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 :פרוטוקולשם ה
 החלטה על מתן תרופות נוגדות בחילה והקאהקבלת 

 

 שותפי כתיבה

 גב' מיכל גולפור, אחות אחראית מכון אונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא, 

 הרפואי שיבאיאיר נורית, מפקחת קלינית אונקולוגית, המרכז גב' 

 יוסף, אחות אחראית מחלקה אונקולוגית, המרכז הרפואי תל אביב -מיכל ברגב' 

 פלד מירב, אשפוז יום אונקולוגי, הדסה עין כרםגב' 

 

   

 כל מוסד רפואי לאחר הגהה והתאמה מוסדיתיצוין בנפרד ל :תאריך הפצת הפרוטוקול

 

 

 סימוכין

סיעוד לאחות מוסמכת בוגרת השתלמות מוכרת באונקולוגיה", : "פעולות 183/2021חוזר מנהל הסיעוד מס 

 2021אוגוסט 

NCCN Guidelines 2021 Antiemesis 

MASSC (Multinational Association of Supportive Care in cancer) Antiemetic 

Guidelines with updates in 2019 

CTCAE Version 5 11, 2017 U.S Department Of Health And Human Services 

 

 נספחים

 פוטנציאל אמטוגני של תרופות ציטוטוקסיות אנטרליות: 1 מס' נספח

 פוטנציאל אמטוגני של תרופות ציטוטוקסיות פומיות: 2 מס' נספח

 לפי דרגת סיכון אמטוגנית לטיפול: הנחיות 3 מס' נספח

 טבלת מינונים מומלצים לטיפול תרופתי נילווה: 4 מס' נספח

 Dexamethasone -טיפול במינונים מומלצים לת טבל: 5נספח מס' 

 

 רקע

)טיפול כימי, ביולוגי ואימוני( עלולים לפגוע באופן משמעותי באיכות חיי  יבחילה והקאות הנגרמים על ידי טיפול אנטי סרטנ

י, פגיעה ביכולת לטיפול לגרום גם להתייבשות, חוסר איזון מטבול עלולותלטיפול. תופעות אלה,  םהמטופלים ולהפחית את היענות

 עצמי, בתפקוד היומי, במצב הנפשי וחסר תזונתי. 

 טיפול מבוסס על הנחיות מקצועיות המספקות המלצות תרופתיות לפי רמה אמטית הוכח כיעיל בשליטה על בחילות והקאות.
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ת השתלמות מוכרת מנכ"ל משרד הבריאות, בהמלצת הוועדה המייעצת לפעולות חריגות, התיר לאחיות מוסמכות בוגרו

הפרוטוקול מסדיר את תהליך קבלת החלטה על מתן . הקאותמתן תרופות נוגדות בחילה וההחלטה על באונקולוגיה, לבצע את 

 ובימים העוקבים, בהתאם לגורמי הסיכון של הטיפול והמטופל.  יטרם מתן טיפול אנטי סרטנ הקאותבחילה ותרופות נוגדות 

 

 המטר

באונקולוגיה, במצבים מוכרת  השתלמותעל ידי אחות מוסמכת, בוגרת למתן טיפול תרופתי אנטיאמטי הבניית סטנדרטים אחידים 

 לרמה האמטוגנית של הטיפול האנטי סרטני ולגורמי הסיכון של המטופל.ובהתאם מוגדרים בשדה הקליני 

 

 סמכות

 באונקולוגיה. בוגרת השתלמות מוכרתהינה של אחות מוסמכת, מחלקתי  ללפרוטוקובהתאם למתן טיפול אנטיאמטי הסמכות 

 

 אחריות

לפני מתן טיפול אנטי סרטני ובימים העוקבים על פי הרמה האמטית של , למתן טיפול אנטיאמטיאחריות ה .1

 .שסיימה תכנית קליטה מחלקתית הינה של אחות מוסמכת הטיפול וגורמי הסיכון של המטופל,

הינה של אחות  טיפול הבאהולפני מתן  מעקב אחר מצב המטופל לאחר הטיפולאומדן ו לביצועהאחריות  .2

 . מטופלמוסמכת המופקדת על ה

 

 ייגס

  18הפרוטוקול מתייחס למטופלים מעל גיל 
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 הגדרות

 .או הקאה\מידת הסיכון של טיפול לגרום לבחילה ו -רמה אמטוגנית •

•  HEC-Highly Emetogenic Chemotherapy-  90% -כימי שמתן שלו יגרום לבחילה והקאות אצל למעלה מטיפול 

 .מהמטופלים ללא טיפול מניעתי

•  MEC-Moderately Emetogenic Chemotherapy- 30-90%אצל  טיפול כימי שמתן שלו יגרום לבחילה והקאות 

 .מהמטופלים ללא טיפול מניעתי

•  LEC- Low Emetogenic Chemotherapy- 10-30%אצל  רום לבחילה והקאותטיפול כימי שמתן שלו יג 

 .מהמטופלים ללא טיפול מניעתי

•  Minimal Emetogenic Chemotherapy- 10%מ אצל פחות  טיפול כימי שמתן שלו יגרום לבחילה והקאות 

 .מהמטופלים ללא טיפול מניעתי

שעות  24ד מתרחשות תוך מספר דקות וע - Acute onset nausea and\or vomiting בחילה והקאות  חריפות •

 .הפרשת סרוטונין -ון הפעולה העיקרי ממתן הטיפול האנטי סרטני. מנגנ

ימים ממתן הטיפול האנטי  1-7מתרחשות  - Delayed nausea and\or vomitingבחילה והקאות מאוחרות  •

  -Substance Pהפרשת  -סרטני. מנגנון פעולה עיקרי 

חוו מתרחשות לפני מתן טיפול כתגובה מותנת, במטופלים ש Anticipatory Emesis -בחילה והקאות מותנות  •

 .התנסות שלילית בטיפול קודם

 .דיות הטפול המונע ומחייבות מענה מימופיעות למר -Breakthrough בחילה והקאות מתפרצות  •

מתרחשות במהלך טיפול שני ואילך כאשר טיפול מניעתי והצלה שניתן  -  Refractoryבחילה והקאות עמידות •

 .אלה כשל םחזוריבמ

•  AC combination– כל פרוטוקול טיפולי המורכב מאנטרציקלין ו-Cyclophosphamide 

 

 

 קיצורים

• 5HT3RA –Receptor Agonists  -Hydroxytryptamine5 

• NK1RA-Neurokinin-1 receptor agonists 

• Dopamine receptor antagonists-DRA 

• CINV-Chemotherapy Induced Nausea and Vomiting  

 

 

 התוויות נגד

 ימים ממועד הטיפול האחרון 7מטופלים הסובלים מבחילה והקאות שאינן קשורות לטיפול האונקולוגי והופיעו  .1

 רגישות לטיפול התרופתי האנטיאמטי .2
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 ת מטופלים הזקוקות להתאמת הטיפולקבוצו

 םמטופלים סוכרתיי •

 םפסיכיאטרימטופלים  •

 אונקולוגים-חולים המטו •

 נשים בהריון •

 חסימת מעיים חלקית או מלאה  •

• Manier Syndrome 

 

 הנחיות לביצוע

 הנחיות כלליות לביצוע ע"י אחות מורשית. .1

 רישום ודיווח.  .2

 

 ת כלליות לביצוע ע"י אחות מורשיתהנחיו

 וטיפול תכנית מניעה לכל מטופל המקבל טיפול אנטי סרטני לפני תחילת הטיפול ותבנה האחות תבצע אומדן בחילה והקאה .1

 -CTCAE  (11,2017 (Common Terminology Criteria for Adverse Eventsבהתאם לכלי האומדן 

 טבלה לביצוע אומדן רמת בחילה והקאות

 התערבות הקאה בחילה דרגה

  ללא ללא 0רמה 

 אין צורך בהתערבות שעות 24הקאה אחת במשך  ללא הפרעה בצריכה פומיתאובדן תאבון  1רמה 

 מתן נוזלים דרך הוריד הקאות ביממה 2-5 הפרעה בצריכה פומית ללא ירידה במשקל 2רמה 

 אשפוזבוצורך  הזנה פאראנטרלית הקאות ביממה 6-10 אובדן תאבון + ירידה במשקל 3רמה 

 חייםלהצלת  מסכן חיים מסכן חיים 4רמה 

 

.                                                                                                                   1 מס' שבנספחהאחות תעריך את רמת הסיכון האמטוגנית של הטיפול המתוכנן עפ"י הטבלה  .2

 הטיפול האנטיאמטי יקבע בהתאם לתרופה בעלת הפוטנציאל האמטי הגבוה ביותר.  -שלב תרופתי בפרוטוקול הכולל מ  
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 בנוסף להערכת רמת הסיכון האמטוגני של הטיפול תבסס את בחירתה בטיפול גם על פי הגורמים הקשורים למטופל:  .3

a. גיל צעיר 

b. אישה 

c. רקע בריאותי 

d. ניסיון קודם בקבלת טיפול כימי 

e.  היסטוריה שלCINV ו/או בהריון 

f. צריכת אלכוהול מופחתת 

g. עוד בשלב טרום הטיפול לבחילות מהטיפול הציפיי/חרדה 

h. נטייה לפתח מחלת נסיעה/תנועה 

 

 .את הטיפול האנטיאמטי  2- ו 1בנספח האחות תבחר בהתאם למפורט  .4

 ., דרך ומשך המתן, תופעות לוואי אפשריותתדריך את המטופל לגבי סוג הטיפולהאחות  .5

 .באשפוז או שמקבלים טיפול רב יומישעות למטופלים  24 -יש לבצע אומדן והערכה חוזרת אחת ל .6

 

 עקרונות לניהול הטיפול בפרוטוקול כימותרפי רב יומי

 בטיפול רב יומי יש אפקט סינרגיסטי ומצטבר

 .ביותר ולהתאים את הטיפול בהתאם בטיפול רב יומי יש להתייחס לתרופה בעלת הפוטנציאל האמטי הגבוה •

• 5HT3 Antagonist – ( במתן דור ראשוןGranisetron, Ondasetron יש לתת טיפול מידי יום. במתן דור שני )

(Palonosetronמינ ) ימי כימותרפיה 5ון חד פעמי מכסה. 

 

 עקרונות בניהול הטיפול בבחילה והקאות מתפרצות

 מתן תרופה מקבוצת תרופות שונה  •

, Olanzapine ,Phenothiazine)כמו  Dopamine antagonistתרופות מקבוצות שונות במקביל  לדוגמא:  מתן •

Metoclopramide ,Haloperidolסטרואידים ו , )-lorazepam . 

 י "סביב השעון" ולא עפ"י צורך טהקפדה על מתן טיפול אנטיאמ  •

 אנטיאמטי בטיפול הבאהתאמת הטיפול  •

 

 הטיפול בבחילה והקאות מותנותעקרונות בניהול 

 20% –שכיחות  •

 .הטיפול הטוב ביותר הוא מניעת הופעת הסימפטום במחזורי טיפול קודמים •

שעתיים -נטילה בערב טרם הטיפול, ביום הטיפול שעה .mg0.5-2  LORAZEPAM Tabתוספת של  –טיפול תרופתי  •

 .התחלת הטיפול לפני

 .טיפול התנהגותי )יוגה, דימיון מודרך, תרגילי הרפיה, ביופידבק(, אקופונקטורה –טיפול לא תרופתי  •

  .הימנעות מריחות שעלולים לעורר את הופעת הסימפטומים •
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 ודגשים  המלצות

 NK1RAללא   MECאו בכישלון –במטופלים עם שני גורמי סיכון או יותר  MECב  NK1RAלשקול להוסיף לטיפול  •

 ימי טיפול  ברצף 3יש  לקחת   APPREPITANTהיא    NK1RAה מקבוצת מידה  ותרופת הבחירב •

• D1 125mg D2-3 80mg  

   NK1RAולא ניתנת  במידה  Palonosetron היא  5HT3RA מקבוצתהבחירה  תרופת MECבמשלב   •

 Akynzeo או ב  Palonosetron במידה והחולה טופל ב (Kytril, Zofran) דור ראשון 5HT3RAאין לתת  •

 IVפומי על מתן  Palonosetronבמידה ומטופל סובל מעצירות יש להעדיף מתן  •

 )5HT3RA  )Kytril, Zofranלתת גם דור ראשון של   יש  NK1מקבוצת במידה  וניתנת תרופה  •

• Olanzapine  ניתן לתת גם , מ"ג בעיקר לקשישים 2.5להתחיל במינון נמוך  -אפקט סדטיביSub lingual 

• DEXAMETHAZONE - סטרואידים 

  במתן טיפול בסטרואידים יש לשקול להוסיף lockersB 2H )Omeprazole(  . ניתן לשקול הפחתת מינון

,  לפי מאפייני המטופל PLATINUMוקיצור משך מתן בימים עוקבים בקרב מטופלים: בטיפול שאינו מבוסס 

,MEC   

  אין להפסיקם. לדוגמא בפרוטוקול -בתרופות שבהן האינדיקציה למתן סטרואידים אינה למטרת אנטיאמטיקה

Taxotere  תלת שבועי ובמתןPemetrexate . 

  במקרים שבהם לא ניתןNK1RA  יש לשקול העלאת מינון סטרואידים לפי הוראה רפואית. 

 במקומם  אצל מטופלים שאינם יכולים ליטול סטרואידים יש לשקולOlanzapine  

 
 

 

  גורם מאשר 

 

 _______________________ :שם מנהל היחידה/מחלקה/מערך

 

 __________________ _____    :תאריך

 

                     

 _______________________  :שם ותיאור תקפיד מנהל/ת הסיעוד

 

 _______________________    תאריך:

 

 

 

  

 : הערות עם[ 1גמ]



 

7 
 

  1 מס' נספח
 NCCN  (2021)פוטנציאל אמטוגני של תרופות ציטוטוקסיות עפ"י 

 תרופות פאראנטרליות
 

 רמה אמטוגנית התרופה

AC combination (anthracycline + cyclophosphamide) 
Carboplatin AUC≥4 
Carmustine> 250 mg/m² 
Cisplatin 
Cyclophosphamide > 1,500 mg/m² 

Dacarbazine 
Doxorubicin ≥ 60 mg/m² 
Epirubicin> 90 mg/m² 
Ifosfamide≥ 2gr/m² per dose 
Mechlorethamine 
Melphalan ≥ 140 mg/m² 
Sacituzumab govitecan-hizy 
Stretozocin 

High Emetic Risk  
סיכון להקאה ללא  90%)מעל 

 טיפול מונע(

Aldesleukin12-15 
million IU/m² 
Amifostine> 
300mg/m² 
Azacitidine 
Bendamustine 
Busulfan 
Carboplatin AUC < 4 
Carmustine≤ 
250mg/m² 
Clofarabine 
Cyclophosphamide ≤ 
1500mg/m² 

Cytarabine> 200mg/m² 
Dactinomycin 
Daul-drug liposomal 
encapsulation of 
cytarabine and 
daunorubicin 
Dinutuximab 
Doxorubicin < 60 mg/m² 
Epirubicin≤ 90 mg/m² 
Fam-trastuzumab 
deruxtecan-nxki 
Idarubicine 

Ifosfamide<2 g/m² per 
dose 
Irinotecan/ Irinotecan 
(liposomal) 
Lurbinectedin 
Melphalan< 140 
mg/m² 
Methotrexate ≥ 250 
mg/m² 
Oxaliplatin 
Temozolomide 
Trabectedin 

Moderate Emetic 
Risk 

סיכון להקאה 30-90%)בין 
 טיפול מונע( ללא

Ado-trastuzumab 
emtansine 
Aldesleukin≤ 
12million IU/m² 
Amifostine≤ 300 
mg/m² 
Arsenic trioxide 
Axicabtagene 
ciloleucel 
Belinostat 
Brexucabtagene -
autoleucel 
Brentuximab vedotin 
Cabazitaxel 
Carfilzomib 

Etoposide 
5-Flurouracil (5FU) 
Floxuridine 
Gemcitabine 
Gemtuzumab -
ozogamicin 
Inotuzumab-ozogamicin 
Isatuximab- irfc 
Ixabepilone 
Methotrexate > 50 
mg/m² - < 250 mg/m² 
Mitomycin 
Mitomycin-
pyelocalyceal solution 
Mitoxantrone 

Omacetaxine 
Paclitaxel / Paclitaxel – 
albumin 
Pemetrexed 
Pentostatin 
Polatuzumab-vedotin 
Pralatrexate 
Romidepsin 
Tafasitamab-cxix 
Tagraxofusp 
Talimogene-
laherparepvec 
Thiotepa 
Tisagenlecleucel 
Topotecan 

Low Emetic Risk  
 ללא להקאה סיכון 10-30%)

 (מונע טיפול
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Copanlisib 
Cytarabine (low dose) 
100-200 mg /m² 
Docetaxel 
Doxorubicin 
(liposomal) 
Enfortumab vedotin-
ejfv 
Eribulin 

Mogamulizumab 
Moxetumomab 
Necitumumab 
Olaratumab 

Ziv-aflibercept 

Alemtuzumab 
Atezolizumab 
Avelumab 
Asparginase 
Bevacizumab 
Bleomycin 
Blinatumomab 
Bortezomib 
Cetuximab 
Cemiplimab 
Cladribine 
Cytarabine<100 
mg/m² 
Daratumumab and 
hyaluronidase-fihj 
Decitabine 
Denileukin diftitox 

Daxrazoxane 
Durvalumab 
Elotuzumab 
Fludarabine 
Ipilimumab 
Luspatercept-aamt 
Methotrexate≤ 50 
mg/m² 
Nelarabine 
Nivolumab 
Obinutuzumab 
Ofatumumab 
Panitumumab 
Pegasparginase 
Pembrolizumab 

Pertuzumab / 
trastuzumab and 
hyaluronidase-zzdf 
Ramucirumab 
Rituximab and 
hyaluronidase for sc 
use 
Siltuximab 
Temsirolimus 
Trastuzumab 
Temsirolimus 
Trastuzumab 
hyaluronidase 
Valrubicin 
Vinblastine 
Vincristine / vincristine 
(liposomal) 
vinoralbine 

Minimal Emetic 
Risk 

סיכון להקאה  10%-מ פחות)
 (מונע טיפול ללא
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 2 מס' נספח
  NCCN,  2021פוטנציאל אמטוגני של תרופות ציטוטוקסיות עפ"י 

  פומיותתרופות 
 

LEVEL AGENT    

Moderate to 

high emetic 

risk (≥30% 

frequency of 

emesis) 

 

 Altretamine 

 Avapritinib 

 Azacytidine 

 Binimetinib 

 Bosutinib >400 

mg/day 

 Busulfan ≥4 mg/day 

 Capmatinib 

 Ceritinib 

 

 Crizotinib 

 Cyclophosphamide 

≥100 mg/m2 /day 

 Dabrafenib 

 Enasidenib 

 Encorafenib 

 Estramustine 

 

 Etoposide 

 Fedratinib 

 Imatinib >400 

mg/day 

 Lenvatinib >12 

mg/day 

 Lomustine (single 

day) 

 Midostaurin 

 Mitotane 

 Niraparib 

 Olaparib 

 Procarbazine 

 Rucaparib 

 Selinexoraa 

 Temozolomide >75 

mg/m2/day 

 

Minimal to low 

emetic risk 

(<30% 

frequency of 

emesis) 

 

 Abemaciclib 

 Acalabrutinib 

 Afatinib 

 Alectinib 

 Alpelisib 

 Axitinib 

 Bexarotene 

 Brigatinib 

 Bosutinib ≤400 

mg/day 

 Busulfan <4 mg/day 

 Cabozantinib 

 Capecitabine 

 Chlorambucil 

 Cobimetinib 

 Cyclophosphamide 

<100 mg/m2/day 

 Dacomitinib 

 Dasatinib 

 Decitabine and 

cedazuridine 

 

 Duvelisib 

 Entrectinib 

 Erdafitinib 

 Erlotinib 

 Everolimus 

 Fludarabine 

 Gefitinib 

 Gilteritinib 

 Glasdegib 

 Hydroxyurea 

 Ibrutinib 

 Idelalisib 

 Imatinib ≤400 mg/day 

 Ixazomib 

 Ivosidenib 

 Lapatinib 

 Larotrectinib 

 Lenalidomide 

 Lenvatinib ≤12 

mg/day 

 

 Lorlatinib 

 Melphalan 

 Mercaptopurine 

 Methotrexate 

 Nilotinib 

 Neratinib 

 Osimertinib 

 Palbociclib 

 Panobinostat 

 Pazopanib 

 Pemigatinib 

 Pexidartinib 

 Pomalidomide 

 Ponatinib 

 Pralsetinib 

 Regorafenib 

 Ribociclib 

 Ripretinib 

 Ruxolitinib 

 Selpercatinib 

 

 Sonidegib 

 Sorafenib 

 Sunitinib 

 Talazoparib tosylate 

 Tazemetostat 

 Temozolomide 

≤75 mg/m2 

/daybb 

 Thalidomide 

 Thioguanine 

 Topotecan 

 Trametinib 

 Tretinoin 

 Trifluridine/tipiracil 

 Tucatinib 

 Vandetanib 

 Vemurafenib 

 Venetoclax 

 Vismodegib 

 Vorinostat 

 Zanubrutinib 
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  3 מס' נספח
 הנחיות טיפוליות לפי דרגת סיכון אמטוגנית

 

 דרגת סיכון אמטוגנית Acute CINVהטיפול התרופתי  Delayed CINVהטיפול התרופתי 

Dexamethsone 

 או

Metochlopramine + Dexamethsone 

 olnazepine.2.5- 5** יש לשקול להוסיף 

 מ"ג

5HT3RH+ DEX + NK1 RA 

מ"ג 5-2.5יש לשקול להוסיף   Olnazepine 
High Risk 

 אין צורך

 
5HT3RH + DEX + NK1 RA Carboplatin≥4 

 5HT3RH + DEX Moderate (other than Carboplatin≥4) 2-3לשקול מתן סטרואידים בימים 

5HT3RH אין צורך במתן מניעתי או   DEX או DRA Low 

 Minimal אין צורך במניעה שגרתית

 

  



 

11 
 

 4נספח מס' 
 טבלת מינונים מומלצים לטיפול תרופתי נילווה

 

 מינון מקסימאלי מומלץ דרך מתן משפחה שם התרופה

Ondasetron 5HT3RA IV 8 מ"ג ליום 

Ondasetron 5HT3RA PO 8 מ"ג ליום עד פעמיים ביום 

Granisetron 5HT3RA PO 1-2 מ"ג ליום 

Granisetron 5HT3RA IV 1 מ"ג ליום 

Palonesetron 5HT3RA IV 
 5-מ"ג במתן חד פעמי )השפעה ל 0.25

 ימים(

Palonesetron 5HT3RA PO 
 5-)השפעה ל מ"ג במתן חד פעמי 0.5

 ימים(

Aprepitant NK1RA PO 
 בימיםמ"ג  80מ"ג ביום הראשון,   125

 ימים( 5)השפעה ל 2-3

Akynzeo NK1RA+ 5HT3RA PO  ימים. 5-השפעה ל –כדור אחד 

Olnazapine ANTI Psychotic PO 

 מ"ג. 2.5ינון להתחיל במ

מ"ג  10פעמים ביום עד  3ניתן לתת עד 

 יומי.

 

 

 


