גורמים חשובים כגון מחלות רקע  -
 ופרופיל תופעות לוואי היחודי של כל תרופה  ונוכחות מוטציות

 סיכום 



 

 
!תודה רבה  


