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 גב' מורגנשטרן הנכבדה, 

 
 

 תעדוף תרופות אונקולוגיות ע"י האגוד האונקולוגי: דוןהנ
 

 ,מקצועיים מורכב ובעל משמעות רבה למטופליםהאיגודים ה תרופות על ידיהתהליך דרוג 

 . ופאים המטפליםרכן גם לול

 

שאינה תרופה   FDA-האישר  ,לראשונה בתולדות האונקולוגיה המודרנית ,בשנה האחרונה

גנומית מחלות שונות בהן קיימת "חותמת" אימונית  15 -ל אלמחלה ספציפית אלמיועדת 

)מחקר  SCIENCE  2017 -אישור זה מבוסס על מאמר בהמנבאת את יעילות התרופה. 

שתפתח אפיקים אמיתית . אנו כאונקולוגים רואים בגילוי זה פריצת דרך מדעית (1-2פאזה 

דורג . על כן חיסכוןלבחולי סרטן ולבחירת טיפול מותאם אישית  ,חדשים במחלות נוספות

 .עליונהמידע זה בעדיפות 

 

להורמוני ר נמצאו תרופות יעילות בסרטן שד גרורתי שמבטא רצפטור לראשונה מזה עשו

מעכבי המצב השכיח ביותר בסרטן שד גרורתי. זהו למעשה  .HER2ללא ביטוי יתר של המין 

CDK 4/6 10התקדמות המחלה בכ התקופה ללא מאריכים את לי אבתוספת טיפול הורמונ -

 כימותרפי תוך שמירה עללת  טיפול לתחיעד הזמן משך את בהתאם מרחיקים וחודשים  12

  .מאד בתעדוף גבוהתרופות אלו  מסיבה זו דורגו גםהחולה.  ם טובה שלאיכות חיי

 

( לוקה בחסר. עבודה רב לאומית שבה שולב GBM)  Glioblastoma multiformeהטיפול ב 

 , הצליחה להראות יתרון בהישרדות במחלהTTFטיפול סטנדרטי  עם טיפול בשדה חשמלי 

 קשה זו. על כן דורגה גם כן בעדיפות גבוהה.
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בהעדר נתונים של מעקב  ושניה שניהראשונה/ חלק מהמלצותינו מבוססות על מחקרי פאזה 

ארוך טווח ממחקרי פאזה שלישית. עבור חלק מהטכנולוגיות, לא צפויות עבודות נוספת בשל 

  ראוי להשוואה. standard of careנדירותן או בשל העדר 

חלות "יתומות" קיים קושי רב לבצע מחקרים רחבי היקף, ולכן הן דורשות התייחסות במ

מיוחדת, ודורגו על כן גבוה ברשימה על אף שהמידע אינו מתבסס בהכרח על מחקרי פאזה 

III. 

 

תרופות של חברות שונות שנבדקות במקביל  class effect -עקרון נוסף היה להגדיר כ

עולה דומה ותוצאות דומות במחקרים הקליניים מאפשרים הכללה בהתוויות דומות. מנגנון פ

 של התרופות הללו בקבוצה. הכללה כזו תאפשר לועדת הסל דיון מול חברות הפארמה

לפרופיל תופעות  םלנסיונם או בהתא םולרופאים המטפלים בחירה בהתא בנושא המחיר

באופן זה תגדל התחרות בין  אנו תקווה כיו"אם אין קמח אין תורה",  הלואי שהמטופל חווה.

חברות התרופות, אשר תביא בעקבותיה להפחתת המחיר וממילא גם להגדלת מספר 

 הזכאים לקבלת התרופות החשובות המוגשות לסל. 

 

התאמה )למרבה הצער לא לכל התרופות החדשות יש מדד ביולוגי מנבא שיאפשר חיוט 

 .והעלות תחלואההנכון של הטיפול והקטנת  (אישית

 

לדירוג  אף הוא נדבך חשוב ויום יומי בעשיה הרפואית שלנו, זוכהאשר מהווה טיפול תומך, 

 .ברשימת האיגוד גבוה

 

זאת על מנת  ,ניתנות ללא תוספת עלותהן תרופות שדורגו גבוה ברשימה על אף ש ןישנ

 הרבה בהתוויה המבוקשת. ןחשיבותלהדגיש את 

 

מהוות מחלות הסרטן לאור העובדה שו ,תרופותהלסל  מיליון ש"ח 460של תוספת  רלאו

כלכלית על הרגשית והמעמסה בבהתחשב ו ,נדבך עיקרי בתמותה של אזרחי המדינה

לכל התרופות מימון ראוי מצא יבטוחים שיסמוכים ואנו  -כולה  והחברהמשפחתו החולה, 

 שדורגו על ידי האיגוד האונקולוגי.

 

 :דרוג התרופות מטעם האיגוד האונקולוגיהעבודה בהליך ת

 

החוגים: לראשי  רשימה הרלוונטיתהועברה ההמועמדות עם קבלת רשימת התרופות  .א

 ., סרקומה, ראש צוואר ומלנומהGU , GI, נקואונקולוגיהיג, ריאה, טיפול תומךשד, 

 

על פי טבלאות האיגוד וכן על פי את התרופות הרלוונטיות שו לדרג תבקהחוגים נ .ב

בהן  יעודיותיות קיימו ישיב חוגיםכל ה דיבות פרופ' נתן צ'רני(.א)ב  ESMOקריטריון 

.  כל הרופאים שנטלו חלק רוטוקולפ נרשםהוצגו הטיפולים המתאימים, נערך דיון ו

 לאו טופס גילוי נאות.יבהצבעה מ

 

סלומון את פרופ'  הכוללת מטעמועדה והאיגוד בובחר לצורך דירוג כלל התרופות,  .ג

וד"ר רוני  מןקטרינה שולר "ד, חובב נחושתןפרופ'  ד"ר הדסה גולדברג, )יו"ר(, שטמר

 .פרומר שפירא
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התרופות תיעדפה את  ו עדה עברה על כלל התרופות שהוגשו לסל התרופות,והו .ד

 .השונים החוגיםשל  שנבחרו בראש הרשימה

 

 : הועדההקריטריונים שהנחו את אלו  .ה

 

, Primary end-pointשל ה  HR-הצמת ודורגו בהתאם לע IIIפאזה  מחקרי  .1

שרדות יההיה  Primary end-point ה בהםעדיפות למחקרים מתן תוך 

   ובאיכות החיים. PFSשיפור משמעותי ב ו

השוואה בין מחלות קטלניות ומחלות בעלות אפשר ביצוע  HRהשימוש ב  .2

השוואה בערך המוחלט של התוספת  באמצעותו מתקבלתשכן  ,מהלך איטי

 התיחסנו גם לחודשיבמחלות בעלות פרוגנוזה גרועה  .PFSאו ב הישרדות ב

 הישרדות מוחלטים.

תנה עדיפות למחקרים י, נPFSהיה Primary end-point במחקרים בהם ה  .3

 חיים.האיכות ב או/ו הישרדותשהראו עדיפות סטטיסטית ב

בהתאם להנחיות משרד  חוגיםכל טכנולוגיה ע"י הקיבלה נבדקו הציונים ש .4

 .ESMOוכן על פי מדדי  הבריאות

נטיות הסטטיסטית והקלינית של ה נבדקה הרלוו  II-ו  Iפאזה במחקרים  .5

Primary endpoint נסקרו חוות הדעת של ,FDA ,EMA  ופרסומים

  כנסים אחרונים.מצגות ומתוך התבססות על חומר שפורסם רפואיים, 

של החוג הרלוונטי ותיעדוף תרופות אלו שיקף גם את שיקול הדעת של 

 ה.עדווה

הדרוג יהיה תקף רק   .FDAתרופות הנמצאות בשלבי דיון קרוב ב גם דורגו  .6

יתקבל שיתקיים בספטמבר   ESMOובכנס במידה  התרופה תאושר.במידה ו

 רשימת האיגוד בהתאם.תעודכן מידע חדש, 

 

תרופות ההמלצה  3-עדה תמימת דעים. בותרופות, הו שתיבכל ההמלצות מלבד 

 מבוססת על החלטת רוב חברי הועדה. 

 
 וד האונקולוגיתעדוף תרופות אונקולוגיות ע"י האג  .ו

 
 MSI HIGH ןבהממאירויות  15ל   CHECK POINTמעכב  .1

 

דרוג  רופהת
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

pembrolizumab 3 24 10 6 8 

FDA אישר לראשונה מתן מעכבי CHECK POINT (pembrolizumab)  כטיפול ל
 21% תגובה ו 53%נצפו  .MSI HIGHבהם היה  (FDAעל פי הנחיות ה ) ממאירויות 15

 .חודשים( 11תגובה מלאה, חציון הישדות ללא מחלה והשרדות בכלל טרם נצפה )מעל ל 
Dung T Lee,….Luis Diaz Sience 357, July 2017 
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2. CDK inhibitors  (palbociclib, ribociclib,abemociclib)   בשילוב
 ,ER-positive לאחר הבלות עם סרטן שד לטיפול בנשים letrozoleעם 

HER2-negative בקו טיפול ראשון במחלה הגרורתית 
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

  CDK 
inhibitors 

3 24 10 6 8 

 
שלילי, טיפול קו  HER2עם סרטן שד גרורתי, רצפטורים חיוביים ו  וחולים חולות

, ללא הבדל HR=0.488חודש,  20.2ל  10.2הראו עלייה מ  PFSראשון. תוצאות ה 
 .HR=0.813, p=0.42)חודש,  37.5לעומת  33.3משמעותי בתוחלת החיים )

, ניתן להתיחס לתרופות אלה FDAתאושר  CDK4/6במידה ותרופה נוספת מעכבת 
 .class effectכ 

Finn, Lancet oncology 2015, update 2016 Breast cancer research, 
 1748-3;375(18):1738. 2016 Nov N Engl J MedHortobagyi  

 
 

3. TTF (Tumor Treating Field – Optune)  לחולים עםGBM  ראשון קוו
 שטופלו בקרינה וטמודל ומצב תפקודי מתאים

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

TTF 3 24 10 6 8 

TTF   כטיפול אחזקה בחולים עםGBM  לא ם+ טמודל ומחלת שסיימו קרינה 
 .HR  0.64חודשים,  5התקדמה. יתרון בהישרדות של כ 

Neuro Oncol , 43 Stupp R….Ram Z-. 2015 Dec 15;314(23):2535JAMA
18 (suppl_6): 2016 

 

 
   pembrolizumabלקו שני סרטן שלפוחית השתן  check pointמעכבי  .4

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  דניקו
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Pembrolizumab 4 24 10 6 8 

 
 3 - השיג יתרון בהשרדות של כ pembrolizumabסרטן שלפוחית השתן קוו שני, ב

 .תמובהק סטטיסטי HR 0.73חודשים 
Bellmunt J, NEJM March 2017 

מהקבוצה הבאה   check point מטפל להחליט על מעכבהיש לאפשר לרופא הערה: 
  DURVALUMAB , NIVOLUMAB , AVELUMABללא תוספת עלות )בסל עם הכללתם 

 
5.   Cabozantinib  לטיפול בקוו שלישי של סרטן כליה 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

cabozantinib 
3rd line rcc 

 

3 24 10 6 8 

 
חודשים למול  4.9השיג יתרון של כ  בקו שלישי cabozantinibמתן  -  סרטן כליה

everolimus ,HR 0.66 תמובהק סטטיסטי. 
Choueiri TK, Lancet Oncology July 2016 
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 Merkel cell carcinoma  ( *classקו שני ל check pointמעכבי  .6

(effect  
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

 checkמעכבי 
point 

3 24 10 8 6 

 .רפיתכימולאחר כישלון קו ראשון   מחלה יתומה
 הגיבו לטיפול.  31%חולים השיגו הפוגה מלאה,  8 :חולים 88מחקר של  

Kaufman HLLancet Oncology, October 2016  ,Nghiem NEJM 2016.  
 
 

 bevacizumab (Avastin) -שחלות רגיש לפלטינוםסרטן  .7

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

 Bevacizumab 2-3 24 10 6 8 

נתן יתרון  bevacizumabסרטן שחלות בחולות מגיבות לפלטינום, תוספת של 
תוצאה זו אינה ). HR 0.82, P value 0.056חודשים,  4.9בהישרדות של 

בעקבות בדיקה מחדש:  התייחס לתוצאות לאחר תיקוןיש לאולי סיגניפיקנטית ולכן 
HR 0.823 p=0.0447) 

Coleman et al, Lancet Oncology July 2017 
 
 

8. Alectinib אה יסרטן ר NSCLC  עם מוטציה בALK- קוו ראשון 
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Alectinib 4 24 10 8 6 

שיפר באופן  crizotinibמול   alectinib, מתן ALKסרטן ראה עם מוטציה ב 
 ,מובהק סטטיסטי. בנוסף  HR 0.47 לא התקדמות מחלהמשמעותי השרדות ל

 טיפול זה הקטין שכיחות של גרורות מוחיות ותחלואה מהטיפול.
Peters S, NEJM August, 2017 

 
 

  V660Eעם מוטציה ב  אהיבסרטן ר Braf- Mekמעכבי  .9

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Dabrafenib 
and 
trametinib 

3 24 10 8 6 

 
 63%לשיעור תגובה של  , מתן הקומבינציה הביאE660Vאה עם מוטציה  יבסרטן ר

 חודשים. 12של כ  ומשך תגובה חציוני
Planchard D et al, Lancet Oncology July 2016. 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaufman%20HL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27592805
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 regorafenib/nivolumabקוו שני סרטן כבד ראשוני,  .11

 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 הלהתוי

 תעדוף מקובלות 

2nd line HCC 
regorafenib 

 

3 24 10 6 8 

Nivolumab 3 22 10 4 8 

 
  בסרטן כבד ראשוני לא קיים טיפול סטנדרטי.

Regorafenib במחקר פאזה ,III  הוכיחה יתרון בהישרדות למול פלסבו  
 .עם מובהקות סטטיסטית  HR 0.63שבועות  12בטיפול קוו שני של 

Bruix J et al, Lancet Oncology January 2017 
 

Nivolumab  במחקר פאזהII  שרדו מעל  שטופלו מהחולים 65% הראה ש
 . חודשים עם תחלואה מינימלית 9 - ל

El-Khoueiry AB et al, Lancet July 2017 
 

קו טיפול שני נבקש להכניס את בבכל הנוגע לסרטן כבד  )המלצת החוג:
 הסטיברגה לחולים אשר סבלו את הטיפול בנקסבר כפי שנבדק במחקר,

כך שיהיה קו טיפול  אופדיבו, לאפשר מתן ולחולים שלא מתאימים לסטיברגה
 י התרופות(תשני לכל חולה באחת מש

 
 

 naloxagolמונע עצירות   טיפול תומך .11
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Naloxagol NA  מקום
  ראשון
(22) 

   

 
סרטן מפתחים עצירות בשל מחלתם וכתוצאה מטיפולים תומכים.   יחול

 תופעת לוואי זו קשה ומכבידה מאוד על איכות חייהם של החולים.
Naloxagol גדלת פעילות מעיים בחולים עם עצירות.הוכיח יעילות בה 

MOVANTIK PI. 2. Chey WD et al.. N Engl J Med. 
2014;370:2387-2396 

 
 

12. nab-paclitaxel (Abraxane) 
 (KPS 70-80סרטן לבלב גרורתי קו ראשון בחולים במצב תפקודי בינוני )

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Abraxane+gemcitabine 2-3 24 10 6 8 

 
(, יקבלו שילוב של KPS 70-80חולי סרטן לבלב גרורתי במצב תפקודי בינוני )

 .אברקסן עם גמציטבין
 .HR 0.59חודשים,  3.3בתת קבוצה זו, שהוגדרה מראש, היה יתרון בהישרדות של 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=El-Khoueiry%20AB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28434648
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תוצע חלופה  0-2החוג מציע שלחולים עם סרטן לבלב גרורתי במצב תפקודי 
( או אברקסן גמזר עבור חולים במצב תפקודי טוב מצא בסלנ) folfirinoxשל 

 Von Hoff, NEJM 2013 ,Goldstein, JNCI 2015תפקוד בינוני(לאלו ב)
 
 

בחולות סרטן שד גרורתי עם רצפטורים הורמונלים   CDKמעכבי   .13
 (class effect)שלילי כקוו טיפולי שני  HER2חיוביים ו 

 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף בלות מקו

CDK4/6 
inibitors 2nd 
line 

 

4 24 10 6 8 

רנדומלי פרוספקטיבי בנשים עם סרטן שד גרורתי, רצפטורים   IIIמחקר פאזה  
שלילי, לאחר כישלון קו הורמונלי ראשון. נצפה יתרון בהישרדות ללא  HER2חיוביים, 

 ., מובהק סטטיסטיHR 0.46חודשים,  5התקדמות מחלה של כ 
 

Cristofanilli M  et all, Lancet Oncology April 2016 
Sledge et al, Journal of Clinical Oncology June 2017 

 
 

  Nivolumab  ישלון קו ראשוןסרטן קשקשי ממקור ראש צוואר לאחר כ .14
 (ללא תוספת עלות) *PDL1ל ללא תלות בצביעה 

 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Nivolumab 4-5 24 10 6 8 

 
 מתן ו ראשון, קכימותרפי טיפול על  עם גידול קשקשי של ראש צוואר שכשלו  חולים

nivolumab חודשים. לאור תוצאות  12ההישרדות שלהם לאחר  ייל את סיכויפהכ
תרופת המחקר. בנוסף את ביקורת הכה טובות, המחקר חייב לתת לחולים בזרוע 

 חיים.היתרון באיכות  נצפה
 

Harrington KJ et all, Lancet Oncology July 2017 
Ferris RL, NEJM November 2016 

  
 

  Lenvatinib + Everolimusקוו שלישי סרטן כליה גרורתי  .15
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Lenvatinib + 
Everolimus 

3-4 24 10 6 8 

 
 זרועות טיפול. שלושמחקר רנדומלי פאזה שניה עם 

שרדות ללא יהמעותי בהשיג יתרון מש lenvatinib + everolimusשלוב של 
 .HR 0.40חודשים,  7-כהתקדמות מחלה של 

Motzer RJ, Lancet Oncology November 2015, 2016 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cristofanilli%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26947331
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrington%20KJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28651929
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ללא ) ללא קשר לצביעה atezolizumabקוו שני,  NSCLCסרטן ראה  .16

 (תוספת עלות
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Atezolizumab 4-5 24 10 6 8 

 
נתן יתרון בהישרדות  atezolizumab, מתן NSCLCבחולים עם סרטן ראה גרורתי 

 HR 0.73חודשים  - 4של כ 

Rittmeyer et al Lancet 2017 
 

 
17.  Pembrolizumab*, pemetrexate, platinum  קוו ראשון סרטן ראה

 גרורתי
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף ת מקובלו

Pembrolizumab 
and 
pemetrexate 
based chemo 

2 24 10 6  8 

עשוי להגביר את יעילות הטיפול רפיה תכימושלוב של טיפול אימוני ביחד עם 
 (.IIוכן להשיג תגובה מהירה )מחקר פאזה 

חודשים ארוך יותר  3הישרדות ללא התקדמות מחלה לטיפול המחקרי היה כ 
 .HR 0.53מקבוצת הביקורת, 

 (ASCO 2017)עדכון 
 

 
  Regorafanib/ TASגרורתי קוו מתקדם  המעי גססרטן   .18

 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Regorafanib 

 
2 24 10 6 8 

TAS 2 21 7 6 8 

 

Hansjochen Wilke et al Lancet Oncol 2014 
 שבועות 8-נתן יתרון בהישרדות של כהגס, מעי הסרטן ל מחקר רנדומלי קו מתקדם,

  
MeEa  ate  eyaM 

מול פלסבו במחקר רנדומלי, החיות החציונית של החולים בקבוצת   regorafanibבין בהשוואה 

 .HR 0.77שבועות,  6-ביפול היתה ארוכה הט

Grothey A et al, Lancet January 2013 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grothey%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23177514
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בחולים  crizotinibקו מתקדם לאחר כישלון של  brigatinibאה יסרטן ר  .19
 ALKעם מוטציה ב 

 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Brigatinib 3 24 10 6 8 

 
הראה  brigatinib, מתן crizotinibפול עם אה שכשלו על טייבחולים עם סרטן ר

 חודשים ללא תחלואה משמעותית. 13וחיות חציונית של  53%תגובה ב 

Kim et al , Journal of Clinical Oncology 2017 

 
 

 pacitaxelעם  שילובב ramucirumabסרטן קיבה מתקדם,   .21
 

דרוג  תרופה
ESMO 

טכנולוגיה  ניקוד
 להתויה

 תעדוף מקובלות 

Ramucirumab 
and paclitaxel 

2 24 10 6 8 

 
 בהישרדות חודשים 2.2הראה יתרון של   IIIמחקר פרוספקטיבי רנדומלי פאזה 

 טקסול לבד,לחולים שטופלו בשלוב של רמוסירומב וטקסול )לא בסל להתוייה( למול 
HR  0.80 . 

Wilke, Lancet Oncology 2014 
 

 :(בקשה חוזרת) הערת סיום

בצורה מרוכזת את  לנובבקשה להעביר לקראת דיונים עתידיים אנו פונים למשרד הבריאות 

 המסמכים הבאים:

 .תיק ההגשה של כל טכנולוגיה. 1 

מכל החברות משרד הבריאות ידרוש  , אותהלגבי כל טכנולוגיה FDAשל  מסמך הסיכום .2

 .המגישות

 .ESMO ניקוד של כל התרופות על פי מדדי . 3

 

 
 בכבוד רב,
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