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 שכיחות התופעה

פגיעה באיכות חיים המשפיעה על מכלול הבטי החיים . 

מהמטופלים המקבלים טיפול כימי %50-60 -שכיחות התופעה  . 

10-40% - מותנות 

ניתנת למניעה באמצעות טיפול על פי הנחיות מקצועיות. 
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What do the patients say? 
Rank 1983 1996 1997 1999 2004 

1 Vomiting Nausea Nausea Nausea Fatigue 

2 Nausea Constantly 
Tired 

Hair Loss Hair Loss Nausea 

3 Hair Loss Hair Loss Vomiting Constantly 
Tired 

Sleep 
Disturbances 

4 Thought of 
Treatment 

Effect on  
Family 

Constantly 
Tired 

Vomiting Weight Loss 

5 Length of  
Treatment 

Vomiting Having to have an 
injection 

Taste 
Changes 

Hair Loss 

Ref Coates et al 
1983 

Griffin et al 
1996 

de Boer-Dennert 
et al, 1997 

Lindley et al, 
1999 

Hofman et al, 
2004 



Oncologists’ and Oncology Nurses’ 

Estimates of Patients’ CINV vs Patients’ 
Experience 

 

: הנחה שגויה במרפאה עמוסה  

...אז זה בטח לא חשוב, זההחולה לא מזכיר את אם   

 

HEC 

  Grunberg et al, 2004 Liau et al, 2005 Majem et al, 2011 

  AV AN DV DN AV AN DV DN AV AN DV DN 

Oncologists, 
oncology 
nurses 

17% 34% 22% 39% 41% 44% 53% 61% 9.4%P  
9.0%NP 

12.5%P  
3.9%NP 

11.4%P  
9.1%NP 

17.5%P  
13.5%NP 

Patients 12% 33% 50% 60% 21% 43% 60% 64% 2.4%P  
0%NP 

14.3%P  
26.7%NP 

7.1%N  
40%NP 

14.3%P  
44.7%NP 

MEC 

Oncologists, 
oncology 
nurses 

13% 24% 15% 24% 36.1% 39.1% 39.2% 43.5% 3.5% 6.6% 3.7% 5.6% 

Patients 13% 36.5% 28% 52% 18.5% 55.4% 55.4% 73.9% 0% 22.2% 22.2% 33.3% 

AV = acute vomiting; AN = acute nausea; CINV = chemotherapy-induced nausea and vomiting; DN = delayed nausea; DV = delayed vomiting; 

NP = non-cisplatin-containing regimen; P = cisplatin-containing regimen. 

From Liau CT,[55] Grunberg SM, et al,[56] and Majem M, et al.[57] 

הערכת רופאים ואחיות אונקולוגים לגבי שיעור הבחילות  

 .והקאות של המטופלים שלהם אינה תואמת את דיווחי החולים



 השפעה על איכות חיים

אחת מתופעות הלוואי המפחידות ביותר לחולים 

נפשיים וחברתיים, בהיבטים פיזיים -פוגעות באיכות חיי המטופל. 

פגיעה באיכות החיים אינדבידואלית . קיימת שונות בין מטופל למשנהו  
 :ומושפעת מ

 אין אונים, דאגה, חרדה –עצמת התגובה הרגשית 

מידת השינוי שחל בתפקוד היומיומי 

מידת הפגיעה בפעילויות חשובות 

(שתייה מופחתת מעלה רעילות ציקלופוספאמיד)מידת העצמת סימפטומים אחרים 

   בחילה מדווחת על ידי חולים כתופעת לוואי המפריעה ביותר של טיפול
 כימי

 



המשך -השפעה על איכות חיים   

תוצאות אפשריות של פגיעה באיכות החיים 

הענות שלילית של המטופל לטיפול 

הפרת האיזון המטבולי 

פגיעה ביכולת המטופל לתפקוד וטיפול עצמי 

הפרעות שינה 

אנורקסיה 

  נזק לושט 

התייבשות 

עיכוב או הפרעה במתן טיפול כימי 

 

 



 הגדרות

בחילה - Nausea    

שלא בהכרח , להקיא המיידיתחושה מודעת של הצורך      
בחילה מתרחשת בתיווך מערכת העצבים . מסתיימת בהקאה

  מלווה.הצרברליהאוטונומית ומערבת את הקורטקס 
,  חיוורון, סחרחורת, זיעה קרה, טכיקרדיהבסימפטומים כמו 

 .חולשה,ריור

  

 כשעולה.מדוכאתהקיבה רפויה והפרשת חומצה מהקיבה       
חומציות בקיבה כתוצאה מכיווץ המעיים הדקים והגעת בסיס  

 ורעלים לקיבה

       (retrograde giant constraction  ) מתרחשת
 הקאה

 



המשך -הגדרות   

 רצון להקיא– Retching 

המערבות את הסרעפת ואת  וריטמיות ספסמטיותתנועות     
, נשלטות על ידי מרכז הנשימה בגזע המח. שרירי הבטן

  כיווץ.ההקאהזהו השלב הראשון של . הסמוך למרכז ההקאה
הלוחץ  , הסרעפת ושרירי הבטן גורם ללחץ חיובי בגרון ובבטן

 .על תכולת הקיבה

 הקאה– Vomiting 

 .פליטת תוכן הקיבה דרך הפה 

 .מנגנון ההקאה נועד להגן על הגוף מפני חומרים רעילים 

 

 



 רמה אמטוגנית של כימוטראפיה

 גורם הסיכון העיקרי לקביעת רמת הCINV 

 

חלוקה לארבע קבוצות על פי רמה המטוגנית 

   90%גבוהה         

    30-90%בינונית   

   10-30%נמוכה 

  10%מינימאלית מתחת ל    

 ללא טיפול מניעתי  CINV   המספרים מייצגים את אחוז החולים שיסבלו מ

 

 :גורמי סיכון נוספים

 דרך מתן ומשך מתן,מינון. 

 

 

   

 



Chemotherapy Risk Examples 

High > 90% 
Cisplatin, streptozocin, carmustine, 
dacarbazine, Antrazyclin/cyclophosphamid 
based regimen 

Moderate 30−90% 
Carboplatin, cyclophosphamide, doxorubicin, 
ifosfamide, oxaliplatin, irinotecan, 
alemtuzumab, azacitidine, bendamustine 

Low 10−30% 
Etoposide, gemcitabine, 5-FU, docetaxel, 
paclitaxel, cetuximab, catumaxomab, 
panitumumab 

Minimal < 10% Vinca alkaloids, bleomycin, bevacizumab 

Emetogenic Potential: i.v. Agents 

-  Aapro M, et al. MASCC/ESMO Antiemetic Guideline, version 1.1 2016. Available at: http://www.mascc.org/ 
- Basch E, et al. J Clin Oncol 2011;29:4189–98.  
- Hesketh PJ, et al. J Clin Oncol 2016;34:381–6. Available at: www.asco.org/guidelines/antiemetics 



Emetic risk groups – single 
IV Agents 



Emetic risk groups – single 
IV Agents 



Emetic risk groups – single 
IV Agents 



 HIGH 
Hexamethylmelamine 

Procarbazine 

 MODERATE 
Bosutinib 

Ceritinib  

Crizotinib 

Cyclophosphamide 

Imatinib 

Temozolomide 

Vinorelbine 

 

 LOW 

Afatinib 

Axatinib 

Capecitabine 

Dabrafenib 

Dasatinib 

Everolimus 

Etoposide 

Fludarabine 

Ibrutinib 

Idelalisib 

Lapatinib 

Lenalidomide 

Olaparib 

Nilotinib 

Pazopanib 

Ponatinib 

Regorafenib 

Sunitinib 

Tegafur Uracil 

Thalidomide 

Vandetanib 

Vorinostat 

 

 MINIMAL 

Chlorambucil 

Erlotinib 

Gefitinib 

Hydroxyurea 

Melphalan 

Methotrexate 

L-Phenylalanine mustard 

Pomalidomide 

Ruxolitinib 

Sorafenib 

6-Thioguanine 

Vemurafenib 

Vismodegib 

 

Emetogenic Potential: oral Agents 

Aapro M, et al. MASCC/ESMO Antiemetic Guideline, version 1.1 2016 . Available at: http://www.mascc.org/ 



  CINVסיווג 

 חריפות– Acute 

 .השעות מתחילת מתן הכימותראפיה  24מתרחשות במהלך      

,  משטר טיפולי, מינון, עצמתה תלויה במידת האמטוגניות של התרופה    

 מידת הטיפול האנטיאמטי שניתן 

 סרוטונין -מנגנון עיקרי    

. 

        

 



 CINVסיווג 

 מאוחרות– Delayed 

 שעות למספר ימים לאחר תחילת הטיפול הכימי   24מופיעות בין     

  substance P –מנגנון משתתף     

      מותנותAnticipatory   

על ידי " מתעוררת "הקאה / מתרחשות בחולים בהם הבחילה      
חרדה משני להיסטוריה של התנסות שלילית  /מחשבה/מראה/ריח/טעם

 . קלאסית התנייה–בטיפול קודם 

, שליטה קשה. לקראת הטיפול הבא, ובדרך כלל, לפני מתן טיפול כימי      
 .10-44%: שכיחות. שנים מספר שעות עד ימים ולעיתים –משך זמן 

       

 



 גורמי סיכון הקשורים בחולה 

קבוצות סיכון מוגבר לפיתוח בחילה והקאה 

     נשים צעירות בתקופת הפוריות –מין 

     50חולים מתחת גיל  –גיל 

    ניסיון קודם בטיפול כימי 

    חולים הסובלים מחרדה או תחושת דחק 

    חולים שמצבם הכללי ירוד 

    חולים עם מחלה מתקדמת 

    חולות עם היסטוריה של הקאות קשות בהריון 

    מחלת הנסיעה 

 

 



המשך -גורמי סיכון הקשורים בחולה   

קבוצות סיכון מופחת לפתח בחילות והקאות 

חולים המעשנים או צורכים אלכוהול 

 50חולים שגילם מעל  –גיל 

       



 סיבות נוספות הגורמות לבחילה והקאות

 
חסימת מעיים שלמה או חלקית 

חוסר תפקוד האוזן הפנימית 

גרורות מוחיות 

היפרגליקמיה, היפרקלצמיה:הפרה באיזון אלקטרוליטים ,

 .אורמיה,היפונתרמיה 

טיפול תרופתי כמו אנטיביוטיקה. 

מותנות, חרדה-סוציאליות-סיבות פסיכו. 



ותמיד לומדים זאת  , אנשים אחרים אינם רק אחרים אלא גם שונים"

 "במחיר חוויה מכאיבה
 "הנערים מרחוב פאל"פרנץ מולנר מתוך הספר 



 CINVפתופיזיולוגיה של 

הנוצרות במסלולים שונים  , מאמץ להקיא והקאה הן שלוש תופעות שונות, בחילה

 .ועלולות להופיע בנפרד או להתקיים כרצף

הקאה היא תוצאה של מנגנון מורכב המחייב תיאום בין המסרים הרבים המגיעים מהמח 

 .וממערכת העיכול ולא כל מנגנוני ההקאה מובנים במלואם

 מרכז  ההקאה מתרחשת כתוצאה מגירוי של קבוצת עצבים בגזע המוח הנקראת

 :  מרכז ההקאה מקבל אותות ממגוון מקורות. Vomiting center–ההקאה 

 .הווגוסהמעצבבים את האברים הפנימיים באמצעות עצב  ויסראליםעצבים       

       Chemoreceptor Triger Zone  

  Vestibular Apparatus–מרכז שיווי המשקל באוזן הפנימית        

        higher cortical centers 

 

 



CINVפתופיזיולוגיה של  המשך -   

 לאפיגאסטריוםוקרינה  לכימותראפיהתפקיד מרכזי בבחילות והקאות הנלוות  הואגוסלעצב 
 .חסימה והרחבת מעי,

 5המפרישים סרוטונין מסוג  אנטרוכרומאפיןמתן טיפול אונקולוגי גורם לגירוי תאיHT3 
(5-hydroxytryptamide .) הווגוסהסרוטונין נקשר לרצפטורים הנמצאים על פני   

עשוי לעבור ישירות   המסר.ההקאהבקיר המעי וכך מועבר מסר עצבי המפעיל את מנגנון 
 . CTZ -או באמצעות ה  VCל

5 -הרצפטורים העיקריים שמעורבים בתגובת ההקאה הם לHT3 רצפטורים  . ודופאמין
,  היסטמין. קורטיקוסטרואידים, אצטילכוליןנוספים שמעורבים בהקאה כוללים  עיצביים

 .הם ממוקמים במרכז ההקאה ושיווי משקל במח. קאנביואיד, נאורוקינן, אופיאטים

CTZ (Chemoreceptor Trigger Zone )  אזור עשיר בכלי דם הנמצא בחדר
ולכן רגיש לחומרים הנמצאים בדם   BBBי "אינו מוגבל ע. הרביעי סמוך למרכז ההקאה

מושפע . שונים לנוירוטרנזמיטוריםקיימים בו רצפטורים (. רעלים, תרופות) CNSובנוזל ה
לכן תפקיד חשוב   .טעם ומשפיע על תנועתיות מערכת העיכול שינוי,מאכילהבנוסף 

 .בבחילות והקאות ממגוון גורמים

    



 CINVשל  אתיולוגיה

 :האמטימרכיבי הרפלקס 

 שמעצבבים את המעי הדק   ויסראליםסיבי עצבים 1.

 מרכז ההקאה2.

.3CTZ 





 .5HT3 Receptor antמנגנון פעולת 



Emetic reflex 

GABA 

Histamine 

Endorphins 

Acetylcholine 

Dopamine / 
D2 RAs 

Serotonin / 
5-HT3 RAs 

Cannabinoids 

Neurotransmitters and Antiemetics 

Substance P / 

NK1 RAs 

D2, dopamine; GABA, gamma-aminobutyric acid; NK, neurokinin; Ras, receptor antagonists, 5-HT3: 5-hydroxytryptamine3  

Metoclopramide 

Haloperidol Dolasetron 

Granisetron 

Ondansetron 

Palonosetron 

Tropisetron 

and others 

Aprepitant 

Netupitant 

Rolapitant 

Gralla RJ, et al. J Clin Oncol. 1999;17(9):2971-2994. Grunberg SM, et al. N Engl J Med. 1993;329(24):1790-1796. Hesketh PJ. Support 

Care Cancer. 2001;9(5):350-354. 



  Adapted from: Grunberg S, et al. NEJM. 1993;329:1790-1796. 

Physiology of  

Chemotherapy-Induced Emesis 



0 1 2 3 4-5 

יכולת   אין בחילה

הזנה  

 מספקת

ירידה  

משמעותית  

ב יכולת  

 הזנה  

ללא 

יכולת  

 הזנה  

ללא יכולת  

 הזנה ושתייה

 אין הקאה

 

אפיזודה   1

 שעות 24

2-5  

אפיזודות ב 

 שעות 24

6-10  

אפיזודות 

  24ב 

,  שעות

נזקק  

 לנוזלים

  10יותר מ 

  24אפיזודות ב 

דרושה  , שעות

הזנה  

 פרהאנטרלית

 אומדן בחילה והקאות



Key Milestones in Antiemetic Treatment 

1960 1970 1980 1990 2000 2002 2004 

Phenothiazines: first agents to 
demonstrate antiemetic effect 

High-dose metoclopramide 
shown to enhance antiemetic 
effect 

Combination therapy: addition of  
a corticosteroid shown to 
improve antiemetic response 

First clinical studies of 5-HT3 
antagonists 

Introduction of 5-HT3 antagonists 
into clinical practice for CINV 

New class of drug: NK-1 
antagonists in clinical 
development for CINV 

Aprepitant: March 2003 

Palonosetron: July 2003 

 

 

 

 

 

 

 

 



 הגישה הטיפולית המשולבת

 Serotonin Antagonists–חוסמי סרוטונין 

 

  .חריפות  CINVדור ראשון של תרופות מקבוצה זאת יעיל במניעת 

 בויסראלהנמצאים   5HT3תכשירים אלה נקשרים לרצפטורים מסוג 
שעות  24-למשך כ CTZ – ובשבמערכת העיכול  אפרנט ובווגוס

 .  וחוסמים את המסר להקאה מלהגיע למרכז ההקאה

 :  התכשירים הנמצאים בשימוש נרחב בארץ הם

 :דור ראשון

Ondansetron(Zofran),Granisetron(Kytril),    

 :דור שני

Palonosetron 

 

 

 

 



PALONOSETRON 

 5דור שני שלHT3RA 

5לרצפטור  100פי  אפיניHT3 

 שעות 40-זמן מחצית חיים ארוך יותר 

 ג במתן תוך ורידי"מ 0.25מתן חד פעמי של 

 בעל יעילות זהה פומיקיים בעולם גם במתן. 

הוכח במחקרים שיעיל יותר  ) אמנדכקו ראשון ללא  MECהמלצה לתת ב

 (לבחילות והקאות מאוחרות

מאושר כטיפול יחיד בmec  וכשילוב בhec 

מאושר לילדים מגיל חודש 

 



Palonosetron has a Longer Plasma Half-life  and a Higher Binding 
Affinity to 5-HT3 Receptors 

5-HT3 Antagonist t1/2 (h) 

Palonosetron 40.0 

Ondansetron 4.0 

Dolasetron 7.3 

Granisetron 9.0 

Tropisetron 8.0 

1. Constenla M. Ann Pharmacother 2004;38:1683. 2. Grunberg, SM and Koeller, JM . Exp Opin Pharmacotherapy (2003); 4 (12): 2297-2303; 3. Siddiqui, MAA and 

Scott, LJ. Drugs (2004); 64 (10): 1125-1132; 4. Tonini, G, Vincenzi, B and Santini, D. Exp Opin Drug Metab Toxicology (2005); 1 (1): 143-149.    

    

 

> Plasma t½ of palonosetron is ~4-10 times 

longer  than granisetron or ondansetron 

 

 

5-HT3 Antagonist 

 

 

Binding Affinity (pKi) 

Palonosetron  10.45 

Ondansetron 8.39 

Granisetron 8.91 

Dolasetron 7.60 

Tropisetron 

 

8.70 

> In particular, palonosetron is: 

> 30-fold more potent than granisetron 

> 100-fold more potent than ondansetron 



המשך -הגישה הטיפולית המשולבת   

תופעות לוואי 

 דקות 10–יותר במתן מהיר של פחות מ  - 40%–כאב ראש 

 יותר במתן מתמשך,עקב האטת תנועתיות המעי- 3-20%–עצירות 

 20% –סחרחורת 

 10-40ישנוניות % 

 .השפעה קרדיווסקולרית, חרדה, שלשול, רעד, חולשה: פחות שכיחות

 

יש הבדל ביעילות ובתופעות לוואי אצל חולים שונים. 

 

יעילות מתן דרך הפה שווה למתן דרך הוריד 

 
 

 



  

 חוסמי דופאמיןDopamin Antagonists 

 הלידול,  פנרגן, מותיליום, פראמין:כולל

-שנמצאים באזור ה  Dopamin – D2 נקשרים לרצפטור מסוג
Posterma  וחוסמים מעבר גירוי למרכז ההקאה.  

 .  מאוחרות CINVיעיל במניעה של 

 CINVבהנחיות מקצועיות עדכניות פראמין מוצע כאלטרנטיבה לטיפול ב
 .וסטרואידים  5HT3עם כשלון טיפול של 

נקשרות לרצטפורים נוספים(H1 ,а1 5, אדרנרגיHT3 ,5HT4  ,כולינרגים )–
 .מגביר יעילות וכן תופעות לוואי

 המשך -הגישה הטיפולית המשולבת 



המשך -הגישה הטיפולית המשולבת   

 
 (:האלידול, פראמין)תופעות לוואי 

EPS –Extra Pyramidal Syndrom –,ביטויים: 

 akathisia –ואליום: טיפול .אי שקט פסיכומוטורי 

Dystonia-(מעורר חרדה-רפיון עד קוצר נשימה)–היסטאמין אנטי:טיפול 

 עצירות, פה יבש-כולינרגיותתופעות אנטי(H1) 

סדציה, אורטוסטאזיס, סחרחורת(а1) 

 שיהוקים, בפנים אודם,ראשכאב ,ישנוניות. 

מתאים בשילוב עם תרופות אחרות, סדציהגורם פחות  הלידול. 

חזקה   אפיניות, סדציהגורם  – פנרגןа1  , פחות יעיל לטיפול בהקאה
 EPS. מטיפול כימי אך פחות גורם 



המשך -הגישה הטיפולית המשולבת   

CORTICOSTEROIDS 

 תפקיד חשוב במניעהCINV  מחלה מתקדמת, אחרי ניתוחים, חריפות ומאוחרות. 

בשלב התקופה החריפה בעלי השפעה פריפארית ומרכזית  .מנגנון פעולה ידוע חלקית
 .לגורמים אמטוגנים ומניעת שחרור סרוטונין, מ"על ידי הקטנת חדירות נימים במע

בשלב הבא פועלים על ידי הקטנת חדירות תאי רירית מער עיכול פגועים לבריחת       
 .גורמים אמטוגנים לדם

 

המלצה של הנחיות מקצועיות  : 

מניעה בשלב החריף לטיפול כימי ברמה אמטוגנית נמוכה בינונית וגבוהה. 

 מניעה בשלב המאוחר לרמה אמטוגנית גבוהה בשילובaprepitant 

Aprepitant מעלה רמת דקסמטזון לכן יש להוריד מינון שלו  . 



המשך -הגישה הטיפולית המשולבת   

תופעות לוואי: 

צריבה באזור פריאנאלי( דקות 10-פחות מ) במתן מהיר. 

הפרעה בשינה, עירות 

אי שקט 

הגברת תאבון 

העלאת תחושת רווחה. 

 



 המשך -הגישה הטיפולית המשולבת 

Benzodiazepines 

   GABA2כנראה נקשרים לרצפטורים, מנגנון פעולה אינו ידוע

 .מ "במע

ומאפשרים לתת  CINVמפחיתים חרדה ועצבנות שקיימת סביב  

ניתנים בשילוב עם טיפול . מנות קטנות יותר של אנטיאמטיקה

הינה תרופה יעילה ביותר לטיפול בבחילות  Lorivan. אחר

 .והקאה

 .יש לשלב בטיפול בבחילות והקאות מותנות ומתפרצות

 (נמוך, בינוני, גבוה)ניתן לשלב בכל דרגות הטיפול

 



 המשך –הגישה הטיפולית המשולבת 

 :1NKחוסמי רצפטור 

 EMEND ( apprepitant) 

 חריף ומאוחר CINVניתנת במתן פומי למניעה של 

  :מנגנון פעולה

 במרכז ההקאה בגזע המח ובמערכת neurokinin-1 -חוסמת את פעילות הרצפטור

ועל ידי כך נחסם האות המוחי המעורר לבחילה  Substance Pהעיכול המופעל על ידי 
 .והקאה

 

 הנחיות מקצועיות

 5HT3רמה אמטוגנית גבוהה ואחרי כשלון טיפול ברמה אמטוגנית בינונית בשילוב עם 

 .ימים  3ודקסקורט בפרוטוקול ל 

  :תופעות לוואי

 ,10%שלשול , 10%עצירות , 11%שיהוק , 13%בחילה ,  18%-חולשה

 .10%חוסר תאבון  

 

 



NK1 RECEPTORS 

נמצאים ב 1רצפטורים לנאורוקיניןCNS  וכן פריפארית. 

 תפקיד חשוב בעיקר בשלב מאוחר שלCINV 

Substance P הינו כימיקאל טבעי שניקשר לרצפטור זה 

Substance P גורם להקאה דרך קשירה לרצפטור לNK1 במח 

Aprepitant חוסם רצפטורים אלה. 

 



 
 

בשילוב   HEC-מניעת בחילות והקאות מוקדמות ומאוחרות המתלוות ל:התוויה 

 (MASCC, ASCO, NCCNחלק מהנחיות מקצועיות של ) ודקסמטזון 5HT3RAעם

 אם היו בעיות אחרי מחזור ראשון 2במחזור   mecבארץ ובאוסטרליה מאושר במתן ל

 עם הענות נמוכהחולים , ילדים, בטיפול בחולים שלא יכולים לבלועיתרונות. 

 :דרך מתן

 חצי שעה לפני התחלת הטיפול הכימי, דקות 20-30מתן תוך ורידי חד פעמי למשך 

 יש לתת רק בתמיסתsaline 0.9%  . 

 קיטרילאו  זופרן דקסמטזוןניתן לתת באותה שקית בשילוב עם- (S.Sun 2013) 

 פלונסטרוןאסור לתת ביחד עם. 

מסיסות נמוכה מאד במים 

 

 

 

Fosaprepitant 



לבין   Fosaprepitantהשואה בין

aprepitant 
יעילות שווה בין מתן דרך  

במחקר  לפומיהוריד   

double blind   2247של 

  ציספלאטיןחולים שקיבלו 

ג למטר  "מ 70במינון גבוה מ

.בריבוע   

(Grunberg Onco 2011) 
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NETU: netupitant; NK1: neurokinin-1; RA: receptor antagonist ; PK: pharmacokinetics h: hours; pKi: the negative logarithm to base 10 of the 
equilibrium dissociation constant; Cmax: maximum plasma concentration 
* the first agent available in the NK1 receptor antagonist drug class (Navari RM. Drugs. 2013;73:249–262) 
1. Lorusso V et al. Future Oncol. 2014 Oct 31:1-13; 2. Emend® (aprepitant) prescribing information, 2008; 3. Rizzi A et al. Peptides. 2012;37:86–
97; 4. Spinelli T et al. J Clin Pharmacol. 2014 Jan;54(1):97-108.  

 

 
Netupitant: 
Chemical structure and main features 

NETU 300 mg  Aprepitant 

Half-life (h) 961 9-132 

Binding Affinity (pKi)  9.03 high2 

90% Striatum 

Receptor Occupancy 

reached at Cmax 

YES4 YES2 

 Potent and selective NK1 RA 
 Competitively binds to and blocks activity of human substance P receptors which results 

in the prevention or alleviation of CINV 
 High binding affinity, long half-life  
 High and long-lasting (for up to 96 hours) brain receptor saturation after single oral dose 



Recommended NK1 RA Dosing 

Acute emesis Delayed emesis 

150 mg IV, once on the day of 
chemotherapy 

Aprepitant 

Fosaprepitant  

125 mg orally, once on the 
day of chemotherapy 

80 mg orally, once daily for the 2 days 
after chemotherapy 

(only if used on Day 1) 

“NE 
  PA” 

* Combined in one capsule 

300 mg/ 0,5 mg netupitant/ 
palonosetron orally, once on the 

day of chemotherapy* 

180 mg orally, once on the day of 
chemotherapy 

Rolapitant  



–טיפול בבחילות והקאות מתפרצות 

BREAKTHROUGH CINV 

מתרחשות למרות טיפול מניעתי אופטימאלי . 

  מתן מקביל של תרופות מקבוצות שונות כמו תרופה אנטגוניסטית

 .לוריון,הלידול, סטרואידים,בנזודיאזפינים ,( פראמין)לדופאמין

מתן מסביב לשעון דרך הוריד 

שמירה על איזון אלקטרוליטים, מתן נוזלים בהתאם לצורך 

5שינוי סוג הHT3 אנטגוניסט 

Cannabinoid   אנטיאמטימאושר לחולים שלא הגיבו לטיפול 

 .שמרני

שלילת גורמים שאינם קשורים לטיפול הכימי. 



Classes of Antiemetic Agents and Their Primary Roles in the 

Prevention and Treatment of CINV 

 

Class (Drugs) Target /MOA Primary Role in CINV 

5-HT3 receptor antagonists 
(dolasetron/ondansetron/granisetron/palon

osetron) 

Blocks binding of serotonin Acute CINV (day 1) 
Delayed CINV (days 2-

5): palonosetron only 

NK1 receptor antagonists 
(aprepitant/fosaprepitant) 

Blocks binding of 
substance P 

Delayed 

Dopamine antagonists 
•Phenothiazines 
(prochlorperazineb) 
•Substituted benzamides 

(eg, metoclopramidea) 
•Butyrophenones 
(eg, haloperidola) 

Blocks binding of 
dopamine 

Breakthrough 

Corticosteroids (eg, dexamethasone) Unknown Acutea and delayeda 

Benzodiazepines (eg, lorazepam) Unknown Anticipatorya, 
breakthrougha 

Thienobenzodiazepine (eg, olanzapine) Targets multiple receptors 
including dopamine and 
serotonin 

Acutea, delayeda, 
breakthrougha 



Antiemetic Agents 
Class Drug examples Mode of action Predominant efficacy 

acute delayed 

5-HT3 rec.- antagonists 
ondansetron, granisetron, 
tropisetron,   
palonosetron, “PA” 

5-HT3 receptor 
++ 
++ 

(+) 
+ 

NK1 rec.-antagonists 
Aprepitant, fosaprepitant, “NE”, 
rolapitant 

NK1 receptor + ++ 

Steroids Dexamethasone Multiple + + 

Benzamides Metoclopramide DA D2 /5HT3 receptor (+) (+) 

Benzodiazepines GABA-chloride channel complex 
GABA-chloride channel 
complex 

(+) (+) 

Classical Neuroleptics Haloperidol Mainly  D2 receptor (+) (+) 

Atypical neuroleptics Olanzapine Multiple receptors* + + 

Cannabinoids Dronabinol, nabilone CB1-Receptor Agonism, 
(CB2-Receptor) 

(+) (+) 

Antihistamines Diphenhydramine, hydroxyzine 
Muscarinic/ cholinergic 
receptor 

- - 

Ginger Ginger At least: 5-HT3 receptor (+) (+) 

*(D1, D2, D3, D4), serotonergic (5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3, 5-HT6), adrenergic (á1), histaminergic, (H1), and muscarinic (m1, m2, m3, m4) 



 

 התערבויות לא תרופתיות

 .קיימות דרכים שאינן תרופתיות לטיפול בבחילה והקאות

 .מגדילות תחושת שליטה עצמית ואפקט אנטיאמטי

 .מומלץ בבחילות והקאות מותנות

הרפיה בשילוב דמיון מודרך: התערבות התנהגותית ,

 היפנוזה אסורה לאחיות. ביופידבאק, היפנוזה

אקופנטורה 

 לא חם, תיבול עדין, מזון דל שומן–תזונה. 

גינגר 

 



 הנחיות מקצועיות

 מספקות המלצות טיפוליות על סמך נתונים מחקריים עדכניים

 לטיפול אנטיאמטי אופטימאלי

 הסיווג מקביל לחלוקה על פי רמה אמטוגנית ומתעדכן כל

מכיל הנחיות הכוללות את כל משך התקופה שהחולה  . הזמן

 .CINVבסיכון ל

 יש חשיבות לישומן בשטח על מנת לשפר את איכות חיי חולי

 .הסרטן



Antiemetic Guidelines 

www.nccn.org www.asco.org www.mascc.org 

2016 2016 (focused update) 2016 

MASCC: Multinational Association of Supportive Care in Cancer 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.oncologia.org.ve/costos_doc/ASCO(web).jpg&imgrefurl=http://www.oncologia.org.ve/costos_doc/&h=283&w=201&sz=93&hl=de&start=45&tbnid=Fox9yRg09h2GbM:&tbnh=114&tbnw=81&prev=/images?q=asco&start=40&ndsp=20&svnum=10&hl=de&lr=&sa=N
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://nccn.cmeport.com/images/logo.gif&imgrefurl=http://nccn.cmeport.com/&h=104&w=228&sz=4&hl=de&start=86&tbnid=CU7Ckbn7z2K-RM:&tbnh=49&tbnw=108&prev=/images?q=nccn&start=80&ndsp=20&svnum=10&hl=de&lr=&sa=N
http://www.esmo.org/home.html
http://images.google.de/imgres?imgurl=http://www.sygeplejersken.dk/dsr/upload/MASCC.gif&imgrefurl=http://www.dsr.dk/msite/text.asp?id=60&TextID=1901&h=70&w=143&sz=7&hl=de&start=20&tbnid=U2jrIyMnR43f4M:&tbnh=46&tbnw=94&prev=/images?q=mascc&svnum=10&hl=de&lr=&sa=G


NCCN Guidelines 

http://images.google.de/imgres?imgurl=http://nccn.cmeport.com/images/logo.gif&imgrefurl=http://nccn.cmeport.com/&h=104&w=228&sz=4&hl=de&start=86&tbnid=CU7Ckbn7z2K-RM:&tbnh=49&tbnw=108&prev=/images?q=nccn&start=80&ndsp=20&svnum=10&hl=de&lr=&sa=N


NCCN Guidelines, v.1. 2016 
Recommendations for the Control of CINV 

NCCN: National Comprehensive Cancer Network; 5HT3RA: 5-hydroxytryptamine 3 serotonin receptor antagonist; DEX: dexamethasone; PALO: 
Palonosetron; AC, anthracycline-cyclophosphamide. 

Recommended 5-HT3 RAs: Palonosetron, Granisetron, Ondasetron, Dolasetron. 
Recommended single agents NK1 RAs: Aprepitant, Fosaprepitant, Rolapitant. 
* Aprepitant if Aprepitant administered on day 1 
+ for selected patients with additional risk factors or who have failed previous therapy with 5-HT3 antagonist plus steroid 

NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology; Version 1.2016. Available at: www.nccn.org. 



55 

ASCO  2016 : Recommendations for 
the Control of CINV 

Table 5: Recommendations for the Control of CINV 

Emetic risk group Risk (% pts) Acute prevention Delayed prevention 

High and AC combinations >90% 
- 5-HT3 RA  + DEX + NK1 RAs 

- NEPA + DEX   

- DEX + NK1 RA* 

- DEX 

Moderate 30-90% PALO + DEX DEX 

Low 10-30% DEX No preventive measures 

Minimal <10% No routine prophylaxis No preventive measures 

5HT3RA: 5-hydroxytryptamine 3 serotonin receptor antagonist; DEX: dexamethasone; PALO: Palonosetron; AC, anthracycline-cyclophosphamide; NK1RA: neurokinin-1 receptor antagonist. 

Basch E, et al. J Clin Oncol 2011;29(31):4189-98. 
Hesketh PJ, et al. J Clin Oncol 2016;34:381–6. Available at: www.asco.org/guidelines/antiemetics 

 For patients receiving multiday chemotherapy, clinicians must first determine the emetic risk of the 
agent(s) included in the regimen.  

 Patients should receive the agent of the highest therapeutic index daily during chemotherapy and 
for 2 days thereafter.  

 Patients can also be offered the granisetron transdermal patch that delivers therapy over multiple 
days rather than taking a serotonin antagonist daily. 

* when aprepitant administered on day 1. 



ASCO  2016 , focused 

update 
 High emetogenic chemotherapy: three-drug combination of an NK1 receptor 

antagonist, a 5-HT3 receptor antagonist, and dexamethasone. The oral 
combination of netupitant and palonosetron (NEPA) plus dexamethasone is 
an additional treatment option in this setting. 

 The preferred 5-HT3 receptor antagonist for patients who receive moderately 
emetogenic chemotherapy regimens is palonosetron; antiemetic treatment 
includes that agent combined with a corticosteroid. 

 

Hesketh PJ, et al. J Clin Oncol 2016;34:381–6. Available at: www.asco.org/guidelines/antiemetics 



פלונסטרון הינו התרופה  , ACלא זמין ל NK1ANאם רצפטור : הערה*

 .המועדפת 





5HT3 DEX APR 

5HT3 DEX APR 

PALO DEX 

DEX 

+ + 

+ + 

+ 

AGENT ROUTE ANTIEMETICS 

Ondansetron 
IV 8 mg or 0.15 mg/Kg 

Oral 16 mg* 

Granisetron 
IV 1 mg or 0.01 mg/Kg 

Oral 2 mg (or 1 mg**) 

Dolasetron Oral 100 mg*** 

Tropisetron 
IV 5 mg 

Oral 5 mg 

Palonosetron 
IV 0.25 mg 

Oral 0.5 mg 

Recommended Doses of Serotonin Receptor 

(5-HT3) Antagonists for Acute Emesis 

*   Randomized studies have tested the 8 mg twice daily schedule 

** The 1 mg dose preferred by some panelists  

*** Oral dosing recommended rather than IV due to potential QT interval prolongation 



Recommended Corticosteroid* (dexamethasone) 

Dosing 

DEXAMETHASONE Dose and Schedule 

High Risk 

 - Acute Emesis 
20 mg once 

(12 mg when used with aprepitant or 

fosaprepitant)** 

 - Delayed Emesis 
8 mg bid for 3 - 4 days 

(8 mg once daily when used with aprepitant 

or fosaprepitant) 

Moderate Risk 

 - Acute Emesis 8 mg once 

 - Delayed Emesis 
8 mg daily for 2 - 3 days 

(many panelists give the dose as 4 mg bid) 

Low Risk  - Acute Emesis 4 - 8 mg once 

*  While corticosteroids other than dexamethasone are effective antiemetics, the dose and schedule of dexamethasone 

coupled with its wide availability in various dose forms established it as the guideline agent of choice 
  

** The 12 mg dose of dexamethasone is the only one tested with aprepitant in large randomized trials 



Recommended NK1 Receptor Antagonist Dosing* 

APREPITANT and 

FOSAPREPITANT** 
Dose and Schedule 

- Acute Emesis 

Aprepitant: 125 mg orally, once on 

the day of chemotherapy 

 - or -  

Fosaprepitant: 115 mg IV, once on 

the day of chemotherapy 

- Delayed Emesis 
Aprepitant 80 mg orally, once daily 

for the 2 days after chemotherapy 

*   As of this update, Aprepitant and Fosaprepitant are the only approved antiemetic NK1 antagonists. 
 

**  Fosaprepitant is an intravenously administered pro-drug of aprepitant.  In the countries in which  
     fosaprepitant is available, it is indicated to replace the first day of oral aprepitant (125 mg) only.  If  

     either aprepitant or fosaprepitant is used on the day of chemotherapy, it should be followed on    
     each of the next two days by oral aprepitant 80 mg daily.   

 

     Fosaprepitant was approved on its similar pharmacokinetic profile (Lasseter et al. J Clin Pharm. 47, 

     834 - 840; 2007) when tested against aprepitant, not by comparative antiemetic clinical trials.     



 מאוחרותהגישה הטובה ביותר לטפל בבחילות והקאות מותנות הוא מניעה של בחילות והקאות 

 

 במקום הערכה מחדש  , עם תחילת הטיפול, היעיל ביותר לטיפול הכימי הניתן  האנטיאמטישימוש בטיפול

 .של התגובה לטיפול עם טיפול יעיל פחות

 

כלליתהרפית שרירים , היפנוזה, דמיון מודרך: טיפול לא תרופתי 

 

 (יעילות יורדת ככל שהטיפול הכימי נמשך) בנזודאזפינים –טיפול תרופתי 

 קווים מנחים לטיפול בבחילות והקאות מותנות



 קווים מנחים לטיפול

 

 העוברים השתלת מח עצםחולים 

5HT3 receptor antagonist+dexamethazone 

Emend-  מתןיש לשקול 

 

טיפול כימי של מספר ימים  

 של הטיפול באותו יום ויומיים מסיום הטיפול אמטוגניתעל פי רמה 

 במתןcisp 5ימים שילוב 5לHT3+DEXA+EMEND   ׁ(ASCO) 

 

 

 



 קווים מנחים לטיפול

 

 אופטימאליתאו הקאה למרות מניעה בחילה 

 

מחלות נוספות טיפול  , מצב המחלה, הערכה חוזרת של הסיכון להקאה

 תרופתי

 

 הנבחר האנטיאמטילטיפול  האמדןוידוא התאמה בין 

 

 לשקול הוספתlorazepam/ מתמשך במינון גבוה   פראמיןהחלפה של מתן

 5HT3 receptor/DRAב

 



The Four Emetic Risk Groups in Radiation  
 

RISK LEVEL* AREA OF TREATMENT 

HIGH TBI,  Total nodal irradiation 

MODERATE Upper abdomen, UBI, HBI 

LOW 
Cranium, craniospinal,  

H & N, lower thorax region, pelvis  

MINIMAL Extremities, breast  

TBI: total body irradiation, HBI: half body irradiation, UBI: upper body irradiation  

*in concomitant radiochemotherapy the antiemetic prophylaxis is according to the chemotherapy-related  

antiemetic guidelines of the corresponding risk category, unless the risk of emesis is higher with 

radiotherapy than chemotherapy 



 בחילה והקאה כתוצאה מקרינה

 
 שני הגורמים העיקריים משפיעים על הפוטנציאל האמטוגני 

. הם מינון ואזור מוקרן  

 

 מלווים , מעי דק -וקרינה לאזור הבטן, שטח קרינה גדול
.בסיכון גדול יותר  

 

   67% –היארעות בתופעה ככלל 

 

 אפשרות   P.O 5HT3 –חשיבות רבה בטיפול מניעתי 
.לתוספת סטרואידים בקרינה לבטן עליונה  



 קווים מנחים לטיפול בחולים המקבלים קרינה

 

 גבוהה ברמה קרינה   

 5ht3 antagonist +dexamethazone 

  קרינה ברמה בינונית

 5ht3 antagonist - +/ dexamethazone 

 נמוכהקרינה ברמה   

  5ht3 antagonistמניעה או הצלה עם 

  קרינה ברמה מינימאלית

 או   DRAהצלה עם  5ht3 antagonist 

 

 אלא אם הרמה , תקבע על ידי הטיפול הכימי האמטוגניתהרמה  כמוקרינתיבטיפול 
.של הקרינה גבוהה יותר האמטוגנית  

 

 



MASCCהנחיות מקצועיות  ו  NSSN 

  שוני

Olanzipine מהווה אלטרנטיבה ל   (fos)aprepitant   
MECל -ו  HEC אם ניתן   palonosetron מבוסס על .)
(מחקר אחד קטן שמראה שליטה דומה בבחילה והקאה  

 

Olanzipine שחוסמת  אנטיפסיכוטיתהינה תרופה  
,  דופאמינרגים, אדרנרגיםאלפה   בינהםרצפטורים רבים 

ו מוסאקרינים  5-HT 

MASCCעל פי  ניתן כתרופת הצלה    

 

 



בחילות והקאות מאוחרות מותנות  

 ומתפרצות

 

 

 

 

טיפול על פי הנחיות מקצועיות לא גורם להשגת שליטה מוחלטת אצל כל החולים 

תרופות חדשות:palonosetron   ,NK1 RA    הורידו שיעור בחילות והקאות

 .מאוחרות

אין המלצות ברורות לחולים שחווים אותם למרות טיפול אופטימאלי. 

 יש לשקול שימוש בתרופה עם מכניזם אחר כמוolanzapine 



 בחילה

 בחילה במניעת יעיל פחות nk1ו   5ht3 לרצפטורי אנטגוניסטי תרופתי טיפול

 הבאים במחזורים להקאה להוביל יכולה מטופלת לא אם ,רב סבל גורמת ,שכיחה בחילה

 olanzapine - אחרונות שנים 5ב דרך פריצת

 



 טיפול כימי של מספר ימים

חפיפה בין השלב האקוטי למאוחר 

רמות משתנות של גורמים אמטוגנים 

 רוב המחקרים עלCISP של מספר ימים דג:CISP ימים מתן   5ל

PALONESRTRON  וסטרואידים בD1,3,5. 

 מיעוט מחקרים בטיפול כימיNC  ,VP16+CISP של מספר ימים. 

לתת אמנד ביום הראשון של הטיפול על פי רמה אמטית -המלצות קיימות. 

 אין הוכחה חד  , 3יש הוכחות שניתן לתת אמנד מעבר ליום  –בטיחותית

 .משמעית לשיפור ביעילות



 CINVחידושים בטיפול ב
AKYNZEO –NEPA   הינה טיפול תרופתי  פומי חדש המשלב בקפסולה אחת

 Palonosetron 0.5mgו neutopitant 300mg -שני מרכיבים פעילים

  . 

מרכיבי התרופה: 

Palonosetron החוסם את הרצפטור  , הינו דור חדש של אנטגוניסט לסרוטונין

אפיניות  , שעות 40: לתרופה זו מחצית חיים ארוכה יותר. 5HT3לסרטונין מסוג   

 .יעילות לבחילות והקאות מאוחרות.  5HT3גבוהה יותר לרצפטור 

 Netupitant -  הינה חוסם רצפטורNK1 לתרופה זו זמן מחצית חיים  . במח

מתרופה חוסמות  ,  NK1שעות ואפיניות גבוהה יותר לרצפטור   96-ארוך יותר 

גם היא מדכאת מסלול פירוק  , בדומה להן(.  Aprepitant)אחרות NK1רצפטור 

יש חשיבות בהפחתת מינון  , ולכן בטיפול בה CYP3A4 -רעלים ותרופות בכבד

 .    50%-הטיפול בסטרואידים בכ

  

 

 



AKYNZEO –NEPA 

   תרופה זאת הינה בעלת פעילות תראפויטית כפולה הניתנת במתן חד פעמי
 .חצי שעה לפני מתן הטיפול הכימי,לקורס טיפול 

התוויות: 

אושר (. MEC)ובינונית ( HEC)גבוהה  אמטוגניתברמה  -CINVלטיפול ב
בארץ  . 2015ובאירופה במאי  2014לטיפול בארצות הברית באוקטובר 

  .-HECב CINVהתרופה אושרה לטיפול ונמצאת בסל לשימוש לטיפול ב
הזמינות בארץ צפויה להיות  . dexamethasoneניתנת בשילוב עם 

 . 6/15ב

 הטיפול ביתרונות- akynzeo 

.  ימים 5המונעת בחילות והקאות למשך ,בעלת פעילות כפולה , מנה אחת
ממתן כל אחת   CINVולכן יעילה יותר במניעת  סינרגיסטילתרופה אפקט 

 מהתרופות בנפרד



 

 -CINVסיכום עקרונות הגישה לטיפול ב

  

מטרת הטיפול הינו מניעת התופעה 

הצמדות להנחיות מקצועיות 

מתן המינון הנמוך היעיל ביותר 

התאמת הטיפול לפרופיל החולה 

ביצוע אמדן מעקב ובקרה יומיים 

רמת יעילות גבוהה ונוח ופשוט  , טיפול יעיל בעל פרופיל בטיחותי גבוה
 .לשימוש

 



 תודה רבה על ההקשבה


