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ממדף התרופות

התוויה: לטיפול בסרטן שד מתקדם או גרורתי, חיובי 	 

 letrozole בשילוב עם ,HER2 -להורמונים, שלילי ל
כטיפול אנדוקריני בנשים פוסט-מנופאוזליות, או 
בשילוב עם fulvestrant בנשים עם מחלה שהתקדמה 

לאחר טיפול אנדוקריני.
בסל 	  כלולה  אינה  אך  בארץ,  רשומה  התרופה 

התרופות.

רקע
סרטן השד המבטא רצפטורים חיוביים להורמונים, מייצג 
את תת הקבוצה השכיחה ביותר כ-80% בממאירות זו 
)Beaver et al., 2015(. לפיכך, טיפול אנדוקריני נחשב 
לטיפול הבחירה בסרטן שד חיובי להורמונים. למרות 
ההתקדמות בתחום הטיפול האנדוקריני, לנשים רבות יש 
חזרה של המחלה בזמן או לאחר טיפול אדג'ובנטי, אי לכך, 
 Turner et( הטיפול בנשים אלו נותר אתגר קליני משמעותי
al., 2015(. גם בסרטן שד גרורתי, בנשים המבטאות קולטנים 
חיוביים להורמונים ושליליים ל-HER2 הטיפול ההורמונלי 
יהיה בקו טיפול ראשון, כל עוד אין גרורות ויסרליות 
המתקדמות במהירות. זאת, לאור היכולת לשלוט במחלה 
בעזרת טיפול הורמונלי, הכרוך בתופעות לוואי מינימליות 

.)Beaver et al., 2015(  בדרך כלל
קבלת ההחלטות הקלינית הפכה מסובכת, בשל השונות 

במאפייני סרטן השד, הפרופיל המולקולרי, התנהגות 
המחלה, טיפול קודם, מנגנוני עמידות לתרופות, מאפייני 
המטופל, נתונים דמוגרפיים וגורמי סיכון. לכן, בחירת 

הטיפול ההמשכי צריכה להתחשב במשתנים אלו.
הטיפול ההורמונלי המקובל, שיוצג להלן, מדגים שיפור 
ובזמן עד להתקדמות  יחסית בשיעור התגובה  צנוע 
בהישרדות  שיפור  ברור  באופן  מראה  ולא  המחלה, 
מגיבות  כל המטופלות  לא  הצער,  למרבה  הכוללת. 
 לטיפול זה, או שהן מפסיקות להגיב ומפתחות עמידות

.)Beaver et al., 2015(
 Selective estrogen receptor modulators - SERM
- אנטי אסטרוגן, לדוגמא tamoxifen – נקשר באופן תחרותי 
ל-ER ומשנה את הפעילות הביולוגית של הרצפטור דרך 
שינויים הסתגלותיים. מאושר לטיפול משנת 1977, מקובל 
גם בטיפול במחלה גרורתית וגם כטיפול אדג'ובנטי. בנוסף 
להיות התכשיר אנטגוניסט לרצפטור אסטרוגני, הוא פועל 
גם כאגוניסט חלקי לרקמת רירית הרחם, אשר עלולה 

 .)Brufsky, 2017( להפוך ממאירה
5 שנים,  הוכח כי טיפול אדג'ובנטי בטמוקסיפן במשך 
יעיל ויכול להפחית את שיעור החזרה ושיעור התמותה 
מהמחלה. לאחרונה, הראו המחקרים ATLAS (2013) ו- 
aTTom (2013) שנטילת טמוקסיפן במשך 10 שנים הדגימה 
 overall disease free survival וב-  יעילות ושיפור ב- 
survival, בהשוואה למטופלות שנטלו טמוקסיפן במשך 5 

.)Yu et al., 2017( שנים ופחות
 Selective Estrogen Receptor Degrader - SERD
 ,(Faslodex)  fulvestrant אנטי אסטרוגן – דור חדש,   -
אנטגוניסט לרצפטור אסטרוגני, נקשר באופן תחרותי 
לרצפטורים של האסטרוגן על גבי הגידול ועל רקמות מטרה 
נוספות ומפחית אותם, כמו כן מפחית את האיתות התלוי 

באסטרוגן.
 Aromatase inhibitors - AI – (Femara) letrozole
מפחיתה רמות אסטרוגן על ידי חסימת האנזים ארומטאז, 
שאחראי על ההמרה של אנדרוגנים לאסטרוגן ברקמות 
הפריפריאליות )מאושרת בארץ משנת 1997(. האנדרוגנים 
מהווים את המקור העיקרי לאסטרוגן בנשים במנופאוזה. 
 exemestane (Aromasin) ,מעכב ארומטאז דור שלישי

גולד, נוי



27 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ״ט חוברת מס' 2 | ספטמבר 2017 |

ת
פו

רו
ת

ה
ף 

מד
מ

תרופה סטרואידלית בלתי הפיכה, שנקשרת לארומטאז, 
נמצאת בשימוש בעיקר בארה"ב )מאושרת בארץ משנת 

.)Brufsky, 2017( )1999
העמידות לטיפול האנדוקריני בסרטן שד גרורתי יכולה 
להיות אינטרינזית לטיפול, כלומר עמידות ראשונית, או 
נרכשת במהלך הטיפול. ישנם מספר מנגנוני עמידות, 
שאחד מהם הוא הפרעה בוויסות חלוקת התא: בעקבות 
שינויים בנקודות הבקרה )checkpoints( בתהליך החלוקה, 
יכולת השליטה בחלוקת התא נפגמת ומביאה לחלוקה 
בלתי מבוקרת. מנגנוני עמידות נוספים הם: שינויים 
מולקולריים בתגובה לטיפול אנדוקריני, וכן מנגנון עמידות 
של הפרעה במסלולי האיתות בין הקולטנים לאסטרוגן 

.)Brufsky, 2017( לגורמי צמיחה אחרים בתא
בנובמבר 2015 זרז ה-FDA את תהליך אישורה של תרופה 
את עצמה  הוכיחה  שזו  לאחר   ,palbociclib חדשה: 
 PFS (progression free survival) כמשמעותית בהארכת
 .PALOMA-1, PALOMA-2 במחקרים ,letrozole בשילוב עם
הוכח, כי היא הורידה באופן משמעותי את אחוזי חזרת 

המחלה, שהתגלתה בשלביה הראשונים.
 palbociclib מהמחקרים הפרה-קליניים נמצא, כי השילוב של
אשר מפריעה לחלוקת התא, עם אנטי-אסטרוגן המדכא 
אותות לשגשוג תאי - הובילו להגברה של הזדקנות התא, 
אשר נמשכה עד 6 ימים לאחר פינוי התרופה, בהשוואה למתן 
כל תרופה בפני עצמה. להלן תיאור המחקרים שבדקו את 

התרופה וממצאיהם העיקריים.

PALOMA - 1 מחקר

מחקר פאזה 2, רנדומאלי, כפול סמיות, )N=165( שהעריך 
יעילות ובטיחות של מתן palbociclib+letrozole בהשוואה 
למתן letrozole בלבד, בנשים פוסט-מנופאוזליות בסרטן 

.HER2 -שד מתקדם וגרורתי, חיובי לאסטרוגן, שלילי ל
ממחקר זה נצפה חציון הזמן עד להתקדמות המחלה 
 mPFS  (median Progress ion Free Surv iva l )
 10 .2 לעומת   , י הניסו לקבוצת  חודשים   20 .2 של 
כן, שיעור התגובה  חודשים בקבוצת הביקורת. כמו 
overall response rate - ORR( בקבוצה שקבלה  (
palbociclib+letrozole היתה של 55.4% לעומת 39.4% 
בקבוצת הביקורת. נתון חשוב שנבע ממחקר זה, הוא הזמן 
עד להתחלת הטיפול הכימותרפי ההמשכי, לאחר הטיפול 
בתשלובת palbociclib+letrozole, שהיה למעלה מפי שתיים 
בקבוצת הניסוי, מאשר בקבוצה שקיבלה letrozole בלבד. 
דחיית הטיפול הכימי תורמת לשיפור באיכות החיים של 

 .)Finn et al., 2015( המטופלות
חציון ההישרדות הכוללת במחקר זה הראה 37.5 חודשים 
לקבוצת הניסוי, לעומת 33.3 חודשים לקבוצת הביקורת, 
)HR=0.813; P= .2105 (  ללא מובהקות סטטיסטית 

 .)Finn et al., 2017(

PALOMA - 2 מחקר

ת  ב ו ל ש ת ה ת  א ך  י ר ע ה ל ן  נ כ ו ת ה  ז ר  ק ח מ
palbociclib+letrozole בנשים פוסט-מנופאוזליות שאובחנו 
בסרטן שד גרורתי חיובי להורמונים, שלילי ל- HER2, אשר 
לא קבלו טיפול אנטי-סרטני קודם וטיפול זה יהיה קו ראשון 

.)N=666( עבורן. מחקר פאזה 3, רנדומלי, כפול סמיות
palbociclib+letrozole הציגה  קבוצת הניסוי שקיבלה 
mPFS של 24.8 חודשים, לעומת זרוע הביקורת שקיבלה 
letrozole אצלה mPFS היה 14.5 חודשים. ORR בקבוצת 
44.4% בקבוצת הביקורת 55.3% לעומת   המחקר היה 

)Finn et al., 2016(. נתוני הישרדות כוללת לא הוצגו עדיין, 
עקב חוסר זמן מעקב מספק.

 NCCN  )Nat iona l את  או  הבי המחקר  ממצאי 
Comprehensive Cancer Network( להמליץ על שילוב 
תרופתי זה, כקו טיפול ראשון בנשים שאובחנו בסרטן שד 

.HER2 -גרורתי, חיובי להורמונים ושלילי ל

PALOMA - 3 מחקר

 HER2-בנשים עם סרטן שד חיובי להורמונים ושלילי ל
פוסט-מנופאוזליות, או פרה-מנופאוזליות אשר מקבלות 
אגוניסט LHRH לדיכוי שחלתי )N=521(, שהתקדם לאחר 

טיפול אנדוקריני קודם. 
 palbociclib + fulvestrant במחקר נבדק השילוב של 

(Faslodex) אל מול fulvestrant בשילוב עם פלסבו. 
תוצאות המחקר הראו mPFS של 11.2 חודשים לקבוצת 
הניסוי, לעומת 4.6 חודשים בקבוצת הביקורת. לא נמצא 
PFS בין נשים בפוסט-מנופאוזה  הבדל משמעותי ב- 
לנשים בגיל הפריון, מכיוון שהאחרונות קיבלו דיכוי 
שחלתי ובעצם טופלו כפוסט-מנופאוזה. ORR בקבוצת 
10.9% בקבוצת הביקורת 24.6% לעומת   המחקר היה 

.)Turner et al., 2015; Beaver et al., 2015(
נתוני הישרדות כוללת לא הוצגו עדיין, עקב חוסר זמן 

מעקב מספק.

מנגנון התרופה
חלוקת תא נורמלית מווסתת על ידי מספר מנגנונים, 
השולטים בגדילת התא ובחלוקתו. שינויים במנגנונים אלה 
תורמים להתמרה לממאירות של התאים ולשגשוג בלתי 
 CDK - cyclin dependent נשלט שלהם. לקינאזות מסוג
kinase תפקיד מפתח בהתקדמות מחזור חיי התא, משלב 
הגדילה הראשון G1 דרך שלב S, סינתזת ה-DNA, לשלב 
הגדילה שני G2 ובסופו של דבר לשלב המיטוזה. שני אנזימי 
הקינאזות CDK4/6 מעורבים במסלולי איתות תוך תאיים, 
אשר מובילים למעבר משלב הגדילה )G1( לשלב השכפול 

.)Phadke & Thomas, 2014( במעגל חיי התא )S(
תאי סרטן השד מפתחים שינויים גנטיים, הנובעים מאובדן 
ויסות, אשר שולטים בצמיחה. לגידולים  של מנגנוני 
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נוסף, שהשגשוג התאי  הרגישים להורמונים מאפיין 
מווסת חלקית על ידי הורמונים אנדוקריניים הפועלים 
על קולטנים לאסטרוגן. Cyclin D1 הוא חלבון מטרה 
של אסטרוגן, המונע על ידי אסטרוגן ויוצר אינטראקציה 
 CDK4/6 למעשה הוא יחידת המשנה של .CDK4/6 עם
והינו מרכיב מפתח להתקדמות חלוקת התא. בנוסף, 
זה. חלבון  של  יתר  ביטוי  מראים  השד  גידולי   רוב 
)Phadke & Thomas, 2014(, כאשר הגברה זו מנבאת 
תוצאי טיפול טובים פחות בסרטן שד חיובי להורמונים 

.)Brufsky, 2017(
הקומפלקס שנוצר - CDK4/6-Cyclin D1 יוצר אינטראקציה 
 Rb במצב תת-זרחון, חלבון .Rb עם חלבון רטינובלסטומה
מתפקד כגן מדכא סרטן ותורם לויסות ולבקרת החלוקה, 
על ידי דיכוי גן השיעתוק בנקודת הבקרה, אשר נחוץ 

.S לשלב G1 למעבר משלב
מיטוגניים,  לאותות  בתגובה  ממאירות,  של  במצב 
המעודדים חלוקה, קומפלקס CDK4/6-Cyclin D1 הפועל 
Rb ומפחית את  באופן בלתי מרוסן, מזרחן את חלבון 
היכולת שלו לדכא את גן השיעתוק ואז שגשוג התא בלתי 
נשלט. נמצא כי CDK4 ו- CDK6 פעילים יותר בתאי סרטן 
שד חיוביים לאסטרוגן. כמו כן, מבדיקות מעבדה עלה, 

כי סרטני שד שפיתחו עמידות לטיפולים אנדוקריניים, 
נותרו תלויים בקומפלקס- CDK4/6-cyclin D1 בכדי לקדם 

.)Phadke & Thomas, 2014( פרוליפרציה
Ibrance (palbociclib) מעכבת סלקטיבית של האנזימים 
CDK 4 CDK 6. העיכוב הבררני של שתי הקינאזות הללו 
מוביל לירידה בזרחון של Rb, אשר מאפשר שליטה מסוימת 
ועצירה של חלוקת התא בשלב גדילה G1, שמקטין ומצמצם 

את התקדמות חלוקת התא. 
תרשים 1 מתאר את השילוב התרופתי המתמקד בשתי 

:)Brufsky, 2017( מטרות
חסימת האסטרוגן על ידי טיפול אנדוקריני, אשר מדכא 	 

אותות הגורמים לשגשוג תאי הסרטן, המופעלים על 
.ER ידי הרצפטורים לאסטרוגן

 	CDK4/6- מדכא את קומפלקס Ibrance -הטיפול ב
ובכך מפריע   Rb זרחון של  cyclin D1, מפחית 
לחלוקת התא ועוצר אותה בשלב G1, כמו כן מגביר 

את הזדקנות התא.

הנחיות מיוחדות ואופן מתן
הקפסולות של Ibrance קיימות במינונים של 75 מ"ג, 100 

מ"ג, 125 מ"ג. 
התרופה נצרכת בנטילה פומית, פעם ביום, באותו 	 

תזמון, עם האוכל, בדרך כלל במינון של 125mg, למשך 

21 יום ברציפות ובהמשך 7 ימי הפסקה, מתוך מחזור 
של 28 ימים. 

יש ליטול Ibrance בשלמות. אין ללעוס או לשבור את 	 
הקפסולה. אין ליטול אם הקפסולה פגומה. אין לשתות 
מיץ אשכוליות או לאכול פרי זה במהלך הטיפול ב- 

.Ibrance
 	 H2-כאשר נוטלים סותרי חומצה או אנטגוניסטים ל

Ibrance ורק  PPI’s במקביל לטיפול ב-  או מעכבי 
במידה ונוטלים Ibrance כמומלץ, לאחר ארוחה, לא 
נמצאה עדות קלינית בשימוש בתרופות אלה להפרעה 
Ibrance. אולם, אם נוטלים  בפרמקוקינטיקה של 
Ibrance בצום, בשילוב עם תרופה ממשפחת התרופות 

הנ"ל – תהיה ירידה ברמת Ibrance בפלסמה.
- המינון של 	   letrozole ניתן עם   Ibrance כאשר 

letrozole (Femara) הוא 2.5 מ"ג פעם ביום, באופן 
מתמשך.

fulvestrant - המינון של 	  Ibrance ניתן עם  כאשר 
fulvestrant (Faslodex) הוא 500 מ"ג בימים 1,15,29 

ולאחר מכן פעם בחודש.
נשים לפני או לקראת מנופאוזה, אשר מטופלות 	 

בתשלובת fulvestrant+palbociclib, צריכות לקבל 
LHRH לדכא פעילות  זריקות אגוניסט  במקביל 

שחלתית.

תרשים 1: תיאור השילוב התרופתי של Ibrance עם טיפול 

אנדוקריני

https://www.pfizerpro.com/product/ibrance

גולד, נוי
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רעילות 	  קיימת  כאשר  נדרשת  מינון  התאמת 

.grade 3 המטולוגית ו/או רעילות אחרת מעל
במחקרי PALOMA נמצא גם, שגיל המטופל, מינו 	 

ומשקל גופו – לא היו משתנים בעלי השפעה קלינית 
.palbociclib-משמעותית בעקבות החשיפה ל

שימוש בקשישים: לא נצפו שינויים בבטיחות בזמן 	 

נטילת התרופה, או ביעילות של התרופה בקרב 
אוכלוסיה זו, לעומת האוכלוסיה הצעירה יותר.

ליקוי כבדי: בהתבסס על ניתוח נתונים פרמקוקינטיים 	 

קל  כבדי  ליקוי  כי  נמצא   ,PALOMA במחקרי 
 total Bil irubin ≤ULN, AST>ULN or total (
Bilirubun≥1.0-1.5, any AST( לא הושפע מנטילת 

.palbociclib
PALOMA נמצא כי ליקוי 	  ליקוי כלייתי: במחקרי 

כלייתי קל עד בינוני, כלומר פינוי קריאטינין שנע 
בין 30mL/min עד 90mL/min - לא הושפע מנטילת 

.palbociclib
פגיעה בעובר: על נשים בגיל הפוריות שנוטלות 	 

palbociclib להשתמש באמצעי מניעה במהלך 
3 שבועות לאחר סיום הטיפול  הטיפול ולפחות 
בתרופה. ההמלצה היא לא להניק במהלך הטיפול 

ולפחות 3 שבועות לאחר סיום הטיפול בתרופה.
התרופה עוברת מטבוליזם בכבד. 	 
זמן מחצית חיים של 29 שעות.	 

אינטראקציה בין תרופתית

CYP3A אשר עלולים . 1 יש להימנע ממעכבי אנזים 
)לדוגמא:  Ibrance בפלסמה,  להגביר רמות של 
 Antibiotics: clarithromycin; Antidepressants:
 nefazodone; Antifufungals: itraconazole; Antivirals:

.)ritonavir; Grapefruit
אם לא ניתן להימנע משימוש בתרופות אלה, יש 	 

להפחית מינון Ibrance ל-75 מ"ג פעם ביום.
Ibrance מפסיקים את 	  ב- בזמן הטיפול  אם 

התרופה המעכבת CYP3A – יש להעלות מינון 
5-3 מחציות חיים של מעכב  Ibrance לאחר 

.CYP3A
CYP3A שעלולים . 2 יש להימנע משימוש במזרזי 

)לדוגמה:  בפלסמה   Ibrance רמות  להעלות 
 Antibiotics: rifampin; Anticovulsants: phenytoin,
 carbamazepine; Antidepressants: St. John`s Wort;

.)Androgen-receptor inhibitors:enzalutamide
מינון של סובסטרטים של CYP3A יצטרכו להינתן . 3

במינון מופחת, מכיוון ש-Ibrance מגבירה את הריכוז 
 Antimigraine ergot derivative: שלהם )לדוגמא: 

 ergotamine, dihydroergotamine; Antiparasitic:
 pimozide; Immunosuppressant/antitumor:
 cyclosporine, everolimus, sirolimus; Opioid:

.)alfentanil, fentanyl; Sedative: midazolam

תופעות לוואי
האנזימים CDK4/6 פעילים בתאי סרטן ובתאים בריאים. 
העיכוב שלהם בתאים הבריאים גורם לתופעות לוואי. 
תופעות הלוואי השכיחות ביותר עליהן דווח בשלושת 

מחקרי PALOMA היו: נויטרופניה, אנמיה, תשישות, בחילה 

וזיהומים, בעיקר בדרכי נשימה עליונות. תופעות הלוואי 

השכיחות המופיעות מעל 10%, מוצגות בטבלה 1.
נויטרופניה היתה תופעת הלוואי השכיחה ביותר במחקרים: 

PALOMA-2 (80%), PALOMA-3 (83%). נויטרופניה 
Grade ≥3 דווחה בכ-65% מקרב מטופלות מחקרים 
אלו. הנויטרופניה נמשכה בממוצע כשבוע והופיעה 
כשבועיים לאחר תחילת הטיפול. חום נויטרופני דווח 
בקרב 1% מהמטופלות, עם מקרה אחד של מוות במחקר 

 .PALOMA-2
מנגנון הנויטרופניה הקשור לטיפול ב-Ibrance שונה 

מנויטרופניה המופיעה לאחר מתן כימותרפיה. מקורה 
G1, אך התא נשאר  בעצירה של חלוקת התא בשלב 
פונקציונלי ולא נהרס, כולל במח העצם. לעומת זאת, 
בנויטרופניה שמקורה בכימותרפיה יש נזק ל-DNA והרס 
של תאים גם במח העצם, לכן ההתאוששות ממנה ארוכה 

 .)Finn et al., 2014; Hu et al., 2016(
הנויטרופניה הקשורה לטיפול ב-Ibrance לא תמיד 
קשורה לחום וזיהום, היא נוטה לעבור מאליה ומאופיינת 
בהתאוששות מהירה. לכן, הטיפול בנויטרופניה יהיה על ידי 
דחיית הטיפול או הורדת מינון Ibrance, גם כשהנוטרופניה 

.(Finn et al., 2014) grade 3-4 מוגדרת
יש להדריך מטופלות לדווח באופן מיידי על סימפטומים 
של דיכוי מח עצם וזיהום, כגון: חום גבוה, צמרמורות, 

סחרחורת, קוצר נשימה, נטיה לדמם ולשטפי דם.

ניטור ספירת דם נדרש: 

לפני תחילת הטיפול	 
בתחילת כל מחזור טיפול	 
בכל יום 14 של שני מחזורי הטיפול הראשונים	 
אם ביום 14 נצפתה נויטרופניה בדרגה 3 – יש לחזור 	 

על הספירה ביום 21
לפי הצורך והקליניקה.	 

במחקרים  נמוכה  בשכיחות  נצפה  ריאתי  תסחיף 

PALOMA-2 (1%) PALOMA-1 (5%) בקבוצות המחקר, 
ואף מקרה בקבוצות שקבלו פלסבו. יש לעקוב אחר 

סימנים ותסמינים לתסחיף ריאתי.
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טבלה 1: תופעות לוואי שכיחות )מעל 10%( בכל שלב חומרה, שנצפו במחקרי PALOMA פאזה 3
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