
הבסיס הפרמקולוגי שעומד מאחורי 
dosing

דר לי גולדשטיין

מנהלת היחידה לפרמקולוגיה קלינית

פנימית ג

מרכז רפואי העמק



Area Under the Curve (AUC)

מיצג את מידת החשיפה של הגוף לתרופה•

•Clearance:
(מושפעים גם מנפח השומן ומשקל הגוף)כבד /תפקודי כליה–

פרמקוגנטיותהשפעות –

השפעות סביבתיות–

ועוד–

•Volume of distribution
נפח השומן–

נפח הדם–

מידת הקישור לחלבונים–

של תרופהליפופיליות/תכונות הידרופיליות–

AUC=
𝐷𝑂𝑆𝐸

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
=

𝐷𝑂𝑆𝐸

𝐾𝑒𝑙 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛



Area Under the Curve (AUC)
Monoclonal antibody

•Clearance:

–Non Specific IgG elimination
•Reticuloendothelial system

–Target mediated clearance
•Internalization and degradation

•Affinity for target and target expression 

•Volume of distribution

בזרם הדם או בנוזל הבין תאי-נמוך–

AUC=
𝐷𝑂𝑆𝐸

𝐶𝑙𝑒𝑎𝑟𝑎𝑛𝑐𝑒
=

𝐷𝑂𝑆𝐸

𝐾𝑒𝑙 𝑥 𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛



Monoclonal Antibody Clearance

Hendrix et al. TheOncologist 2017;22:1212–1221



תרופה אידיאלית

ניתנת במינון  •

קבוע

טווח טיפולי רחב•

שינוי גדול בריכוז  •

בדם לא יוביל  

לשינוי בתגובה  

הקלינית



Monoclonal antibody

ברובם ניתנים במינון קבוע•

טווח טיפולי רחב•

פועל על מקום ספציפי ולכן הרעילות לאיברים אחרים  •

.  קטנה



ברמת  לווריאביליותגורמים אפשריים 

תרופה

Monoclonal antibody

–Target antigen expression

–Serum protein levels

–Disease status

–Age

–Body size

Small molecule

הרכב הגוף/הגוףמשקל –

כבד/ תפקודי כליה–

פרמקוגנטיותהשפעות –

השפעות סביבתיות–

אינטראקציות בין תרופתיות–

Body size explains a small portion only of most monoclonal 
antibody pharmacokinetic variability

Bai et al. Clin Pharmacokinet 2012:51(2)



?Why weight based dosing

• First in human studies
– Scaling up from animal studies

• Possibly reduce pharmacokinetic 
intervariability?
– Probably not

Wang, D.D et al (2009) The Journal of Clinical Pharmacology, 49: 1012-1024.



Rational for Fixed Dosing

Changed bodyweight does not result in changed toxicity or efficacy



Why change to fixed dosing?

• More convenient

• Less dosage errors

• Cheaper??

The dose chosen is usually the dose median weight in trials

3mg/kg=200mg



What do you have to prove? 

• Still stays in therapeutic range 

– Not more toxic for low weight patients

– Not less efficacious for high weight patients



Nivolumab

Zhao X etal. Annals of Oncology 28: 2002–2008,



Nivolumab
3mg/kg=240 mg

•Simulation models:

–AUC  תלוי במשקל
•AUC היה נמוך מה5של בעלי משקל נמוך מאחוזון-AUC 10שלmg/kg

4-5אין קשר בין מידת החשיפה לתופעות לוואי בדרגה –

לבין החציון מבחינת  95ואחוזון , 5משווים בין אחוזון כאשר –
.מתברר כי אין הבדל מבחינת  הסיכון לתופעות לוואי, חשיפה

להשרדותאין קשר בין מידת החשיפה –

•Clinical trials:

:  1-2במחקרי פאזה –
dose response relationshipאין -NSCLC-וRCC-בחולי מלנומה ו•

OSבהקשר של 

שתי השיטות המינון רשומות: עלון לרופא



Simulated distribution of AUC of 
Pembrolizumab

Freshwater et al. Journal for ImmunoTherapy of Cancer (2017) 5:43



Elassaiss-Schaap J,et al. CPT Pharmacometrics Syst Pharmacol. 2017 Jan;6(1):21-28. 

No difference in target engagement above 1mg/kg
So

200mg is good enough for patients weighing up to 200kg



?PEMBROLIZUMABומה דעתי על 

אינם שונים כך  FIXEDמינון מבוסס משקל ומינון •
.שאפשר לבחור אחת מהן

 CAPPED HIGHERניתן לשלב מינון לפי משקל עם •
DOSE(200מג)

יש בכך הגיון פרמקולוגי–

 target engagement)ינזקוהחולים במשקל הגבוה לא –
remains high)

אולי בדומה לרישום של  )יש צורך להסדיר את הרישום •
NIVOLUMAB-שמאפשר גם וגם  .)

....לא בטוחה שיפחית במחיר•



תודה


