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 כיצד להעריך יעילות תרופה

 יתרונות ב: בהערכת יעילות- OS  ,PFS  ,איכות חיים 

 

PRO – Patient Reported Outcome 



 אבסטין בסרטן השחלה בקו ראשון

 שני מחקרים 

 

 GOG   218 – US , cross-over allowed 

 

 ICON   7 - Europe , cross-over not allowed 



GOG-0218: schema 

Burger, NEJM 2011 

Bevacizumab 15 mg/kg 

15 months 

Paclitaxel (P) 175mg/m2 

Carboplatin (C) AUC 6 

Carboplatin (C) AUC 6 

Paclitaxel (P) 175mg/m2 

Carboplatin (C) AUC 6 

Paclitaxel (P) 175mg/m2 

Placebo 

Placebo 

Front-line: 
epithelial OV, PP 
or FT cancer 
 
● Stage III optimal 
 (macroscopic) 
● Stage III 
 suboptimal 
● Stage IV 

 
N=1,873 

I 

II 

III 

Arm 

1:1:1 

Bev 15mg/kg 

R 
A 
N 
D 
O 
M 
I 
S 
E 

(CP+PLA
→ PLA) 

(CP+Bev → 
PLA) 

) (CP + Bev 
   → Bev מחלה מתקדמת בלבד! 

 כריתה תת מטבית 2/3 -כ



 
 Front line epithelial ovarian, ppc, 

tubal ca 
 St I high risk 
 St II-IV 

 
 stratification variables: 
 Stage & extent of debulking:  

I–III debulked ≤1cm vs  
I–III debulked >1 cm vs   IV and inop 
stage III 

 Timing of intended treatment start 
≤4 vs >4 weeks after surgery 

 GCIG group  
 

 
 
 
 

 

ICON7: schema 

Paclitaxel 175 mg/m2 

Carboplatin AUC6 

Carboplatin AUC6 

Paclitaxel 175 mg/m2 

18 cycles 
 

R 

  

Bevacizumab 7.5 mg/kg q3w  

1:1 

----
- 

כולל מחלה מוקדמת  
 בסכון גבוה

Perren , NEJM 2011 
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Months from randomisation 

Chemo (Arm I) 
+ Bev      Bev maintenance (Arm III) 

Arm I 
CP 

(n=625) 

Arm III  
CP + Bev →Bev 

(n=623) 

Patients with event, n (%) 
423 

(67.7) 
360 

(57.8) 

Median PFS (months)   10.3   14.1 

Stratified analysis HR  
(95% CI) 

0.717  
(0.625–0.824) 

P-value one-sided (log rank) <0.0001a 

Burger, NEJM 2011 



ללא שפור –השרדות כללית   



ICON 7   - PFS 

Control Research 
Events, n (%) 464 (61) 470 (62) 
Median, 
months 17.4 19.8 

Log-rank test p=0.039 
HR (95% CI) 0.87 (0.77–0.99) 
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17.4 19.8 
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Median follow-up: 42 months 

PFS for High risk patients – 16 m vs 10.5 m (p=0.002) 



1.00 

0.75 

0.50 

0.25 

0 

Pr
op

or
tio

n 
al

iv
e

 

Time (months) 
 39 36 33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 

High-risk 
subgroup 

Control 
 (n=234) 

Research 
 (n=231) 

Deaths, n (%) 109 (47) 79 (34) 

Median, months 28.8 36.6 
Log-rank test p=0.002 
HR (95% CI) 0.64 (0.48–0.85) 

ICON 7 - OS: High-risk subgroup 
High risk patients: 
- Stage IV at diagnosis 
- No operation 
- Sub-optimal debulking (>1 cm) 

Update 2015 – os 39.3 m vs 34.5 m   (p-0.03) 

Oza , Lancet Oncol 2015 



 תוצאות שני המחקרים

GOG 218 

 רק בין זרוע הבקרה   –הבדל 

 לזרוע עם הטפול הממושך    

 

  שפור בהשרדות ללא התקדמות
 עם אבסטין) (PFSמחלה 

 

 

  עד היום טרם הודגם שפור 

 ...)ולא יודגם( בהשרדות       

ICON 7 
 
 
 
 
 ללא התקדמות   בהשרדותשפור

 אבסטיןעם ) PFS(מחלה  
 
 
 בכל   בהשרדותלא הודגם שפור

 ,  הקבוצה 
 הודגם שפור בתת קבוצה        
 ! )מתוכנן מראש פלוח(     



 )dose dense(האם יש תועלת לטפול צפוף 

JGOG  3016  dose dense study 
 
637 בשלבי מחלה  -מרכזים ביפן   85 -חולות  בII-IV 
6  6 בקרבופלטיןמחזורי טפולAUC : 

 ר כל שבוע"מ/ג"מ 80שבועות או  3ר כל "מ/ג"מ 180 טקסול 
 

 חדשים 76תוצאות במעקב 
PFS  :28  חדשים  17.5חדשים לטפול הצפוף מול)P=0.0037( 
OS  :100  חדשים  62חדשים מול )P=0.039( 
 אך ללא החמרה באיכות החיים –בטפול הצפוף ) אנמיה(יותר טוקסיות 

Katsumata Lancet oncol sep 2013 
Harano , Annal Oncol Jan 2014 



 )dose dense(האם יש תועלת לטפול צפוף 
MITO 7  DOSE DENSE study 

 

822  חולות בצרפת ואיטליה בשלבי מחלהIII-IV 

 6 בקרבופלטיןטפולAUC   שבועות  3כל, 

 ר  שבועי"מ/ג"מ 60שבועות או  3ר כל "מ/ג"מ 175 טקסול 

 

 חדשים 20מעקב 

PFS – 18.8  חדשים לתלת שבועי  16.5חדשים לשבועי מול)NS( 

ללא שנוי משמעותי באיכות החיים 

 

 הבדלים בין המחקרים??? 

 
Pignata , J Clin Oncol 31, 2013 (suppl)  



GOG –252 trial 

692  חולות עם סרטן שחלה בשלביםIII- IV 

 6  בקרבופלטיןטפולAUC  80(תלת שבועי או שבועי  טקסולעם ( 

 העדיפו לקבל 84%(לפי בחירת החולה  אבסטיןמתן( 

 

 מטרה– PFS  לאבסטיןגם ביחס  נתוח,  הטקסולבהתאם לזרוע 

 

 השבועי הטקסולללא הבדל לטובת : תוצאות 

 )S(חדשים  3.9יתרון של  – אבסטיןבחולות שלא קבלו  * 

Chan , NEJM 2016 



 ?מה כדאי בטיפול בקו ראשון בסרטן השחלה
 בספק  – בטקסולטיפול צפוף: 

 אבסטיןיעילות הוכחה במחקר אחד משניים או בהעדר  - 
 )מנון מצטבר(תלת שבועי > שבועי  טקסולטוקסיות  - 
 ניתן לבחור בין האופציות –אין נחיתות לטיפול השבועי  - 

 
 ומעבר לו הכמותרפילטיפול  אבסטיןתוספת: 

 )PFS(יעילות בזמן להתקדמות המחלה  - 
 גבוה שבסכוןהכללית לחולות  בהשרדותיעילות  - 
 ?מה המינון ומשך הטיפול האופטימליים - 
  



17 17 

Study design 

IV paclitaxel 175 mg/m2 d1 or  
80 mg/m2 d1, 8, 15 q3w (4–8 cycles)b 

IV carboplatin AUC 5–6 q3w 

(4–8 cycles)a 

BEV 15 or 7.5 mg/kg IV q3w for up to 36 cycles (2 years)  
or until disease progression or unacceptable toxicity 

•Epithelial ovarian, 
fallopian tube or primary 

peritoneal cancer: 
–Stage IIB–IV 
–Grade 3 stage I/IIA  
–Clear-cell carcinoma 

(any stage) 
–Carcinosarcoma 

•Maximally debulked 
(prior neoadjuvant 

chemotherapy allowed) 
•ECOG PS 0–2 

 Primary endpoint: Safety (AEs by NCI-CTCAE version 4.03) 
 Secondary endpoints: PFS, ORR, duration of response, overall survival 
 Exploratory objectives: Optional translational research 

Dec 2010‒May 2012:  
1021 patients enrolled 

Colombo , ASCO 2015 

Presenter
Presentation Notes
If chemotherapy is discontinued prematurely for any reason other than disease progression, bevacizumab is continued as a single agent.The first dose of bevacizumab is omitted if chemotherapy is initiated <28 days after major surgery.Initially the bevacizumab dose was specified as 15 mg/kg; however, a protocol amendment following presentation of results from ICON73 permitted investigators to choose a dose of 15 or 7.5 mg/kgThe bevacizumab dose is selected for each patient before treatment initiation and cannot be modified during the study (except for weight change of >10%).Patients are allowed to receive up to 4 cycles of neoadjuvant chemotherapy (without bevacizumab). The maximum total number of pre- and post-surgery cycles of chemotherapy is 8.
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Bevacizumab exposure by cycle 
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Cycle 1 omitted in 
201 patients 

because of surgery 

Cycle No. 

BEV exposure Median (range) 
No. of cycles 23 (1–61) 

Duration, months 15.5 (<0.1–43.2) 

632 patients (62%) received >12 months of BEV 

   298 patients (29%) received  
>24 months of BEV 

537 patients (53%) received  
>15 months of BEV 

Presenter
Presentation Notes
T3.2.2, T3.2.1, T3.2.3Median chemotherapy exposure: 6 cycles (range 1–8)
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PFS in ROSiA and ICON7 (ITT populations) 

19.3 25.5 

ICON7  
BEV 7.5 mg/kg 

+ CP1,2 

ROSiA  
BEV 15 (or 7.5) mg/kg + 

CP 

Caveats 
•Differing tumour assessment schedules 

•Prior neoadjuvant chemotherapy permitted in ROSiA 

Oza, Int J Gyn Oncol 2016 

Presenter
Presentation Notes
Table 1.8Table 5.1.1



 בסרטן שחלה חוזר אבסטין

 לפלטינוםסרטן שחלה רגיש   

 ציספלטין/  קרבופלטיןחדשים מסיום  6> חזרת מחלה  - 

 

 לפלטינוםסרטן שחלה עמיד 

 ציספלטין/  קרבופלטיןחדשים מסיום  6< חזרת מחלה  - 



 תוספת אבסטין   –סרטן שחלה רגיש לפלטינום 
 GOG 213-מחקר ה

  מחקר מבוקר 

673 חולות 

 אבסטין -+/ טקסול-קרבו –טיפול 

 מעקב–  
 
PFS – 13.8  ח  10.4ח מול)S( 
OS – 42.6  ח  37.3ח מול)NS( 
 עמידות לפלטינום רביזיתעדכון לאחר: 

 p=0.0447, ח  37.3ח מול   42.2 - 

 זהה -איכות חיים 

 OCEANS -מחקר ה
  מחקר מבוקר 
485 חולות 

 אבסטין -+/ וגמזרקרבופלטין  –טיפול 

 80%בשלות , חדשים  57 –מעקב 
 

 

PFS – 12.4  חדשים  8.4ח מול)S( 
OS – 33.6  ח  32.9ח מול)NS( 

 זהה -איכות חיים 

Aghajanian JCO June 2012,  
Aghajanian Gyn Oncol , Oct 2015 

Coleman , SGO 2016 
Coleman , ASCO 2016 



   אבסטיןתוספת  – לפלטינוםסרטן שחלה רגיש 
 AURELIA -מחקר ה

 לפלטינוםמחלה עמידה , חולות 361, מחקר מבוקר 

 גמזר, דוקסיל, טופוטקאן, שבועי טקסול: לבחירה  – כמותרפיטיפול 

 עד להתקדמות או רעילות אבסטין/ עם   
 

 :תוצאות 
 PFS -  6.7  חדש 3.4חדש מול 
OS – 16.6  חדש  13.3חדשים מול– NS 
 מקרים 2 – פרפורציות -בטיחות 
 שפור באיכות החיים : 

 אבסטיןלטובת  5%מול  GI – 15%שפור  סימפטומים  
 האבסטיןלטובת  4%מול  44% –שפור במיימת  

 

 

Pujade Lauraine J Clin Oncol May 2014 
Stockler , J Clin Oncol May 2014 



 אולפריב לאחזקה בסרטן שחלה רגיש לפלטינום 

1. Ledermann J, et al. N Engl J Med. 2012;366(15):1382–1392; 2.  

• Randomised, double-blind, Phase II study in 82 centres in 16 countries 
 

Olapari
b 

po 400mg 
bid† 

n=136 

Placebo 
n=129 

Patients 
• Recurrent, platinum-

sensitive high-grade 
serous ovarian* 
cancer 

• Completion of ≥2 
platinum-based 
chemotherapy 
regimens 

• Objective response 
(RECIST) or CA-125 
response (GCIG 
criteria) to most 
recent regimen 

• CA-125 below ULN, 
or stable, at study 
entry 

NOTE: BRCA1/2 
mutation status was 
recorded if available, but 
was NOT required for 
study participation and 
was not a stratification 
factor 

Randomise 
1:1 

N=265 

Primary endpoint 
• PFS 

Secondary 
endpoints 
• OS 
• Best overall 

response 
• Response rate 
• Disease control 

rate 
• Duration of 

response 
• Change in 

tumour size 
• CA-125 

response 
(GCIG criteria) 

• TTP by CA-125 
or RECIST 

• Safety 
• QoL 

Stratification by:  

• Interval between disease 
progression and 
completion of 
penultimate platinum-
based regimen (6–12 or 
>12 months) 

• Objective response to 
their most recent regimen 
(CR or PR) 

• Ancestry (Jewish or non-
Jewish) 



 לסרטן שחלה רגיש לפלטינום באולפריבטפול אחזקה 
2014פרסום עוקב  >> 2012 -   פרסום ראשון 

 
 
 

 

group pts PFS (10 end 
point) 

HR (p) OS HR   (p) 

All pts 254 8.4 m vs 4. 8m 0.35 (<0.001) 29.8 m vs 27.8m  0.88    
(0.44) 

wBrCa  118 7.4 m vs 5.5 m 0.54 (0.0075) 24.5 m vs 26.5 m 0.99     
(0.96) 

mBrCa 136 11.2 m vs 4.3 m 0.18 (<0.0001) 34.9 m vs 31.9 m 0.73     
(0.19) 

Ledermann NEJM , March 2012 
Ledermann Lancet Oncol , May 2014 

Matolunis , Cancer , June 2016 

BRCAm (n=136) BRCAm (n=97) – no cross over 

Olaparib 
(n=74) 

Placebo 
(n=62) 

Olaparib 
(n=57) 

Placebo 
(n=40) 

Median OS, months 
34.9 31.9 34.9 26.6 

HR=0.73 
95% CI: 0.45, 1.17; P=0.192 

HR=0.52 
95% CI: 0.28–0.97; P=0.039 

 BRCAm -ב  - cross overתת קבוצה של המרכזים שלא אפשרו :2016–עדכון 



 לסרטן שחלה רגיש לפלטינום באולפריבטפול אחזקה 

 ללא נשאות מורשת(מוטציות סומטיות בגידול  3-7% –בגידולי השחלה( 

 מהלך זהה   –חולות נמצאו מוטציות סומטיות בגידול  20 -ב – 019במחקר
 לנשאיות

 החולות נכללו בקבוצתmBRCA 
 מחייב בדיקת הגידול למוטציותBRCA 

 

 
 : 2017סל הבריאות 

אולפריב לאחזקה בסרטן שחלה חוזר 
רגיש לפלטינום בחולות עם מוטציה  

 סומטית בגידול

Cunningham Sci Rep 2014 



Pennington KP, et al. Clin Cancer Res. 2014 

 מופיעות  HR  -מוטציות הפוגעות ב
 האפיתליאלייםמגידולי השחלה  בכשליש

54% 

17% 
29% 

Somatic mutations 

BRCA1 BRCA2 Other HRR gene

68% 

23% 

8% 

1% 

Overall mutation rate  

No mutation

Germline  mutation in HRR gene

Somatic mutation in HRR gene

Germline  and somatic mutation in HRR gene

54% 

21% 
25% 

Germline mutations 

BRCA1 BRCA2 Other HRR gene

BARD1 2% 

BRIP1  5% 

CHEK1 1% 

CHEK2 4% 

FAM175A 2% 

NBN 1% 

PALB2 2% 

RAD51C 3% 

RAD51D 5% 

ATM 8% 

BRIP1  6% 

CHEK2 9% 

MRE11AA 3% 

RAD51C 3% 

Presenter
Presentation Notes
This study assessed 390 ovarian carcinomas for germline and somatic loss-of-function mutations in 30 genes, including BRCA1, BRCA2 and 11 other genes involved in regulating HRRThirty-one percent of ovarian carcinomas had a deleterious germline and/or somatic mutation in one or more of the 13 HRR genes: BRCA1, BRCA2, ATM, BARD1, BRIP1, CHEK1, CHEK2, FAM175A, MRE11A, NBN, PALB2, RAD51C and RAD51D



נירפריב לאחזקה בסרטן  
 שחלה רגיש לפלטינום

 חולות עם סרטן שחלה חוזר רגיש   –במחקר
 לפלטינום

 נשאיות ולא נשאיות  -שתי קבוצות מתוכננות 
 
 כל פגיעה במנגנון : הנחה –בהמשךHR   גורמת

 PARPרגישות לחוסמי 
 
  אנליזה שלHRD  נתוח נתונים  >> לכל הגידולים

 לקבוצות  



 נירפריב לאחזקה בסרטן שחלה חוזר 
 רגיש לפלטינום

gBRCAmut 

Treat until Progression 
of Disease 

Niraparib  
300 mg once daily Placebo 

Non-gBRCAmut 

Treat until Progression 
of Disease 

Niraparib  
300 mg once daily Placebo 

2:1 Randomization 2:1 Randomization 

Platinum-Sensitive Recurrent High 
Grade Serous Ovarian Cancer 

Response to Platinum Treatment 

Treatment with 4-6 Cycles of Platinum-
based Therapy 

Mirza , NEJM Dec 2016 

N=553 

Residual disease < 2cm 
Ca125 normal limits 
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Niraparib
Placebo

Treatment 

PFS 
Median 

(95% CI) 
(Months) 

Hazard 
Ratio 

(95% CI) 
p-value 

% of Patients 
without 

Progression 
or Death 

12 mo 18 mo 

Niraparib 
(N=138) 

21.0 
(12.9, NR) 0.27 

(0.173, 0.410) 

p<0.0001 

62% 50% 

Placebo 
(N=65) 

5.5 
(3.8, 7.2) 

16% 16% 

Progression-free Survival: gBRCAmut 

 נירפריב לאחזקה בסרטן שחלה  
 חוזר רגיש לפלטינום

Adapted from Mirza  ,ESMO 2016 



BRCAwt 

Treatment 
PFS 

Median 
(95% CI) 
(Months) 

Hazard 
Ratio 

(95% CI) 
p-value 

% of  Patients 
without 

Progression 
or Death 

12 
mo 

18 
mo 

Niraparib 
(N=71) 

9.3 
(5.8, 
15.4) 

0.38 

(0.231, 
0.628) 

p=0.0001 

45% 27% 

Placebo 
(N=44) 

3.7 
(3.3, 5.6) 

11% 6% 

Treatment 
PFS 

Median 
(95% CI) 
(Months) 

Hazard 
Ratio 

(95% CI) 
p-value 

% of Patients 
without 

Progression or 
Death 

12 mo 18 mo 

Niraparib 
(N=35) 

20.9 
(9.7, NR) 

0.27 

(0.081, 
0.903) 

p=0.0248 

62% 52% 

Placebo 
(N=12) 

11.0 
(2.0, NR) 

19% 19% 

sBRCAmut 

NR=Not reached 

Treatment 
PFS 

Median 
(95% CI) 
(Months) 

Hazard 
Ratio 

(95% CI) 
p-value 

% of  Patients 
without 

Progression or 
Death 

12 
mo 

18 
mo 

Niraparib 
(N=92) 

6.9 
(5.6, 9.6) 

0.58 

(0.361, 
0.922) 

p=0.0226 

27% 19% 

Placebo 
(N=42) 

3.8 
(3.7, 5.6) 

7% 7% 

HRD-positive 
Exploratory Analysis: PFS in Subgroups of Non-gBRCAmut 
Cohort HRD-negative 
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Adapted from Mirza  ,ESMO 2016 

Presenter
Presentation Notes
 Now that we have talked about primary populations, we move to exploratory analysis of the non-gBRCA cohort subgroups.Somatic: In this subgroup, a significant treatment effect similar to that in the gBRCAmut cohort was observed with niraparib compared to placebo. Of note, the HR observed in the gBRCAmut cohort (0.27) was identical to the HR observed in this HRDpos/sBRCAmut subgroup demonstrating the consistency of the niraparib treatment effect across cohorts and in 2 independent patient populations with similar underlying tumor biology



 נירפריב לאחזקה בסרטן שחלה חוזר רגיש לפלטינום

 :דילמות בעקבות הפרסום
 
 שארית מחלה מינימלית  (סלקציה קפדנית של החולות

 ) לאחר פלטינום
 גבוה מהצפוי בחלק מהקבוצות PFS-הובילה ל>>  

 
 העדר סמן ביולוגי אמין לבחירת המטופלות שתרווחנה

 מהטיפול
 
 



   פרפטפול בחוסמי  –סרטן השחלה 
 בשלבי המחלה השונים

 : אחזקה
   אולפריב(מחקרים בחזרת מחלה רגישה לפלטינום   שני  ,

 )נירפריב

 )וליפריב, רוקפריב, אולפריב  –בדרך + 3עוד ( 

 אחזקה לאחר קו טיפול ראשון –כעת במחקר 

 

 :טיפול במחלה  פעילה 
 יעילות במחלה רגישה ועמידה לפלטינום –אולפריב 

יעילות במחלה רגישה לפלטינום   – רוקפריב 

 )LOHהפרדה ברורה ביעילות לפי ( 

 

Domchek , Gynecol Oncol , Feb 2016 
Swisher , Lancet Oncol , Jan 2017 

Ariel 2 – rucaparib for plat sens. EOC 



 ?כיצד מזהה מערכת החסון תא שאינו תקין

 :נים של "יחצ –) Antigen Presenting Cells ( הדנדריטייםהתאים 

 תאי גדול-

 וירוסים-

 חלבונים שונים  -

 

 :המנגנון

  נטילת האנטיגנים 

 הצגתם לתאיT 
 שפעול תאיT מכווני מטרה 

 

 
 מונעת פעילות יתר) מעכבת(מערכת בקרה  



 "הגידול המתוחכם"
 PD-L1) ליגנדים(מייצר חמרים 

המפעילים את מערכת הבקרה  
1PD )הטעית המערכת ( 

 

 

 

 נגד הגדול Tהפעלת תאי  עכוב

 שגשוג הגדול
PD - Programmed Death (cell) 
PD-L – PD Ligand 



 ...לו ונתחכמההבה 

1PD- מעכב את תאי ה-T 
1L-PD – המעכב את תאי ה הליגנד-T )תוצרת הגדול( 

 

 חסימת החוסם) = או שניהם(של אחד משניהם  עכוב>> 

 משופעלים Tמחדש לתאי  הגדוליחשיפת התא >>  

 PD-1 -נוגדנים ל   – ניבולומב,  פמברוליזומב



 מערכת החיסון   משפעליתרופות ממשפחת 
 נוסו בהצלחה בעיקר במלנומה: 

 אבלומב, אטזוליזומב, ניבולומב,  פמברוליזומב,  איפילימומב 

כיס שתן, כליה, הצלחה נצפתה גם בסרטן ריאה בחולים מעשנים 

 שחלה, שד, עכולהצלחה מוגבלת יותר בגדולי מערכת 

 

שעורי התגובה אינם גבוהים במיוחד אולם תגובות ממושכות במיוחד 

 

 אוטואימוניות בעיקר –תופעות לוואי 

Robert, Lancet 2014 



 בסרטן שחלה 1PD  ,1 PDLחוסמי 
CB ORR No pts drug Study 

40% 20% 25 Nivolumab Haamanishi 

50% 10% 80 avelumab Disis 

33% 11% 49 Pembrolizumab Varga 

Ann Oncol Jul 2015 
ASCO 2015 
J Clin Oncol Oct 2015 

 :מחקרים רבים כיום בכל השלבים של המחלה
 באבחנה עם הטפול המשלים-
 בחזרה רגישה לפלטינום-
 בחזרה עמידה לפלטינום-
 בשלוב עם כמותרפיה או בלי ולאחזקה-



 גנומיותבדיקות  – גיקולוגייםגידולים 
קיימים פאנלים רבים 

 שאלות רבות פתוחות: 

 ?מוטציה מובילה  - 

 ?יעילות הטיפול  - 

 ?עמידות לטיפול - 

 ?עמיד/ חוזר / ראשוני : דגימת הגידול  - 

 

 ???על חשבון מי - 



 חידושים בטיפולים סיסטמיים בסרטן השחלה
 סכום

בשנים האחרונות אין תרופות חדשות   -כמותרפיה 
 הצלחה מוגבלת   –לשפר דרכי מתן או לוחות זמנים  נסיון - 

 
  תרופות ביולוגיות 

 גורף ברוב העולם בשמוש אבסטין:  אנגיוגנזהחוסמי  - 
 תרופות נוספות במחקר         
 ברוב הארצות המפותחות לשמושהוכנסו  – PARPחוסמי  - 
 יעילות בנשאיות או במוטציה סומטית -     
 יעילות בגידולים אחרים אינה ברורה -   

 
 מחקרים בדרך, תוצאות נראות מבטיחות  –אימונותרפיה 

 
בתחילת הדרך – גנומיקה 
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