
 
 

 

 

 

 2018 אוגוסט                                                                                                                         רופא/ה יקר/ה,
 ,ה/יקר ת/רוקח

 mg/4 mL  ®KEYTRUDA , mg50  ®KEYTRUDA 100 :הנדון

 מ"ל 4מ"ג/  100, קיטרודה  מ"ג 50 קיטרודה

Dosage form:  
Keytruda 50 mg-Powder for Solution for Intravenous Infusion 
Keytruda 100 mg/4 ml-Concentrate for Solution for Intravenous Infusion 

Composition:  
Keytruda 50 mg- pembrolizumab 50 mg/vial 
Keytruda 100 mg/4 ml- pembrolizumab 100 mg/4 ml 
 
Approved indications: 
Melanoma: KEYTRUDA (pembrolizumab) is indicated for the treatment of patients with unresectable or 
metastatic melanoma. 
Non-Small Cell Lung Cancer: KEYTRUDA is indicated for the treatment of patients with metastatic non-small 
cell lung cancer (NSCLC) whose tumors express PD-L1 [Tumor Proportion Score (TPS) ≥50%)] as determined 
by a validated test. Patients with EGFR or ALK genomic tumor aberrations should have disease progression 
on or after platinum-containing chemotherapy and an approved therapy for these aberrations prior to receiving 
KEYTRUDA. 
KEYTRYDA is indicated for the treatment of patients with advanced non-small cell lung cancer (NSCLC) 
whose tumors express PD-L1 as determined by a validated test, with disease progression on or after platinum 
containing chemotherapy. Patients with EGFR or ALK genomic tumor aberrations should have disease 
progression on approved therapy for these aberrations prior to receiving KEYTRUDA. 
Head and Neck Cancer: KEYTRUDA is indicated for the treatment of patients with recurrent or metastatic 
head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) with disease progression on or after platinum-containing 
chemotherapy. 
Classical Hodgkin Lymphoma: KEYTRUDA is indicated for the treatment of adult and pediatric patients with 
refractory classical Hodgkin lymphoma (cHL), or who have relapsed after 3 or more prior lines of therapy. 
Urothelial Carcinoma: KEYTRUDA is indicated for the treatment of patients with locally advanced or 
metastatic urothelial carcinoma who are not eligible for cisplatin-containing chemotherapy.  
KEYTRUDA is indicated for the treatment of patients with locally advanced or metastatic urothelial carcinoma 
who have disease progression during or following platinum-containing chemotherapy or within 12 months of 
neoadjuvant or adjuvant treatment with platinum-containing chemotherapy. 
Microsatellite Instability-High Cancer: KEYTRUDA is indicated for the treatment of adult and pediatric 
patients with unresectable or metastatic, microsatellite instability-high (MSI-H) or mismatch repair deficient  

 solid tumors that have progressed following prior systemic treatment and who have no satisfactory 
alternative treatment options, or 

 colorectal cancer that has progressed following treatment with a fluoropyrimidine, oxaliplatin, and 
irinotecan. 

Limitation of Use: The safety and effectiveness of KEYTRUDA in pediatric patients with MSI-H central nervous 
system cancers have not been established.  
Gastric Cancer: KEYTRUDA is indicated for the treatment of patients with recurrent locally advanced or 
metastatic gastric or gastroesophageal junction adenocarcinoma whose tumors express PD-L1 [Combined 
Positive Score (CPS) ≥1] as determined by a validated test, with disease progression on or after two or more 
prior lines of therapy including fluoropyrimidine- and platinum-containing chemotherapy and if appropriate, 
HER2/neu-targeted therapy. 

 
KEYTRUDA תכשירמבקשת להודיע על עדכון העלון לצרכן לישראל(   (MSDחברת מרק שארפ ודוהם ישראל
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 )טקסט שהוסף מסומן בקו תחתון, טקסט שנמחק מסומן בקו חוצה(: צרכןעדכונים מהותיים שבוצעו בעלון ל

 

 מהי קיטרודה ולמה היא משמשת? .1
 הינה תרופת מרשם המשמשת לטיפול ב: קיטרודה

  סרטן שלפוחית השתן ודרכי השתן(urothelial carcinoma)כאשר סרטן שלפוחית השתן או דרכי  קיטרודה. ניתן להשתמש ב
 השתן שלך: 

o  )והתפשט או שאין אפשרות להסירו על ידי ניתוח )סרטן מתקדם של דרכי השתן 
o אושנקראת ציספלטין,  אינך יכול לקבל כימותרפיה המכילה תרופה 
o .המחלה התקדמה במהלך או לאחר שקיבלת כימותרפיה המכילה פלטינום 

o על ידי בדיקת מעבדה כגידול מוצק של  סרטן שמודגם)H-high (MSI-microsatellite instability  או שלmismatch repair 
deficient (dMMR)במבוגרים וילדים לטיפול ב: קיטרודה. ניתן להשתמש ב 



 
 

 

 

 

o  ,)וסרטן שהתפשט או שאין אפשרות להסירו על ידי ניתוח )סרטן מתקדם 
o  ,אוהתקדם לאחר מתן טיפול סיסטמי, ואין עבורך אפשרויות טיפול מספקות 
o  שהתקדם למרות טיפול בכימותרפיה עם פלואורופירימידין, אוקסאליפלטין,  החלחולת )רקטום(,יש לך סרטן המעי הגס או

 ואירינוטקאן.
 של המוח או חוט השדרה )סרטנים של מערכת העצבים המרכזית(. H-MSIבטוחה ויעילה בילדים עם סרטני  קיטרודהם לא ידוע א

 קיבה שהינו חיובי ל-סרטן הקיבה מסוג אדנוקרצינומה של הקיבה או של חיבור ושט- "L1-PD," :כאשר 
o  ,)והסרטן חזר או התפשט )סרטן קיבה מתקדם  
o  ו, וכימותרפיה המכילה פלטינום, כימותרפיה כולל פלואורופירימידיןאו יותר סוגים של  2קיבלת 
o  אם לגידול שלך יש גן לא תקין של“HER2/neu” ,וקיבלת גם תרופה מכוונת ל-HER2/neu . 

 
 

מודפס על ידי פניה לבעל הרישום, חברת  ובמאגר התרופות שבאתר משרד הבריאות, וניתן לקבל לצרכן נשלח לפרסום ןהעלו
MSD  09-9533333ישראל, בטלפון. 

KEYTRUDA מופצת ע"י חברת נובולוג בע"מ. 
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