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טיפולים בעבר

אימורןתחת פנקראטיטיס

2015עד תחילת -רפאסאל



החמרה-2015תחילת 

בהחמרה  ארטרלגיה

 סופי תקיןאיליום, פנקוליטיס-קולונוסקופיה

בכל המעי דלקת פעילה, במעי ימניגרנולומה–פתולוגיה

 רמיקיידהותחל



רמיקיידתגובה למתן 

 רמיקיידתחילת -2015אפריל

 6, 2, 0שיפור קליני לאחר מתן

במנה החמישית אךקוצר נשימה בזמן המתן

 בדם0ורמה תרופה , הגבוהנוגדנים רמת



אשפוז-2015אוקטובר 

מימי וכאב בטןשילשול

 (ברך שמאל בייחוד)כאב מפרקי עז

וחוםפלאוריטיכאב , קוצר נשימה



CTA

 ריאתיללא תסחיף

 בתסניןLLL

 משמאלפלאורליתפליט

 בכמות קטנהפריקרדיאליתפליט

גודש של , קטע מעי גס בעל דופן מעובה עם הסננת שומן סביבו

הממצאים מחשידים  וקשריות לימפה קטנות מרובות מזנטריום

למחלה פעילה







הערכה מחודשת של מחלת המעי

CTEללא מעורבות מעי דק, ללא עדות לאבצס

 קולונוסקופיה חוזרת:



מעבדה

CRP150ליטר/ג"מ

 (  ל"מ/ג"נ4פריטין)ל"ד/ר"ג8המוגלובין

 ל"ד/גרם3אלבומין

 אאוזנופיליהללא , לויקוציטוזיסללא



המשך מעבדה

 ג"ק/ג"מ800לקלפרוטקטיןצואה

תרביות צואה עקרות ,C.DIFFשלילי

 אקסודט-פלאורליניקור תפליט

 ללא שחפת, עקרה–פלאורליתרבית נוזל

 היסטוןאנטי+ ,ANA +(חדש)



סיכום עד כה

–2Lקרוהןחולת 

חום

קוצר נשימה

 ופריקרדיאליפלאורליתפליט

 בתסנין ריאתיLLL

קשהארתרלגיה

דלקת פעילה במעי הגס

 רמיקיידבסמוך להופעת נוגדנים כנגד



The Cochrane Collaboration 



קרוהןבחולי ריאתיתמעורבות 

 Drug-induced pulmonary disease

 Infection

 Airway inflammation

 Parenchymal pulmonary disease

 Serositis

 Thromboembolic disease 

Marcus H et al ; ECCO Guidelines 2016



Marcus H et al ; ECCO Guidelines 2016



אבחנה מבדלת

 נלווהפנאומוניטיסעם קרוהןהתלקחות

 על רקע זיהומי בחולה תחת דיכוי  פנאומוניה+ קרוהןהתלקחות

חיסוני

 עם תהליך זיהומי ריאתיריאתיתקולונופיסטולה+ קרוהןהתלקחות

תרופתילופוס



טיפול באשפוז

טיפול אנטיביוטי

 הופסקברמיקיידהטיפול

 בשיפורEIM

 בסימפטומיללא שיפורGI



שאלות

-( DILE)תרופתי ע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF לופוסשגורם לשכיחות נמוכה יותר של

?תרופתי

 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?

 במקביל מפחית את שכיחות התופעהאימונומודולטורהאם מתן?

 התרופה לבין הופעת  רמת /הנוגדניםהאם יש קשר בין התפתחות

?התרופתיהלופוס



The Cochrane Collaboration 



שאלות

-( DILE)תרופתי ע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF  שגורם לשכיחות נמוכה יותר

?תרופתילופוסשל 
 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?

 במקביל מפחית את שכיחות התופעהאימונומודולטוריםהאם מתן?

 התרופתיהלופוסהתרופה לבין הופעת רמת /הנוגדניםהאם יש קשר בין התפתחות?



Infliximab and DILE

 Autoantibody formation - 42% during infliximab 

 8% were positive before treatment

 Clinical autoimmunity - very rare !

Konstantinos H et al ;  JCC 2012



Infliximab and DILE

 Prospective study 

 125 CD patients treated with infliximab 

 ANA was 56.8%

 Two patients developed DILE

Vermeire S, et al ; Gastroenterology 2004



WHAT ABOUT ADALIMUMAB?



Humira and DILE

The safety profile of adalimumab in patients with 

CD was similar to that of other TNF antagonists

Konstantinos H et al ;  JCC 2012



שאלות

-( DILE)תרופתי ע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF תרופתילופוסשגורם לשכיחות נמוכה יותר של?

 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?
 במקביל מפחית את שכיחות התופעהאימונומודולטוריםהאם מתן?

 התרופתיהלופוסהתרופה לבין הופעת רמת /הנוגדניםהאם יש קשר בין התפתחות?







 The question whether the development of drug-related lupus is a 

contraindication for switching from one TNFα inhibitor to 

another still remains unanswered…

Konstantinos H et al ;  JCC 2012



שאלות

-( DILE)תרופתי ע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF תרופתילופוסשגורם לשכיחות נמוכה יותר של?

 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?

 במקביל מפחית  אימונומודולטוריםהאם מתן

?את שכיחות התופעה
התרופתיהלופוסרמת התרופה לבין הופעת /האם יש קשר בין התפתחות הנוגדנים?



Immunomodulator, anti TNF and DILE



Immunomodulator, anti TNF and DILE

anti-TNF treated patients:

 44.4% ANA positive

 15.6% dsDNA positive  

 8.9% mild lupus-like symptoms 

 1.1% severe symptoms

Beigel F et al ; IBD 2011



Immunomodulators, anti-TNF and DILE

Independent risk factor for developing DILE:

 Age (p= 0.002)

 Concommitant immunosuppressive therapy = protective

Beigel F et al ; IBD 2011



שאלות

-( DILE)תרופתי ע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF תרופתילופוסשגורם לשכיחות נמוכה יותר של?

 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?

 במקביל מפחית את שכיחות התופעהאימונומודולטוריםהאם מתן?

 רמת  /הנוגדניםהאם יש קשר בין התפתחות

?התרופתיהלופוסהתרופה לבין הופעת 





 Among the 121 patients 

 8% systemic rheumatological paradoxical manifestation

 Median Infliximab level values

 1.90 in those with RPM

 5.57 in those without RPM  

 BUT – no statistically significant difference…

C. Coutzac et al; JCC 2015



The Cochrane Collaboration C. Coutzac et al; JCC 2015



לא בהכרח? תשובות ברורות

תרופתיע״רבלופוסבמידה ומדובר 

 האם קייםanti TNF לופוסשגורם לשכיחות נמוכה יותר של

?תרופתי

 בלהתחיל טיפול האם ניתןanti TNFאחר?

 במקביל מפחית את שכיחות התופעהאימונומודולטוריםהאם מתן?

 התרופה לבין הופעת  רמת /הנוגדניםהאם יש קשר בין התפתחות

?התרופתיהלופוס



ובחזרה למקרה

:שאלות

מהו השלב הבא  ?

טיפול בסטרואידים?

 לבדהומירהלהתחיל?

 לבדמטוטרקסטלהתחיל?

טיפול בהומירה ומטוטרקסט?

ניתוח?


