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נכללת בסל התרופות לטיפול בסרטן גרורתי של הערמונית 

 .docetaxel-העמיד לטיפול הורמונלי, בחולה שמיצה טיפול ב

.prednisone ניתנת בשילוב עם

רקע
שכיחות התחלואה בסרטן הערמונית בארץ בקרב גברים יהודים 

עומדת על 69.2% והינה הממאירות הנפוצה ביותר באוכלוסיה 

זו, כאשר בקרב גברים ערבים שכיחות סרטן הערמונית הינה 

34.7% וזוהי הממאירות השניה בשכיחותה לאחר סרטן ריאות 

)משרד הבריאות, 2011(.

למרבית החולים המאובחנים בשלב מחלה מקומי לאחר טיפול 

ראשוני של כריתה רדיקלית של הערמונית ו/או קרינה, יש פרוגנוזה 

טובה. עשרים אחוזים מהחולים הללו יהיו במעקב קפדני בלבד. 

 עשרים עד ארבעים אחוזים מהחולים, שהתנסו בטיפול הראשוני 

 Prostate יעברו הישנות ביוכימית הנמדדת לפי רמת הגליקופרוטאין

Specific Antigen בדם )PSA>0.2ng/ml(, כאשר 30%-70% מאלה 

שעברו הישנות ביוכימית יפתחו מחלה גרורתית בתוך 10 שנים 

 .)Paller, 2011( לאחר הטיפול המקומי

לתאי סרטן הערמונית יש תלות בטסטוסטרון, לכן רוב החולים 

במחלה גרורתית מגיבים תחילה לטיפול הורמונלי אנטי-אנדרוגני, 

שהינו בעצם “סירוס כימי”. הטיפול משפר את הסימפטומים 

ומאט את קצב התקדמות המחלה, אך לא מרפא אותה. אולם 

בסופו של דבר, תאי סרטן הערמונית רוכשים את היכולת לשרוד 

ולשגשג גם בסביבה מרוקנת מאנדרוגנים, הגידולים הופכים להיות 

עמידים לסירוס והחולים מפתחים מחלה מתקדמת

.)Maluf, 2012; Paller, 2011(
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התפתחות הסטורית והערכת תגובה לכימותרפיה בסרטן 

ערמונית עמיד לסירוס

(CRPC( Castration-resistant prostate cancer

עד שנות ה-80 המאוחרות סרטן הערמונית נחשב גידול עמיד 

לכמותרפיה. שיעור התגובה לתרופות הכימיות שהיו מקובלות אז, 

היה נמוך ומשתנה מתרופה לתרופה. בנוסף, במחקרים השונים 

תיעוד התגובה היה מסובך ולא אחיד, בגלל חוסר בקריטריונים 

ממוסדים להערכה. בתחילת שנות ה-PSA 90 נעשה מדד נגיש 

והחל להיות בשימוש כתגובה מדידה במחקרים קליניים. בשנת 

1999 התקבלה הסכמה כללית שירידה ב-PSA לפחות ב-50% 

יכולה לייצג תגובה חלקית partial response במחקרים קליניים, 

כל עוד יש אימות לכך לפחות 4 שבועות לאחר מכן, וכן כאשר 

.)Maluf, 2012( אין עדות קלינית והדמייתית להתקדמות המחלה

עד מחצית שנות ה-90, ללא אפשרויות מאריכות חיים ידועות, 

חולי CRPC עם מחלה מתקדמת טופלו בדרך-כלל בגישות של 

טיפול פליאטיבי. כימותרפיה לא נסבלה היטב בחולים אלה, שהיו 

קשישים בדרך-כלל, עם רזרבות מח עצם מוגבלות ומחלות רקע 

.)Paller, 2011( נלוות

בשנת Tannoch ,1996 ועמיתים הראו ש- mitoxantrone בשילוב 

עם prednisone שיפר את איכות החיים ואת כאבי העצמות 

PSA בסרום. גישה זו הפכה לסטנדרט טיפולי  והוריד רמות 

בחולים אלה. בשנת 2004 מחקר TAX327 השווה מתן שבועי 

docetaxal+prednisone לעומת מתן של  ותלת שבועי של 

mitoxantrone+prednisone שהראה שיפור משמעותי בהישרדות 

בזרוע של docetaxel. באותה שנה מחקר נוסף הראה שיפור 

 CRPC בהישרדות הכוללת ובזמן עד להתקדמות המחלה, בחולי

שטופלו עם estramustin+docetaxel בהשוואה לאלה שקיבלו 

 docetaxel על בסיס תוצאות אלה .mitoxantrone+prednisone

החליף את mitoxantrone כסטנדרט לקו טיפולי ראשון בחולי 

CRPC. עד לפני כשנה לא היו אופציות לקו טיפול שני לאחר 

.)Paller, 2011( docetaxel כישלון של

יעילות ובטיחות של תרופה חדשה ממשפחת הטקסאנים בשם 

cabazitaxel בגברים עם סרטן ערמונית גרורתי, שהתקדמו 

במהלך או לאחר שקיבלו docetaxel, הוערכה במחקר רב מרכזי 

TROPIC, שגייס 755 חולים מ-26 מדינות. המטופלים חולקו 

לשתי זרועות טיפול: mitoxantrone 12mg/m²+prednisone ו- 

cabazitaxel 25mg/m²+prednisone. התוצאות הראו יתרון לזרוע 
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עם cabazitaxel בהישרדות הכוללת )15.1 חודשים לעומת 12.7 

חודשים( ובזמן עד להתקדמות המחלה )2.8 חודשים לעומת 1.4 

חודשים(. היתרון לזרוע cabazitaxel נצפה גם בשיעור התגובה 

לטיפול, בהשפעה על רמות PSA ועל רמת הכאב, אולם נצפו 

יותר תופעות לוואי ל-cabazitaxel מבחינת אנמיה ונויטרופניה. 

בנוסף, יותר מקרי מוות של חולים במהלך המחקר )5% לעומת 

1%( ארעו בזרוע של cabazitaxel. סיבות המוות בסדר יורד 

בשכיחותן היו: נויטרופניה/ספסיס, ארועים קרדיאליים, כישלון 

 .)Paller, 2011( כלייתי, דהידרציה ודימום מוחי

 cabazitaxel בעקבות תוצאות אלה הוחלט להוריד את המינון של

ל- 20mg/m² במידה ומתקיימות תופעות של נויטרופניה, שלשול 

ונוירופתיה, כפי שיפורט בהמשך. בנוסף, המליץ ה-FDA על 

 (GCSF( Granulocyte colony- שימוש פרופילקטי בגורמי צמיחה

stimulating factor בחולים שמבחינה קלינית נחשבים בסיכון 

גבוה לדיכוי מח עצם. ביוני 2010 ה-FDA האמריקאי אישר את 

cabazitaxel כקו טיפולי שני בחולים עם סרטן ערמונית גרורתי 

 docetaxel עמיד לסירוס, שטופלו קודם במשטר טיפולי המשלב

.)Paller, 2011(

 cabazitaxel -מידע על מחקר המתבצע כיום, אשר בוחן טיפול ב

בשני מינונים לעומת docetaxel, בקרב חולי סרטן ערמונית 

גרורתי עמיד לסירוס, מפורט בנספח 1.

מנגנון הפעולה 
התרופה הראשונה ממשפחת הטקסאנים היא paclitaxel, שבודדה 

 FDA-בשנות ה-60 ואושרה לראשונה ע”י ה yew tree מקליפת העץ

בשנת 1992 לטיפול בסרטן שחלה קשה ריפוי. docetaxel הוא 

טקסאן חצי סינטטי, מדור שני, המהווה נגזרת פעילה יותר של 

paclitaxel. שתי התרופות הללו הן אנטי-מיטוטיות, אשר נקשרות 

למיקרו-טובולי התוך תאי ומדכאות את פעילותם, מובילות 

לחסימה של המיטוזה ולאפופטוזיס. יעילותן של שתי תרופות אלו 

מוגבלת, בעיקר בעקבות הזיקה הגבוהה של הסובסטרט שלהן 

לגליקופרוטאין-P. תאי סרטן המבטאים גליקופרוטאין-P נעשים 

עמידים לטקסאנים, מכיוון שגליקופרוטאין-P הינו חלבון בעל 

ביטוי יתר בתנגודת של תאי סרטן לתרופות, ומשמש כמשאבת 

לסילוק חומרים אשר מורידה את ריכוז התרופות הללו בנוזל 

.)Paller, 2011( התוך-תאי

cabazitaxel הוא טקסאן חצי סינטטי שהמולקולה שלו פותחה 

ממחטי yew tree )תמונה 1(. במחקרים הפרה-קליניים שנעשו 

בעכברים שהושתלו בהם תאי סרטן הערמונית, cabazitaxel הראה 

פעילות הן בגידולים שהגיבו בעבר ל- docetaxel והן בגידולים 

שלא הגיבו לכימותרפיה בכלל. הוא נבחר לפיתוח קליני בשל 

הזיקה הנמוכה שלו לגליקופרוטאין-P , ובגלל עליונותו על שתי 

 .)BBB( blood brain barrier -התרופות הקודמות בחדירה שלו ל

כנראה הזיקה הנמוכה שלו לגליקופרוטאין-P היא זו שמאפשרת 

.)Paller, 2011( את היעילות הקלינית

)Taxsus Baccata( Yew tree :1 תמונה

פרמקוקינטיקה: מתפרק בכבד, לכן מומלץ להימנע מתרופות 

המעכבות אנזימים בכבד.

זמן מחצית חיים: 95 שעות.

.)SPC Jevtana®(

אופן מתן והנחיות מיוחדות 
אופן מתן: התרופה ניתנת במתן תוך ורידי פעם ב-3 שבועות, 

.PVC 25 למשך שעה. בסט עירוי ללאmg/m² במינון של

בשילוב עם כדור פרדניזון 10 מ”ג פומי כל יום במהלך הטיפולים.

נטילת קורטיקו-סטרואידים בטיפול בסרטן הערמונית מומלצת, 

הן במטרה לנטרל את ההשפעות הטוקסיות הנגרמות מהטיפול 

הכימותרפי ומתרופות אנטי-אנדרוגניות והן במטרה לשלוט 

בסימפטומים הקשורים לגידול, אז הם מקלים על הכאב הנגרם 

מהגרורות בעצמות, משפרים את התאבון ומפחיתים ירידה 

.)Dorff & Crawford, 2012( במשקל

פרה-מדיקציה: כדי למנוע תגובה של רגישות יתר לתרופה, 

יש לתת לפחות חצי שעה קודם:

• 	IV Phenergan 12.5mg/25mg 

• 	IV Dexacort 8mg 

• 	 IV Zantac 50mg 

• 	 .5HT3 נוגד בחילה ממשפחת חוסמי 

רגישות יתר המתבטאת בהסמקה, ירידת לחץ דם וברונכו-

ספאזם, מתרחשת בעיקר בטיפול הראשון והשני. אם מתרחשת 

תופעת רגישות יתר יש לשקול הפסקת הטיפול בכלל.

התאמת מינון: במידה ומתרחשת אחת מהתופעות הבאות, יש 

להמתין עד להתאוששות ולפתרון הבעיה, ולאחר מכן להוריד 

20mg/m² -ל cabazitaxel מינון של

נויטרופניה מעל דרגה 3, הנמשכת מעל שבוע, למרות טיפול  א. 

GCSF-מקדים ב
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נויטרופניה מלווה בחום או בזיהום ב. 

שלשול מעל דרגה 3, או שלשול מתמשך למרות טיפול מתאים  ג. 

והידרציה

נוירופתיה פריפרית מעל דרגה 2 ד. 

אם למרות ההפחתה במינון ל-20mg/m² עדיין מתרחשות אחת 

מהתופעות הללו – יש לשקול הפסקת טיפול.

.)SPC Jevtana®(

התוויות נגד
• רגישות יתר ל-cabazitaxel או לטקסאנים אחרים, או לאחד 	

polysorbate 80 מהמרכיבים הלא פעילים שיש בפורמולה, כולל

• 	1500mm3 -ספירת נויטרופילים נמוכה מ

• עליה בתפקודי כבד	

• קבלת חיסון לקדחת צהובה בסמיכות לזמן הטיפול	

תופעות לוואי  
תופעות הלוואי הנפוצות, בסדר יורד בשכיחותן: אנמיה, לויקופניה, 

נויטרופניה, טרומבוציטופניה, שלשול )שכיח בקשישים ובחולים 

שעברו קרינה לאגן(, תשישות )מומלץ לא לנהוג לאחר הטיפול, 

בגלל האפשרות לעייפות יתר ולסחרחורת(, בחילה, הקאה, 

עצירות, כאבי בטן, אובדן תאבון, שינוי בטעם, כאבי גב ומפרקים, 

שיעול.

תגובה באזור העירוי: 

מכיוון שמדובר בתרופה חדשה, לפי הספרות, בדליפה מהווריד 

של תרופות אחרות מהמשפחה, כגון paclitaxel הנחשבת לתרופה 

ווזיקנטית, עלולים להופיע פלביטיס, צלוליטיס, התקשות הרקמה, 

התקלפות העור, נמק ופיברוזיס. עשרה מטופלים )2.7% ( שקיבלו 

 ,EFC619 שדלף מהווריד, במחקר פאזה שלישית cabazitaxel

חוו צלוליטיס, פלביטיס ואטרופיה של העור, רוב המקרים היו 

בדרגה McKee & Waxman, 2010(1-2( . הטיפול המקובל בעת 

דליפה של paclitaxel הוא קירור האזור במשך 30 דקות כאשר 

גזה יבשה מונחת על העור הפגוע, כל שעתיים במהלך היממה 

 hydrocortisone הראשונה. מומלץ גם למרוח על האזור קרם

 Yorkshire( 1%כל 6 שעות במשך שבוע, או כל עוד ישנה אדמומיות

.)Cancer Network NHS, 2010
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מחקר להערכת טיפול בקבזיטקסל בשני מינונים לעומת 

טאקסוטר בקרב חולי סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס 

)מתוך האתר של האגודה למלחמה בסרטן(

Study Comparing Cabazitaxel at 25 mg/m2 and at 20 

mg/m² in Combination with Prednisone Every 3 Weeks 

to Docetaxel in Combination with Prednisone in Patients 

with Metastatic Castration Resistant Prostate Cancer Not 

Pretreated with Chemotherapy

Protocol No. EFC11784

NCT01308567

תאור המחקר

מחקר שלב III להערכת טיפול בקבזיטקסל בשני מינונים 

שונים יחד עם פרדניזון לעומת טאקסוטר יחד עם פרדניזון 

בקרב חולי סרטן ערמונית גרורתי עמיד לסירוס, אשר לא 

טופלו קודם לכן בכימותרפיה.

תנאי קבלה עיקריים למחקר

• גברים בגילאי 18 ומעלה.	

• חולי סרטן ערמונית גרורתי.	

• חולים שמחלתם התקדמה על אף טיפול הורמונלי או כריתה.	

• חולים אשר לא קיבלו טיפול כימותרפי קודם.	

מרכזים רפואיים בהם מתקיים המחקר ופרטי איש הקשר

מרכז רפואי תל-אביב ע”ש סוראסקי )איכילוב( 

חוקר ראשי: ד”ר אליהו גז

מתאמת מחקר: גב’ עינת 03-6973105

נספח 1:

ממדף התרופות


