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רפואיתהסטוריה

46בת •

2006בשנת CMLאובחנה כסובלת מ •

שהופסק עקב 2006-2013-( Imatinib)גליבק•
תפרחת דמויית פסוריאזיס

(Dasatinib)הוחל טיפול בספרייסל 2013-ב•



הופסק  , אירועים של שלשולים' מס–2013-2015•

.הטיפול בספרייסל מספר פעמים עם הטבה

ושלשולים מימייםUTI-אשפוז 09/2015ב •

ג תוך מספר חודשים"ק20-ירידה במשקל •

טופלה אנטיביוטית עם הטבה חלקית•



DD–שלשולים וירידה במשקל

אנטריטיס זיהומית•

טיפול בספרייסל•

לויקמיה אקוטית•

•IBD



שלילי–בירור זיהומי •

והופנתה להערכה  ספרייסלהופחת מינון •

גסטרואנטרולוגית



:עברה בירור אנדוסקופי שכלל10/2015ב •

גסטרוסקופיה ללא ממצא חריג–

.  קולונוסקופיה במהלכה נצפתה קוליטיס דיסטלית–
Severe chronic active colitis (IBD TYPE)–בביופסיה 

 CTכעבור מספר ימים אושפזה בשל כאבי בטן ועברה•
, שמאלי, בטן שהדגים עיבוי דופן של קולון רוחבי

ותוספתן היו  כשצקום, רקטליתכולל אמפולה סיגמה
.שמורים



,  בספרייסלבמחשבה שהתלונות משניות לטיפול •

הטיפול ולחדש  החליטו להפסיק את ההמטולוגים 

גליבק

אנחנו במקביל החלטנו להתחיל טיפול בפנטסה•



תגובה מהירה  –תחת הטיפול בפנטסה •

הטיפול בפנטסה הופסק לאחר חצי שנה והמשיכה  •

2016להיות אתסמינית עד 



בעיקר כאבים  , החמרה משמעותית–2016–

פריאנאלים

–12/2016

אנלית קשה-מחלה פרי: קולונוסקופיה•

רקטום, דלקת בקולון שמאלי•

טרמינליבאיליאוםקטנות אפטות•

גרנולומות ברקטום: ביופסיות•



–3/2018

בריחת צואה, הפרשה מוגלתית ודמית, כאבים בפי הטבעת•

•MRI–אנליות-מערכת פיסטולות פרי



סיכום מקרה

CML

COLITIS (CROHN’S)

FISTULIZING DISEASE



?(וקוליטיסCML)האם יש קשר בין המחלות 

גרם להופעת  Dasatinibהאם ייתכן מצב שהטיפול ב 
?הקוליטיס

?מקרי

?איך מטפלים



CML and Crohn’s

דווח בספרותלממאירויותIBDהקשר בין •

CMLל קרוהןמספר תיאורי מקרה קשרו בין •



CML and Crohn’s
2 case reports in literature 



34בן •

זיהום נשימתי•

אלף231טסיות , 10.5המוגלובין , אלף136לויקוציטוזיס•

חיוורון, ירידה במשקל•

ספלנומגליה•



CML–מח עצם באספרציית•

הידרוקסיאוראה וגליבק-שנים 7•

שלשול וחום, כאבי בטן–בהמשך •

בירור המטולוגי שלל לויקמיה אקוטית•

קרוהן-קולונוסקופיה וביופסיות •



•Tx-אזתיופרין

טופל כירורגית, אנטריתפיסטולה-סיבוך •

לאחר מכן מצבו התייצב  •



אינו ברור–לקרוהןCMLהקשר בין •

ייתכן כי הקשר הינו מקרי לחלוטין•



Dasatinib induced?



Dasatinib induced colitis/GI bleeding
Possible mechanisms

– Bleeding diathesis

– Hemorrhagic colitis

– CMV induced colitis



Not only thrombocytopenia…





Dasatinib–סקירת ספרות  induced colitis

יכול להופיע בכל גיל•

לקואגולופתיהללא קשר •

ועד להופעת Dasatinibחציון זמן מהתחלת •
(שנים3–ימים 18)חודשים 3–הקוליטיס 

כרוניתללא עדות למחלה –בפתולוגיה •



רזולוציה מהירה של תסמיני הקוליטיס לאחר  •

הפסקת התרופה

הישנות התסמינים–בחידוש התרופה •

TKIללא הישנות התלונות לאחר החלפה ל כ"בדר•
אחר



Dasatinibהאם המקרה שלנו הוא  induced?

בעד  •
Dasatinibהופיע לאחר התחלת –

Dasatinibהשלשולים השתפרו חלקית לאחר הפסקת –
2015לסירוגין בשנת 

נגד•
Dasatinibהפתולוגיה של – induced colitisאינה מתאימה

לא היו שלשולים דמיים–

הקוליטיס  , 2015הופסק סופית ב Dasatinibהטיפול ב –
נמשכה והחמירה



נחזור למטופלת שלנו

(היום)46בת  CML - 2006 2006-2013גליבק 

-2013ספרייסל 
2015

קוליטיס-2015
הופסק ספרייסל  

2015

פנטסה  –2015
וגליבק

–2016קולונוסקופיה 
מחלה  

פיסולרית/פריאנלית

MRI2018– מחלה
פיסטולרית/פריאנלית



?איך מטפלים

Thiopurine?

Anti-TNF?

Other biologic?

Surgery?



ACG guidelines – Crohn’s 2018





Thiopurines - ECCO



היה קשור בעליה קטנה אך משמעותית סטטיסטית  TNFאו נוגדי בתיופוריניםטיפול , IBDבחולי 

.  בסיכון להתפתחות לימפומה בהשוואה להעדר חשיפה לאחת משתי התרופות

.שילוב התרופות העלה עוד יותר את הסיכון



"de-novo"מעלים סיכון להתפתחות לימפומה TNFנוגדי 

...אבל השאלה כאן

בממאירות TNFהאם ניתן להשתמש בנוגדי 

?המטולוגית ידועה ברקע



ישנן חילוקי דעות בעולם בנושא



לא נבדק  CMLעל TNFהשפעת הטיפול של נוגדי 

מספיק מחקרית

Case reports-הספרות מוגבלת ל







CMLאופציות טיפוליות מוגבלות בהינתן •

?VEDOLIZUMAB ?USTEKINUMAB? טיפול ביולוגי אחר–

פוליניתוחומצה MTXעם או בלי לשלב עם –

לאור מחלה פריאנלית קשה•

?סיטון? סטומה? טיפול כירורגי–



לחולה שלנו הצענו את האופציה הניתוחית עם •
בשלב זה מסרבת –הוצאת סטומה 

–נמצאת במקביל במעקב וטיפול פרוקטולוגי •
שימוש בסיטון 

אינה מקפידה על ההוראות, ההיענות מוגבלת•

כעת מטופלת אנטיביוטית בלבד•



?מה נסיונכם

?איך הייתם מטפלים


