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מטרת המחקר:
אריבּ (Rucaparib),
רוּקאפָּ ִ
מחקר זה ייבחן את הבטיחות והיעילות של השילוב בין מעכב ה ָ -PARP,
לבין הנוגדן החד-שבטי ל -PD-1,ניבולוּמאבּ  (Nivolumab),על בסיס ההשערה ששילוב תרופות זה
עשוי להקנות תועלת מועדפת לאוכלוסיית החולות בסרטן שחלות חיובי ל -HRD,ובעקבות זאת
להאריך את משך ההישרדות ללא התקדמות המחלה ) (PFSאחרי טיפול סטנדרטי )ניתוח
וכימותרפיה מבוססת פלטינום( לסרטן שחלות במסגרת טיפול קו ראשון.
תנאי הכללה עיקריים:
 .1בעלות אבחנה לאחרונה ,מאושרת מבחינה היסטולוגית ,של סרטן שחלות אפיתליאלי בדרגה
גבוהה ,סרטן החצוצרות או סרטן ראשוני של הצפק ,מתקדם )לפי הפדרציה הבינלאומית
לגינקולוגיה ומיילדות ] [FIGOשלב .(III-IV
 .2עברו ניתוח ציטורדוקטיבי ,כולל לפחות כריתת שחלות בילטרלית )(salpingo-oophorectomy
ואומנטקטומיה חלקית ,בין אם לפני כימותרפיה )ניתוח ראשוני( או אחרי כימותרפיה טרום-ניתוח
להסרת שתי השחלות ,החצוצרות ,הרחם וכל הגידול הסרטני ).(interval debulking
 .3קיבלו  4עד  8מחזורי טיפול קו ראשון מבוסס-פלטינום משולב ,לפי הפרקטיקה הקלינית
הסטנדרטית ,כולל לפחות  4מחזורים של שילוב פלטינום/טקסן ).(taxane
א .חולה עם תגובה מיטבית או תגובה חלקית ) (PRחייבת להיות אחרי  6מחזורי טיפול לכל
הפחות.
ב .מותרת נטילת  Bevacizumabבמהלך שלב הכימותרפיה ,אך לא בעת הטיפול המשמר,
כלומר במהלך הטיפול המוכתב בפרוטוקול זה.
 .4החולה השלימה טיפול קו ראשון של כימותרפיה מבוססת פלטינום וניתוח ,עם תגובה המוגדרת,
לדעת החוקר ,כהיעדר ראיה להתקדמות המחלה או עלייה ב CA-125-בזמן כלשהו במהלך
טיפול קו-קדמי; וכן:
א .אין ראיה למחלה מדידה לפי ) RECIST 1.1אם נעשתה כריתה מלאה R0/בניתוח ראשוני
או בניתוח ציטורדוקטיבי אינטרבלי(; או
ב .תגובה חלקית או מלאה לפי ) RECIST 1.1אם הייתה מחלה מדידה אחרי הניתוח ולפני
הכימותרפיה(; או
ג.

תגובת ) GCIG CA-125אם הייתה מחלה לא-מדידה בלבד אחרי הניתוח ולפני
הכימותרפיה(.

 .5מדידות  CA-125קדם הטיפול חייבות לעמוד בקריטריון המפורט להלן:
א .אם הערך הראשון בתוך הגבול העליון של הנורמה ) ,(ULNהחולה כשירה לעבור
רנדומיזציה ולא נדרשת דגימה שנייה;
ב .אם הערך הראשון גבוה מה ,ULN-חובה לבצע בדיקה שנייה לפחות  7ימים אחרי
הראשונה .אם הערך בבדיקה השנייה ≤  15%מהערך הראשון ,החולה אינה כשירה.
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