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 סרטן ריאה     

צע של החולים נע והגיל הממ.  מכלל המחלות הממאירות13%סרטן ריאה מהווה 
 . שנה ושכיח יותר בגברים מאשר בנשים65 – 55בין 
 בנפרד או , וטיפולים ביולוגיםהקרנה כימותרפיה, יפול בסרטן הריאה יכול להיות ניתוחהט

 .שלב המחלה והמצב הכללי של החולה, במשולב תלוי בסוג הגידול
כימותרפיה היא השימוש בתרופות כנגד מחלת הסרטן על מנת להשמיד את התאים 

אבל בדרך , ת לעתים בטבליותתרופות כימותרפיות ניתנו. הממאירים ולעצור את התרבותם
אירסה , כמו אווסטין(התרופות החדשות הביולוגיות . במספר מחזורי טיפול, כלל בעירוי לוריד

. הקרנות או כתרופה בודדת, בדרך כלל ניתנות בשילוב עם כימוטרפיה)  או טרסיבה
 ).ראה טבלא(במסגרת מחקרים קליניים נבדקות עתה תרופות נוספות מקבוצה זו 

ים קליניים למציאת דרכים חדשות לטיפול בסרטן הריאה נערכים כאשר נתונים מחקר
. מוקדמים מצביעים על כך שטיפול חדש אינו מזיק ועשוי להיות טוב יותר מהטיפול המקובל

חלק מהחולים .  סוג הטיפול שיינתן לחולה נקבע באופן אקראי,בניסוי קליני אקראי ומבוקר
 . בעוד שאחרים מקבלים את הטיפול החדש, ב ביותרמקבלים את הטיפול המקובל הטו
, המוסדיתאישור וועדת הלסינקי את חייב הניסוי לקבל , לפני שניתן אישור לניסוי כלשהו

 . והסכמה מדעת של החולהאישור משרד הבריאות 
 ןמבין מדוע הוא מבוצע ומדוע הוזמ, הסכמה מדעת פירושה שהחולה יודע במה עוסק הניסוי

גם לאחר שהחולה . שהחולה מבין בדיוק באיזה אופן יהיה מעורב בו,  וכן,להשתתף בו
החלטת החולה לא . אפשר לפרוש ממנו בכל עת לפי רצון החולה, מסכים להשתתף בניסוי

 .תשפיע בכל דרך על מתן הטיפול המקובל הטוב ביותר
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  שם המחקר Study name תאור המחקר תנאי קבלה למחקר

חולים עם סרטן ריאה 
מטיפוס תאים גדולים  

תקדם מקומית או מ
, 18מעל גיל , גרורתי

שלא קבלו עדין 
כימוטרפיה ומצבם 

 .הכללי טוב

 

 הינה דיסולפירם
תרופה הניתנת דרך 

ללא תופעות , הפה
המונעת יצירת , לוואי

כלי דם חדשים המזינים 
המחקר בא . את הגידול

לבדוק אם תוספת 
 דיסולפירם

לכימותרפיה סטנדרטית 

Initial Assessment 
of the effect of the 

addition of 
Disulfiram 

(Antabuse) to 
standard 

chemotherapy in 
Non Small Cell  

Lung cancer 

בדיקת יעילות הוספת 
 דיסולפירםהתרופה 

 לטיפול )אנטביוז(
הסטנדרטי בחולים עם 
סרטן ריאות מטיפוס 

מתקדם , תאים גדולים
 ורתיאו גר
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אכן משפרת את 
 .לתוצאות הטיפו

(NSCLC). 

חולי סרטן ריאה 
גדולים  מסוג תאים

בשלב מקומי מתקדם 
או בשלב ) 3B שלב (

) 4 שלב ( גרורתי 
לאחר כישלון של קו 
טיפול כימוטרפי אחד 

 .בלבד

 

 הינה תרופה אלימטה
עם תופעות לוואי קלות 

היא תרופה וזקטימה 
, הניתנית בכדורים

מעקבת חלוקת תאים 
ממאירים וגם מונעת 

דם חדשים יצירת כלי 
. המזינים את הגידול

המחקר בא לבדוק אם 
 זקטימהתוספת 

לכימותרפיה המקובלת 
,  אלימטה, כקו שני

משפרת את תוצאות 
 .הטיפול

 

A phase3, 
randomized, 

double-blinded, 
multi-center study 

to assess the 
efficacy and safety 

of ZD6474 
(ZACTIMA) in 

combination with 
Pemetrexed 

(Alimta) versus 
Pemetrexed alone 

in patients with 
locally advanced or 
metastatic (stage3B 
or 4) non small cell 

lung cancer 
(NSCLC) after 

failure of 1st line 
anti-cancer therapy. 

IIIבפאזה  מחקר
יעילות  להערכת 

ובטיחות של טיפול 
 ZD6474 המשלב

     עם )זקטימה(
PEMETREXED  

 לעומת מתן )אלימטה(
 בלבד בחולי אלימטה

סרטן ריאה מסוג תאים 
  )NSCLC(גדולים 

בשלב גרורתי או מקומי 
מתקדם לאחר כישלון 
של קו טיפול כימוטרפי 

 .אחד
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חולי סרטן ריאה מסוג 
גדולים עם  תאים

מחלה מוגבלת 
הניתנת לכריתה 

A  II, IA, IBשלבים(
 .לפני ניתוח) 

 

 הינה תרופה ניבפזופ
ללא , הניתנת דרך הפה

המונעת , תופעות לוואי
חלוקת תאים ממאירים 

המחקר בא . והזנתם
לבדוק אם טיפול 

 לפני ניתוח בפזופניב
סטנדרטי להסרת 

מונע את חזרת , הגידול
 .המחלה

 

A phase 2, 
multicenter, non-

randomized study 
to evaluate the 

safety and efficacy 
of oral pazopanib 
(GW786034) as 

presurgical therapy 
in treatment-naïve 
subjects with stage 
IA, IB, II resectable 

Non Small Cell 
Lung Cancer 

(NSCLC). 
 

, פתוח, מחקר  רב מרכזי
להערכת , IIבשלב 

בטיחות ויעילות 
התרופה הפומית 

  )GW786034(פזופניב 
כטיפול טרום ניתוחי נגד 

רטן ריאה מסוג תאים ס
, IA , IBגדולים בשלבים 

בחולים שלא קיבלו II או 
 .טיפול קודם
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חולי סרטן ריאה 
גדולים  מסוג תאים

עם מחלה מקומית 
חוזרת או , מתקדמת
 שלבים (גרורתית 

IIIB or IV (  שלא
טופלו עדיין 

בכימוטרפיה כולל 
חולים עם גרורות 

מוחיות שקבלו טיפול 
 .קרינתי למח

ם עם סרטן חולי
ריאה מטיפוס 
תאים גדולים 
בשלבים 

מתקדמים יקבלו 
טיפול כימוטרפי 

 אווסטיןשכולל  
דרך הוריד כקו 
ראשון של טיפול 
ואחר כך המשך 

טיפול עם 
בשלוב אווסטין 

או שלא בשילוב 

A randomized, 
double-blind, 

placebo-controlled, 
phase IIIb trial 

comparing 
Bevacizumab 
therapy with or 

without Erlotinib 
after completion of 
chemotherapy with 
Bevacizumab for 

the first-line 
treatment of locally 

, IIIbמחקר בפאזה 
כפול סמיות , אקראי

ול של המשווה טיפ
(אווסטין 

Bevacizumab( עם 
(טרסיבה או בלי 

Erlotinib(  אחרי סיום 
טיפול כימותרפי עם 

(אווסטין 
Bevacizumab (

לטיפול קו ראשון בחולי 
סרטן ריאה מסוג תאים 
גדולים בשלב מקומי 
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עם כדורי 
 דרך טרסיבה
 הפה

advanced,recurren
or metastatic non-

small cell lung 
cancer (NSCLC). 

 

חוזר או , מתקדם
 .גרורתי

 )יפתח  בקרוב(

חולי סרטן ריאה 
גדולים   מסוג תאים

 אשר לא הגיבו או
מחלתם חזרה לאחר 

קו אחד של 
כימוטרפיה כולל 
חולים שקבלו 

הקרנות למח בשל 
 .גרורות מוחיות

 

חולי סרטן ריאה 
מסוג תאים 
גדולים לאחר 

כישלון קו טיפולי 
אחד יקבלו 
שילוב של 

 דרך אווסטין
הוריד בשלוב או 
שלא בשלוב עם 

טרסיבה כדורי 
 דרך הפה

A phase III, 
multicenter, 

placebo-controlled, 
double-blind, 

randomized clinical 
trial to evaluate the 
efficacy of Avastin 
(Bevacizumad) in 
combination with 

Tarceva (Erlotinib) 
compared with 

Tarceva alone for 
treatment of 

advanced non-
small cell lung 

cancer (NSCLC) 
after failure of 

standard first-line 
chemotherapy 

רב , מחקר אקראי
כפול  , IIIפאזה , מרכזי

סמיות להערכת יעילות 
ובטיחות טיפול המשלב 

(אווסטין  
Bevacizumad( עם 

 (Erlotinib)טרסיבה 
טרסיבה לעומת מתן 

בחולי סרטן ריאה , בלבד
מסוג תאים 

בשלב מתקדם  גדולים
לאחר כישלון קו הטיפול 

 .הכימוטרפי הראשון
 
 

 )יפתח  בקרוב(
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