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ממדף התרופות

Liposomal doxorubicin

ממדף התרופות

Myocet® :שם מסחרי

liposomal doxorubicin :מרכיב פעיל

התוויה: קו טיפולי ראשון לטיפול בחולות סרטן שד גרורתי, 

.cyclophosphamide בשילוב עם

נכלל בסל הבריאות עבור: 

 paclitaxel-מיצוי הטיפול ב גרורתי, לאחר  א. סרטן שחלה 

וכימותרפיה המבוססת על פלטינום.

קרצינומה פפילרית של הפריטונאום, לאחר מיצוי הטיפול  ב. 

ב- paclitaxel וכימותרפיה המבוססת על פלטינום.

קרצינומה פפילרית של האנדומטריום, לאחר מיצוי הטיפול  ג. 

ב- paclitaxel וכימותרפיה המבוססת על פלטינום.

קרצינומה פפילרית של החצוצרות, לאחר מיצוי הטיפול ב-  ד. 

paclitaxel וכימותרפיה המבוססת על פלטינום.

.AIDS ה. סרקומה ע”ש קפושי בחולי

סרטן שד גרורתי בחולים עם סיכון לבבי מוגבר )חולה עם  ו. 

מקטע פליטה )Ejecion Fruction( של 50% ומטה; חולה שנחשף 

לדוקסורוביצין במנה מצטברת של 240 מ”ג/מ”ר או אפירוביצין 

במנה אקוויבלנטית(.

.)SmPC Myocet®(

רקע
סרטן השד היא הממאירות השכיחה ביותר בעולם המערבי בקרב 

נשים. כל שנה מאובחנות בישראל כ- 4,000 נשים עם סרטן שד. 

במשך שלושה עשורים doxorubicin )דוקסוריביצין( ממשפחת 

antibiotic anthracycline, הינה התרופה הכימותרפית הנפוצה 

ביותר בשימוש בסרטן השד. 

דוקסורוביצין מוגבל לרוב בשימוש בשל סיכון לקרדיומיופתיה. 

המכאניזם של הפגיעה הלבבית של התרופה אינו ברור לגמרי. 

התרופה, בנוכחות של ברזל וחמצן, מתפרקת לרדיקלים חופשיים. 

 DNA-חומרים אלה עשויים לגרום לחימצון ליפידים בדם, לנזק ל

ולשינויים בקשרים הקוולנטיים של חלבונים. תוצאת הרעילות 

הלבבית של דוקסורוביצין היא עליה באפופטוזיס של תאי שריר 

הלב, כפי הנראה בעקבות נזק למיטוכונדריות, המובילה לאובדן 

.)McTiernan, 2011( של תאי שריר הלב ולכישלון לבבי מתקדם

הסיכון לפתח אי ספיקת לב גובר בצורה חדה, כאשר מגיעים למינון 

מצטבר כולל של מעל 450mg/m2. כמו כן, השימוש בתשלובת 

המכילה אנטרציקלינים בטיפול האדגו’בנטי, מגביל את השימוש 

 Batist,( בדוקסורוביצין לחולים במחלה מתקדמת או גרורתית

.)Harris, Azarina, Waiyee Lee, & Daza-Ramirez, 2006

ההפחתה ברעילות הקרדיאלית של דוקסורוביצין הושגה באמצעות 

“אריזת” התרופה בתוך ליפוזומים. תצורה זו מפחיתה באופן 

משמעותי את נפח הפיזור של התרופה, וכתוצאה מכך מפחיתה 

את הרעילות לרקמות הבריאות, ובאותו זמן מגבירה את הריכוז 

ברקמות הסרטניות. ישנן שתי נוסחאות של דוקסורוביצין ליפוזומלי: 

polyethylene glycol )PEG(ylated doxorubicin )PLD( – Doxil

  non-)PEG(ylated doxorubicin )NPLD( – Myocet

שתיהן ניתנות בבתי החולים בארץ, ולכן חשוב לעמוד על ההבדלים 

ביניהן.

מנגנון הפעולה  
דוקסורוביצין נקשר ל-DNA  ומעכב סינתזה של נוקלאוטידים ע”י 

 DNA -חדירה בין שני זוגות בסיסים עוקבים, הגורמת לשברים ב

 , II בתהליך הנקרא “אינטרקלציה”. כמו כן נקשרת לטופואיזומראז

אנזים שאחראי על יישור ה-DNA המסולסל לפני החלוקה, עוצרת 

.)Palmieri et al., 2010( את שעתוק הגנים ומונעת שכפול התא

הליפוזומים הינם מבנים ננומטריים )ננומטר שווה לאחד חלקי 

מיליארד המטר(, שהן למעשה מולקולות של ליפידים עם משטח 

חיצוני הידרופובי, אשר מונע מהליפוזום לעבור דרך כלי דם תקינים 

)איור 1(. מולקולות אלו יוצרות מבנה ארכיטקטוני ייחודי, אשר 

כולא בתוכו באופן ספונטני תרופות כימותרפיות. המבנה שנוצר 

מתכלה באופן עצמי. העטיפה של התרופה ע”י הליפוזום מאפשרת 

הארכה משמעותית של זמן מחצית החיים של התרופה בזרם 

הדם. כמו כן תהליך האופסוניזציה )הסימון של התרופה ע”י 

מערכת החיסון( נחסם או מעוכב ע”י שכבת ההגנה ההידרופילית 

של הליפוזום. לכלי הדם סביב הרקמה הסרטנית יש פתחים רבים 

מהרגיל אשר “מתפשרים” מבחינת החדירות, לשם יניקת חומרים 

רונית ר. גולד, RN ,MPA, רכזת הדרכה, אשפוז יום אונקולוגי,

ronit.danny@gmail.com מרכז רפואי תל-אביב ע”ש סוראסקי

רונית ר. גולד
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מזינים הנישאים במחזור הדם, 

בדרך כלל בשל העובדה שהם 

נוטים לצמוח מהר יותר מאשר 

תאים נורמליים. הליפוזומים נושאי 

התרופה משתחררים לתוך מחזור 

הדם, קוטרם הקטן )400 ננומטר( 

מאפשר להם לחדור לכלי הדם 

ברקמת הגידול, הם מצטברים 

תאי  סביב  אלו  פתחים  דרך 

הגידול בחלל הבין-תאי )אינטר-

סטיציאלי(, שם הם מתפרקים ומשחררים את התרופה הישר 

 Pastorino, 2008;( לתוך התאים, מה שמוביל למותם של התאים

.)Riggio, Pagni, Raffa, & Cuschieri, 2011

איור 1: ליפוזום הלוכד בתוכו דוקסורוביצין

בדוקסיל התרופה לכודה בתוך ליפוזום המצופה בפוליתילן-גליקול 

PEG הגורמת לריכוז מועדף של התרופה בעור, אך בעקבות 

 ,)palmar plantar erythrodysesthesia( זאת נוצרת תסמונת יד-רגל

הנגרמת מדליפה של התרופה מנימות הדם באזורי לחץ – כפות 

ידיים ורגליים. התסמונת באה לידי ביטוי באודם, רגישות וקילוף של 

העור, עד הופעת כיבים. תסמונת זו מגבילה את מינון התרופה.

מיוצט היא נוסחא ללא ציפוי של פוליתילן-גליקול בליפוזומים, 

ולכן אינה גורמת לתסמונת יד-רגל באותה שכיחות כמו דוקסיל. 

ההפחתה בתופעת לוואי זו יכולה לאפשר תחליף לדוקסורוביצין 

קונבנציונלי באותו משטר טיפולי, ולכן משפרת את הבטיחות בלי 

הפחתה ביעילות. כמו דוקסיל, הלכידה של התרופה בתוך ליפוזומים 

מגבילה את הרעילות הלבבית, ובעקבות כך ניתן להשתמש בה 

בבטחה בתשלובת עם תרופה קרדיוטוסקית נוספת, כגון הרצפטין 

.)Batist et al., 2006(

למיוצט יש פרמקוקינטיקה שונה מדוקסורוביצין, המביאה לשיפור 

באינדקס התרפואטי )פחות רעילות לבבית ופעילות אנטי-סרטנית 

שווה לזו של דוקסורוביצין(. פינוי ה”מיוצט” נמשך פי חמש פחות 

מאשר פינוי של דוקסורוביצין קונבנציונלי, ואף נפח הפיזור של מיוצט 

נמוך פי 10 מדוקסורוביצין קונבנציונלי. התרופה עוברת מטאבוליזם 

בכבד בעיקר ומופרשת במרה.

כאמור, שתי התרופות הליפוזומליות המכילות דוקסורוביצין 

שונות בסוג הליפוזום: לדוקסיל ליפוזום מצופה ב- PEG דבר 

שמקנה לו זמן מחצית חיים מוארך של 55 שעות, לעומת 0.2 

שעות של דוקסורוביצין קונבנציונלי. לעומתם, למיוצט ליפוזום 

ללא מעטה של PEG  וזמן מחצית החיים שלו עומד של 2.5 שעות 

  area under curve טבלה 1(. כמו כן סוג הליפוזום משפיע על(

)AUC( - האזור תחת העקומה השווה לזמינות הביולוגית של 

התרופה בתוך הגוף. בזמינות ביולוגית גבוהה התרופה נספגת 

.)Riggio et al., 2011( )1 טוב יותר )טבלה

אופן המתן
התרופה ניתנת במתן תוך ורידי פעם ב-3 שבועות, במינון של 

mg/m² 60-75 למשך שעה. 
ההזלפה איטית כדי למנוע תגובות רגישות כגון: הסמקה, קוצר 

נשימה, חום הזעה, כאב גב, צמרמורת לחצים בחזה ובגרון וירידה 

.)SmPC Myocet®( בלחץ דם

התכשיר דורש הכנה רוקחית מיוחדת, לפני החדרת התמיסה 

לשקית העירוי, המתבצעת ע”י החברה המשווקת )מדיסון(. 

התרופה מוזמנת מראש עבור מטופל מספר ימים מראש.

השפעה ותופעות לוואי   
בניתוח רטרוספקטיבי של שני מחקרים קליניים רנדומליים 

פרוספקטיביים פאזה שלישית, אשר השוו מתן מיוצט מול 

דוקסורוביצין קונבנציונלי כתרופה בודדת ובשילוב עם ציקלופוספמיד 

בסרטן שד גרורתי נמצא, כי הפעילות האנטי-סרטנית ומשך הזמן 

עד לכישלון הטיפול השתפרו באופן משמעותי בהשוואה לחולים 

 Batist et al.,( שקיבלו טיפול המבוסס על דוקסורוביצין קונבנציונלי

2006(. כמו כן הטיפול במיוצט הפחית באופן משמעותי את הסיכון 

לרעילות לבבית, בחולים שקיבלו קודם לכן דוקסורוביצין אדג’ובנטי 

)Batist et al., 2006(. באחד מהמחקרים נמצא, כי רק 2% מהחולים 

שקיבלו מיוצט פיתחו אי ספיקת לב, לעומת 8% מהחולים שקיבלו 

דוקסורוביצין קונבנציונלי )Harris et al., 2002(. כאמור, אי ספיקת 

לב בעקבות קרדיומיופתיה יכולה להתרחש באופן פתאומי או 

להופיע לאחר סיום הטיפולים. לפני תחילת הטיפול יש לבדוק 

LVEF( left ventricular ejection fruction( ולהמשיך לעקוב אחר 

תפקוד הלב באופן קבוע, כולל ביצוע אק”ג.

AUC( Area Under Curve)  זמן מחצית חייםסוג התרופה

Free doxorubicin

Myocet - non-pegylated doxorubicin

Doxil – pegylated doxorubicin

0.2 h

2.5 h

55 h

4 μgh/mL

45 μgh/mL

900 μgh/mL

טבלה 1: ערכים של זמן מחצית חיים ו-AUC של דוקסורוביצין קונבנציונלי ושני הסוגים של 

דוקסורוביצין ליפוזומלי

)Riggio et al., 2011(
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תופעות הלוואי השכיחות שנמצאו הן: דיכוי מח עצם - בעיקר 

תרומבוציטופניה ואנמיה, בחילה והקאה, סטומטיטיס, התקרחות, 

.)Harris et al., 2002( עייפות וחולשה

הטיפול דווח כגורם לסחרחורת, לכן רצוי להימנע מנהיגה לאחר 

.)SmPC Myocet®( הטיפול

תסמונת יד-רגל השכיחה בדוקסיל, כנראה בשל דליפה מקומית 

של הליפוזומים באזורים הרגישים ללחץ כמו כפות הידיים והרגליים 

)Palmieri et al., 2010(, אינה שכיחה במיוצט.

 )irritant( תגובה באזור העירוי: מיוצט נחשבת תרופה הגורמת גירוי

בעת דליפה מהווריד. אם מתרחשת דליפה יש לקרר את האזור 

למשך 30 דקות. ב-9 מקרי דליפה מהווריד שתוארו בספרות לא 

 Palmieri et al.,( נגרם נזק חמור לעור ולא ארעו התכייבות או נמק

2010(, בניגוד למאפיין בדליפת דוקסורוביצין קונבנציונלי.
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GO FOR LIFE

In Multiple Myeloma 
Efficacy and flexibility:
A harmonic combination 
for a wide range of patients

VELCADE® provides flexibility for you and for your 
patients; it is effective at any stage of multiple 
myeloma - newly diagnosed or relapsed-refractory1,2-4 
it is effective in patients with renal disease5,6, the 
elderly7, those with chromosomal abnormalities1

1. San Miguel et al. New Engl J Med 2008;359:906-917. 2. Mateos et al. J Clin Oncol. 2010 Apr 5. [Epub ahead of print] . 
3. Richardson et al. New Engl J Med 2005;352(24):2487-2498. 4. Richardson PG et al. Blood 2007;110:3557–60. 5. San 
Miguel et al. Leukemia 2008;22:842-849. 6. Jagannath et al. Cancer 2005;103:1195-1200. 7. Kropff et al. Clin Lymphoma 
Myeloma 2009;9:S12 (Abstract 084).

Ref:

VELCADE (bortezomib) is indicated for:
1. Treatment of patients with Multiple Myeloma  
2. Treatment of patients with mantle cell lymphoma who have received at least one prior therapy
For comprehensive data, please refer to physician insert as approved by Israeli MoH  

For Anemic Cancer Patients With Metastatic
Non-Myeloid Malignancies Recieving Myelosuppressive Chemotherapy...

CONTROL
THE RESPONSE

Eprex is indicated for the treatment of anemia in patients with non-myeloid malignancies where anemia 
is due to the effect of concomitantly administered chemotherapy. Eprex is indicated to decrease the 
need for transfusions in patients who will be receiving concomitant chemotherapy for a minimum of 
two months. Eprex is not indicated for the treatment of anemia in cancer patients due to other factors 
such as iron or folate deficiencies, hemolysis or gastrointestinal bleeding which should be managed 
appropriately.
* For comprehensive information please refer to Eprex prescribing information. 




