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 תעדוף תרופות אונקולוגיות ע"י האגוד האונקולוגי: הנדון
 

,למטפלים,למטופליםתהליךדרוגהתרופותעלידיהאיגודיםהמקצועייםמורכבובעלמשמעותרבה

.לקופותהחוליםולמשרדהבריאות



היינועדיםכאונקולוגים,להתפתחותוהתבססותשתימהפכותעיקריותבתחוםבשנההאחרונה

"רפואהמותאמתאישית"גנומית)בירורגנומיוטיפולספציפיבמקריםבהםנמצא–האונקולוגיה:האחת

כןעילותהרבהיותרורעילותהרבהפחותבהשוואהלכימותרפיה.תרופותשהינןי–אונקוגןברטיפול(

נוגדניםמעכביצ'קפוינטהמפעיליםאתמערכת–אימונותרפיה–השניהדורגמידעזהבעדיפותעליונה.

החיסוןשלהמטופללתקוףאתהגידול.בתחוםזה,מעברליעילותגבוההורעילותפחותהמשמעותית

מולכימותרפיה,אנוגםעדיםכיוםלמקריםשלרמיסיהמלאהבחלקמהמטופליםהגרורתיים,שבעבר

תחומיהאונקולוגיהובשלביםמוקדמיםיותרבמהלךלאהיובריריפוי.האימונותרפיהמתרחבתלרוב

המחלה.



תרופותאוהתוויותחדשותבתחוםהאונקולוגיהלסלהתרופות.רבותמביןהתרופות74השנההוגשו

שתועדפועלידיצוותהאונקולוגיםהינןמתחוםהטיפולהביולוגימכווןהמטרהאומתחוםהאימונותרפיה,

לכימותרפיהבסרטן pdl1המרשימיםביותר.לדוגמא,הוספתמעכביםהקליניישכןשםנצפוההישגים

ריאהעםתאיםקטנים,הובילהלשיפורבתוחלתהחייםשלהמטופליםלראשונהמזהשניעשורים

בסרטןמעיגס(BRAF)בנוסף,לראשונהטיפולביולוגימכווןמטרהשליליים.םועשרותמחקריםקליניי

המשפרהישרדותבהשוואהלכימותרפיה,עםפרופילרעילותמתוןבהרבה.



כלומרתרופהבעלתמנגנוןפעילותזההלתרופה–”me too drug“–חלקמהתרופותעומדותבהגדרת

.במקריםבהםהוגשולהתוויהזההלתרופהםאחרתשנמצאהיעילהותוצאותדומותבמחקריםרנדומליי

תבסלהתרופותהוספנותרופותאלובתחתיתהתעדוףכ"תרופותללאתוספתעלות".מאושר





,חלקמהמלצותינומבוססותעלמחקריפאזהראשונהושניהבהעדרנתוניםממחקריפאזהשלישית

בעיקרבהתוויותנדירותבהןלאצפוייםמחקריפאזהשלישיתבשלמיעוטמטופליםאובהינתןיעילותחד

.(PDGFR D842VעםמוטציהGISTמחקריםמוקדמים)לדוגמאבגידולימשמעיתב



הוגשוארבעטכנולוגיותרלבנטיותלאיגודהאונקולוגי)לאהתאפשרההתייחסותנולטכנולוגיותבילדים

אלוטכנולוגיותשיתועדפובצורההטובהביותרעלידי–לתחילתממוגרפייתסקרלוגםלאלהורדתהגי

הנגשתרפואהמותאמתאישיתברצוננולשיםדגשעלןביניה–החוגיםאונקולוגיהפדיאטריתוהדמיה(

בהעדרמחקריםהשוואתייםפרוספקטיביםמבוססתריצוףגנומיבגידוליםסולידים.למרותהיעדר

standard of careלוגיהזומומלצתכיוםעלידיהאיגודהאירופאילאונקולוגיה,טכנוראוילהשוואה

(ESMOבכלהגידוליםהסולידים,ובישראלקיימתבסלרקבסרטןריאה).מאחרובשורהשלגידולים

בדיקותגנומיותשונותומאחרוהמחירשלהריצוףהגנומיזההכיוםלביצוע3-4סולידיםהסלמכסהמעל

בדיקותגנומיותשונות,הוספנוהתוויהזוברשימת"ללאתוספתעלות".3-4



הסרטןהרבים,בראשרשימתגורמיהתמותהבארץובעולם,וגםבקרבמחלימימחלתהסרטןנמצאת

התחלואההחריפהוהכרוניתמשמעותית.מדוברבמגיפהעםהשלכותכלכליותעלהמטופל,משפחתו,

יימצאמימוןראוילכלהתרופותשדורגועלידיהאיגוד,לכןאנותקווהכיכולההישראליתוהחברה

האונקולוגי.



תהליךהעבודהבדרוגהתרופותמטעםהאיגודהאונקולוגי:



טיפולשד,החוגים:לראשירשימההרלוונטיתהועברהההמועמדותעםקבלתרשימתהתרופות.א
 .ומלנומה,סרקומהGI ,GU,גינקואונקולוגיה,ריאה,תומך

 

מדדימשרדהבריאותבטופסההנחיותתבקשולדרגאתהתרופותהרלוונטיותעלפיהחוגיםה.ב
)באדיבותפרופ'נתןצ'רני(.כלהחוגיםקיימוישיבותייעודיותבהן ESMOוכןעלפיקריטריון

הוצגוהטיפוליםהמתאימים,נערךדיוןונרשםפרוטוקול.כלהרופאיםשנטלוחלקבהצבעה
 מילאוטופסגילוינאות.

 

ד"ר)יו"ר(,ד"ראלונהזראתלצורךדירוגכללהתרופות,בחרהאיגודבוועדהמטעמוהכוללת.ג
 .ניריתירוםוד"ריונתןכהןר"ד,ד"רריטהטוקר,ובינובקרןר

 

התרופותשנבחרובראשתיעדפהאתהוועדהעברהעלכללהתרופותשהוגשולסלהתרופות,ו.ד
 .החוגיםהשוניםשלהרשימה

 

 :הועדההקריטריוניםשהנחואתאלו.ה
 

,תוךמתןPrimary end-pointשלהHR-צמתהודורגובהתאםלעIIIפאזהמחקרי .1
PFSהיההישרדותושיפורמשמעותיבPrimary end-pointעדיפותלמחקריםבהםה

 ובאיכותהחיים.
,אפשרביצועהשוואהביןמחלותקטלניותומחלותבעלותמהלךאיטיHRהשימושב .2

.PFSשכןבאמצעותומתקבלתהשוואהבערךהמוחלטשלהתוספתבהישרדותאוב
 נוזהגרועההתיחסנוגםלחודשיהישרדותמוחלטים.במחלותבעלותפרוג



נבדקוהציוניםשקיבלהכלטכנולוגיהע"יהחוגיםבהתאםלהנחיותמשרדהבריאותוכן .3
 .ESMOעלפימדדי

 Primaryנבדקההרלוונטיותהסטטיסטיתוהקליניתשלה II-ו Iפאזהבמחקרים .4
endpointנסקרוחוותהדעתשל,FDA,EMAתוךהתבססותעלרפואיים,ופרסומים

עדוףתרופותאלושיקףגםאתשיקולהדעתתכנסיםאחרונים.מצגותחומרשפורסםומ
 שלהחוגהרלוונטיושלהוועדה.

שיתקייםבספטמבר ESMO.במידהובכנסEMAאוFDAרקתרופותמאושרותדורגו .5
שימתהאיגודתעודכןרחדשיםורלבנטים,FDAאושיתקבלואישורייתקבלמידעחדש

 בהתאם.


 

 להן דירוג התרופות האונקולוגיות על ידי החוג האונקולוגי

 

 תועלת מקובלותחשיבות אינדיקציה שםמסחרי דירוג

1 Tecentriq 
+bevacizumab 

unresectable or metastatic HCC 
who have not received prior 
systemic therapy. 

1 1 1 

ESMO5בהשוואהלסורפניב, OSחודשיםב13שיפורשל:נימוקים

2 Keytruda Microsatellite Instability-High or 
Mismatch Repair Deficient 
Colorectal Carcinoma– 
 הרחבתהסלהקייםלקוראשון

1 1 1 

 ESMO4מולכימותרפיה,פחותתופעותלוואי. PFSחודשיםב8שיפורשלנימוקים:
לכלמטופליקולוןגרורתילפניקוראשוןMMRואMSI*מחייבבדיקת

3 Imfinzi Imfinzi in combination with 
etoposide and either carboplatin or 
cisplatin is indicated for the first line 
treatment of patients with 
extensive-stage small cell lung 
cancer. 

1 1 1 

 ESMO 4.שיפורבאיכותחיים.8%ב2y OSחודשיםושיפור3חציוניב OSשיפורנימוקים:
)נראהשהיעילותדומהויכולESMO3*הגשהדומהלטסנטריק/אטזוליזומאבבאותהאינדיקציהאך

להיכללגםבאותהאינדיקציהאםמשפרעלויות(

4 Braftovi in combination with cetuximab, is 
indicated for the treatment of 
metastatic colorectal cancer with 
BRAF V600E mutation after prior 
therapy. 

1 1 1 

 ESMOבהשוואהלכימותרפיהעםארביטוקס,HR=0.61חודשים3.4משפרהישרדותחציוניתנימוקים:
4 

מטופליקולוןגרורתיבמהלךהקוהראשוןלכל BRAF*מחייבבדיקת

5 Opdivo + 
Yervoy 

first-line treatment of adult patients 
with metastatic non-small cell lung 

1 1 1 



cancer (NSCLC), with no EGFR or 
ALK genomic tumor aberrations 

1%>PDL1  

 בחוליםעם 33% ל 22% מ-לעומתכימותרפיה10%שרדותבשלוששניםשליותרמינימוקים:שיפורה
PDL1 בחוליםעם 34% ל 15% מ,חיובי PDL1 שלילי,שיפורבאיכותחיים,ESMO 5 

שלילי PDL1חיובי,אךהתרופהמאדהועילהגםלקבוצתPDL1ל FDA*אישור

6 Bavencio Maintenance treatment of patients 
with locally advanced or metastatic 
urothelial carcinoma (UC) that has 
not progressed with first-line 
platinum-containing chemotherapy 

1 2 1 

.PFSחודשים(,יתרוןב14.3חודשיםלעומת21.4)חודשיםבהישרדותחציונית7שיפורשלנימוקים:
 ,ESMO4דירוג

7 Keytruda recurrent locally advanced or 
metastatic squamous cell 
carcinoma of the esophagus whose 
tumors express PD-L1 (CPS ≥10) 
as determined by a validated test, 
with disease progression after one 
or more prior lines of systemic 
therapy. 

   

חודשיםבהישרדותחציוניתבהשוואהלכימותרפיה,פחותתופעותלוואי.3.6שיפורשלנימוקים:
ESMO4.

 PDL1 CPS*מצריךבדיקת

8 Zejula Maintenance treatment of adult 
patients with advanced epithelial 
ovarian, fallopian tube, or primary 
peritoneal cancer who are in a 
complete or partial response to 
first-line platinum-based 
chemotherapy. 

HRDלמטופלות הרחבתהתויה

1 1 1 

)טיפול"משלים"(ESMO grade A,PFSחודשיםב12שיפורשלנימוקים:
MyriadשלHRD*צריךלהיכנסעםבדיקת

 שנים3*אותהאוכלוסייהכמואולפריב.מתןהתרופהל

8* Lynparza First-line Maintenance Treatment of 
Advanced Ovarian Cancer in 
Combination with 

BevacizumabLynparza is indicated 
in combination with bevacizumab 
for the maintenance treatment of 
adult patients with advanced 
epithelial ovarian, fallopian tube or 
primary peritoneal cancer who are 
in complete or partial response to 
first-line platinum-based 

1 1 1 



chemotherapy and whose cancer is 
associated with homologous 
recombination deficiency (HRD)  

)טיפול"משלים"(ESMO grade A,PFSחודשיםב12שיפורשלנימוקים:
HRD*צריךלהיכנסעםבדיקת

נירפריב,אותהתועלת,תרופהזואמורהלהינתןשנתייםביחדעםאבסטין.במידהכמוהאוכלוסיי*אותה
 class effect-והעלותזהה

9 Enhertu Treatment of adult patients with 
unresectable or metastatic HER2-
positive breast cancer who have 
received two or more prior anti-
HER2-based regimens in the 
metastatic setting. 

1 2 1 

זולאחרשניקויהגבוהמאדבאוכלוסיי-ORR=60%ללאזרועהשוואה,2נבדקבמחקרפאזהנימוקים:
ESMO3חודשים,דירוג14מעל,משךהתגובהTDM1טיפולכולל

10 Avyakit Treatment of adults with 
unresectable or metastatic 
gastrointestinal stromal tumor 
(GIST) harboring a platelet-derived 
growth factor receptor alpha 
(PDGFRA) exon 18 mutation, 
including PDGFRA D842V 

1 2 1 

מכללחוליהגיסטהגרורתי(,שמחלתםעמידה4%נימוקים:מדוברעלקבוצהזעירהשלמטופלים)
ללאזרועהשוואההראה2הזמיניםכיוםבסל.מחקרפאזהPDGFRוKITמלכתחילהלמעכבי

 1y PFSתגובהומשךתגובהארוךמאד)88%במטופליםגםבקוראשוןוגםבקויםמתקדמים
 Heinrich et al, ASCO 2020.81%היה

גרורתי GISTלכלהמטופליםעםKITPDGFR*מצריךבדיקהגנומיתל

11 Erleada Treatment of patients with 
metastatic castration sensitive 
prostate cancer (mCSPC). 

2 1 1 

,ESMO4חציוני.PFSחודשיםב20,שיפורשלמעל2yOSב9%נימוקים:שיפורשל
באותהאוכלוסיה–אנזלוטמיד–הגשהזההלתרופההבאה*
תרופהשדורשתמתןסטרואידיםלתקופהממושכת–אבירטרון–קיימתבסלתרופהלאינדיקציה*

תרופות2ורשומהרקלקבוצהשלחוליםעםנפחגדולשלמחלהגרורתית.כאןהשנהמוגשות
למטופליםעםנפחקטןוגםלנפחגדולשלמחלה.)אלראדהואנזלוטמיד(לנוכחיתרוןמובהקבשרידהגם

.היתרוןנוסף,התרופותלאדורשותמתןסטרואידים

11* Xtandi Treatment of adult men with 
metastatic hormone-sensitive 
prostate cancer (mHSPC) in 
combination with androgen 
deprivation therapy. 

2 1 1 

 ESMO4,דירוג3yPFSב27%,שיפורשל3yOSב8%שיפורשלנימוקים:
 יהיבאותהאוכלוס–לראדה–*הגשהזההלתרופההבאה

12 Stivarga Treatment of adult patients with 
hepatocellular carcinoma (HCC) 
who have been previously treated 

1 1 1 



with sorafenib. 

 ESMO4חודשיםבהישרדותחציוניתמולפלסבו,3נימוקים:שיפורשל

13 Lynparza treatment of adult patients with 
deleterious or suspected 
deleterious germline or somatic 
homologous recombination repair 
(HRR) gene-mutated metastatic 
castration-resistant prostate cancer 
(mCRPC) who have progressed 
following prior treatment with 
enzalutamide or abiraterone. 

   

 ESMO3חודשיםבהישרדותחציונית.3.4נימוקים:שיפורשל
)A,אולםעדכהפורסמותוצאותמובהקותלמטופליםבקוהורטHRR*ההגשהלסללכלאוכלוסיית*
,BRCAהיאבמטופליםעםמוטצייתהמרביתת.נכוןלמידעהיוםהתועל(ATMולמוטצייתBRCA1/2ל

והאיגודממליץלהגבילהטיפוללאוכלוסייהבלבד.
 BRCA1/2*מחייבבדיקת

14 Tabrecta Treatment of patients with 
metastatic non small cell lung 
cancer (NSCLC) with a 
mesenchymal-epithelial transition 
(MET) exon 14 skipping mutation. 

1 2 1 

(.מחקרלאNSCLCמחולי3%אוכלוסייהמצומצמתשלמטופליםעםמוטציהברתטיפול)כנימוקים:
50%חודשים(ובקויםמתקדמים)כ14תגובה,משךתגובה68%השוואתיבדקהתרופהכקוראשון)

.ESMO3חודשים(,7תגובה,משךתגובה
Housain et al ASCO 2020 

15 Padcev Treatment of adult patients with locally 
advanced or metastatic urothelial 
cancer (mUC) who have previously 
received PD-1 or PD-L1 inhibitor, and 
a platinum-containing chemotherapy in 
the neoadjuvant/adjuvant, locally 
advanced or metastatic setting. 

1 2 1 

חודשים,לאקייםכיוםקו7תגובה,משךהתגובה44%–נימוקים:במחקרפאזהשניהלאהשוואתי
 ESMO2בסרטןכיסהשתן.3טיפול

16* Lynparza 
Zejula 

Rubraca 

Maintenance treatment of adult 
patients with platinum-sensitive 
relapsed high-grade epithelial ovarian, 
fallopian tube, or primary peritoneal 
cancer who are in response (complete 
response or partial response) to 
platinum-based chemotherapy. 

 

1 1 1 

class effectבקושני, BRCAנימוקים:הרחבתהתויהנוכחיתגםלנשיםללאמוטציהב
2yPFS20%חודשים,וכ3פלסבושלכמולPFSשיפורבbrcawtשלושתהתרופותהראובאוכלוסייתה

 ESMO4כלומראפקטממושך.

17 Abraxane Abraxane in combination with 
gemcitabine is indicated for the 

1 1 1 



first-line treatment of adult patients 
with metastatic adenocarcinoma of 
the pancreas.  

 ESMO2נימוקים:שיפורשלחודשייםבהישרדותחציוניתמולגמזרלבד,
( KPS>70החוגמציעלאשרהתרופהרקבמטופליםעםמצבתפקודיירוד)*

18 Piqray Indicated in postmenopausal women, 
and men, with hormone receptor (HR) 
positive, human epidermal growth 
factor receptor 2 (HER2) negative, 
advanced breast cancer with a 
PIK3CA mutation in combination with 
fulvestrant after disease progression 
following an endocrine based regimen. 

2 2 1 

ESMO3חציונימולטיפולהורמונלילבד,PFSחודשיםב5נימוקים:שיפורשלכ
 PIK3CA*מחייבבדיקהגנומית

19 Lynparza Maintenance treatment of adult 
patients with deleterious or suspected 
deleterious gBRCAm metastatic 
pancreatic adenocarcinoma whose 
disease has not progressed on at least 
16 weeks of a first-line platinum-based 
chemotherapy regimen. 

 

1.5 1 2 

 ESMO3חודשים,3.6יוניבצח PFSשיפורבנימוקים:
חולילבלבבקוהראשוןבכלBRCAמחייבבדיקת*

20 Tecentriq Tecentriq, in combination with 
zelboraf and cotellic, is indicated for 
the treatment of patients with BRAF 
V600 mutation-positive 
unresectable or metastatic 
melanoma 

   

7%ב2yOS,ומשפרTKIsחודשיםמולמשלב4.5בחציוניPFSנימוקים:משפר
ESMO 3 

21 Halaven Treatment of patients with locally 
advanced or metastatic breast 
cancer who havxfde progressed 
after at least one chemotherapeutic 
regimen for advanced disease.  
Prior therapy should have included 
an anthracycline and a taxane in 
either the adjuvant or metastatic 
setting  unless patients were not 
suitable for these treatments. 

 

1.5 1 2 

 ESMO2חודשיםמולכימותרפיותאחרות,3נימוקים:מאריךהישרדותחציוניתב

22 Tecentriq + 
Bevacizumab 

In patients with EGFR mutant or 
ALK-positive NSCLC, TECENTRIQ, 

   



in combination with bevacizumab, 
paclitaxel, and carboplatin, is 
indicated only after failure of 
appropriate targeted therapies. 

,המחקרכללאנליזהמתוכננתשלNSCLC WTמוגשללאתוספתעלותלכללאוכלוסיית:נימוקים
שיפורמשמעותיבהישרדות,באוכלוסיהזוהטיפולבקומבינציהעםALKו EGFRחוליםעםמוטציהב

ESMO3כימואימונואינובסלכיום,

23 Keytruda Treatment of patients with Bacillus 
Calmette-Guerin (BCG)-
unresponsive high risk, non-muscle 
invasive bladder cancer (NMIBC) 
with carcinoma-in-situ (CIS) with or 
without papillary tumors who are 
ineligible for, or have elected not to 
undergo cystectomy. 

   

מלאהמחקרעםזרועאחתבמטופליםשסרבואולאמתאימיםלכריתתכיסשתן,מראהתגובהנימוקים:
.להערכתנוהמעקבקצרמדיוהכללתהתרופהבסלעלולהלהטותאתהכף40%בכלקיטרודהוממושכת

רנדומליכךשיותרמטופליםיסרבולכריתתכיסשתן)הטיפולהסטנדרטיבסיטואציזו(ללאמחקר
 .ומעקבארוךיותר.לאעומדבדירוגאסמו

24 Rubraca Treatment of adult patients with 
deleterious BRCA mutation 
(germline and/or somatic)-
associated epithelial ovarian, 
fallopian tube, or primary peritoneal 
cancer who have been treated with 
two or more chemotherapies. 

3 1 1 

,ייתןמענהבחולותהבודדותESMO3חודשים9,ומשךתגובהבןORR54%נימוקים:טיפוליעילעם
ESMO3וטיפולראשוןאושני.קב PARPשלאקיבלומעכבBRCAנשאיות

25 XgevaPrevention of skeletal related 
events (pathological fracture, 
radiation to bone, spinal cord 
compression or surgery to bone) in 
adults with multiple myeloma and in 
adults with bone metastases from 
solid tumours 

2 1 2 

,מפחיתתופעותלוואיוביקוריםבאישפוזיום.20%בכSREנימוקים:יתרוןעלפניזומרהבמניעת
ESMOלאניתןלדרגלפי

טיפולישינייםלפניטיפוליקרינהלראשטיפולישיניים26
 כיסוי100%צוואר

   

נימוקים:לאחרהקרנותטיפולישינייםמסובכיםומורבידיםהרבהיותר,לכןישלהשלימםלפניתחילת
הטיפול,בנוסף,עבודותמראותשטיפולישינייםלפניקרינהלראשולצווארמפחיתיםאתהסיכוןלסיבוך

ONJ–מהקרנות

      

 

תוספתעלותאושלהערכתנוצריכותלהיכנסמשלבזהיפורטותרופותאוטכנולוגיותשהוגשולסלללא
 ללאתוספתעלות



1 Vitrakvi Vitrakvi as monotherapy is 
indicated for the treatment of adult 
and paediatric patients with solid 
tumours that display a Neurotrophic 
Tyrosine Receptor Kinase (NTRK) 
gene fusion, Who have a disease 
that is locally advanced, metastatic 
or where surgical resection is likely 
to result in severe morbidity, and 
 Who have no satisfactory•
treatment options 

   

35,ומשךתגובהמעלORR=75%הודגםtumor-agnosticנימוקים:איןמידערנדומליאךבמחקר
 חודשים.קיימתתרופהדומהלהתויה,ללרוטרקטיניבפרופילתופעותלוואישונה.

 Alunbrig ALUNBRIG is indicated for the2
treatment of adult patients with 
anaplastic lymphoma kinase (ALK)-
positive metastatic non-small cell 
lung cancer (NSCLC) as detected 
by an FDA-approved test. 

   

נימוקים:הרחבתהתויהלקוטיפולראשון.בסלכיוםאלקטיניבוקריזוטיניב.בריגטיניבנמצאיעיליותר
 לקוראשוןללאתוספתעלות.ועםחדירותמוחיתטובהיותר.להוספה3מקריזוטיניבבמחקרפאזה

 Nerlynx Advanced or Metastatic Breast3
Cancer -Nerlynx in combination 
with capecitabine is indicated for 
the treatment of adult patients with 
advanced or metastatic HER2-
positive breast cancer who have 
received two or more prior anti-
HER2 based regimens in the 
metastatic setting. 

   

נימוקים:בסללפטיניבבאותההאינדיקציה,לנרטיניביעילותדומהעםפרופילתופעותלוואישונה,
 להכללהללאתוספתעלות.

 Keytruda Treatment of adult and pediatric4
patients with recurrent locally 
advanced or metastatic Merkel cell 
carcinoma. 

   

ללאתוספתעלותהנימוקים:בסלכעתאבלומאב,להכללהבאותההתווי

 Keytruda Treatment of patients with recurrent5
or metastatic cutaneous squamous 
cell carcinoma (cSCC) that is not 
curable by surgery or radiation. 

   

נימוקים:בסלאופדיבו,להכללהבאותההתויהללאתוספתעלות

 Dostarlimab Dostarlimab is indicated as6
monotherapy for the treatment of 
adult patients with advanced or 
recurrent mismatch repair deficient 

   



(dMMR) / microsatellite instability 
high (MSI-H) endometrial cancer 
who have progressed on or 
following a platinum containing 
chemotherapy. 

 ללאתוספתעלותהנימוקים:בסלכעתקיטרודה,להוספהבאותההתווי

 Tecentriq TECENTRIQ, in combination with7
carboplatin and etoposide, is 
indicated for the first-line treatment 
of adult patients with extensive-
stage small cell lung cancer (ES-
SCLC). 

   

םמטופלים)מנגנון,ניתןלשקולהכללהשלאטזוליזומאבבאותבסלIMFINZIנימוקים:במידהונכלל
(QOLותוצאותדומות,אםכילאימפינזימעקבארוךיותרומידעלגבי

 Tecentriq Tecentriq, as single agent, is8
indicated for the first line treatment 
of adult patients with metastatic 
NSCLC whose tumors express PD-
L1 (PD-L1 stained >50% of tumor 
cells [TC] or PD-L1 stained tumor 
infilitrating immune cells [IC] 
covering > 10% of the tumor area), 
as determined by an approved test, 
and with no EGFR or ALK genomic 
tumor aberrations 

   

(.ניתןלהכליללאותהאוכלוסיהללאתוספת50%מעלPDL1)הנימוקים:בסלכעתקיטרודהבהתווי
עלות.

 Nubeqa or9
Xtandi 

treatment of adult men with non-
metastatic castration resistant 
prostate cancer (nmCRPC) who are 
at high risk of developing metastatic 
disease. 

   

 apalutamideהנימוקים:בסלבהתווי

 Tecentriq Tecentriq, in combination with10
bevacizumab, paclitaxel, and 
carboplatin, is indicated for the first-
line treatment of adult patients with 
metastatic non-squamous non-
small cell lung cancer (NSCLC). 

   

נימוקים:בסלבהתויהקומבינציהשלקיטרודהעםפלטינוםואלימטה,אםמתאפשרתוספת
,התוצאותדומות.טסנטריקואבסטיןללאתוספתעלותמשפראתהמבחר

רפואהמותאמת11
אישיתמבוססת
ריצוףגנומי

(NGS)

    גידוליםסולידיםבמבוגרים

האיגודממליץלהכלילאתהבדיקהבגידוליםבהםמאושרותבדיקותגנומיותאחרותבסלכלומרקיים



 BRCA(,סרטןלבלב)KRAS MSI BRAF NTRKסטןמעיגס)בונבדקים–לדוגמא–תקציבדומה
NTRK MSIכיסשתן)(,BRCA, NTRK, MSI(סרטןשדעםקולטניםשלילים,)BRCA, NTRK, 

MSI(,דרכימרה)אותםגנים(,ערמונית)אותםגנים(.
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