
העובדות: מינון קיטרודה
מפגש האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה

2021מאי 

דניאלי-נאוה זיגלמן' דר

ראש תחום אונקולוגיה

מכבי שירותי בריאות



גילוי נאות

:  תפקידים ציבוריים•
ראש תחום אונקולוגיה מכבי שירותי בריאות•

(לא מייצגת את הוועדה–הבריאות לוועדה לרישום תרופות משרד יועצת )•

חברת וועד האיגוד לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה•

Roche, Novartis: הרצאות בשכר•

MSD, Abbie, Pfizer(: למוסד)מענקי מחקר •



מיקוד ההרצאה

Weight based or Fixed dose: קלינייםבמחקרים קיטרודהמינון 1.

סל הבריאות, ובישראלרישום התכשיר במבוגרים במדינות השונות 2.

מה החיסכון בטיפול לפי משקל לעומת מנה מקובעת3.

השוניםPD1/PDL1מה ההתייחסות למנה לפי משקל או מקובעת במעכבי 4.

 ”according to the treating physician discretion“הרופאבחירה של 5.
בהתאם לרישום

סיכום6.



FDA-ב26-התוויות בישראל ו23-רישום ב: במבוגריםמינון . 1

בקו השניNSCLCגידולי ריאה , מלנומה גרורתית: ראשוניםמחקרי•
:המינונים שנבדקו•

שבועות3ג כל "ג לק"מ2

שבועות3ג כל "ג לק"מ10
(מלנומה)ג כל שבועיים "ג לק"מ10

(וסרטן ריאה תאים קטנים), MMR-D/MSI-Hיציבות גנומית אי , צוואר בקו השני-מחקרים בגידולי ראש•
:המינונים שנבדקו•

ג כל שבועיים"ג לק"מ10

שבועות3ג כל "מ200מנה מקובעת של 

(Her2 directedאו , TKI, כימיה(כתכשיר בודד או בשילוב , בכל שאר ההתוויותמחקרים •
:  מנה שנבדקה•

שבועות3ג כל "מ200מנה מקובעת של 

2020בשנת EMA-ובFDA-מנון נוסף שהתווסף ב•
(מלנומה מתקדמת) KN-555התבסס על חישובים פרקמקוקינטים ונתמך במחקר•

שבועות6ג כל "מ400מנה מקובעת של 



1,2,3פאזה :  2-10mg/kg q 2-3 wמחקרים מבוססי משקל במינון
2קו NSCLCמלנומה גרורתית וגידולי ריאה מסוג : התוויות עיקריות



Herbst RS, et al. Lancet. 2016;387(10027):1540-1550.minimum of 8 months follow up Presented by Herbst RS et al, at ESMO, Annual Meeting, December 2015; 



 200mgלעומת מינון קבוע 10mg/kg q2wמחקרים לפי משקל 
q3w : 1מחקרי פאזהb2-ו

ES-SCLC-וMSI-Hאי יציבות גנומית , 2ראש צוואר קו : התוויות שנבדקו

Therapeutic Area Indication Phase

# Patients per Dosage

10 mg/kg Q2W 200 mg Q3W

H&N
H&N 2L

KN012
1b 53 121

MSI-H
MSI-H non-CRC/CRC

KN158/016/164/012 /028
2 69 80

SCLC
SCLC 3L

KN028/KN158
1b 19 64



-2מחקרים שמרביתם פאזה 24-בנבדק 200mg q3wמינון מקובע 
מטופלים-6984הטיפול ניתן ל, 3
(חלקן טרם נרשמו בישראל, FDAכולל כל ההתוויות שהובילו לרישום על ידי )

Therapeutic Area Indication Study (Phase)

GI

Gastric 3L CPS≥1 KN-059 (2)

Esophageal 2L CPS≥10 KN-181 (3)

Esophageal 1L KN-590 (3)

HCC KN-224 (2)

Gastric HER 2 positive KN-811 (3)

MSI-High

MSI-H CRC

KN-158 (2)

KN-164 (2)

KN-177  (3)

MSI-H non-CRC KN-158 (2)

Hematology
cHL 2L KN-087 (2) KN-204 (3)

PMBCL KN-170 (2)

TMB-High
TMB-H

≥10 mutations/megabase
KN-158 (2)

H&N

H&N 1L combo KN-048 (3)

H&N 1L 

Monotherapy PDL1≥1%

KN-048 (3)

H&N 2L KN-012 (1b)

Therapeutic Area Indication Study (Phase)

Skin Melanoma Adjuvant KN-054 (3)

Cutaneous SCC KN-629 (2)

NSCLC

NSCLC monotherapy( 1L 

PD-L1 ≥50%)
KN-024 (3)

NSCLC Squamous KN-407 (3)

NSCLC non-Squamous KN-189 (3)

SCLC SCLC 3L KN-158 (2) 

TNBC TNBC 1L KN-355 (3)

Gyn
Cervix 2L CPS≥1 KN-158 (2)

Endometrial 2L KN-146 (Ib/2)

GU

Bladder 1L cisineligible

(CPS≥10) or platinum 

ineligible regardless of 

PD-L1 status

KN-052 (2)

Bladder 2L KN-045 (3)

1L RCC combo 

Keytruda+Inlyta
KN-426 (3)

NMIBC KN-057 (2)



פירוט התוויות קיטרודה הרשומות בישראל  
מלנומה

.לטיפול בחולים עם מלנומה לא נתיחה או גרורתית

.ובנטי בחולים עם מלנומה עם מעורבות של בלוטות הלימפה שעברו הסרה מלאה של הגידול'לטיפול אדג

(NSCLC)קטנים -סרטן הריאות של תאים שאינם
או  EGFRשאינם מבטאים מוטציות מסוג  , לא קשקשי NSCLCבשילוב עם פמטרקסד וקרבופלטין לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג 

ALK.

.קשקשיNSCLCחלבון לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג -בשילוב עם קרבופלטין ופקליטקסל או פקליטקסל מצומד

שאינם מבטאים  , ומעלה50%ברמה של PD-L1שגידולם מבטא את החלבון , NSCLCכמונותרפיה לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג 

.ALKאו EGFRמוטציות מסוג  

שמחלתם התקדמה במהלך או לאחר כימותרפיה מבוססת  , PD-L1שגידולם מבטא את החלבון , NSCLCכמונותרפיה בחולים עם סרטן ריאה גרורתי מסוג 

.ALKאו  EGFRשאינם מבטאים מוטציות מסוג  , פלטינום

(:HNSCC)סרטן ראש וצוואר ממקור תאי קשקש 
 Squamous)בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים, בשילוב עם פלטינום ופלואורואוראציל לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן גרורתי או חוזר

cell head and neck carcinoma) .

 Squamous cell head and neck)בלתי נתיח של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים , כמונותרפיה לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן גרורתי או חוזר

carcinoma) , שהגידול שלהם מבטאPD-L1( לפיCPS ומעלה1בערך של(.

שמחלתם  , (Squamous cell head and neck carcinoma)כמונותרפיה לטיפול בחולים עם סרטן חוזר או גרורתי של ראש צוואר מסוג תאים קשקשיים 

.התקדמה במהלך או לאחר טיפול כימותרפי שכלל פלטינום

קין קלאסית'לימפומה מסוג הודג
.קין קלאסית חוזרת או עמידה'לטיפול בחולים מבוגרים עם לימפומה מסוג הודג

.או יותר קוי טיפול2קין קלאסית עמידה או חוזרת לאחר 'לטיפול בילדים עם לימפומה מסוג הודג

סרטן שלפוחית ודרכי השתן
אשר הסרטן שלהם מבטא  ,  Cisplatinשאינם מתאימים לטיפול כימותרפי המכיל , לטיפול בחולים עם סרטן מתקדם מקומי או גרורתי של דרכי השתן 

PD-L1 לפי(Combined positive score) CPS  או בחולים שאינם מתאימים לטיפול בכימותרפיה המכילה תרכובת פלטינום כלשהי, ומעלה10בערך של  ,

.PD-L1ללא תלות ברמת ביטוי 

שמחלתםאו,פלטינוםהמכילכימותרפיטיפוללאחראובמהלךהתקדמהשמחלתם,השתןדרכישלגרורתיאומקומימתקדםסרטןעםבחוליםלטיפול

.פלטינוםשכללהכימותרפיהעם,ובנטי'נאואדגאו(ובנטי'אדג)משליםטיפולבמסגרתחודשים12בתוךהתקדמה

עם או ללא  in-situעם קרצינומה מסוג , בסיכון גבוה, -BCGשאינם מגיבים לטיפול ב,  (NMIBC)לטיפול בחולים בסרטן שלפוחית שתן שאינו חודר שריר

.ואינם כשירים או שבחרו שלא לעבור ניתוח לכריתת שלפוחית השתן, גידולים פפילריים

סרטן מסוג לימפומה ראשונית של המיצר
.שמחלתם חזרה לאחר לפחות שני קווי טיפול קודמים,  Primary Mediastinal Large B-Cell Lymphomaלטיפול במבוגרים וילדים בלימפומה עמידה מסוג 

Microsatellite Instability-High or Mismatch Repair Deficient Cancer
microsatelliteמעבדהבדיקתידיעלשמודגםגרורתיאונתיחבלתיבסרטןוילדיםבמבוגריםלטיפול instability-high (MSI- H)שלאו

mismatch repair deficient (dMMR):

או,מספקותטיפולאפשרויותעבורוואין,סיסטמיטיפולמתןלאחרשהתקדםמוצקגידול

ואירינוטקאן, אוקסאליפלטין, שהתקדם לאחר טיפול בכימותרפיה עם פלואורופירימידין, סרטן המעי הגס או החלחולת.

Microsatellite Instability-High or Mismatch Repair Deficient Colorectal 

Cancer (CRC)
MSI-H or dMMRשהוא , לטיפול קו ראשון בחולים עם סרטן המעי הגס או החלחולת בלתי נתיח או גרורתי

הקיבהסרטן
ביטויעם,גרורתיאומתקדםמקומישנישנה,קיבה-ושטחיבורשלאוהקיבהשלאדנוקרצינומהמסוגהקיבהסרטןעםבחוליםלטיפול

PD-L1לפי(Combined positive score) CPSפלואורופירימידיןכוללטיפולקווייותראו2לאחרהתקדמהומחלתם,ומעלה1שלבערך,

.HER2/neu-למכווןטיפולגםקיבלו,מתאיםואם,פלטינוםהמכילהוכימותרפיה

סרטן ושט
10בערך של  CPSלפי PD-L1לטיפול בחולים עם סרטן ושט מסוג קרצינומה של תאי קשקש שנישנה מקומי מתקדם או גרורתי עם ביטוי  

במחלה שהתקדמה לאחר קו אחד או יותר של קו טיפול סיסטמי קודם, ומעלה

הרחםצווארסרטן
 CPSלפי  PD-L1לטיפול בחולות עם סרטן צוואר רחם חוזר או גרורתי שמחלתן התקדמה במהלך או לאחר טיפול כימותרפי עם ביטוי

(Combined positive score)  ומעלה1בערך של.

סרטן עור של תאי מרקל
.לטיפול במבוגרים ובילדים עם סרטן עור של תאי מרקל שנישנה מקומי מתקדם או גרורתי

סרטן כליה
.Axitinibלטיפול בחולים עם סרטן כליה מתקדם כקו טיפול ראשון בשילוב עם 

סרטן עור מסוג תאים קשקשיים
שאינו ניתן להסרה כירורגית  , חוזר או גרורתי( carcinoma cell squamous)לטיפול בחולים עם סרטן עור מסוג תאים קשקשיים 

.קוראטיבית או הקרנות קוראטיביות

Tumor Mutational Burden-High Cancer(TMB-h)
 (10 (mut/Mb)≤ (TMB-H))לטיפול במבוגרים ובילדים עם גידולים סולידיים גרורתיים או בלתי נתיחים המבטאים עומס מוטציוני גבוה

.שהתקדמו לאחר טיפול קודם ושאין עבורם אפשרויות טיפול חלופיות מספקות

:שמתוכננות להגשה לרישום בישראלFDAהתוויות מאושרות 
• Esophageal Cancer for the treatment of patients with locally advanced or metastatic esophageal or gastroesophageal junction 

(GEJ) (tumors with epicenter 1 to 5 centimeters above the GEJ) carcinoma that is not amenable to surgical resection or definitive 
chemoradiation either: o in combination with platinum- and fluoropyrimidine-based chemotherapy

• Triple-Negative Breast Cancer (TNBC) in combination with chemotherapy, for the treatment of patients with locally recurrent 
unresectable or metastatic TNBC whose tumors express PD-L1 [Combined Positive Score (CPS) ≥10] as determined by an FDA 
approved test

• Gastric Cancer in combination with trastuzumab, fluoropyrimidine- and platinum-containing chemotherapy, for the first-line 
treatment of patients with locally advanced unresectable or metastatic HER2-positive gastric or gastroesophageal junction (GEJ) 
adenocarcinoma.1



ג"ק/ג"מ2 ג"מ200 מדינה/רשות

 FDA

 EMA

 אוסטרליה

 שוויץ

 **קנדה

גרורתיNSCLCמלנומה גרורתית וקו שני   ניו זילנד

גרורתיNSCLCמלנומה גרורתית וקו שני   ישראל

200mg q3wהינובמבוגרים ברשויות מוכרותמשטר הטיפול: רישום. 2

** The current recommended dose of KEYTRUDA is 200 mg fixed dose administered as an intravenous infusion over 30 minutes every 3 weeks…
It is expected that the patient will continue to experience a similar safety and efficacy profile on this new regimen as they have had on the 
previous one of 2mg/kg Q3W (indications: metastatic melanoma, 2nd line NSCLC)

ג"מ400הטבלה אינה מתייחסת למשטר המינון * 



היסטוריית הרישום בישראל

(2014בספטמבר FDA-לאחר רישום ב)2015פברואר –מלנומה גרורתית•

המינון•
שבועות3ג כל "ג לק"מ2

•NSCLC 2015דצמבר ראשון באישור –2קו(לאחר רישום ב-FDA 2015באוקטובר) ,ל-
PDL1≥50%בנוכחות 2017בינואר , גבוהPDL1≥1%

המינון•
שבועות3ג כל "ג לק"מ2

גם ההתוויות של ממלנומה  2018מיוני , נרשמו התוויות שונות במנה מקובעת2016החל ממאי •
FDA-בבשתי התוויות אלו המעבר למנה מקובעת )עברו למנה מקובעת 2קו וריאה גרורתית

(2016אוקטובר ובריאה קו שני 2017מאי גרורתיתבמלנומה 
שבועות3ג כל "מ200מנה מקובעת של 





2021מרץ –המשך היסטורית הרישום בישראל 
Nivolumab Pembrolizumab, Avelumab, Atezolizumab:בעקבות פניית משרד הבריאות לגבי

2קו NSCLCאפשרויות מינון בהתוויות של מלנומה גרורתית וגידולי ריאה 2•
שבועות3ג כל "ג לק"מ2

שבועות3ג כל "מ200מנה מקובעת של 

כל שאר ההתוויות•
שבועות3ג כל "מ200מנה מקובעת של 



חיסכון. 3

,  היות והרישום החדש מאפשר מנה מבוססת משקל או מנה קבועה בשתי התוויות•
אימונותרפיוהיות ובסרטן הריאה ניתן כיום טיפול , 2וסרטן ריאה קו גרורתיתמלנומה 

ברבעון גרורתיתנעשתה בדיקה בנתונים של מטופלים עם מלנומה , כבר בקו הראשון
2021הראשון של שנת 

ג לחולים שמשקלם  "ג לק"מ2מהנתונים עולה כי מרבית הרופאים נתנו טיפול במינון •
התערבות נוספת  .  ג ומעלה"ק100ובמנה קבועה לחולים שמשקלם , ג"ק100-פחות מ

הייתה מביאה לחיסכון קל יחסית של  , לפי מדיניות הכללית לאכיפת מנון זה, של מכבי
.  לקיטרודהמכלל הוצאות 0.36%-במלנומה וקיטרודהמעלויות 4%

אזי  , ג גם בחולים בעודף משקל"ג לק"מ2לציין כי לו הרופאים היו בוחרים לטפל לפי •
.עליה בהוצאות מכביהיתה



השוניםPD1-PDL1מינונים מבוססי משקל או קבועים במעכבי . 4
(שבועות6ג כל "מ1000ואז X4שבועות 3ג כל "מ500מנה מקובעת MMR-Dלגידולי רחם Dostarlimabלא כולל (

מנה בילדים משקל ממוצע 

לחישוב

מנה קבועה

מבוגרים

מנה לפי משקל תכשיר

2 mg/kg q 3 w
Up to 200 mg maximum

100 kg 200 mg q 3 w
400 mg q 6 w

2 mg/kg q 3 w
Melanoma met, 2nd L NSCLC

Pembrolizumab

3 mg/kg q 2 w 
(age < 12 y & weight < 40 kg)

80 kg 240 mg q 2 w
480 mg q 4 w
360 mg q 3 w

3 mg/kg q 2 w

1 mg/kg some combo

Nivolumab

No data 80 kg 800 mg q 2 w 10 mg/kg q 2 w Avelumab

15 mg/kg q 3 w 
Up to 1200 mg 
(age <12 y)

80 kg 840 mg q 2 w
1200 mg q 3 w
1680 mg q 4 w

Atezolizumab

No data 75-100 kg 1500 mg q 3-4w 
weight ≥ 30 kg 
(ES-SCLC)

10 mg/kg q 2 w Durvalumab

No data 77.7 kg 350 mg q 3 w (3 mg/kg q 2 w) Cemiplimab



זכות הרופא לבחור. 5

וההתוויה  , מינונים2-כאשר כתוב בעלון לרופא שמותר לטפל בהתוויה מסוימת באחד מ
ולרופא חופש  , אזי שני המינונים כלולים בסל הבריאות עבור המטופל, כלולה בסל הבריאות

!בינהםבחירה לבחור 
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סיכום. 6

היסטורית רישום בישראל ומידע על  , שהביאו לרישוםבקיטרודהנסרקו נתוני עבודות 
רישום עדכני

שבועות3ג כל "מ200בהתאם לרישום המנה במבוגרים בכלל ההתוויות הינה מקובעת 

מלנומה  : התוויות3-שבועות ב3ג כל "ג לק"מ2בנוסף מתאפשר טיפול מבוסס משקל לפי 
בקו שני ומעלהNSCLCוסרטן ריאה מסוג גרורתית

נוסח הרישום מאפשר לרופא המטפל לבחור את המנה הראויה למטופל שלו להבנתו  
המקצועית  

הוא שולי, גרורתיתרק במלנומה , החיסכון בשינוי לפי מנה מבוססת משקל


