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 : לאירופהבדרך  -סלינקסור מבית קאריופארם 
  

בתוך   FDA לאחר שלושה אישורי
  -וכניסה ל'סל התרופות'  וחצי כשנה 

®NEXPOVIO   ֶסִליֶנְקסור( מבית(
לטיפול בסרטן    'קאריופארם'חברת  

 מאושרת גם באירופה 
  

®XPOVIONE / באירופה  היחידההראשונה ו סלינקסור היא התרופה המאושרת  

שיווק  אישור  קיבלה  סלינקסור • התא גרעין  שמבוססת על דיכוי ייצוא החלבון מ

לטיפול בסרטן הדם מסוג מיאלומה   בשילוב עם דקסמתזון  באירופה  מותנה 

טיפולים קודמים   ארבעהשקיבלו עבור חולים  - ( RRMM)  עמידה נשנית  נפוצה 

  ים חומרשני , ל לפחות פרוטאזום  ימעכבשני  לפחות ואשר מחלתם עמידה ל 

ואשר מחלתם  , CD38-שבטי נוגד-ולנוגדן חד ים לפחותאימונומודולטורי

את  לדיון כי קיבלה אישרה רשות האירופית ה •  בטיפול האחרון התקדמה

  עם ולקיידבשילוב   NEXPOVIO®  של הרחבת ההתוויה ל בקשת קאריופארם 

-עו"ד ענת האס • ראשון  טיפול  לאחר קו  RRMM  טיפול בחוליל - ודקסמתזון

קאריופארם ישראל: "כל אישור מקדם את קאריופארם צעד   מזרחי, מנכ"לית

 נוסף בהנגשת התרופה למטופלים נוספים ברחבי העולם" 

 

 ( ארה"ב,   , תחום האונקולוגיה מניוטוןמ(, חברת תרופות  Nasdaq: KPTIקאריופארם תרפיוטיקס 

אישור   על  מודיעה  ובאירופה,  אביב  בתל  גם  ופועלת  שחם  שרון  ד"ר  הישראלית  ע"י  שנוסדה 

הברית  שנירגולטורי   לארצות  עלו  מחוץ  ההתו  כן  להרחבת  האירופית  לרשות  בקשה  . יהוהגשת 

דם  הרישום את התרופה בשני סוגים שונים של סרטן  את    אישרהישראלי  משרד הבריאות  לאחר ש

(RRMM  ,DLBCLולאחר )  בחולי לימפומה מפושטת של תאי  'סל התרופות' לטיפול  ב  ההכללתB  

( פברואר  (  DLBCLגדולים  ניתן  2021בתחילת  מרץ  ,  מותנה   שיווק  אישור  2021בחודש 

דקסמטזון NEXPOVIOלסלינקסור/® עם  באירופה    (dexamethasone)  בשילוב  לטיפול    -גם 



 

 

)  חוליםב נשנית  עמידה  נפוצה  מיאלומה  עם  קודמים    ארבעהשקיבלו    (RRMMבוגרים  טיפולים 

ואשר מחלתם עמידה ל -ולנוגדן חד  םאימונומודולטורי  יםחומרשני  פרוטאזום,    ימעכבשני  לפחות 

נוגד האחרון  ,CD38-שבטי  בטיפול  התקדמה  מחלתם  באירופה אישור    .ואשר  המותנה  השיווק 

)סלינקסור נגד מיאלומה עמידה    STORM( של המחקר הקליניb2נסמך על תוצאות השלב השני )

 New England-ב   םכפי שפורסונשנית( שהעריך את פעילות סלינקסור בחולי מיאלומה נפוצה,  

l of MedicineJourna    מדינות האיחוד האירופי, כמו    27. אישור השיווק תקף לכל  2019באוגוסט

  שוש הממצאים והדגמת אישור קבוע לאינדיקציה זו מותנה באיגם לאיסלנד, ליכטנשטיין ונורבגיה.  

   אימות.תועלת קלינית במחקר 

את כי קיבלה    אישרה  ,האירופהרגולטורית בהרשות    ,EMA  ((European Medicines Agency-ה

קאריופארם )בורטזומיב    NEXPOVIO®של  ההתוויה    להרחבת  בקשת  ולקייד  עם  בשילוב 

[bortezomib]( ודקסמטזון )dexamethasone)  -    בחולילטיפול  RRMM   בוגרים לאחר קו טיפול

שלב   מחקר  תוצאות  על  בהסתמך  העתשפו(  BOSTON)  3ראשון,  בכתב    The Lancet  רסמו 

  2020  דצמברבחודש    FDA-עמדו בבסיס החלטת ה  BOSTONתוצאות מחקר    .2020בנובמבר  

 . EMA -ה לדיון בפני כעת  לאותה התוויה, העומדת   ®XPOVIOלאשר את 

ההתוויה   להרחבת  בפני  תהבקשה  לדיון  ה הוועדהובא  אדם,  בני  עבור    CHMP  -לתרופות 

(Committee of Medicinal Product for Human Use)  ,דעתה חוות  את  להרחבת   שתמסור 

יסתיים ברבעון האחרון שלקאריופארם מצפה  .  לרשות האירופיתההתוויה    שנת   שהדיון בבקשה 

2021.   

® של  הטיפול  בשורת  את  להביא  נרגשים  נפוצה   NEXPOVIO"אנחנו  מיאלומה  לחולי 

שחם,    -  באירופה" שרון  ד"ר  ואמרה  קאריופארםמייסדת  והמדענית    תרפיוטיקס  נשיאת 

החברה של  במחלה,    .הראשית  בטיפול  רואים  שאנחנו  ההתקדמות  אף  יודעים  "על  אנחנו 

את  והדבר מדגיש    ,תפתח עמידות לטיפולים השוניםתאו ש אצל מטופלים רבים היא תחזור  ש 

חדישות   טיפול  צורות  בפיתוח  הדחוף  ®הצורך  שלנו NEXPOVIOדוגמת  הראשון  האישור   .

המחויבות ושיתוף הפעולה של המטופלים, המטפלים,  צאת לפועל ללא  באירופה לא יכול היה ל

 השנים האחרונות."  13-הרופאים ועובדי קאריופארם המעורבים בפיתוח הקליני של התרופה ב

באירופה   שניתן  ההתוויה  "האישור  להרחבת  הבקשה  בהתרחבות והגשת  חשוב  שלב  הוא 

וישראל" ארה"ב  באירופה,  לטיפול  מאושרת  שכעת  סלינקסור,  של  ד"ר  ,  הבינלאומית  אמר 

 . תרפיוטיקס מייקל קאופמן, מנכ"ל קאריופארם

https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455
https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1903455
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620322923?casa_token=ArYZyv9cLlsAAAAA:Wrep6XPZ5nmsdObD6680EcgbI25G7JaWKaMwiriklhRmLlr0Y44OjvU2MdP5GgNMqSfSUIm1kA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620322923?casa_token=ArYZyv9cLlsAAAAA:Wrep6XPZ5nmsdObD6680EcgbI25G7JaWKaMwiriklhRmLlr0Y44OjvU2MdP5GgNMqSfSUIm1kA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620322923?casa_token=ArYZyv9cLlsAAAAA:Wrep6XPZ5nmsdObD6680EcgbI25G7JaWKaMwiriklhRmLlr0Y44OjvU2MdP5GgNMqSfSUIm1kA
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140673620322923?casa_token=ArYZyv9cLlsAAAAA:Wrep6XPZ5nmsdObD6680EcgbI25G7JaWKaMwiriklhRmLlr0Y44OjvU2MdP5GgNMqSfSUIm1kA


 

 

בכל רחבי  ; זהו הישג אדיר לקאריופארם ולחולים  קבלת האישור באירופהמ״אנו שמחים ונרגשים  

הפורה  אירופה הפעולה  על שיתוף  מברכים  ואנו  לכך,  הגורמים שהביאו  כל  ענת   -"  עם  עו"ד  כך 

מנכ"לית-האס ישראל  מזרחי,  החברה    קאריופארם  פעילות  על  עוד  באירופהגם  שאחראית   .

 " כי  המחקר  הוסיפה,  בהליכי  לאות  ללא  ממשיכה  במטרה וקאריופארם  התרופה  של  הפיתוח 

 ." להתוויות אונקולוגיות נוספות רהלאש

המטופליםקאריופארם  בנוסף,   גיוס  את  לסיים  מתקדמים  בשלבים    פאזה   למחקר  נמצאת 

  על   ומצפה לדווח  ,)סלינקסור לטיפול משמר של חולות בסרטן רירית הרחם(  SIENDO  תשלישי 

ביצוע  בתום  (DSMBועדת הבטיחות של המחקר )ר החלטת חזאת לא. לקראת סוף השנה תוצאות 

  , על פיה נקבע כי אפשר להמשיך את המחקר כמתוכנן,  2020בנובמבר    אנליזה משנית לתוצאות

הניסוי.  בפרוטוקול  שינויים  הכנסת  או  חולים  בהוספת  צורך  עם    ללא  בשיתוף  מתבצע  המחקר 

אונקו ה-קבוצות  והחברה  הברית  ארצות  באירופה,  אונקולוגית  יגניקולוגיות  לגניקולוגיה  שראלית 

לוב  יאיכ,  וולפסון, שיבא, הלל יפה:  רפואיים  מרכזיםחמישה  (. בישראל משתתפים  ISGOבישראל )

טליה    פרופ'   מובל על ידיהמחקר    בקרוב.לגיוס  ייפתח  שוהדסה    ,פתוחים לגיוסאשר    -  ושערי צדק

 .רפואי וולפסוןהבמרכז  אונקולוגית-מנהלת היחידה לגינקולוגיהלוי, 

את   לבחון  הוא  המחקר  בפלצבוסלינקסור    של  תההשפעובטיחות  המטרת  לטיפול    , בהשוואה 

ראשונית או נשנית, שהגיבו   בסרטן רירית הרחם, במחלה  4חולות בשלב    248-בכטיפול משמר  

ראשון  כקו  קודם  כימותרפי  מלאהן  ומחלת  לטיפול  בנסיגה  או  נסיגה  בשלבי  המחקר   .נמצאת 

קבוצת  ו  , ת פלצבוומקבלחולות  הבה  קבוצת ביקורת,  בהקצאה אקראית:  ומלאה  בסמיות  מתבצע  

  בשבוע.פעם   XPOVIO®מ"ג  80נוטלות החולות בה ניסוי, 

ביותרלוי:  טליה  פרופ'   חשובה  מדעית  בהתפתחות  מדובר  כי  מאמינים  תקווה    מפיחהה  ,"אנו 

משפחות; טיפול פומי וללא אשפוז. כרגע אפשרויות הטיפול בסרטן רירית הרחם במצב  בחולות וב

ממחקר   העתידיות  הניסוי  תוצאות  את  שהופך  מה  מצומצמות,  למשמעותיות   SIENDOמתקדם 

 " וחשובות במיוחד.

 

 ( Selinexor )ֵסִליֶנקסֹור  XPOVIOאודות ®

®XPOVIO  :באירופה(   ®NEXPOVIO)    תרכובת מעכב היא  של  מסוגה,  הראשונה  פומית, 

גרעיני  לייצוא  הגרעיני  SINE -  סלקטיבי  הייצוא  לחלבון  סלקטיבית  היקשרות  ידי  על  הפועלת   ,

ועיכובו. ®CRM1 , הנקרא גםXPO1)  1אקספורטין    )XPOVIO  חוסמת את הייצוא הגרעיני של

ואנטי גדילה  מווסתי  גידולים,  מדכאי  להצ-חלבונים  מביאה  ובכך  אלה דלקתיים,  חלבונים  טברות 

בגרעין ולהעצמת פעילותם נוגדת הסרטן בתא. ההצטברות הכפויה של חלבונים אלה בגרעין יכולה 

לפעול נגד רבים מהמסלולים האונקוגניים, שבהיעדר שליטה מאפשרים לתאי סרטן בעלי נזק חמור  

 בדנ"א להמשיך לצמוח ולהתחלק בצורה בלתי מבוקרת. 



 

 

®XPOVIO דקסמט עם  )בשילוב  והתרופות  dexamethasoneזון  המזון  מנהל  ע"י  אושרה   )

( ביולי  FDAהאמריקני  מואץ,  אישור  בהליך  באירופה    2019(,  לשיווק  אושרה    -  2021מרץ  בוכן 

שקיבלו ארבעה טיפולים    ,(RRMMלטיפול במטופלים בוגרים עם מיאלומה נפוצה עמידה נשנית )

חומרים   לשני  לפחות,  פרוטאזום  מעכבי  לשני  עמידה  מחלתם  ואשר  לפחות  קודמים 

חד ולנוגדן  לפחות  נוגד-אימונומודולטוריים  לCD38-שבטי  החברה  בקשת   .-FDA  את להרחיב 

)הה נשנית  עמידה  נפוצה  מיאלומה  בחולי  לטיפול  טיפול אחד  RRMMתוויה  קו  אושרה    -( לאחר 

ד )  .2020צמבר  בחודש  שיווק  לאישור  בקשה  הגישה  הרגולטורית MAAקאריופארם  לרשות   )

   התוויה.ה( לאותה EMAבאירופה )

 

®XPOVIO    עם לטיפול (  (dexamethasoneדקסמתזון  בשילוב  בישראל  לרישום  מאושרת 

נשנית    בחולים עמידה  נפוצה  מיאלומה  עם  קודמים  RRMM)בוגרים  טיפולים  שלושה  שקיבלו   )

 .  38CDלמעכב פרוטאזום, לחומר אימונומודולטורי ולנוגדן חד שבטי נוגד   עמידהואשר מחלתם 

  

להתוויה נוספת,  XPOVIO®-בהליך אישור מואץ את השימוש ב FDA-אישר ה  2020בחודש יוני  

(, שמחלתם חזרה או DLBCLגדולים ) B עבור מטופלים בוגרים חולי לימפומה מפושטת של תאי

חולי  ,נשנתה קווי   DLBCL כולל  שני  לפחות  לאחר  פוליקולרית,  מלימפומה  התפתחה  שמחלתם 

 להתוויה זו.  התרופותוכלולה בסל  בישראל לאותה התוויהמאושרת לרישום  XPOVIO®  טיפול.

 

מאוחרים יותר על פני  סלינקסור נבדקת גם בכמה מחקרים קליניים נוספים בשלב אמצעי ובשלבים  

מאושרים  טיפולים  עם  בשילוב  בסיסי  טיפול  לרבות  לסרטן,  מרובות  נפוצה   התוויות   במיאלומה 

(STOMP) וע( בור ליפוסרקומהSEAL) . 

   

מתקיימים כעת או מתוכננים להיערך, לרבות מחקרים   3ושלב    2, שלב  1מחקרים נוספים בשלב  

מאושרים   טיפולים  עם  בשילוב  סדרי רבים  את  ולהבהיר  להמשיך  מנת  על  גידולים  סוגי  במגוון 

בסלינקסור  קליניים  ניסויים  על  נוסף  מידע  סלינקסור.  עבור  קאריופארם  של  הקליניים  העדיפויות 

 . www.clinicaltrials.gov זמין באתר:

 

 באירופה אודות מיאלומה נפוצה 

אחוז תמותה משמעותי, והיא השניה בשכיחותה  סרטן בלתי ניתן לריפוי עם    יאמיאלומה נפוצה ה

איש מתו    32,000-איש במיאלומה נפוצה ו   51,000-חלו באירופה כ  2020מבין סרטני הדם. בשנת  

פני   וסיכויי השרידות א  20ממנה. בעוד שהטיפול במחלה השתפר על  תה עלו  יהשנה האחרונות 

היא עודנה בלתי ניתנת לריפוי וכמעט כל החולים המבוגרים בה יחוו הישנות שלה או   -  מעותיתמש

 עמידות לכל סוגי הטיפולים. לפיכך, ישנו צורך גדול ותמידי למציאת דרכי טיפול חדשות.

  

 ( Karyopharm Therapeuticsאודות חברת קאריופארם )

-( היא חברת תרופות ממוקדתKPTI , נאסד"ק:Karyopharm Therapeuticsחברת קאריופארם )

נגד   המכוונות  מסוגן  ראשונות  חדשניות  תרופות  של  ושיווק  פיתוח  לגילוי,  המוקדשת  אונקולוגיה 

ייצוא גרעיני ומטרות קשורות, לטיפול בסרטן ובמחלות גדולות אחרות. תרכובות המעכב הסלקטיבי 

( גרעיני  קSINEלייצוא  של  הייצוא  פארם  אריו(  לחלבון  סלקטיבית  היקשרות  ידי  על  פועלת 

ועיכובו. התרכובת העיקרית של קאריופארם, ®XPO1(CRM1  הגרעיני  )XPOVIO  ,)סלינקסור(

http://www.clinicaltrials.gov/


 

 

( האמריקני  והתרופות  המזון  מנהל  ע"י  לשימוש  דם  FDAמאושרת  סרטני  של  התוויות  למספר   )

( במינון נמוך  dexamethasoneון )( ודקסמטז[bortezomib] כולל בשילוב עם ולקייד )בורטזומיב

( קו טיפול אחד, בשילוב עם דקסמטזון  נפוצה לאחר  ( לטיפול  dexamethasoneלחולי מיאלומה 

במטופלים עם מיאלומה נפוצה שקיבלו בעבר טיפולים קודמים רבים, וכטיפול יחיד לטיפול בחולים  

אושרה לשיווק ע"י הרשות  )סלינקסור(   NEXPOVIOגדולים. ® B עם לימפומה מפושטת של תאי

  . לטיפול במטופלים עם מיאלומה נפוצה שקיבלו בעבר טיפולים קודמים רבים הרגולטורית באירופה  

אנושיים  סרטן  סוגי  של  מגוון  נגד  ובשילוב  יחיד  כחומר  לפעילות  הראו   SINE תרכובות  ,בנוסף 

ניוון עצבי, דלקת, מחלות אוטואימוניו גם במודלים של  ביולוגית  וריפוי  פעילות  נגיפים מסוימים  ת, 

קליני. למידע נוסף, בקרו  -פצעים. לחברת קאריופארם מספר תוכניות מחקר בפיתוח קליני או טרום

 . www.karyopharm.com באתר החברה:

  

XPOVIO® (selinexor  היא תרופה מסחרית רשומה של חברת ) .קאריופארם תרפיוטיקס 

NEXPOVIO® (selinexor .היא תרופה מסחרית רשומה של חברת קאריופארם תרפיוטיקס ) 

®Velcade פרמסוטיקלס.  היא תרופה מסחרית רשומה של טקדה 

 

 אודות מייסדת החברה ד"ר שרון שחם 

ים. היא (, מייסדת ונשיאת קאריופארם, ילידת רעננה ושירתה כקצינה בחיל ה50ד"ר שרון שחם )

מאסטר   תואר  ובעלת  חישובית,  ופיזיקה  בביוכימיה  שלישי  תואר  בכימיה,  ראשון  תואר  בוגרת 

בשנת   אביב.  תל  מאוניברסיטת  עסקים  משמשת    2009במנהל  ומאז  קאריופארם,  את  ייסדה 

מייקל   ד"ר  החברה  מנכ"ל  היום,  לחיים  שותפה  לצד  ראשית  ומדענית  החברה  נשיאת 

.  5 והילי בת  18, חייל המשרת בצנחנים, דורי בן  22לד"ר שחם שלושה ילדים: אמיר, בן     קאופמן.

פירמת של  השנה'  'יזמת  בתואר  זכתה  לרשימת  EY לאחרונה  נבחרה  ה  50,  משפיעות הנשים 

 ואף מככבת בשער המגזין. Powerwomen 2020 בגיליון  ישראל Forbes של

 לפרטים נוספים ולתיאום ראיונות:

 8313087-052 -אביטל 

 8743030-052 -יפעת 

http://www.karyopharm.com/

