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ממדף התרופות

התוויה

לטיפול   Doxorubicin עם  בשילוב  תינתן  התרופה 
בסרקומה מתקדמת של הרקמות הרכות, בחולה שטרם 
קיבל טיפול קודם ב- Doxorubicin ושאינו מועמד לטיפול 

קוראטיבי בניתוח או בהקרנות.

רקע
סרקומות הן קבוצת מחלות הטרוגנית מבחינה היסטולוגית 
וגנטית, אשר נוצרות מתוך רקמות רכות או מתוך רקמה 
גרמית )Somaiah & von Mehren, 2012(. הסרקומות 
של הרקמות הרכות מוגדרות כשגשוג תאים ממאירים 
ממקור מזנכימאלי )רקמת חיבור עוברית, שתאיה יכולים 
להתמיין לרקמות שונות( מחוץ לשלד, מרקמה לא 
אפיתליאלית בגוף, להוציא את ה- viscera, קרומי המוח 
ואת המערכת הלימפוציטרית. הם מסווגים בהתאם לרקמה 
 שממנה נוצרו )שריר, שומן, רקמת חיבור, כלי דם ועצבים(

.)Kumar, Abbas, Fausto, & Aster, 2010(
soft tissue sarcoma )STS( סרקומה של הרקמות הרכות
מהווה פחות מאחוז אחד מכל הממאירויות במבוגרים, 
כ-11,000 מקרים חדשים לשנה בארצות-הברית  עם 

)Somaiah & von Mehren, 2012( וכ-200 מקרים בשנה 
2016(, אולם גידולים אלה  בישראל )משרד הבריאות, 
אחראים ל-2% מהתמותה מסרטן, עובדה המשקפת את 

 .)Kumar et al., 2010( האופי הקטלני של ממאירויות אלה
בניגוד לקרצינומות, סרקומות בדרך-כלל שולחות גרורות 
דרך נתיבים המטוגניים בלבד, ללא פיזור משני לימפתי, 
ומביאים לכך שהריאות והשלד הם אתרים שכיחים לפיזור 

.)Kumar et al., 2010( גרורתי

פאתוגנזיס ומאפיינים כללים

הסיבה לרוב גידולי הרקמה הרכה אינה ידועה, אולם 
דוגמאות נדירות של כוויות כימיות, תרמיות, קרינה או 
טראומה קושרו עם התפתחות סרקומה שבאה בעקבות 
פגיעות אלה. חשיפה לקוטלי עשבים ולכלורופנולים, אף 
הם משפיעים במקרים מסויימים על התפתחות ממאירות 

.)Kumar et al., 2010( זו
רוב הגידולים של הרקמה הרכה מתרחשים באופן ספוראדי, 
אך מיעוט קטן קשור עם סינדרומים גנטיים שהשכיחים 
I, תסמונת גארדנר,  מביניהם: נוירופיברומטוזיס מסוג 
תסמונת לי-פראומני ותסמונת אוסלר-וובר-רנדו. לאחרונה 
סוברים, כי גידולי הרקמה הרכה מתפתחים עקב מוטציות 
ולכן  בתאי הגזע המזנכימאליים הנפוצים בכל הגוף, 
גידולים אלה מופיעים בכל מקום בגוף. כ-14% מהם בגפיים 
התחתונות, 20% בגפיים העליונות, 10% בראש ובצוואר, 
30% בגוף וברטרו-פריטונאום. גידולים אלה תוקפים בעיקר 
גברים, ושכיחותם גוברת עם העליה בגיל. חמישה עשר 
אחוזים מסרקומות הרקמה הרכה מופיעות בילדים, כאשר 
רבע מהממאירויות בילדות הן מקבוצת הסרקומות, לאחר 
מכן גידולי מוח, גידולים המטולוגיים וגידול על-שם ווילמס. 
ניתן לראות נטיה ספציפית להופעת ממאירות בקבוצת 
גילאים: רבדומיוסרקומה בילדים, סרקומה סינוביאלית 
במתבגרים צעירים, ליפוסרקומה ופיברוסרקומה בגיל 

ההתבגרות המאוחר יותר.
STS משפיעים על הפרוגנוזה:  מספר מאפיינים של 
קלסיפיקציה היסטולוגית מדויקת חשובה בפרוגנוזה של 
סרקומה, בעיקר צביעה אימונו-היסטו-כימית והערכה 

ציטוגנטית.
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דרגת הממאירות )grade( הנעה בין I-III מבוססת על דרגת 
ההתמיינות ההיסטולוגית, המספר הממוצע של המיטוזות, 
cellularity – מצב רקמת הגידול באשר למספר התאים 
המרכיבים אותו, פלאומורפיזם )שוני בצורת הגרעינים( 
והערכה של מידת הנקרוזיס – כפי הנראה משקפת את 

קצב הגידול.
שלב המחלה )staging( עוזר לקבוע את הפרוגנוזה ואת 
הסיכוי להסרה כירורגית מוצלחת של הגידול. שיטת קביעת 
 American )AJCC(-שלב המחלה בארצות-הברית לפי ה
Joint Committee on Cancer מתבססת על הגודל, 

המיקום, העומק, grade ונוכחות או העדר של גרורות.
באופן כללי, לגידולים המופיעים במיקום שטחי, כגון עור 
ותת עור, יש פרוגנוזה טובה יותר, מאשר נגעים הממוקמים 
עמוק יותר. ההישרדות הכוללת של 10 שנים בסרקומה של 

.)Kumar et al., 2010( הרקמה הרכה היא 40% בקירוב
STS היתה  בשנים האחרונות ההתקדמות בטיפול ב- 
מועטה, מכיוון שכל תתי הסוגים טופלו באותו אופן 
יותר  במחקרים הקליניים. כיום, בזכות הבנה גדולה 
של  והופעתן  המולקולרית  בפתוגנזה  השונות  של 
 תרופות חדשות, הטיפול בסרקומה התפתח והתקדם

 .)Somaiah & von Mehren, 2012(
הטיפול במחלה מקומית: הסרה כירורגית, עם או בלי קרינה, 

מהוות עיקר הטיפול במחלה מקומית. תפקיד הטיפול 
האדג'ובנטי שנוי במחלוקת, משום שהסרקומות שנבדקו 
במחקרים היה מסוגים שונים, ולא לכל תתי הסוגים שיעור 

התגובה דומה.
ובלתי  מתקדמת  במחלה  גרורתית:  במחלה  הטיפול 

בעיקר  בכימותרפיה,  נרחב  שימוש  נעשה  נתיחה 
עם כוונה פליאטיבית. כיום, כימותרפיה סטנדרטית 
 התחלתית במחלה גרורתית מתבססת על אנטרציקלין
לרוב )doxorubicin( כתרופה בודדת, או בשילוב עם 
ifosfamide או עם dacarbazine. שיעור התגובה נע בין 
35%-18%. השימוש ב-doxorubicin מוגבל בגלל הרעילות 
.)Somaiah & von Mehren, 2012( הלבבית המצטברת שלו
 10%-30% ל-doxorubicin לבדו יש שיעור תגובה של 
בגידולי הרקמה הרכה. ifosfamide נמצא בשילוב רוטיני 
עם doxorubicin כטיפול בקו ראשון בגידולי הרקמה הרכה 
הגרורתיים, או כתרופה בודדת בקו טיפול שני בחולים 
שאינם מגיבים כבר ל-doxorubicin. בטיפול המשולב 
בשתי התרופות משך ההישרדות ל-5 שנים עם מחלה 
מתקדמת הוא 8% בלבד, כאשר ההישרדות החציונית הינה 

.)Somaiah & von Mehren, 2012( עד 13 חודשים
Gemcitabine בשילוב עם docetaxel הינו שילוב מקובל 
כקו טיפול שני ב-STS, ונמצא יעיל יותר כתשלובת מאשר 
כל תרופה בנפרד. אולם למשלבים הכימותרפיים הניתנים 
כיום בסרקומה, יש רעילות מצטברת משמעותית בטווח 

הארוך, ועקב כך רוב החולים זקוקים לשינויים ולהתאמה 
.)Somaiah & von Mehren, 2012( אישית במינונים

במשך עשורים רבים לא הייתה פריצת דרך בפיתוח טיפולי 
קו ראשון ששיפרו את משך הישרדות החולים ועל פי ארגון 
הסרטן האמריקאי, בשנת 2015 מס' החולים החדשים 
הוערך בכ-12,000 ונרשמו כ-5,000 מקרי מוות עקב המחלה 
בארה"ב בלבד. נתונים אלו, בין היתר, המחישו אף יותר את 

הצורך במציאת מענה רפואי לחולים.
באוקטובר 2016, ארגון ה-FDA העניק אישור במסלול מהיר 
 .STS -לטיפול ב doxorubicin בשילוב עם LARTRUVO-ל
זהו הנוגדן הראשון שאושר על ידי ה-FDA, עבור סרקומה 
של הרקמות הרכות מזה ארבעה עשורים וקיבל הכרה 
כ-Orphan Drug )כינוי לתכשיר שפותח עבור מחלות 
 Breakthrough Therapy-נדירות( ולחברה ניתן אישור ה
המזרז את תהליך פיתוח התרופה ואישורה לשימוש 

.FDA-במסלול האישורים המהיר של ה
 ,JDGD התרופה נבדקה במחקר אקראי, גלוי תווית בשם

שהשווה בין יעילותן של שתי זרועות טיפול:
olaratumab בשילוב עם הכימותרפיה  זרוע המחקר - 

.doxorubicin
זרוע הביקורת - טיפול ב- doxorubicin בלבד.

0-2 עברו  ECOG של  שישים ושישה חולים עם מדד 
רנדומיזציה ונכנסו לזרוע הטיפולית המשולבת, ו-67 
מטופלים נכנסנו לזרוע הביקורת. המטופלים בזרוע 
המשולבת קיבלו את תרופת המחקר במינון של 15 מ"ג/ק"ג 
בעירוי ורידי ביום הראשון של מחזור הטיפול, בשילוב עם 
הטיפול הכימי שניתן במינון של 75 מ"ג/מטר2. ביום השמיני 
של מחזור הטיפול קיבלו עירוי נוסף של תרופת המחקר 
בלבד. הטיפול המשולב ניתן במשך 8 מחזורי טיפול של 

21 יום.
לאחר תום הטיפול בכימותרפיה, קיבלו המטופלים בזרוע 
המשולבת, שלא נצפתה אצלם התקדמות מחלה או 
רעילות קשה, טיפול מונותרפי בתרופת המחקר בלבד, עד 
להתקדמות מחלה. כלל החולים במחקר קיבלו עירוי של 
dexrazoxane לפני עירוי doxorubicin, כדי למנוע רעילות 
לבבית. טיפול מונע זה ניתן החל ממחזור הטיפול החמישי 

עד השמיני.
הכוללת  תוצאות המחקר הראו שחציון ההישרדות 
26.5 חודשים לעומת  OS - Overall survival עמד על 
 PFS - Progression free survival 14.7 חודשים, חציון
 ORR-עמד על 8.2 חודשים לעומת 4.4 חודשים. מדד ה
Objective response rate עמד על 18.2% לעומת 7.5%. 
מספר האירועים הרפואיים שנרשמו בזמן ניתוח הנתונים 
 עמד על 37 בזרוע המחקר לעומת 51 בזרוע הביקורת

.)Tap et al., 2016(
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מנגנון
Olaratumab הוא נוגדן מסוג IgG1 שנקשר לקולטן מסוג 
 ,platelet-derived growth factor receptor )PDGFR-a)
המבוטא על גבי תאים ממקור מזנכימאלי. PDGFR נמצא 
בביטוי יתר בסרקומות והפך למטרה טיפולית. להעברת 
אותות דרך קולטן זה יש תפקיד בגדילת התא, באנגיוגנזיס, 
בכימוטקסיס )cell migration( שהינה נהירה כימית של 
תאים לאזור מסוים, ובהתמיינות תאי אב מזנכימאליים 
שתורמים לשגשוג ואחזקת הסביבה של הגידול. התרופה 
נקשרת לקולטן ומונעת שפעול שלו על ידי ליגנדים, ובכך 

מונעת אקטיבציה ואיתות במסלול זה של שגשוג תאי.

אופן מתן 
התרופה olaratumab ניתנת בעירוי לווריד במשך 60 דקות, 
במינון של 15mg/kg ביום הראשון של מחזור הטיפול, 
75 מ"ג/ doxorubicin שניתן במינון של  בשילוב עם 
מטר2. ביום השמיני של מחזור הטיפול ניתן עירוי נוסף 
של olaratumab, כאשר כל 21 יום מתחיל מחזור חדש. 
הטיפול המשולב ניתן במשך 8 מחזורי טיפול של 21 יום. 
כלל החולים במחקר קיבלו עירוי של dexrazoxane טרום 
העירוי הכימותרפי במחקר כדי למנוע רעילות לבבית 
שיכולה לנבוע עקב הטיפול. טיפול מונע זה ניתן החל 

.)Tap et al., 2016( ממחזור הטיפול החמישי עד השמיני

לפני מתן olaratumab יש לתת אנטיהיסטמין בעירוי.
ניתן בתשלובת  8 מחזורים ראשונים הטיפול  במשך 
olaratumab + doxorubicin, לאחר מכן ממשיכים את 
מחזורי הטיפול olaratumab בלבד עד להתקדמות המחלה.

נתונים פרמקולוגיים
זמן מחצית חיים של 11 ימים בקירוב )נע בין 24-6 ימים(. 

תופעות לוואי 
הערכת תופעות הלוואי מסתמכת על התופעות שתוארו 
 + doxorubicin במחקר אצל מטופלים שקבלו תשלובת
olaratumab, ולכן רוב התופעות הרשומות להלן קשורות 

.)Tap et al., 2016 ;2017 ,לשתי התרופות )משרד הבריאות

תופעות הלוואי השכיחות ביותר )מעל 10%(: 

ירידה בתאבון, בחילה, הקאה, 	  מערכת העיכול: 
שלשול, כאבי בטן, עצירות, מוקוזיטיס.

חום, 	  סחרחורת,  ראש,  כאב  העצבים:  מערכת 
נוירופתיה פריפרית. 

כאבי שרירים ומפרקים. 	 

חולשה ועייפות.	 

לימפופניה, 	  נויטרופניה,  אנמיה,  הדם:  ספירת 
טרומבוציטופניה

Olaratumab-Mechanism of Action

olaratumab תרשים 1: מנגנון פעילות

https://www.oncoprescribe.com/oncoprescribe.com/newsletter.php?top=603
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כימיה: היפרגליקמיה, עליה ב- aPTT, היפוקלמיה, 	 
בסיסית,  בפוספטאזה  עליה  היפופוספטמיה, 

היפומגנזמיה

התקרחות	 

זיהומים	 

תגובות במהלך העירוי: רגישות יתר, בצקת, קוצר 	 
נשימה

פגיעה לבבית	 

יובש בעיניים	 
במתן של olaratumab כטיפול מונותרפי, תופעות הלוואי 

הצפויות הן בעיקר תגובות אלרגיות במהלך העירוי ותופעות 

דמויות שפעת לאחר הטיפול.
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