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  יאופרה יוסינה תואצות םוכיס

 
 ילב וא םע היפרתומיכל ביניטמיבוק לש הפסוה םאה קדובה רקחמ

 תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא ברקב החוטבו הליעי באמוזילוזטא
  .ףוגב םירחא םירוזאל טשפתהש םינמסה

 
 .הז םוכיס ךמסמ ףוסב תניוצמ האלמה רקחמה תרתוכ

 

 הז םוכיס תודוא
 ארקנה( ינילק יוסינ תואצות לש םוכיס והז
 :רובע בתכנש – )הז ךמסמב "רקחמ"
  בחרה רוביצה ●
  .רקחמב ופתתשהש םישנאו ●

 
 דעומל ןוכנ עודיה עדימ לע ססובמ הז םוכיס
  )2021 יאמ( ךמסמה תביתכ

 

 םוכיסה לש םיניינעה ןכות

 הז רקחמ לע יללכ עדימ .1
 ?הז רקחמב ףתתשה ימ .2
 ?רקחמה ךלהמב הרק המ .3
 ?רקחמה תואצות ויה המ .4
 ?יאוולה תועפות ויה המ .5
 ?יעדמה רקחמל רזע הז רקחמ דציכ .6
 ?םהשלכ םירחא םירקחמ םיננכותמ םאה .7
 ?ףסונ עדימ אוצמל לכוא ןכיה .8

 
 

 
 יופצ אוהו 2015 ץרמב לחה רקחמה
 תא ללוכ הז םוכיס .2021 טסוגואב םייתסהל
 2017 ץרמב וחתונו ופסאנש תואצותה
 רקחמהש ינפל ובתכנו ,2018 טסוגואבו

 .םייתסה
 

 המכ דע ונל תוארהל לוכי אל דחא רקחמ
 תלעופ איה הדימ וזיאבו החוטב הפורתה
 ופתתשי םיבר םילפוטמש ךירצ .בטיה
 לכ תא תולגל לכונש תנמ לע םיבר םירקחמב
 הז רקחממ תואצותה .תעדל םיכירצ ונאש המ
 לע םירחא םירקחממ תונוש תויהל תויושע
 .הפורת התוא
 לבקל ךל רוסאש איה רבדה תועמשמ ●

 ךילע- דבלב הז םוכיס ךמס לע תוטלחה
 ינפל ךלש אפורה םע חחושל דימת
 לופיטל עגונב ןהשלכ תוטלחה תלבק
 .ךלש

 
 הז רקחמב ופתתשהש םישנאל הדות
 ילילשה דש ןטרס תודוא תובושח תולאש לע תונעל םירקוחל ורזע הז רקחמב ופתתשהש םישנאה
 ילב וא םע ,היפרתומיכ םע דחי הלטינש - “ביניטמיבוק„ - תקדבנה הפורתלו םינמסה תשולשל
 .באמוזילוזטא
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 הז רקחמ תודוא ירקיע עדימ
 ?ךרענ הז רקחמ עודמ

 גוס םע םישנא ברקב ולעפ תופורת לש םיבוליש 3 הדימ וזיאב תוושהל תנמ לע ךרענ הז רקחמ ●
 .ףוגב םירחא םירוזאל טשפתהש “םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס„ ארקנה דש ןטרס לש

 :ויה םיבולישה ●

o תמייקה היפרתומיכה םע דחי הלטינש ,“ביניטמיבוק„ תארקנה ,תקדבנה הפורתה 
 לסקאטילקאפ םע דחי לטינה “ובצלפ“-ל הוושוה הז בוליש .“לסקאטילקאפ„םשב

o לסקאטילקאפו באמוזילוזטא םע דחי הלטינש ביניטמיבוק 

o באנ„ ארקנה היפרתומיכ לש רחא גוסו באמוזילוזטא םע דחי הלטינש ביניטמיבוק-
  “לסקאטילקאפ

 :אבה ןפואב לופיט תוצובק 3-ל וקלוח הז רקחמב םישנאה ●

 
 .םירוזא וא תונידמ 13-מ םישנא 153 וללכנ רקחמב •

 
 ?תואצותה ויה המ
 :1 הצובק רובע םיישארה םיאצממה ןלהל ●

o רמולכ( הרימחה אל ןטרסה תלחמ ,היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנא ברקב, 
-כ ךשמב )הלדג וא ,רתוי בחרנ ןפואב הטשפתה ,ףוגב םירחא םירוזאל הטשפתה אל איה

 .לופיטה תליחת רחאל  םישדוח 5.5
o 3.9-כ ךשמב הרימחה אל ןטרסה תלחמ ,היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנא ברקב 

   .לופיטה תליחת רחאל םישדוח
o 18 םהלש לופיטל וביגה היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש )38%( םישנא 47 ךותמ 

 םע דחי ובצלפ ולביקש )21%( םישנא 43 ךותמ 9  .ומלענ וא וצווכתה םהלש םילודיגה –
 .םהלש לופיטל וביגה היפרתומיכ

  :3 הצובק -ו 2 הצובק רובע םיירקיעה םיאצממה ןלהל ●
o םע דחי ביניטמיבוק( םהלש לופיטל וביגה )34%( םישנא 32 ךותמ 11 ,2 הצובקב 

 .)לסקאטילקאפו באמוזילוזטא

o םע דחי ביניטמיבוק( םהלש לופיטל וביגה )29%( םישנא 31 ךותמ 9 ,3 הצובקב 
 .)לסקאטילקאפ-באנו באמוזילוזטא

  ?םהלש לופיטל תורושקה תורומח יאוול תועפות ויה םישנא המכל
 יאוול תעפות התייה היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנאהמ 19%-ל :1 הצובק ●

 .היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנאהמ 9%-כל האוושהב ,לופיטל הרושקה הרומח
 תוחפל תחא הרומח יאוול תעפות התייה )28%( םישנאהמ 32 ךותמ 9-ל :2 הצובק ●

 .םהלש לופיטל הרושקה
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 תוחפל תחא הרומח יאוול תעפות התייה )30%( םישנאהמ 30 ךותמ 9-ל :3 הצובק ●
 .םהלש לופיטל הרושקה

 תלחמ לש הרמחהל ןוכיסה תא תיחפה אל היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוקב לופיטה ,יללכ ןפואב
 םע דחי ביניטמיבוק לש בוליש ולביקש םישנאל .הדבל היפרתומיכל האוושהב ,הלש הרזחל וא ןטרסה
 ביניטמיבוק ולביקש םישנא תמועל תורומח יאוול תועפות רתוי ויה היפרתומיכו באמוזילוזטא
  .באמוזילוזטא אלל היפרתומיכו
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 הז רקחמ לע יללכ עדימ .1

 
 ?ךרענ הז רקחמ עודמ
 וא )ןורטסגורפ וא ןגורטסא( םינומרוהש )“םינטלוק„( םינובלח םיאצמנ דשה ןטרס יאת לש םינפה חטש לעש ןכתי

 דש ןטרס לש תולחמב .לודגל םיינטרסה םיאתל עייסמה ןפואב ,םהילא דמציהל םילוכי ’HER2‘ םשב ןובלח
 לופיט ,רמולכ ,HER2 ןובלחו ןורטסגורפ ינטלוק ,ןגורטסא ינטלוק לש תוכומנ תומר שי םינמסה תשולשל ילילשה
 .ליעי היהי אל HER2 ינובלח וא ,ןורטסגורפ ,ןגורטסא דגנ תודקוממ תופורת וא םיילנומרוה םירישכת תועצמאב

 
 ךרדב םילפוטמ ,ףוגב םירחא םירוזאל ‘םדקתה‘ וא טשפתהש םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא
 תושדח תופורתל ךרוצ םייק דימת ,תאז םע .םיינטרס םיאת תוגרוהש ‘היפרתומיכ‘ תוארקנה תופורתב ללכ
 .םהלש ןטרסה תלחמ םע רתוי בוט דדומתהל םישנאל רוזעל תנמ לעו םילודיגה תנטקהב  רתוי תובוט ויהיש

 
 ילילשה דש ןטרס םע םישנא רובע החוטבו הליעי איה השדח לופיט תורשפא הדימ וזיאב ןוחבל דעונ הז רקחמ
 תורחא תופורת ולטנ אל הז רקחמב םישנאה .היפרתומיכ םע בולישב תנתינ איה רשאכ םינמסה תשולשל
 .רקחמל םתופרטצה ינפל םינמסה תשולשל ילילשה דשה ןטרסל
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 ?רקחמה תופורת ןהמ
 לופיטה םע )באמוזילוזטא ילב וא םע ביניטמיבוק( רקחמה תופורת לש םינוש םיבוליש קדב הז רקחמ
 דש ןטרס םע םישנא ,רקחמה ךלהמב .םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא ברקב ,םייקה יפרתומיכה
 :תופורת לש םינוש םיבוליש ולביקו תוצובק 3-ל וקלוח םינמסה תשולשל ילילשה

  : 1 הצובק ●
o וא )תמייק היפרתומיכ( לסקאטילקאפ םע דחי )רקחמ תפורת( ביניטמיבוק 
o תמייק היפרתומיכ( לסקאטילקאפ םע דחי ובצלפ( 

 לסקאטילקאפ םע דחי )היפרתונומיא( באמוזילוזטא םע דחי )רקחמ תפורת(  ביניטמיבוק :2 הצובק ●
   )תמייק היפרתומיכ(
-באנ םע דחי )היפרתונומיא( באמוזילוזטא םע דחי )רקחמ תפורת(  ביניטמיבוק :3 הצובק ●

  .)תמייק היפרתומיכ( לסקאטילקאפ

 

 
 ביניטמיבוק
 .“ביניטמיבוק„ תארקנש הפורת קדב הז רקחמ

 .‘בינ-יא-טמ-יב-וק‘ :אבה ןפואב המש תא םיאטבמ ●
 .לודגלו קלחתהל תנמ לע םישמתשמ םיינטרס םיאת םהבש תותוא תמסוחה הפורת לש גוס וז ●
  היפרתומיכ ןוגכ תורחא תופורתל עייסל היושע ביניטמיבוק ●

 .רתוי בוט דובעל היפרתונומיאו

 באמוזילוזטא
 .‘באמ-וא-זיל-וז-הט-א‘ :אבה ןפואב המש תא םיאטבמ ●
 רצייל םילוכי םיינטרס םיאת ,תאז םע .ןטרסה תלחמ ומכ תולחמב תמחלנ ףוגה לש ןוסיחה תכרעמ ●

-ל תמרוג באמוזילוזטא .םיינטרסה םיאתב םחליהל ןוסיחה תכרעממ עונמל ידכ ‘PD-L1‘ ארקנה ןובלח
PD-L1 םיינטרסה םיאתב בוש םחליהל ליחתהל ןוסיחה תכרעמל רשפאמה ןפואב ,דובעל קיספהל. 

 .רתוי ןטקל ךופהל לוכי )ןטרסה תלחמ( םהלש לודיגה ,באמוזילוזטא םילטונ םישנא רשאכ ●
 .“היפרתונומיא„ ארקנ הפורת לש הז גוס ●

 היפרתומיכ
 :היפרתומיכ לש םיגוס ינשב ושמתשה הז רקחמב

 )םינוש ויהי םיירחסמה תומשהש ןכתי– ירנגה םשה הז( לסקאטילקאפ ●
o לא-סקט-יל-קפ‘ :אבה ןפואב המש תא םיאטבמ‘ 

 )םינוש ויהי םיירחסמה תומשהש ןכתי– ירנגה םשה הז( לסקאטילקאפ-באנ ●
o לא-סקט-יל-קפ-באנ‘ :אבה ןפואב המש תא םיאטבמ‘ 

 .םהלש תוקלחתההו הלידגה תעינמו םיינטרס םיאת תגירה תועצמאב תלעופ היפרתומיכ ●

 

 ?תולגל םירקוחה וצר המ
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 תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא ברקב תולעופ תונושה תופורתה הדימ וזיאב קודבל וצר םירקוחה ●
 .)‘?רקחמה תואצות ויה המ‘ 4 ףיעס האר( םינמסה

 תועפות ויה םישנא המכל וקדב םה ,ךכ םשלו תוחוטב ולאה תופורתה הדימ וזיאב קודבל וצר םה ,ןכ ומכ ●
 תועפות ויה המ“ 5 ףיעס האר( )יאופר לופיט לש וא הפורת לש היוצר אל העפות איה יאוול תעפות( יאוול
 .)“?יאוולה

 
  :ויה ןהילע תונעל וצר םירקוחהש תוירקיעה תולאשה
 םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנא ברקב הרימחה ןטרסה תלחמש דע לופיטה תליחתמ רבע ןמז המכ .1

 ?היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנאל האוושהב ,היפרתומיכ
 םישנא המכ ברקב ,רמולכ ?םהלש לופיטל וביגה היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנא המכ .2

  ?לופיטה רחאל ומלענ וא וצווכתה םילודיגה
 ?םהלש לופיטל וביגה באמוזילוזטא םעו היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנא המכ .3

 
 ?עצובש רקחמה גוס והמ

 

 תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא ברקב הקדבנ ביניטמיבוק ,רמולכ .“2 בלש„ רקחמ היה הז רקחמ
 ביניטמיבוק ולטנ םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא ,הז רקחמב .םימדוק םירקחמב םינמסה
 )תקדבנה הפורתה ומכ קוידב תיארנ איה ךא ,םיליעפ םיביכר הב ןיאו הפורת אל איה ובצלפ( ובצלפ וא
 הרמחהה תא רוצעלו רתוי הליעי תויהל היפרתומיכל העייס ביניטמיבוק םא תולגל ידכ ,היפרתומיכ םע
 .ןטרסה תלחמ לש

 
 ןפואב העבקנ רקחמב םישנאל ונתניי תופורת וליא הטלחהה ,רמולכ .“יארקא„ רקחמ היה הז רקחמ
  .עבטמ תלטהל המודב - ירקמ

 
 םע דחי ובצלפ וא ביניטמיבוק ולביקש םישנאל “הלופכ תוימס„ תחת השענ יארקאב ץובישה
 תופורת וליא ועדי אל רקחמה יאפור ןהו רקחמב םיפתתשמה םישנאה ןהש איה תועמשמה .היפרתומיכ
 האצותכ היהת אל הפורתהמ ואריש העפשה לכש ידכ “תוימס„-ב םישמתשמ רקחמב .ולטנ םישנא רקחמ
 .ולטנ םה הפורת וזיא םיעדוי ויה םהו הדימב הרקי והשמש ופיצ םישנאש ךכמ

 
 םע היפרתומיכ םע דחי ובצלפ וא ביניטמיבוק ולביקש םישנאל ‘תיוות-יולג‘ ןפואב השענ יארקאב ץובישה
 רקחמ תופורת וליא ועדי רקחמה יאפור ןהו רקחמב םיפתתשמה םישנאה ןה ,רמולכ .באמוזילוזטא
 .ולטנ םישנא
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 ?רקחמה םייקתה ןכיהו יתמ
 יקלח לכמ תואלמה תואצותה תא גיצמ הז םוכיס .2021 טסוגואב םייתסהל יופצ אוהו 2015 ץרמב לחה רקחמה
 .רקחמה

 

 
 

 תונידמו ,הקירמא ןופצ ,הפוריא ,היסאב םירוזאו תונידמ 13-ב תואפרמו םילוח יתב 52-ב םייקתה רקחמה
  הינאיקוא

 
 .רקחמה ךרענ ןהבש תונידמה תוגצומ וז הפמב

 

 
 
 
 

 ?הז רקחמב ףתתשה ימ .2
 .הז רקחמב ופתתשה םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא 153
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  :םיאבה םינוירטירקל םאתהב רקחמב ףתתשהל ולכי םישנא
-ל ןטלוק ינובלחו ,ןורטסגורפ ,ןגורטסא :םינובלח 3 לש תוכומנ תומר ויה םהבש םיאת םע םילודיג םהל ויה ●

HER2  
  חותינ תועצמאב ןיטולחל ריסהל ןתינ אלש םילודיג םהל ויה ●
  ףוגב םירחא תומוקמל וא דשל ךומסב הפמילה תוירשקל וטשפתהש םילודיג םהל ויה ●

 
 :םיאבה םינוירטירקל םאתהב רקחמב ףתתשהל ולכי אל םישנא
  חומל וטשפתהש םילודיג םהל ויה ●
 תשולשל ילילשה דש ןטרסל םידקוממ םילופיט וא ,םיילנומרוה םילופיט ,היפרתומיכב רבעב ולפוט םה ●

 םינמסה
 םיאת ףוקתל םהלש ןוסיחה תכרעמל ומרגש ‘תוינומיאוטוא תולחמ‘ תוארקנה תויאופר תויעב םהל ויה ●

 ףוגב םיאירב
 באמוזילוזטא וא ביניטמיבוק תודבוע הבש ךרד התואב תודבועה תורחא תופורת ולטנ םה ●

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ?רקחמה ךלהמב שחרתה המ .3
 :תופורת לש םינוש םיבוליש ולביקו תוצובק 3-ל וצבוש םישנא ,רקחמה ךלהמב

 וא לסקאטילקאפ םע דחי ביניטמיבוק תלבקל יארקאב ורחבנו 1 הצובקב וללכנ םינושארה םישנאה 90 ●
  .לסקאטילקאפ םע דחי ובצלפ

 :3 וא 2 תוצובקל סנכיהל יארקא ןפואב ורחבנ רקחמל ופרטצהש םישנאה ראש לכ ●
o לסקאטילקאפ( היפרתומיכו באמוזילוזטא םע דחי ביניטמיבוק ולביק םישנא ,2 הצובקב(. 
o לסקאטילקאפ-באנ( היפרתומיכו באמוזילוזטא םע דחי ביניטמיבוק ולביק םישנא ,3 הצובקב(. 

 

 .תופורתה ולטינ תורידת וזיאבו ,רקחמ לופיט לכ ולטנש םישנאה רפסמ תא הגיצמ וז הלבט
 3 הצובק 2 הצובק 1 הצובק 
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 ביניטמיבוק 
 םע דחי

 לסקאטילקאפ

 דחי ובצלפ
 םע

סקאטילקאפ
 ל

 דחי ביניטמיבוק
 באמוזילוזטא םע
 לסקאטילקאפו

 םע דחי ביניטמיבוק
-באנו באמוזילוזטא

 לסקאטילקאפ
 םישנאה רפסמ
 ורחבנ( הצובקב
 )יארקאב

47 43 32 31 

 םישנאה רפסמ
 הפורתה תא ולטנש
 לעופב

47 43 32 30 

 תא ולטנ דציכ
 תופורתה

 :ביניטמיבוק
 ןתמב ,הילבט
 ךרד( ימופ
 )הפה
 :לסקאטילקאפ
 ךותל הקירזב
 דירו

 :ובצלפ
 ןתמב ,הילבט
 ךרד( ימופ
 )הפה
לסקאטילקאפ
 הקירזב :
 דירו ךותל

 :ביניטמיבוק
 ימופ ןתמב ,הילבט
 )הפה ךרד(
 באמוזילוזטא
 :לסקאטילקאפו

 ךותל הקרזהב
 דירו

 ,הילבט :ביניטמיבוק
 )הפה ךרד( ימופ ןתמב
-באנו באמוזילוזטא
 הקירזב :לסקאטילקאפ
 דירו ךותל

 תא ולטנ יתמ
 לכב תופורתה
 3 ןב לופיט רוזחמ
 תועובש

 לכ :ביניטמיבוק
 3 םימי ןיב ,םוי
 23-ל
 :לסקאטילקאפ
-ו ,8 ,1 םימיב

15 

 לכ :ובצלפ
 םימי ןיב ,םוי

 23-ל 3
לסקאטילקאפ
 ,8 ,1 םימיב :
 15-ו

 לכ :ביניטמיבוק
-ל 3 םימי ןיב ,םוי

23 
 :באמוזילוזטא
 15-ו 1 םימיב
 :לסקאטילקאפ
 15-ו ,8 ,1 םימיב

 ןיב ,םוי לכ :ביניטמיבוק
 23-ל 3 םימי

-ו 1 םימיב :באמוזילוזטא
15 

 :לסקאטילקאפ-באנ
 15-ו ,8 ,1 םימיב

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .תוצובקה 3-מ תחא לכ לצא רקחמב הרק המ םיאור וז הנומתב
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 דע רקחמל ףרטצהל וכישמה םישנאו ,2015 ץרמב ותופתתשה תא לחה רקחמב ףתתשהש ןושארה םדאה
 טסוגואבו )רקחמה תליחתמ םייתנשכ( 1 הצובק רובע 2017 ץרמב ףסאנ הז םוכיסב עדימה .2016 רבמבונ

 .)רקחמה תליחתמ םינש 3.5-כ( 3-ו 2 תוצובק רובע 2018
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  ?רקחמה תואצות ויה המ .4
 1 הצובקב םישנא ברקב הרימחה ןטרסה תלחמש דע לופיטה תליחתמ ףלח ןמז המכ :1 הלאש
 ?היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנאל האוושהב היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש

 
  .1 הצובקבש תוצובקה יתשב הרימחה ןטרסה תלחמש דע רקחמה תליחתמ ףלחש ןמזה ןיב וושה םירקוח

 ,םישדוח 5.5-כ רחאל הרימחה ןטרסה תלחמ ,היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנא ברקב ●
 תוחפ רחאל הלחה הרמחהה םירחא לצאו רתוי ךשוממ היה הרמחה דע ןמזה םישנאהמ קלח לצא( עצוממב
 .)םישדוח 5.5-מ
 עצוממב ,םישדוח 3.8-כ רחאל הרימחה ןטרסה תלחמ ,היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנא ברקב ●

 3.8-מ תוחפ רחאל הלחה הרמחהה םירחא לצאו רתוי ךשוממ היה הרמחה דע ןמזה םישנאהמ קלח לצא(
 .).)םישדוח

 טאהל לוכי היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ןתמש וניחבי םירקוחהש תנמ לע קיפסמ לודג היה אל הז לדבה ●
 .ירקמ ןפואב רצונ הז לדבהש ןכתי .ןטרסה תלחמ לש הרמחהה תא

 

 
 

 .2017 ץרמ דע 2015 ץרממ ףסאנ הז עדימ
 
 
 

 וצווכתה םילודיגה םישנא המכ ברקב ,,רמולכ ?םהלש לופיטל וביגה 1 הצובקב םישנא המכ :2 הלאש
 ?לופיטה רחאל ומלענ וא
  .לופיטה רחאל ומלענ וא וצווכתה םהלש םילודיגהש 1 הצובקב םישנאה זוחא המ וקדב םירקוח
 םהלש םילודיגהו םהלש לופיטל וביגה היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש )38%( םישנא 47 ךותמ 18 ●

 .ומלענ וא וצווכתה
 םהלש םילודיגהו םהלש לופיטל וביגה היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש )21%( םישנא 43 ךותמ 9 ●

 .ומלענ וא וצווכתה
 יתועמשמ ןפואב םישנא לש רתוי הלודג תומכש וניחבי םירקוחהש תנמ לע קיפסמ לודג היה אל הז לדבה ●

 ןפואב רצונ הז לדבהש ןכתי .הדבל היפרתומיכל האוושהב ,היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוקב לופיטל וביגה
 .ירקמ
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 .2017 ץרמ דע 2015 ץרממ ףסאנ הז עדימ
 
 

 םילודיגה םישנא המכ ברקב ,רמולכ ?םהלש לופיטל וביגה םישנא המכ ,3-ו 2 תוצובקב :3 הלאש
 ?לופיטה רחאל ומלענ וא וצווכתה
  .לופיטה רחאל ומלענ וא וצווכתה םהלש םילודיגהש םישנאה זוחא המ וקדב םירקוח
 .ומלענ וא וצווכתה םהלש םילודיגה – םהלש לופיטל וביגה )34%( םישנא 32 ךותמ 11 ,2 הצובקב ●
  .ומלענ וא וצווכתה םהלש םילודיגה – םהלש לופיטל וביגה )29%( םישנא 31 ךותמ 9 ,3 הצובקב ●

 

 
 

 .2018 טסוגוא דע 2016 רבמבונמ ףסאנ הז עדימ
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 ?יאוולה תועפות ויה המ .5
 .רקחמה ךלהמב תושחרתמה )תרוחרחס תשוחת לשמל ומכ( תויוצר אל תויאופר תויעב ןה יאוול תועפות

 .רקחמב םילופיטל תורושק ויה יאוולה תועפותש רובס רקחמה אפורש ללגב הז םוכיסב תוראותמ ןה ●
 .יאוולה תועפות לכ תא ווח רקחמב םישנאה לכ אל ●
 .דואמ תורומח דע תולק תויהל תויושע יאוול תועפות ●
 .םדא ינב ןיב תונתשהל תולוכי יאוול תועפות ●
 יאוולה תועפות ,ןכ לע .הז דיחי רקחממ ןה ןאכ וחוודש יאוולה תועפותש ךכל םיעדומ תויהל בושח ●

 עדימה ינולעב תומושרה ולאמ וא ,םירחא םירקחמב ופצנש ולאמ תונוש תויהל תויושע ןאכ תוגצומה
 .ןכרצל

 

 
 תורומח יאוול תועפות
 תוכשמתמ תויעבל תמרוג וא ,םילוח תיבב לופיט הכירצמ ,םייח תנכסמ איה םא “הרומח„ תבשחנ יאוול תעפות
 .רקחמב םילופיטל תורושק ויה יאוולה תועפותש רובס רקחמה אפורש ללגב הז םוכיסב תוראותמ ןה .תוומל וא

 
 לופיטל הרושקה תוחפל תחא הרומח יאוול תעפות התייה )14%( םישנא 100 ךותמ 14-ל ,1 הצובקב ●

 הרושקה הרומח יאוול תעפות התייה היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוק ולביקש םישנאהמ 19%-כל .םהלש
 .היפרתומיכ םע דחי ובצלפ ולביקש םישנאהמ 9%-כל האוושהב ,לופיטל
 .םהלש לופיטל הרושקה תוחפל תחא הרומח יאוול תעפות התייה )28%( םישנא 32 ךותמ 9-ל  ,2 הצובקב ●
 .םהלש לופיטל הרושקה תוחפל תחא הרומח יאוול תעפות התייה )30%( םישנא 30 ךותמ 9-ל ,3 הצובקב ●

 

 
 
 

  .רקחמה תופורתמ תחאל תורושק ויהש ןכתיש יאוול תועפותמ האצותכ ורטפנ רקחמב םישנאהמ קלח
  .םישנא ורטפנ אל ,1 הצובק ב ●
 .)6%( םישנא 32 ךותמ 2 ורטפנ , 2 הצובק ב ●
 .םישנא ורטפנ אל ,3 הצובק ב ●

 

 
 :יאוול תועפות ללגב םהלש הפורתה תא לוטיל וקיספה םישנאהמ קלח ,לופיטה ךלהמב
 תוחפל לוטיל וקיספה לסקאטילקאפ םע דחי ביניטמיבוק ולטנש )30%( םישנא 47 ךותמ 14 ,1 הצובקב ●

 לפוטמ ףא ,לסקאטילקאפ םע דחי ובצלפ ולטנ הבש הצובקב .םהלש לופיטהמ קלח ויהש תופורתהמ תחא
   .ולש לופיטה תא קיספה אל
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 לופיטהמ קלח ויהש תופורתהמ תחא תוחפל לוטיל וקיספה )31%( םישנא 32 ךותמ 10  ,2 הצובקב ●
 .םהלש

 .םהלש לופיטהמ קלח ויהש תופורתהמ תחא תוחפל לוטיל וקיספה )33%( םישנא 30 ךותמ 10 ,3 הצובקב ●

 
 

 :רתויב תוצופנה יאוולה תועפות
 תועפות .הרומחל הבשחנ אלש יאוול תעפות ווח תוצובקה לכב )99%( םישנא 100 ךותמ 99-כ ,לופיטה ךלהמב
 .הביס לכמ תורקל ולכי הלא יאוול

 
 ושחרתהש רתויב תוצופנה יאוולה תועפות 10 ןה ולא .ןלהלש םישרתב תוגצומ רתויב תוצופנה יאוולה תועפות
  .לופיטה תוצובק לכב )20%( םישנא 100 ךותמ 20 תוחפל לצא

 
 

 3 הצובק 2 הצובק 1 הצובק 
 יאוולה תועפות
 רתויב תוצופנה
 רקחמב וחוודש
 הז

 ביניטמיבוק
 םע דחי

 לסקאטילקאפ
 םישנא 47(

 )לוכה ךסב

 םע דחי ובצלפ
 לסקאטילקאפ

 םישנא 43(
 )לוכה ךסב

 םע דחי ביניטמיבוק
 באמוזילוזטא

 לסקאטילקאפו
 )לוכה ךסב םישנא 32(

 םע דחי ביניטמיבוק
-באנו באמוזילוזטא

 לסקאטילקאפ
 )לוכה ךסב םישנא 30(

 לושלש
77% 

 ךותמ 36(
47( 

28% 
 ךותמ 12(

43( 

66% 
 )32 ךותמ 21(

90% 
 )30 ךותמ 27(

 תוליחב
45% 

 ךותמ 21(
47( 

37% 
 ךותמ 16(

43( 

41% 
 )32 ךותמ 13(

50% 
 )30 ךותמ 15(

 רעיש תרישנ
45% 

 ךותמ 21(
47( 

44% 
 ךותמ 19(

43( 

25% 
 )32 ךותמ 8(

33% 
 )30 ךותמ 10(

 החירפ
43% 

 ךותמ 20(
47( 

12% 
 )43 ךותמ 5(

38% 
 )32 ךותמ 12(

53% 
 )30 ךותמ 16(

 תופייע תשוחת
28% 

 ךותמ 13(
47( 

30% 
 ךותמ 13(

43( 

34% 
 )32 ךותמ 11(

33% 
 )30 ךותמ 10(

 םוח
28% 

 ךותמ 13(
47( 

16% 
 )43 ךותמ 7(

16% 
 )32 ךותמ 5(

37% 
 )30 ךותמ 11(

 השלוח תשוחת
 רסוח וא
 היגרנא

26% 
 ךותמ 12(

47( 

26% 
 ךותמ 11(

43( 

19% 
 )32 ךותמ 6(

17% 
 )30 ךותמ 5(

 וא/ו תוחיפנ
 םייתפשב יוריג
 הפבו

26% 
 ךותמ 12(

47( 

7% 
 )43 ךותמ 3(

16% 
 )32 ךותמ 5(

17% 
 )30 ךותמ 5(

 לש הכומנ המר
 םד יאת
 םימודא
 )הימנא(

23% 
 ךותמ 11(

47( 

14% 
 )43 ךותמ 6(

44% 
 )32 ךותמ 14(

33% 
 )30 ךותמ 10(
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  דרג
21% 

 ךותמ 10(
47( 

2% 
 )43 ךותמ 1(

13% 
 )32 ךותמ 4(

7% 
 )30 ךותמ 2(

 

 
 תורחא יאוול תועפות
 ופוסב םימושרה טנרטניאה ירתאב )ליעלש םיפיעסב תועיפומ אלש( תורחא יאוול תועפות יבגל ןכדעתהל לכות
 .)‘?ףסונ עדימ אוצמל לכוא ןכיה‘ 8 ףיעס האר( הז םוכיס לש

 
 

 ?יעדמה רקחמל רזע הז רקחמ דציכ .6

 

 

 םינמסה תשולשל ילילשה דש ןטרס םע םישנא 153 לע דחא רקחממ לבקתה ןאכ גצומה עדימה
 תשולשל ילילשה דש ןטרס לע דוע דומלל םירקוחל ורזע ולא תואצות .ףוגב םירחא םירוזאל טשפתהש
 ילב וא םע )לסקאטילקאפ-באנ וא לסקאטילקאפ( היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוקב לופיט לעו םינמסה
 .באמוזילוזטא

 הלש הרזחל וא ןטרסה תלחמ לש הרמחהל ןוכיסה תא תיחפה אל היפרתומיכ םע דחי ביניטמיבוקב לופיט
 הפסונ באמוזילוזטא רשאכ םהלש לופיטל וביגה םישנא לש המוד רפסמ .הדבל היפרתומיכל האוושהב
 לש בוליש ולביקש םישנאל .)לסקאטילקאפ-באנ וא לסקאטילקאפ( היפרתומיכו ביניטמיבוק לש בולישל
 ולביקש םישנא תמועל תורומח יאוול תועפות רתוי ויה היפרתומיכו באמוזילוזטא םע דחי ביניטמיבוק
 התייה לופיטל הרושקה רתויב הצופנה הרומחה יאוולה תעפות .באמוזילוזטא אלל היפרתומיכו ביניטמיבוק
  .םילושלש
 םילפוטמש ךירצ .תלעופ איה הדימ הזיאבו הפורת לש יאוולה תועפות יבגל דחא רקחממ קיסהל רשפא יא
 הז רקחממ תואצותה .תעדל םיכירצ ונאש המ לכ תא תולגל לכונש תנמ לע םיבר םירקחמב ופתתשי םיבר
  .הפורת התוא לע םירחא םירקחממ תונוש תויהל תויושע
 אפורה םע חחושל דימת ךילע - דבלב הז םוכיס ךמס לע תוטלחה לבקל ךל רוסאש איה רבדה תועמשמ
 .ךלש לופיטל עגונב ןהשלכ תוטלחה תלבק ינפל ךלש

 
 ?םהשלכ םירחא םירקחמ םיננכותמ םאה .7
 םירחא םיגוסב לופיטל תונוש תויפרתומיכ תופורת םיקדובה באמוזילוזטאו ביניטמיבוק םע םירחא םירקחמ םנשי

 .דש ןטרס לש

 

 
 

 ?ףסונ עדימ אוצמל לכוא ןכיה .8
 :םיאבה טנרטניאה ירתאב הז רקחמ לע דוע דומלל לכות
● https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02322814 

● 32-002230-h/search?query=2014searc-https://www.clinicaltrialsregister.eu/ctr 

● --lpaclitaxe-plus-cobimetinib-of-study-https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a
atezoli.html-plus-cobimetinib 
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 :אוה יטנוולרה יעדמה רמאמה לש אלמה םשה ,הז רקחמ לש ויתואצות לע ףסונ עדימ לבקל ךנוצרב םא
“A phase II randomized trial of cobimetinib plus chemotherapy, with or without atezolizumab, 

as first-line treatment for patients with locally advanced or metastatic triple-negative breast 
cancer (COLET): primary analysis”. יעדמה רמאמה ירבחמ תומש ולא: Adam Brufsky, Soo-Bong 

Kim, Zanete Zvirbule, Alexandru Eniu, Jeroen Mebis, and others. תעה בתכב םסרופ רמאמה 
Annals of Oncology, 652-660 םידומע ,32 רפסמ ךרכ. 

 

 
 ?הז רקחמ יבגל תולאש יל ויהי םא רשק רוציל לכוא ימ םע
 :הז םוכיס תאירק רחאל תופסונ תולאש ךל ויהי םא
 – רשק תריציל ספוטה תא אלמו ForPatients-ל סנכיה ●

--paclitaxel-plus-cobimetinib-of-study-https://forpatients.roche.com/en/trials/cancer/bc/a
atezoli.html-plus-cobimetinib 

 .ךרוזאב Roche תרבח לש תימוקמה תוגיצנב גיצנ םע רשק רוצ אנא ●

 
 :תואצותה יבגל ןהשלכ תולאש ךל שיו ,הז רקחמב תפתתשה םא
 .רקחמה לש האפרמב וא םילוחה תיבב רקחמה תווצ וא רקחמה אפור םע חחוש ●

 
 :ךלש לופיטל עגונב תולאש ךל שי םא
 .ךלש לופיטה לע יארחאה אפורה םע חחוש ●

 
 ?ורובע םלישו הז רקחמ תא ןגרא ימ
 לזבב אצמנ הלש הטמהש Hoffmann-La Roche תרבח איה וילע המלישו רקחמה תא הנגראש הרבחה
 ץיוושבש

 
 רחא ההזמ עדימו האלמה רקחמה תרתוכ
 ביניטמיבוק לש תוליעיהו תוחיטבה תכרעהל יבלש בר II בלש רקחמ“ :רקחמה לש האלמה תרתוכה
)cobimetinib( לסקאטילקאפ םע )paclitaxel), באמוזילוזטא םע ביניטמיבוק )atezolizumab( םעו 
 )nab-paclitaxel( לסקאטילקאפ-באנ םעו )atezolizumab( באמוזילוזטא םע ביניטמיבוק וא לסקאטילקאפ
 .“(COLET) (triple-negative) םינמסה תשולשל ילילשה יתרורג דש ןטרס םע םילפוטמל ןושאר וק לופיטכ

 
 ."COLET" יוניכב רכומ רקחמה

 
 .WO29479 :רקחמה לוקוטורפ רפסמ ●
 .NCT02322814 : הז רקחמ רובע Clinicaltrials.gov-ב רקחמה ההזמ רפסמ ●
 2014-002230-32  :הז רקחמ לש EudraCT-ה רפסמ ●

 


