
 פרספקטיבת החולים CML -ב גנריקה

 הצהרת עמותת החולים הבינלאומית

 
 שרף גיורא

 CMLמנהל עמותת חולי 

 

8.9.2017 -אסיינדהמלון   



 תחזית לכניסת גנריקות לשוק האירופאי

 TKI -ל

פטנט פקיעת אינובטיבי שם פקיעת בלעדיות  מסחרי שם   התוויות 

Dec 2016 June 2016 imatinib Glivec CML, GIST 

Apr 2020 Nov 2016 / 2018 dasatinib Sprycel CML 

Jul 2023 Nov 2017 / 2019 nilotinib Tasigna CML 

Mar 2018 March 2023 bosutinib Bosulif CML 

Dec 2026 July 2023 ponatinib Iclusig CML, ALL PH+ 

Nov 2018 Sep 2015 erlotinib Tarceva 

Carcinoma, Non-Small-

Cell Lung, Pancreatic 

Neoplasms 

Jul 2017  June 2018 lapatinib Tyverb Breast Neoplasms 

Jan 2020 July 2016 sorafenib Nexavar 
Liver cancer, renal cell, 

carcinoma, DTC 

Feb 2021 July 2016 sunitinib Sutent GIST, MRCC, PNET 

Feb 2025 Nov 2022  crizotinib Xalkori 
Carcinoma, Non-Small 

Cell Lung 
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* Tyrosine kinase inhibitors (TKIs) are medicines that block signals that tell a cell to grow and divide. This can 

slow or stop cancer cells from growing. In some cases it can cause the cells to die. 



How to determine quality of medicine? 
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Registration requirements for generic 

products 

USA Europe Developing 

Countries 

Bioavailability and bioequivalence testing with sound 

scientific methodology and ethical committee 

surveillance 

  
 

?  
 

Not a common requirement, 

in some countries not 

required at all 

 

Evaluation of active ingredient quality including 

identification and quantification of impurities (e.g. 

genotoxic impurities) 

  

Pre and post approval when source of active 

ingredient changes   
Identification and qualification of degradation 

production in medicines, not just stability testing    
Not a requirement in most 

countries 

Strict Good Manufacturing Practice monitoring and 

field inspections of plants   ? 
Few countries require 

Actual laboratory testing of finished product, not 

stamping and paper work    
Not a requirement in most 

countries 
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Glivec 400 mg 112.32 €   2016מדצמבר 

Median 26.38 € 

Cheapest 21.45 € 



?ומה בישראל  

  -לאימטיניבתרופות גנריות  2עד היום נרשמו •
 טבע ושל חברת תרימה אימטיניב

קופות כבר   2טבע אבל  אימטיניבבשימוש עדיין רק •

כך  , (לאומית ומאוחדת)חתמו עם חברת תרימה 

 שהשימוש יכול להתחיל בקרוב

הבעיה עם הגנרי של תרימה שאין לנו שום ידע •
 .  באף מדינה CMLוניסיון בשימוש שלו בחולי 
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משרד   -איך חושבים מקבלי ההחלטות

 הבריאות

6 

שווה מבחינה  גנריקה
טיפולית לתרופת  

 המקור

זה יכול להיות לא נכון 
במקרים מעטים של 

גנריקהאיכות ירודה של   

במקרים אלו נוציא את 
התרופה הגנרית 

 מהשוק

אנחנו חייבים תמיד לבדוק את 
איכות  התרופה הגנרית כפי 

 שמדווחת על ידי היצרנית

בדרך כלל לא בודקים פיזית 
אם נתוני היצרן נכונים ועמצאית  

כל הבעיות יתגלו במהלך 
השימוש על ידי הליך דיווח 

.פארמהקוביליגנס -תופעות לוואי   

חוסכת  -גנריקה
 כסף



אמונות ראשוניות -אימטיניבשל  גנריקה  

 :תוביל ל לאימטיניב הגנריקההורדת המחיר עם הכנסת 

 (נכון)חדירה טובה יותר לשווקים שהיו סגורים בפני תרופת המקור 

 (ב"אולי ארה -לא נכון ברוב הארצות)תשפר הצמדות לטיפול 

 תגדיל את תוחלת החיים של חוליCML  קינאז טירוזיןשלוקחים מעכבי- 

 (תשובה בשנים הקרובות)

ראו שקף . מביאה להוזלה משמעותית הגנריקהאין ספק שהכנסת –

מהמקור   50בהודו זולה פי  הגנריקה. ב עד כה חריג"ארה. מגרמניה

לא מפרסמים נתונים רשמיים אבל ההשערה –? ישראל. 10ובאירופה פי 

 %. 70-80 -שהירידה הייתה כ

מידע ראשוני מראה  )? האם כל התרופות הגנריות בשימוש יעילות ובטוחות–

 (ולא תרופות חיקוי גנריקהשכן אם אלו 
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החולים קוראים לאחידות ואיכות כשנשקלת 

 CML -אפשרות שימוש בתרופות גנריות ל

• Patients welcome that generics 

may improve patient access to 

more affordable therapies in many 

countries. However, we also raise 

concerns about impact on the 

treatment outcomes when 

switched between different 

products for non-medical reasons, 

if equivalence of these products’ is 

still uncertain in terms of quality 

and efficacy 
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• Patients ask for: 

 

− reliable proof of quality and equivalence of 

pharmacokinetics and bioavailability 

 

− collection of comparative clinical data to 

ensure comparable efficacy 

 

− no switching for non-medical reasons in 

optimal response and tolerance 

 

− no switching between products of same 

compound more frequently than once a 

year to allow consistent follow-up, and in 

case of loss of response or increased 

toxicity, switch back or switch treatment 

 

− more frequent monitoring (must: PCR 

tests, optional: plasma level testing) 



-מרכז מידע בינלאומי על שימוש בגנריקה 

 CMLעמותת הגג הבינלאומית של חולי 

 
• www.cmladvocates.net/generics 

  

• Glossary of generics, 

copies, substandard drugs 

• Community-run unofficial  

TKI register 

• „Community-internal“ blog 

• List of scientific publications 

on generics and copy drugs 

use in CML 

• Video streams of presentations 

on generics at „CML Horizons“ 

• Best practice of „CML 

Association of Serbia“ and „CML 

Society of Canada“ 
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?מה יכולים ארגוני חולים לעשות  

והשימוש בה בייחוד במחלות כמו   הגנריקהלחנך וללמד את החולים על נושא •

 סרטן

לעבוד בתיאום עם הרשויות המפקחות לוודא שאישור שימוש בתרופה גנרית •

 יעמוד בכל הסטנדרטים הבינלאומיים

לאסוף מידע מהחולים על בעיות שיכולות להתעורר תוך כדי שימוש בעיקר  •

 (תופעות לוואי) פארמהקוביליגנס

לעבוד בשיתוף פעולה עם איגוד הרופאים ההמטולוגים להבטיח שאין פגיעה •

 .בחולים בגלל הרצון לחסוך כסף

 .  הבינלאומי CML -להלחם ליישום המלצות ארגון חולי ה•

 .לעמוד בקשר עם עמותות בינלאומיות מארצות אחרות להחלפת מידע וניסיון•
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.....אנחנו סומכים בעיקר על עצמנו  
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 ?מה אתם כחולים יכולים לעזור

 

 דווחו לרופא על כל תופעת לוואי שונה וחריגה של התרופה הגנרית  1.

וכל בעיה שאתם  , עדכנו את נציגי העמותה על תופעות לוואי שונות2.

 נתקלים בה

 עדכנו אותנו על שינוי של התרופה הגנרית שאתם מקבלים3.

 בארץ בגנריקההשתתפו במחקר שנקיים בקרוב על שימוש 4.
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 תודה על ההקשבה

 

giora1@inter.net.il  
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