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תיאור המקרה
סרולוגיה למחלות  , ללא חשיפה מקצועית, 73בן •

פעיל  . HP-ללא סימנים ל. רקמת חיבור שליליות
.  לא עישן.  מחלת לב איסכמית יציבה, גופנית 

ריאתייםכאשר הגיע אלי כבר היה ידוע על שינויים •
אך עדיין  , רסטרקטיביתוהפרעה אינטרסטיציאלים
.  היה אסימפטומטי

,  FVC-65%, יציבים רסטרקטיביםתפקודי ריאות •
.KCO-109%, 60%דיפוזיה 

לפני כשנתיים החלו תלונות של קוצר נשימה במאמץ  •
,  FVC-58%חלה ירידה של  (. היה תמיד פעיל גופנית)

-ריאות התאים לKCO-110% .CT, 52%–דיפוזיה 
UIP



CT 2017ריאות-UIP



Idiopathic Pulmonary Fibrosis

•IPFמחלת ריאות פרוגרסיבית ופטלית  .
במקרים רבים עם תמותה גרועה 

(.  שנים3.5ממוצע הישרדות )מסרטן 
. שנים 60-80מתרחש בין הגילאים 

•Nentadanibו-Pirfenadine 2הן
התרופות המאושרות היום לטיפול  

.  במחלה זו





IPF מהלך הטיפול נגד
כעבור כחודש הופיעו  . פעמיים ביוםOFEV150התחלנו בטיפול עם •

פעמים לא 100-לOFEVהפחתה של . תסמינים ממערכת העיכול

.הקלה משמעותית

תוך זמן קצר תסמינים של מערכת  . כדורים ליוםESBREIT9עברנו ל •

החזירה את , הפסקת התרופה . העיכול והפרעה בתפקודי הכבד

.  המצב לקדמותו

אחרי תקופת . פעמייםOFEV100-כעבור זמן קצר חזרנו לטפל עם •

פעמיים והפעם ללא תופעות לוואי  150העלינו את המינון , הסתגלות 

. משמעותיות 

רופאי  . דימום תוך מוחי כעבור חודשיים אושפז במחלקה פנימית בשל •

100המחלקה ואני משערים שגורם הדימום הוא שילוב של אספירין 
.  הריאתיתלפיברוזיס OFEV+ מג שקבל כטיפול מניעתי למחלת הלב 

.  המטופל חזר לתפקוד מלא. הדימום נספג

.  ללא תופעות לוואיESBREIT.800x 3-כעת מטופל ב•

•FVC 40%דיפוזיה . 44%בירידה  .





Antiplatelet effects of malignancy 
treatment with tyrosine kinase inhibitors

(TKI) J Thromb Haemost 2018

TKI -Nintedanib - Ofev, Vargatef

Reported targets - FGFR, FMS, PDGFR, VEGFR

Used for treatment - Advanced NSCLC , IPF

Dosage -150 mg twice daily, continuous daily.



Severe side effect Nintedanib

There was no report of how many OFEV treated 
were on antiplatelet/aspirin therapy. 

- Epistaxis

Must be awareness of the potential antiplatelet effects of TKIs, 
which are likely to further enhanced in combination with 
antithrombotic drugs (aspirin).



Exclusion Bleeding Criteria. Impulsis clinical trial 

• Bleeding risk known - genetic predisposition 
to bleeding. Patients who require fibrinolysis, 
full-dose therapeutic anticoagulation (e.g. 
vitamin K antagonists, dabigatran, heparin, 
hirudin etc), or high dose antiplatelet therapy. 

• Prophylactic low dose heparin or heparin flush 
as needed for maintenance of an indwelling 
intravenous device (e.g. enoxaparin 4000 I.U. 
s.c. per day), as well as prophylactic use of 
antiplatelet therapy (e.g. acetyl salicylic acid 
up to 325 mg/d, or clopidogrel at 75 mg/d, or 
equivalent doses of other antiplatelet therapy) 
is not excluded. 



הטיפול באספירין

• Aspirin is commonly used as anti-platelet 

agents.

• Effectiveness of Low-Dose Aspirin: Placebo -

controlled randomized trials have shown that 

aspirin is an effective antithrombotic agent, 

when used long term in doses ranging between 

50 and 100 mg/



Evaluation of antiplatelets effect

• Findings from clinical studies consistently 
demonstrate heterogeneity in individual patient 
responses to antiplatelet therapy.

• Thrombelastography (Haemonetics Corp, MA, 
USA) is a point-of-care test that provides an 
overall assessment of ex vivo haemostatic
function. It incorporates the interaction of all the 
components of coagulation including platelets, 
fibrin, clotting factors and thrombin.

• In the impulsis study used activated 
thromboplastin time ….



Platelet Function Assays 



Dual effect of antiplatelets

• Impact of High-Responsiveness to Dual Antiplatelet 
Therapy on Bleeding Complications -

• high-responsiveness to antiplatelet therapy was associated 
with an increased risk of bleeding with no reduction in 
adverse cardiac events. Measuring platelet reactivity may be 
useful for risk stratification according to bleeding 
complications, Circulation J. 2010. 

• Combined therapy with clopidogrel and aspirin significantly 

increases the bleeding time through a 
synergistic antiplatelet action, Journal of Vascular Surgery, 
2004

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0741521402139450


. סיכום ושאלות פתוחות

יחסית מבוגרת בסביבות  , IPFאוכלוסיית המטופלים עם •

חלק רב מבינם סובלים ממחלות  . שנים70

קרדיווסקולריות ומקבלים טיפול תרופתי שלעתים 
.  אספירין–תכופות כוללות נוגד טסיות 

nintendanibלא ניתן להתעלם ש• -(OFEV )  יש לה בין

. השאר השפעה נוגדת פעילות טסיות

השילוב שלהם מגביר את השפעה המפחיתה את •
. כלומר מגביר את אפשרות הדימום, הדם קרישות

–השאלות הפתוחות •

?האם הדימומים באברים שונים אינם ממש נדירים1.



האם יש צורך למדוד את רמת התגובתיות של  . 2

? הטסיות 

-האם יש צורך להוסיף . 3

Black box warning ?
A prescription label to alert consumers and 
healthcare providers about safety concerns, 
such as serious adverse effects or life-
threatening risk. 

https://www.verywellhealth.com/black-box-warnings-1124107

