מבזק חדשות כנס 2018 ASCO

בתאריך  1-5יוני  2018בשיקגו התקיים כמידי שנה כנס האיגוד האונקולוגי האמריקאי ,הכנס הגדול
ביותר בתחום .השתתפו בכנס מעל  50,000איש העובדים בתחום האונקולוגיה מכל העולם ,לשמוע
את החדשות האחרונות ,ללמוד אחד מהשני ולהתייעץ.

הרבה רופאים ישראלים מכל בתי החולים השתתפו בכנס ,למדו והציגו את המחקרים שלהם.
מצורף סיכום העדכונים בנושא סרטן ריאה מהכנס:

 .1בסרטן ריאה מסוג תאים קשקשיים  ,NSCLC SUQUMOUS CELL CARCINOMAמחקר
 ,Keynote-407הראה כי שילוב קיטרודה עם כימותרפיה (קרבופלטין ואלימטה) ,מוריד את
הסיכוי למוות ב .36%
 .2לסרטן ריאה מסוג תאים קשקשיים מחקר IMpower131הראה כי שילוב אימונותראפיה
טצנטריק  TECENTRIQעם כימותרפיה (קרבופלטין וטקסול) יחד עם מעכב כלי דם (אבסטין),
מוריד את הסיכוי למוות ב  .29%לאחר  12חודשים ,אצל פי  2מהאנשים שקיבלו שילוב
כימו-אימונו לא היתה החמרה במצב הסרטן לעומת חולים אשר קיבלו כימו בלבד .התוצאות
הללו הם ללא קשר לביטוי  PDL1וחציון ההשרדות חצה את רף  19החודשים.
 .3בדיקת דם ככלי לזיהוי סרטן ריאה בשלבים מוקדמים .מתוך מחקר גדול התפרסמו תוצאות
ראשוניות על  127איש עם סרטן ריאה בשלבים שונים  3 .1-4בדיקות דם שונות הצליחו
לאבחן סרטן ריאה בשלבים ראשוניים בסביבות  ,40%ובשלבים מאוחרים בסביבות .80%
צריך להמשיך ולפתח את דרך האבחון הזו ואנו מקווים שיוכלו לזהות גם אנשים שלא ידועים
כחולים בסרטן בשלבים ראשוניים.
 .4מחקר נוסף  KEYNOTE-042הראה כי לחולים עם ביטוי  ,PDL1מעל  ,1%קיטרודה יותר
טובה מכימו כקו ( 1למי שאין מוטציות כמו  ALKאו .)EGFR

 .5במחקר קליני פאזה  ,VISION II ,2לחולים עם מוטציית  METאקסון  ,14התרופה טפוטיניב
 ,TEPOTINIBהראתה יעילות מבטיחה .המחקר ממשיך להתקיים ויגיע לארצנו.
 .6בארה"ב ,נמצא כי המאמץ לסקר אבחון מוקדם עדיין ממשיך אולם רק אחוז קטן מהמעשנים,
 1.9%שצריכים לעבור בדיקת סקר לגילוי סרטן ריאה ,אכן עוברים את הבדיקה .ההיענות
נמוכה ועדיין לא ברור האם זה בגלל סטיגמה ,חשש המעשנים לגלות שמה שהם בחרו
לעשות גרם לסרטן ,הפניות מעטות לבדיקת הסקר של רופאי המשפחה ופחד הגילוי.

 .7במחקר  ALEXהמתמשך המשווה אלקטיניב לכריזוטיניב (קסלקורי) כקו ראשון ,ממשיכות
התוצאות להראות שרידות גדולה פי  3לאלקטיניב.
.8
 .9חדשות לגבי מוטציית  – RETחברת  LOXOהציגה תוצאות יוצאות דופן אשר סוףסוף
מטפלות בתת אוכלוסיה זו המונה כ  2%מאוכלוסית סרטן הריאות הבלוטי
( (ADENOCARCINOMAעם כ 80% -תגובה לתרופת ה292LOXO -

כתב פרופסור ניר פלד
מנהל המכון האונקולוגי  ,סורוקה

