
ארציוחדשנותמצוינות"מרכז
רכה"ורקמהעצםלגידולי
אתהמובילההמובחרתהסיירתהיאאיכילוב,החוליםבביתאונקולוגיתלאורתופדיההארציתהמחלקה

אחתבשורהעומדתמצוינות,כמרכזפועלתעשוריםשלושהלפנישהוקמההמחלקהבישראל.התחום

בכלכמעטשמאפשרכירורגידיוקלטובתטכנולוגיתחדשנותמציגההיאבעולם.המוביליםהמרכזיםעם

לתפקודמיטביתוחזרהגפהשימורהמקרים

Hil!
שלמדויקלחיתורמשמשת|בכחול|החיתוךתבניתכוללהניתוחתוכניתאתמציגממדתלתמודפסמודלהקרסול.בקרבתעצםגידולכריתתבניתוח.הדיוקלשיפורטכנולוגיתחדשנות

3Dmedvnroצילום:החסרהעצםקטעאתשמחליףמתכתמשתלשלמודלבצדהעצם.

בירבךיצחקיאותה

טקסטילבחברתיבואמנהלת,(39)יהושע,גלי
בט־חלתה20בתכשהייתהבחולון.מתגוררתלבית,

רשת

$TS1$בטרשת$TS1$

$DN2$בטרשת$DN2$מפרקילהרסשגרמובתרופותוטופלהנפוצה

אותההפנוהמטפלים,הרופאיםרגליה.בשתיהירד

בביתאונקולוגיתלאורתופדיההארציתלמחלקה

ושרירעצםבטיפולישהתמחותהאיכילוב,החולים

מקיםמלר,יצחקפרופ׳אתפוגשתגלילפניה.הלכה

לאחרשלצידו.הרופאיםצוותואתהמחלקהומנהל

עםלהיטיבכדילנתחההוחלטוהתייעצויותבדיקות

הבאות,לשניםחייהאיכותאתולשפרהמפרקים

כליעםהשוקיתעצםהעברתשלמורכבבניתוח

גליהצליח,הניתוחהירך.עצםראשלתוךשלההדם

ומשפ־ביתוהקימהנישאהחייה,אלקדימהשעטה

חה.

$TS1$.ומשפחה$TS1$

$DN2$.ומשפחה$DN2$14חוזריםוהעייפותהכאביםיותר,מאוחרשנה

נוסףניתוחלעבורעליהשיהיהמבינהוהיאלחייה

2019בשנתמאד.נשחקוברגליהשהמפרקיםכיוון

ועו־באיכילובהארציתבמחלקהמתייצבתשובהיא

ברת

$TS1$ועוברת$TS1$

$DN2$ועוברת$DN2$הירכיים,מפרקישניאתמחליפיםשבוניתוח

לשנייה.אחתרגלביןשבועותשישהשלבהפרש

מצליחהגלישבועות,מספרובחלוףמהירהההחלמה

וללכת.רגליהעללקום

אניהשתנתה,שליהחייםאיכותהניתוח"מאז

בפעי־ולעסוקבמדרגותלעלותללכת,מסוגלת

לות

$TS1$בפעילות$TS1$

$DN2$בפעילות$DN2$כעתבמיוחדבכאבים.לחושמבליספורטיבית

וחזקהפעילהלהיותליחשובלילדים,אםכשאני

יהושע.גלימספרתבשבילם",

סיפוריםמרבבותאחדהואיהושעשלסיפורה

לאורתופדיההארציתלמחלקהשהגיעוחוליםשל

פעילותה.שנות30במשךבאיכילוב,אונקולוגית
היאהחולים,בביתבאקראיגליאתכשפגשתי

בטי־שהיהלקרובוהמתינהמזרחית׳׳ישיבהישבה

פול,

$TS1$,בטיפול$TS1$

$DN2$,בטיפול$DN2$עבו־ושעשינומלאתפקודלהשהחזרנוידעתי

רה

$TS1$עבורה$TS1$

$DN2$עבורה$DN2$מנהלשטרנהיים,אמירר"רמספרטוב",משהוא

אונקולוגית.לאורתופדיההארציתהמחלקה
היחידההעצמאיתהארצית,במחלקה"מדובר

באבחוןאונקולוגית,באורתופדיהשמתמחהבארץ

הפעי־ליבתושריר.עצםבגידוליהניתוחיובטיפול

לות

$TS1$הפעילות$TS1$

$DN2$הפעילות$DN2$שלוסרטןעצמותשלסרטןניתוחיהיאשלנו

שטרנהיים.ר"רמדגישרכות",רקמות

עלהמתבססהעצום,ניסיונהפעילותה,שנות
במעקבשנמצאיםמטופליםשלדופןיוצאתכמות

המח־אתהמאיישיםהרופאיםוצוותרבות,שנים

לקה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$,ארצימצוינותלמרכזאותההפכוהארצית

שיצאהמוניטיןהאונקולוגית.האורתופדיהבתחום

קשריםלמחלקהיצרוובעולם,בארץזהבתחוםלה

אתהמשפרותטכנולוגיותובפיתוחבמחקרהדוקים

בניתוחים.והביצועיםההחלטותדיוק

הגדרותישנןלמשל,הבריתובארצותבאירופה

רפואייםמרכזיםהגדרתלגביהממשלשלברורות

נדירותבבעיותמורכב,ניתוחיבטיפולהעוסקים

המקריםכמותלניסיון,יתרהחשיבותיששבהן

גדול.שגויבטיפולטעותומחירבשנההמטופלים

חמישהרקפועליםתושביה,מיליון60עלבאנגליה

מתבצ־ניתוחיםאונקולוגית.לאורתופדיהמרכזים

עים

$TS1$מתבצעים$TS1$

$DN2$מתבצעים$DN2$חוק.פיעלאלהבמרכזיםרק

ניהולשלרומהבשיטהנוהגתלאישראלמדינת

ההגדרהשבעתייםחשובהולכןהרפואייםהמרכזים

האונ־האורתופדיהבתחוםארציתכמחלקהשלה

בחירתםמשמעותאתהמטופליםוהבנתקולוגית,

באיכילוב.במחלקהדווקאמטופליםלהיות

מש־שלהכרההיאארציתמחלקהשלההגדרה

רד

$TS1$משרד$TS1$

$DN2$משרד$DN2$שנותןמצוינותבמרכזשמדוברבכרהבריאות

קצוותמכללמטופליםומאפשרלטיפול,מוסףערך

טיפוללקבלהזכותאתהחוליםקופותומכלהארץ

מקצרין,מטופליםנפגשיםכךבמחלקה.חינםציבורי

הג־באיכותלטיפולתוכיםבמחלקהוערדדימונה

בעם׳המשך

הערה




האונקולוגית"האורתופדית
מהגדוליםרפואימהפךמהווה
הרפואה"בתולדות
בישראל,האונקולוגיתהאורתופדיהאתשייסדמלריצחקפח־פ׳שניים:שלסיפורם
והרבהעשורים,שנמשכתמופלאהלידידותהביאבסרקומה,חלהשבנוכהן,ואבשלום

וקטניםגדוליםחסדיםמאד

לבנוןאסף

עבודתעושה"חיים"שעמותתשנים36כבר

ביש־סרטןחולילילדיםומסייעתממש,שלקודש

ראל,

$TS1$,בישראל$TS1$

$DN2$,בישראל$DN2$אתינצחובויותר,טובעתידלהביאבשאיפה

איכותאתלשפרלמטרהלהשמההעמותההמחלה.

הר־הטיפולאתולקדםהחוליםהילדיםשלחייהם

פואי

$TS1$הרפואי$TS1$

$DN2$הרפואי$DN2$העמותהיו"רהואכהןאבשלוםלהם.הניתן

נוספתעמותהמצויהחייובקורותשלה.והמנהל

נתעצם","יחדעמותתזהבתחוםבעברשהקים

האונקולו־האורתופדיהבמחלקתלתמוךשנועדה
גית

$TS1$האונקולוגית$TS1$
$DN2$האונקולוגית$DN2$כהן,שלבנושבע.בבארסורוקההחוליםבבית

שאובחןלאחר,1990בשנתזובמחלקהטופלבן,

סרטןשלסוגיואינגשםעלבסרקומהכחולה

כשלושבמשךהרכות.ברקמותאובעצםהמופיע

המחלקה,מנהלשלבסיועוחייועלבןנאבקשנים
למחלה.עודיכוללאשגופועדמלר,יצחקהפרופ׳

כהןאתהביאווצוותומלרפרופ׳שלהנפשמסירות

למחלקה.שתסייעעמותהלייסדלרצות
נדה־במחלקההקשיםהתנאיםאת"כשראיתי

מתי

$TS1$נדהמתי$TS1$

$DN2$נדהמתי$DN2$זהאבשלום.נזכרלמצוי",הרצויביןמהפער"

ביותר,הגבוההברמהלמקצועיותגמורבניגודהיה

פרופ׳בראשםהמחלקה,אנשיכלהפגינואותה

מלר,פרופ׳אתשראיתיהראשונהבפעםמלה
שיערלוהיהרופא,כמונראהלאהואנבהלתי

הבןאתשינתחהאיש׳זהלעצמיוחשבתיארוך

מק־ברופאשמדוברהבנתימאודמהראבלשלי?׳.

צועי,

$TS1$,מקצועי$TS1$

$DN2$,מקצועי$DN2$טוב.שלומלואועולםשהואבאישובעיקר

עושההואבמחלקה,בעבודתומסתפקלאהוא

העבודהשעותאחריהחוליםאצלביתביקורי

טיפוליוכשבמהלךאמיתי.׳מענטש׳להם.ומסייע

ולהקיםלמחלקהלסייעהצורךאתחשתיבןשל
אמרהואהסכים.לאמלרפרופ׳כך,לשםעמותה

ובסוףכסף,שמגייסותלעמותותמתנגדשהוא

למכוניותלמנכ"ל,שמנהלמשכורתהולךחלקו

לחו"ל".ולנסיעות

"אנימלהפרופ׳מאשרתוקף",בכל"התנגדתי

שלהזהלעולםלהיכנסוחששתיביושרתיקיצוני

עדשנהחלפהוהגון.ישראינושלעתיםהעמותות

אותילשכנעהצליחושאיתווהאנשיםשאבשלום

זאתלעשותשלהםהדרךהעמותה.אתלהקים

לבנה׳׳עמותהתהיהשהעמותהלהתחייבהייתה

הולכיםאליהשנכנסיםהתרומותכספישכלכזו

שכס־הוגדרבותקנוןקבענוהמטרה.למעןרק

פי

$TS1$שכספי$TS1$

$DN2$שכספי$DN2$בחולהישירלטיפולורקאךיגיעוהתרומות

רופאיםשלנסיעותמימוןלצרכילאובמשפחתו,

וכדומה".לכנסים

בחייםלבחור

שניםמספרשבמשךנתעצם","יחדהוקמהכך

האונ־האורתופדיהמחלקתעבורתרומותגייסה

קולוגית

$TS1$האונקולוגית$TS1$

$DN2$האונקולוגית$DN2$מהזמןלעבודתה.רבותוסייעהבסורוקה

להגיעשכדיאבשלוםהרגישבנושלפטירתולאחר
אתלסגורגםעליועבורו,הנחוץהמעגללסגירת

כוונהכללוהייתהלאאךעשה.וכךהעמותה

סרטן.חולילילדיםמלסייעלחדול

הכ־לאסיפההגיע"חיים",לעמותתחברהוא

ללית

$TS1$הכללית$TS1$

$DN2$הכללית$DN2$שגתמאזשלה.היו"רלסגןמונהובמהרהשלה

תרומות.לגייסכדיבהפועלהואהיוםועד1995

המ־לבנה,עמותההיא׳חיים׳עמותת"גם

נוהלת

$TS1$המנוהלת$TS1$

$DN2$המנוהלת$DN2$מספרלנוישמתנדב.מנהלועדידיעל

פרטיצילום:כהןאבשלום

קלמנוביץקוביצילום:אונקולוגיתלאורתופדיההארציתהמחלקהמניהולפרישתולפני,2012משנתבצילוםמלריצחקפחפי

וזהצנועותמשכורותשמקבליםמנהלהעובדי

משכו־"איןאבשלום.מצייןשלנו",ההוצאותכל

רות

$TS1$משכורות$TS1$

$DN2$משכורות$DN2$,אנימפוארים.משרדיםאיןמכוניות,איןענק

מתנדב,הדיןעורךמתנדב,החשבוןרואהמתנדב,

'חיים׳לעמותתשתורםשמיכךמתנדב.המבקר

יממנומהם950שקל1,000תורםהואשאםיודע

דריסתלנוישסרטן.חוליילדיםשלצרכיהםאת

בישראל.חוליםביתכלשלילדיםמחלקתבכלרגל

סוציאליםעובדיםמשרות,לממןמסייעיםאנחנו

שמר־משהולממןמצליחיםאנחנולפעמיםוציוד.

גש

$TS1$שמרגש$TS1$

$DN2$שמרגש$DN2$ש"ח200,ב-סססתקצבנולמשל:במיוחד.אותנו

חולהלילדכשכורתיםלתותבות.ממדתלתמדפסת

במרפ־להדפיסצריךמהרגל,חלקעצמותבסרטן

סת

$TS1$במרפסת$TS1$

$DN2$במרפסת$DN2$שנכרת.החסרבמקוםשיתלבשחליפיחלקכזו

גדול:סיפוקמביאהיותרצנועהעזרהגםלפעמים

דלמביתסרטןחולהילדשלבקשנואתהגשמנו

חבריואתאתוולהביאהחיותבגןלבקראמצעים,

היינוואנחנושםלהיותמאושרהיההואומשפחתו.

נפ־הואהביקורלאחרקצרזמןבאושרו.מאושרים

טר",

$TS1$,"נפטר$TS1$

$DN2$,"נפטר$DN2$כהן.מספר

הממאיראתלהאיר

האורתו־תחוםאתלמעשה,הביא,מלרפרופ׳

פדיה

$TS1$האורתופדיה$TS1$

$DN2$האורתופדיה$DN2$סייםהוא1984בשנתלישראל.האונקולוגית

בסורוקה.כלליתבאורתופדיההתמחות

ההת־בסוףלישהייתההטראומהאתזוכר"אני

מחות,

$TS1$,ההתמחות$TS1$

$DN2$,ההתמחות$DN2$בעזרתסרקומהעםילדיםבשניכשטיפלתי

הייתהלאגפייםמשמרתכירורגיהמוגבלים.כלים

גידוליםכזו.התמחותהייתהלאדיסציפלינה,אז

בגוףהרכותוהרקמותהשלדמערכתשלממאירים

בו.לטפלאיךשאיןפתירבלתילמצבנחשבוהאדם,

כרי־היאלפניושעמדההאפשרותחלה,מישהואם

תת

$TS1$כריתת$TS1$

$DN2$כריתת$DN2$.שטופלוהילדיםשניאתשאיבדנולאחרהאיבר

למצואחייביםשאנחנושלילמנהלאמרתיאצלינו,

בוחדשמקצועשישאמרהואמכריתה.אחרפתרון

מצאתיכךלהתמחות.אותיושלחלהתמחותניתן

בארצותאונקולוגיתאורתופדיהלומרעצמיאת

המחל־אתייסדתיב-7891לארץכשחזרתיהברית.

קה

$TS1$המחלקה$TS1$

$DN2$המחלקה$DN2$הזה.לנושאחייאתלהקדישוהחלטתיבסורוקה

ורקמותעצםבסרטנילטיפולכימותרפיההכנסת

פיתוחולאפשרהמחלהאתלדכאאיפשרהרכות,

כשהגעתיהורדתה.במקוםגפהלשחזורטכניקות

גפייםקטיעותעברומהילדים%09-%59למקצוע

איבריםבקטיעתהצורךהיוםמהמחלה.ונפטרו

מה־זהל-%04.ירדהוהתמותהל-%01-%51ירד

פך

$TS1$מהפך$TS1$

$DN2$מהפך$DN2$הואהרפואה.בתולדותביותרמהגדוליםרפואי

כ-%1נדירות,מחלותאלוכילציבורמוכרפחות

מלהפרופ׳מסבירבעולם",הסרטניםמכל

סיימהבומהמקוםממשיכה"חיים",עמותת

300,000שנהמידיומעניקהנתעצם""יחדעמותת

האונקולוגיתלאורתופדיההארציתלמחלקהש"ח
מגייסת.שהיאש"חמיליוןמתוךבאיכילוב,

האיש.הואמלרפרופ׳להתייעץ,צריך"כשאני

עושיםאחריובמחלקהשנשארהנפלאוהצוותהוא

כהן.אומרמופלאה",עבודה

עמ־שתמידגבולותחסרתיושרהיש"לאבשלום

דה

$TS1$עמדה$TS1$

$DN2$עמדה$DN2$חריגהכלאפשרלאמעולםהואהמבחנים.בכל

הט־מפקדעלשסמכתיכמועליוסמכתיראויה.לא

נק

$TS1$הטנק$TS1$

$DN2$הטנק$DN2$למרותאשתי.עלסומךשאניוכמובצבא,שלי

ופעיל,גדולבמשרדמקצועיחשבוןכרואהעיסוקו
׳חיים׳.בעמותתלטפלהדרושהזמןאתמוצאהוא

בשוםראיתישלאבמסירותלכךחייואתמקדישהוא

ויכו־ומקרינהקורנתאישיותגםלוישבנוסף,מקום.

לת

$TS1$ויכולת$TS1$

$DN2$ויכולת$DN2$.סביבוולהשרותלהנהיגשיודעאדםבןזההנהגה

מלהפרופ׳מסכםהנכונה",האווירהאת

הערה




רכהרקמהשלסרקומה

04ע!!׳והטיפולהאבחון

עםלאנשיםלספק"תפקידנו

חייםאיכותבעצמותגרורות

סיבוכים"ומניעתטובה

ir

שלסרקומהמהיבעצמות?גרורותשלבמקרהלהישברעומדתעצםהאםיודעיםאיך

במבוגרים?העצמותשלבסרקומהמטפליםכיצדהמתאים?הטיפולומהרכהרקמה

עםבאיכילוב,אונקולוגיתלאורתופדיההארציתהמחלקהמנהלשטרנהיים,אמירד"ר

והחידושיםהתשובות

היפשגליה

הנפוציםהסרטןמסוגיכמהשלמתקדםבשלב

התריס,בלוטתאוהכליההריאות,השד,סרטןכמו

בשלבבעצמות.גרורותשליחסיתשכיחהליךנוצר

בעצמות,קשיםמכאביםלסבולמתחילהחולהזה,

בע־הכאביםכאשרכימסבירשטרנהייםד"ר

צמות

$TS1$בעצמות$TS1$

$DN2$בעצמות$DN2$לעצורניתןשבוהשלבזהווגוברים,הולכים
ולמ־העצמותלחיזוקניתוחבאמצעותההליךאת

נוע

$TS1$ולמנוע$TS1$

$DN2$ולמנוע$DN2$לניתוחלהביאהואשלנו"האתגרשבר.חוויית

לנתחולאשבר,בסכנתשאכןחוליםרקהזההמונע

הזו".בסכנהנמצאיםשאינםחולים

ומ־יומיומיתבפעילותשמתבצעכפיפיזיולוגיים

חשבת

$TS1$ומחשבת$TS1$

$DN2$ומחשבת$DN2$חישובימילימטר.בכלשלוהעצםחוזקאת

העצםלאורךלשברהסיכוןאתמנבאיםאלוחוזק

ומיקומו.לשברהסיכוןעלגבוהבדיוקומתריעות

נמוךסיכוןעלמתריעההמערכתקרובותלעתים

לנתח,הצורךעלהרופאהערכתאףעלזאתלשבר,

י-

*«*«**

*?י

במסגרתמטופלתעלבדיוןאונקולוגית,לאורתופדיההארציתהמחלקהמנהלשטתהיים,אמירוד"רסרקומה,בגידוליאונקולוגילטיפולהיחידהמנהלמרימסקי,עופרפר1פ׳צוות:עבודת

איכילובדוברותירושלמי,ניניצילום:במחלקהשנותחהסרקומה"עםמטופליםאתרימעקב"מרפאת

ומחלישותהעצםאתהורסותשהגרורותמכיוון

מחלתזהבשלבאמנםנשברת.שהיאעדאותה

ני־לעצמותהנזקאתאךריפוי,ברתאינההסרטן

תן

$TS1$ניתן$TS1$

$DN2$ניתן$DN2$איכותאתמשמעותיתולשפרלמנועואףלתקן

זמן.לאורךהחולהשלהחיים

לחיותיכוליםבעצמותגרורותעם"אנשים

להםלספקותפקידנושנים,ועשרחמשאףכך

ד"רמסבירסיבוכים",ולמנועטובהחייםאיכות

אונקולוגית,באורתופדיהמומחהשטרנהיים,אמיר
אונקולוגיתלאורתופדיההארציתהמחלקהומנהל
שי־המעניקההזו,הייחודיתהמחלקהבאיכילוב.

רותים

$TS1$שירותים$TS1$

$DN2$שירותים$DN2$בניתוחיעוסקתהארץ,רחבימכללחולים

המופיעיםגידוליםהאורתופד,:לפןהקשוריםסרטן

ובשלהבשריר

עצםלשבורצפוימייודעיםכיצדכך,אם

לניתוח?וזקוקהגרורותבעקבות

הנצברהניסיוןסמךעלמתבססת"ההחלטה

במ־כיוםנעזריםאנחנואךכרופאים,שלנווהידע

ערכת

$TS1$במערכת$TS1$

$DN2$במערכת$DN2$לשברהסיכוןלחישובייחודיתממוחשבת

שותפיםאנחנובעצמות.גרורותעםבמטופלים

ובינהמכונהלמידתמבוססתוהיאשלה,לפיתוח

simfini-TUMORנקראתהמערכתמלאכותית.

בלעדיתכיוםומותקנתPerSimioחברתשל
שלה-י־סנתוניאתמעבדתהמערכתבאיכילוב.

ונתוניםשלוהמשקלאתפנימהומשקללתהמטופל

אינטליגנציהשלאלגוריתמיםבאמצעותנוספים.

ויר־בנייהמייצרתהיאחוזק,וחישובימלאכותית

טואלית

$TS1$וירטואלית$TS1$

$DN2$וירטואלית$DN2$בכוחותהמועמסותהמטופלעצמותשל

הסופיתההחלטהמיותרים.ניתוחיםנמנעיםוכך

החלטה,תומכתמערכתזובידינונשארתכמובן,

היאהרפואי,הצוותהחלטתאתמחליפהלאהיאאך

פי־לכן.קודםבידינוהיושלאנתוניםלנומוסיפה

תוח

$TS1$פיתוח$TS1$

$DN2$פיתוח$DN2$ישרא־אוניברסיטאימחקרדרךהחלהמערכת

לי,

$TS1$,ישראלי$TS1$

$DN2$,ישראלי$DN2$בראשותוהאחרונות,השניםבעשריםשהתבצע

תל-אביבמאוניברסיטתיוסיבאשזהרפרופ׳של

תקןאישורקיבלהכברהיאאיתי.פעולהבשיתוף

ניסוייםלאחרהבריאותמשרדואישוראירופאי

חזוןעלכיוםמדבריםכאשרמוצלחים.קליניים

שהמערכתמהבדיוקזהאישיתמותאמתרפואה

עושה".הזו

בעקבותמיותרניתוחנמנעבאמתהאם

במערכת?השימוש

בתשדסרטןחולתאלינוהגיעהכן."בהחלט

ניתוחהומלץעבורהאשרבעצמות,גרורותעם68

ה-יך;(שלויזואליתבחינהלאחרבעצמות,מניעתי

גבוהסיכוןישכיהמנתחשלסובייקטיביתוהערכה

באמצ־מדויקתאנליזהלבצעביקשהמנתחלשבר.

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$simfmi-TUM0R.סיכוןעלהצביעההמערכת

המ־ואכןההמלצהשונתהובעקבותיהלשבר,נמוך

טופלת

$TS1$המטופלת$TS1$

$DN2$המטופלת$DN2$ללאבהקרנותטיפולועברהשברחוותהלא

בתשדסרטןחולתשלאחרבמקרהבניתוח.צורך

סיכוןשישזיהתההמערכתבעצמותגרורותעם57

הוזמנההמטופלתהאנליזהלאחרומידלשבר,גבוה

שברממנהנחסךוכךמידימניעתילניתוחבדחיפות

יותר".הרבהמסובךוניתוחפתולוגי

מחייביםבעצמותגרורותשלניתוחיםמדוע

רגילה?אורתופדיהולאאונקולוגיתאורתופדיה

עםואיןבשבריםמטפליםבארץהאורתופרים"כל

שבריםהתנהגותשלהניסיוןלהםחסראךבעיה,כך

מוסףערךישסרטניות.מגרורותכתוצאההנוצרים

מכיווןאונקולוגיתבאורתופדיהטיפולבקבלתעצום

אתלעומקמביניםהזהבתחוםהמתמחיםשהרופאים

התקדמותקצבאתלהעריךיודעיםהסרטן,מחלת

לש־עדהעצםהרסעלוהשפעתםוהגרורותהמחלה

בירתה.

$TS1$.לשבירתה$TS1$

$DN2$.לשבירתה$DN2$הנוצריםבעצםלשבריםכללדומהלאזה

יותרהרבהעמוקיםרבדיםכאןישלמשל.מתאונה,

הניתוחגםשלנו.מהמומחיותחלקשהםהבנהשל

רגילמשברשונהבטכניקהמתבצענדרשאםעצמו,

שבריםשלבמקרהמהמקובלחזקקיבועעלומתבסס

של־השברבאזורעצםריפויעלנסמךשאינורגילים,

רוב

$TS1$שלרוב$TS1$

$DN2$שלרוב$DN2$הסרטן".תאיבגללמתרחשלא

הערה




לכללהצטרףשמקפידלוין,דתור"רילדים,ההמטואונקולעעםירדהמחלקהצחהבעצם.םרקומהגידוללכריתתניתור
אינילובדוברותצילום:מרכזיותההלטותבקבלתשותףולהיותראשוןממקורלהתרשםכדישלו,המטופליםשלהניתוחים

'";:.:.,ר.::

fit#

Mr

ניתוח?באמצעותעצםשבירתמונעיםכיצד

שהיאלפניהעצםאתמחזקיםאנחנוכלל"בדרך

באמצ־אופנימי,לקיבועמסמרבאמצעותנשברת

עות

$TS1$באמצעות$TS1$

$DN2$באמצעות$DN2$במקומה".העצםאתלהחזיקהמסייעמשתל

גידזלדכהרקמהשלסרקומה

כואבשאינו

סר־עםחולים700מעלנותחוהאחרוןבעשור

קומה

$TS1$סרקומה$TS1$

$DN2$סרקומה$DN2$לאורתופדיההארציתבמחלקהרכהרקמהשל

נדירסרטןהיארכהרקמהשלסרקומהאונקולוגית.

בש־בגוףהרכותהחיבורברקמותשמתחיליחסית

ריר,

$TS1$,בשריר$TS1$

$DN2$,בשריר$DN2$,כוללותאלהרקמותובאגן.בחזהבגב,בגפיים

סר־הרם.וכליגידים,עצבים,שרירים,השומן,את

קומה

$TS1$סרקומה$TS1$

$DN2$סרקומה$DN2$40%אךבגוף,רכהרקמהבכללהתפתחיכולה

מופיעותמיעוטןוהרגליים.בידייםמופיעותמהן

תתי-מ-06יותרישנםפנימיים.ובאיבריםבבטן

האבחנהלכןרכה,רקמהשלסרקומהשלסוגים

והמאפייניםהגידולסוגשלהמדויקתהפתולוגית

הגוףכלושל(mri)מקומיותהדמיהבבדיקותשלו

(petpet c:t)הטיפול.תוכניתלקביעתמאודחשובים( חש

פי־ללאבגפייםמקומיגידולעלמדוברלרוב

זור

$TS1$פיזור$TS1$

$DN2$פיזור$DN2$הני־הואהטיפולעיקרזהבמצבהגוף.בשאר

תוח

$TS1$הניתוח$TS1$

$DN2$הניתוח$DN2$אורתופדשהואלמנתח,לכןהגידוללכריתת

והןבניתוחהןהמרכזיהתפקידאתישאונקולוג,

נדיריםבמצביםהכוללת.הטיפולתוכניתבקביעת

מח־מוקדיעםמפושטגידולעלמדוברבהםיותר,

לה

$TS1$מחלה$TS1$

$DN2$מחלה$DN2$,עלבכימותרפיההואהעיקריהטיפולבריאה
תהליךוכלשהניתוחחשובסרקומה.אונקולוגידי
עלינוהלוהביופסיה,כוללאליו,שמובילהבירור

מדוברכאשרייעודיבמרכזאונקולוגאורתופדידי

והגב.הגפייםשלגידולעל

חמישיםבגילאיבעיקרשמופיעסרטןסוג"זהו

העשרים",בגילאיחוליםגםלראותניתןאךפלוס,

המח־שלהעיקרי"הביטוישטרנהיים.ר"רמסביר

לה

$TS1$המחלה$TS1$

$DN2$המחלה$DN2$כאבים.ללאוגדלשהולךרכהרקמהגושהוא

שלבסביבהמתפתחשהגידולהיאכאבשאיןהסיבה

לצדדיםנדחפותולכןגמישותשהןרכותרקמות

נוטיםאנשיםכללבררךהגידול.ידיעלבקלות

מהראךכואב,לאשהואמכיווןמהגושלהתעלם

מהם.להתעלםשקשהלממדיםגדלהואמאוד

שלגושעםאלינומגיעיםאנשיםדברשלבסופו

מלון.אואשכוליתשלגודלבערךס"מכ-51
הואהמשפחהולרופאילמטופליםהאצבעכלללכן

מו־אצלבירורמחייבס"ממ-5הגדולגידולשכל

מחי

$TS1$מומחי$TS1$

$DN2$מומחי$DN2$."סרקומה

עושים?מהלמרקומה,חשדשישוברגע

ולביופסייתmriלהדמייתניגשים"תחילה

שחייבזההואסרקומהשלפתולוגכאשרמחט,

יחסית,נדירהמחלהזוהביופסיה.ממצאיאתלבדוק

הואנכוןאבחוןוריפוי.טיפולברתבהחלטהיאאך

תק־ישאםלריפוי.שמובילנכוןלטיפולקריטי

לות

$TS1$תקלות$TS1$

$DN2$תקלות$DN2$,יותרקשהכךשאחרבעיותנוצרותבאבחון

מידסרקומהלמרכזלהגיעמאודחשובלכןלתקן.

ולאחרקרינהלרוביכלולהנכוןהטיפולהחשד.עם

הקרינההגידול.אתלהוציאשמטרתוניתוחמכן

מקומיתלחזרההסיכויאתלהקטיןבמטרהניתנת

מהמקריםשבחלקתקווהמתוךוגםהגידולשל

יותרמקובלכיוםהגידול.ממדיאתמקטינההיא

בגוףהקרינהשאזורהיותהניתוחלפניקרינהלתת

שמקטיןדברהקרינה,כמותגםוכךיותרמצומצם

אנחנו,שלנובמחלקההטווח.ארוכיהסיבוכיםאת

הני־אתהמבצעיםאלההאונקולוגים,האורתופרים

תוח,

$TS1$,הניתוח$TS1$

$DN2$,הניתוח$DN2$כקבו־מלאפעולהבשיתוףעובדיםאנחנואך

צה

$TS1$כקבוצה$TS1$

$DN2$כקבוצה$DN2$שלנווהפתולוגיםהרדיולוגיםעםתחומיתרב

אנשיםדברשל"בסופו

גושעםאלינומגיעים

בעדךם"מכ-51של
אואשכוליתשלגודל

מלון"

העוסקיםהאונקולוגיםועםהביופסיהאתשמבצעים

בטיפולרבותניסיוןשנותלנוישהקרינה.במתן

במחלקהאצלנוהמנתחיםוכלזה,מסוגבמקרים
בת־בחו"לרפואייםבמרכזיםעלהתמחותעברו

חום

$TS1$בתחום$TS1$

$DN2$בתחום$DN2$.המטופלאחרעוקביםאנחנוההחלמהלאחרזה

הטיפוליתהתוצאהלשמחתנו,לפחות.עשורבמשך

ביותר".טובההיא

בסרקומהבטיפולהשניםלאורךהשתנהמה
רכה?רקמהשל

מדויקיםיותר,עדיניםהםכיוםשלנו"הניתוחים

נוכלכיצדהצפימבחינתיותרמתוכנניםיותר,

ולגרוםהגוףשלהאנטומייםהמבניםעללשמור

מצליחיםאנחנוהבריאות.לרקמותנזקמינימום

הנמצאיםועצביםדםכלייותרהרבהלשמרכיום

לחזרתהסיכויאתלהגדילמבליהגידולבקרבת

לריפויבפלסטיקאיםנעזרנובעברהסרטן.מחלת

אנחנוכיוםהניתוח,לאחרהתאחושלאפצעים

להיווצרצפויאזוריםבאילומראשלצפותיודעים

מתכנניםאנחנומראשאלוובמקומותבעייתיפצע

פלסטיקאיעםושחזורכריתהשלמשולבניתוח

אנחנושניים.ולאאחדניתוחעוברשהמטופלכך

הק־בכלדםכלימומחיעםפעולהבשיתוףעובדים

שור

$TS1$הקשור$TS1$

$DN2$הקשור$DN2$סבירותישכאשרדם,כלישמערביםלגידולים

במקריםהניתוח.למהלךהרםבכלילפגיעהגבוהה

לניתוח".אלינומצטרפיםאףהםכאלה

העצמותשלסרקומה
־־

ג?
$TS1$?ג$TS1$

$DN2$?ג$DN2$ובוגריםאצל!

הרכות,ברקמותרקלאלפגועיכולהסרקומה

עצמההעצםמתוךהמתחיליםכגידוליםאלא

נפוצהוהיאהעצמותשלסרקומהנקראתזומחלה

מבוגרים.אצלגםקיימתאךילדים,בקרבמאוד

מס־מבוגרים",בקרביחסיתנדירהמחלה"זוהי

ביר

$TS1$מסביר$TS1$

$DN2$מסביר$DN2$המטופליםקורהכשזה"אךשטרנהיים.ר"ר

שהולכיםבעצמותכאביםעללהתלונןמתחילים

בצי־אותהמזהיםלאשלעתיםמחלהזוומחמירים.

לום

$TS1$בצילום$TS1$

$DN2$בצילום$DN2$המשפחהרופאאושהחולהמאודוחשוברגיל

הכאביםכאשרmriבדיקתביצועעליתעקשו

הס־למחלתחשדישאזנעלמיםואינםמחמירים

רטן.

$TS1$.הסרטן$TS1$

$DN2$.הסרטן$DN2$לצו־למחלקהאלינומגיעיםכברהזהבשלב

רך

$TS1$לצורך$TS1$

$DN2$לצורך$DN2$אבחנהשניתנתברגערקמה.ורגימתביופסיה

סרקומה,ויואינגאוסטיאוסרקומההסרטן,סוגשל

שובמכןולאחרניתוחכימותרפיה,הואהטיפול

כימותרפיה".מתן

העצם?מתוךפרטניגידולמוציאיםכיצד

הכוללהעצםשלחלקאותואתכורתים"אנחנו

להוציאנאלציםאנחנולעתיםהסרטני.הגידולאת

קטןחלקאועצם,חצירקלעתיםהעצם,כלאת

הגידולכלאתלהוציאהיאשלנוהמטרהממנה.

מכלבריאהעצםס"משלביטחוןשוליעםיחד

הגוף.בתוךסרטנייםתאיםלהשאירלאכדיכיוון

וישהעצם,אתמשחזריםאנחנוהניתוחבמהלך

שתליםבאמצעותהןזאת:לעשותדרכיםכמה

פרוטזה,שלסוגשהםשוניםמסוגיםמתכתיים

בה,תומכיםאומהעצםמסויםחלקהמחליפים

עצםשלשילובביולוגייםשתליםבאמצעותוהן

המ־מגוףחיהעצםעםיחדהעצמותמבנקמתורם

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$שנישילובמגופואחרממקוםלוקחיםשאנו

ועצםמידיחיזוקפתרוןמעניקהאלוהעצמותסוגי

ארוך".לטווחחוזקהנותנת׳חיה׳

האבחון"כאשרשטרנהיים:ר"רמדגישלסיכום

הטיפוליכולתסרקומה,מומחיבאמצעותמתבצע

ניכר".באופןמשתפרתוהריפוי

משתלשחזור//אישיסיפור
ומתגוררתרדיו,בתחנתחשבונותמנהלתהיא,(41)בז׳רנו,תמי

יעקב.בבאר

ונפי־חזקיםכאביםלהרגישהחלהתיכון,תלמידתבהיותה,16בגיל

חות

$TS1$ונפיחות$TS1$

$DN2$ונפיחות$DN2$.שהצטברובמיםשמדוברסברוהתייעצהאיתםהרופאיםבברך

אותם.לשאובוהציעובברך

הגיעווכךנוספת,דעתחוותלקבלוהתעקשהשתכנעלאאביה

אונקולוגית.לאורתופדיההארציתליחידהאיכילוב,חוליםלבית
שבי־קולנרריהודהופרופ׳מלריצחקפרופ׳עםנפגשוואביהתמי

שרו

$TS1$שבישרו$TS1$

$DN2$שבישרו$DN2$בסרטן.שחלתהלה

הגיעההמחלהאוסטאוסרקומה,מסוגבסרטןחולהשאניליבישרושבוהרגעאתאשכחלא"לעולם

תמי.נזכרתהנכון",בעידןאךנכון,הלאבזמן

הפךהאבעבודתה,אתלעזובנאלצההאםתמי.סביבנסובהכולשלמה,משפחהשיתקההמחלה

תמי.אתלהצילכדיהכולחרשה,למציאותלהסתגלנאלצוהקטניםאחיהיחיד.למפרנס

שלושחזורדיסטליתירךעצםכריתתשכללגדולניתוחלקראתכימותרפייםטיפוליםעברהתמי

הבאות.השניםלעשריםובריאהטובהחייםאיכותלתמיוהעניקבהצלחהעברהניתוחבברך.משתל

אונקולוגית,לאורתופדיההארציתלמחלקהחוזרתהיאילדיםלשלושהאםכברכשהיא,2015בשנת
התבלה.שהשתלכיווןברך,מפרקהחלפתשלנוסףלניתוח

היומיוםבחיימתפקדת.אימאשצריכיםלילדייהיאיותרהגדולההדאגהולבטים.חששותהמון"היו

מאה".רבעאחרימעגלסגרתיופעילה.עובדתנוהגת,אני

פרטיצילום:בז׳רנותמי

הערה




הנער/האתלהביאהיא"המטרה

שתיעםההתבגרותתהליךבסוף

אורך"באותורגליים
אחרינועהובניילדיםבניתוחימתארכיםמשתלים

-ד־אוסטיאוסרקומהעצמותסרטןבשלגידולכריתת
ויואינג

$TS1$דויואינג-$TS1$
$DN2$דויואינג-$DN2$סרקומה

איכילובדוברותגטניו,מיריצילום:הילדיםבמרפאתגורציקד"רילד.לכלאישיליווי

;tg

גורצ׳קיאירד"ר

)אוס־ממאירמגידולהסובלבילדהטיפול

טאוסרקומה

$TS1$אוסטאוסרקומה($TS1$

$DN2$אוסטאוסרקומה($DN2$אוEwing's sarcomaבעצמות )הג־בעצמות

פיים

$TS1$הגפיים$TS1$

$DN2$הגפיים$DN2$,טיפולמתןלאחרמסתייםאינוהתחתונות

הגידול.לכריתתוניתוחבכימותרפיה

עצמותאתלרובמערביםזה,מסוגגידולים

בגילאיזהבאזורהברך.למפרקבסמוךוהשוק,הירך

שלהצמיחהעיקרמתקיימתהמוקדמים,העשרה

כתו־נפגעתהצמיחהולוחיתבמידההגפה.אודך

צאה

$TS1$כתוצאה$TS1$

$DN2$כתוצאה$DN2$הגידול,להסרתמהניתוחכתוצאהאומהגידול
ההתבגרות.גילבסוףהגפייםבאורכיפעריםייתכנו

וישנםהמחלה,בזמןיותרצעירשהילדככל

ועצםובמידהשלוש,בגילכברשמאובחניםילדים

לוחיתנמצאת)שםבגידולמעורבתהמרוחקתהירך

כךהתחתונה(,הגפהשלביותרהפעילההצמיחה

ההת־גילבסוףהגפייםבאורךלפערהסיכויעולה

גברות.

$TS1$.ההתגברות$TS1$

$DN2$.ההתגברות$DN2$ויותר.ס"מ15ל-להגיעשעלוליםפערים

קטי־היהאלה,במצביםהמקובלהטיפולבעבר,

עה

$TS1$קטיעה$TS1$

$DN2$קטיעה$DN2$היהכזהמצבהגידול.עםהמעורבתהגפהשל

ובצורךהירךבאמצעקטיעהעםהמטופלאתמותיר

להליכה.בפרוטזהבשימוש

החסראתתשלימי?

מהעצםחלקבהםרומיםבמקריםמקובלפתרון

והמפרקהגרמיהחסרהחלפתהינוחסרים,והמפרק

הגפהשלהארכהשמאפשרמתארך,משתלידעל

הברךשלתקינהופעולהגדילה,כדיתוךוהמשתל

הארכתמהמקריםבחלקמתכתי.משתלבאמצעות

באיזורמיותרמתארךמסמרידיעלתתבצעהעצם

מבו־זו)הארכהיותרמאוחרבשלבבריאהעצםשל

צעת

$TS1$מבוצעת$TS1$

$DN2$מבוצעת$DN2$איתןר"רעמיתנועםפעולהבשיתוףלרוב

ילדים(.באורתופדייתמומחיםגיגי,רועיוד"רשגב

הבאהדורמתארךמשתל

שלהשלישיהדורבשימושנמצאכברבימינו

בכך,מתאפייניםאלהמשתליםמתארכים.משתלים

עלהמטופל,שלבביתומתבצעתהמשתלשהארכת
צו־ללאמכנית,והארכהבמשתלמנועהפעלתידי

רך

$TS1$צורך$TS1$

$DN2$צורך$DN2$הדרגתי.ובאופןניתוחית,בהתערבות

הארכתםלצורךדרשוהישןמהדורמשתלים

למ־מאריךחלקוהוספתהמקוריתהצלקתפתיחת

שתל.

$TS1$.למשתל$TS1$

$DN2$.למשתל$DN2$שנים,למספראחתמתבצעהיהכזהניתוח

חו־ניתוחכלגדל.היההגפייםביןהפערכאשר

זר

$TS1$חוזר$TS1$

$DN2$חוזר$DN2$חוזרתפגיעהעקבתפקודיתלירידהגורםהיה

שיקוםודורשלזיהום,הסיכוןאתמעלהבשרירים,

לאחריו.

המשתליםהופעתעםנפתרואלהמבעיותחלק

עלפולשנית.זעירמילעוריתבגישההמתארכים,
הרדמה)תחתמברגבאמצעותהבוכנההארכתיד

1-2שלמיידיתהארכהלבצעהיהניתןכללית(

כללית,בהרדמהכרוכההייתהזופעולהגםס"מ.
עללמתחגורמתמיידיתהארכהשכןובשיקום,

לכאביםהגורםמצבושרירים,הדםכליהעצבים,

למטופל.וסבל

המשת־לשימושנכנסו21ה-המאהבתחילת

לים

$TS1$המשתלים$TS1$

$DN2$המשתלים$DN2$כירו־התערבותדורשיםשאינםהמתארכים

רגית.

$TS1$.כירורגית$TS1$

$DN2$.כירורגית$DN2$בוכנההפעלתעלמבוססיםאלהמשתלים

מתמרשלהצמדהבאמצעותמגנטי,שדהבאמצעות

וני־הדרגתי,באופןמתבצעתההארכהלעור.מיוחד

תן

$TS1$וניתן$TS1$

$DN2$וניתן$DN2$מ"משליששלבקפיצותהמשתלאתלהאריך

הדרגתי,באופןמתבצעתוההארכהמאחרפעם.כל

שאיןלצייןמיותרבשיקום.צורךואיןכאבים,אין

נמצאכברבימינו

הדורבשימוש

משתליםשלהשלישי

משתליםמתארכים.

בכך,מתאפייניםאלה
המשתלשהארכת

שלבביתומתבצעת

המטופל

נחסכיםולכןכללית,בהרדמהאובניתוחיםצורך

הסי־וגםחוזרותכירורגיותהתערבויותמהמטופל

כוי

$TS1$הסיכוי$TS1$

$DN2$הסיכוי$DN2$קטנים.המשתלסביבלזיהומים

ממששנמצאחיישןכוללהמתארךהמשתל

לעורהמתמראתמקרביםכאשרלעור.מתחת

חשמליזרםבחיישןמייצרהמגנטיהשדהמבחוץ,

אתלהאריךכדידיהחזקהתמסורתמערכתשמניע

הרגל.אתולהאריךהמשתל

ל-ביןשלהארכהמאפשריםאלהמשתלים

שנכרתהעצםלמקטעבהתאםשנה,פניעלס"מ10

לעי־הילד.לגילובהתאםהגפה,בהארכתוהצורך

תים,

$TS1$,לעיתים$TS1$

$DN2$,לעיתים$DN2$בעתידצורךיהיההילדשלהצעירגילומפאת

כדיחדשה,כבוכנההמקוריתהבוכנהאתלהחליף

מלא.באופןההארכהאתלהשלים

הארציתבמחלקהצברנוהאחרוןבעשור

משתליםעםרבניסיוןאונקולוגית,לאורתופדיה

המטו־אתלהביאהיאהסופיתהמטרהכאשראלה,

פל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$באותורגלייםשתיעםההתבגרותתהליךלסוף

מוקדם,תכנוןדורשפשוט,אינוזהתהליךאורך.

סיבוכים,חסרתאינהזוטיפולשיטתקפדני.ומעקב

מנגנוןשלמכאניוכשלהמשתלסביבזיהוםכגון

גפההארכתשלזו,שיטהזאת,למרותההארכה.

הפתרונותאחדאתמהווהמתארך,משתלידיעל

ומאפשרהמתבגרתהמטופליםבאוכלוסייתהטובים

חייהם.בהמשךטובהחייםאיכות

השחתמנהלבאורתופדיה,מומחההואגורצ׳קיאירד"ו

איכילובילדים,אונקולוגיתלאורתופדיה

הערה




בילדיםעצמותסרטואבחון

07ע!/,המהירהמסלול

עצמותסרטןעםבילדים"טיפול

והמטרההעשייהבליבתנמצא

ילד"כללהציל
סרטןלאבחוןמהירמסלול

אוסטיאוסרקומהבעצמות,

בילדיםסרקומהויואינג

משהבןיובל

בגילממאירגידולשלומהירהנכונהאבחנה

בדיקותשלסדרהדורשתמתבגריםואצלהילדות

הגידול,נמצאבוהאזוראתמדגימותאשרופעולות,
האםלהביןכדיגופיתכלבדיקהביופסיה,לקיחת

מפו־אוהראשוני(,)הגידולבגפהרקנמצאתהגידול

זר

$TS1$מפוזר$TS1$

$DN2$מפוזר$DN2$מרכזי()ורידמרכזיצנתרוהכנסת)גרורתי(בגוף

הטיפול.אתיקבלהמטופלשדרכו

ממאירגידולשלשהאבחוןבעולם"מקובל

בח־הכאב.לאזוררנטגןצילוםעםמתחילבעצם

שד

$TS1$בחשד$TS1$

$DN2$בחשד$DN2$,בדיקותשלסדרהעוברהמטופללגידול

mriהמעורבת,לגפהמכווןctלשלילתריאות

גרורותהימצאותלבירורעצמותמיפויגרורות,

הנגוע.מהאזורביופסיהדברשלובסופונוספות

הכנסהמתבצעתהביופסיה,תוצאותקבלתלאחר

בכימותרפיה.טיפולהמאפשרמרכזיצנתרשל

היותיותרעודמורכבהתהליךקטניםבילדים

בהרדמה.מתבצעותmriכמומהבדיקותשחלק

מהרגעשבועות,כשלושהלהימשךיכולכזהבירור

הטי־לקבלתועדהחוליםלביתמגיעהמטופלבו

פול

$TS1$הטיפול$TS1$

$DN2$הטיפול$DN2$,תקו־זוייעודי.סרטןבמרכזאפילוהראשון

פה

$TS1$תקופה$TS1$

$DN2$תקופה$DN2$לחץשלבמצבנמצאיםומשפחתוהמטופלבה
לטיפולובעקבותיהלאבחנהממתיניםוודאות,ואי

השירותמנהלגורצ׳ק,יאירד"רמסבירהמוצע",

איכילוב.ילדים,אונקולוגיתלאורתופדיה

הארציתבמחלקההוחלטהאחרונות,"בשנים

ולע־מוסכמותלשבוראונקולוגית,לאורתופדיה
שות

$TS1$ולעשות$TS1$
$DN2$ולעשות$DN2$תוךומהירמדויקבירורלהשליםכדיהכול

יששלגביהםבמחלקהחדשיםמטופליםוחצי.שבוע

תהליךעובריםממאיר,עצםלגידולגבוההסבירות
היל־רופאידיעלשמופניםהילדיםמזורז.בירור

דים

$TS1$הילדים$TS1$

$DN2$הילדים$DN2$מתקבליםבלבד,צילוםעםהקהילה,אורתופדאו
הכוללמהירלבירורמתאשפזיםהםלמחרת.כבר

לאחר, לאpet ctהצורך,לפיבהרדמה,mriבדיקת

כךאחדבניתוחמרכזיצנתרוהכנסתביופסיהמכן

בשיחתוחצישבועתוךהבירוראתמסכמיםלמעשה

גורצ׳ק.ד"רמדגישטיפול",תוכניתוהצגתהסבר

petבדיקתשלחשיבותהמה ct?בתהליך
pet"בדיקת ctבש־הפכהאבחנתי,עזרככלי

נים

$TS1$בשנים$TS1$

$DN2$בשנים$DN2$חדשהאבחנהעםילדלכללשגרההאחרונות

שלהיתרונותאחדעצמות.סרטןשלבביופסיה

petבדיקת ctמטבולייםלשינוייםברגישותוטמון

הגידולאתלהגדירמאפשרתהבדיקהולכןבגוף,

ברגישותקיימות,הןאםגרורות,ולאבחןהראשוני

ול־לגידולספציפיתאינההגבוהההרגישותגבוהה.

כן

$TS1$ולכן$TS1$

$DN2$ולכן$DN2$בבדיקהקליטהמוקדיסביב"רעש"הרבהנוצר

איכילובדוברותירושלמי,מיצילום:מרתעמדיוד"רבסרקומה,לטיפולהיחידהמנהללוין,דרורד"רהילדים,אונקולוגעםיחדילדים,אונקולוגיתלאורתופדיההשרותמנהלגורצ׳ק,יאירד"רחשיבה.צוות

:1
$$1ST$A$1ST*׳י

$2ND$A$2ND$
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הארציתבמחלקההשלטהאחרונות,"בשנים

ולעשותמוסכמותלשבוראונקולוגית,לאורתופדיה

שצי.שבועתוךומהירמדויקבירורלהשליםכדיהכול

גבוההסבירותיששלגביהםבמחלקהחדשיםמטופלים

מזורז"בידורתהליךעובריםממאיר,עצםלגידול

מדוברשאיןלוודאכדיהבלוטהלהוצאתנוסףתוחמדגיםביופסיהאחריסיטישפטראינוגידול.שאינם

גורצ׳ק.ד"רמסבירבגידול",בני־צורךוהיהש׳נדלקו׳במפשעהליפמהבלוטות

אושרמיותר,ואףנוסףמניתוחלהימנעכדי

pepet^בדיקתוכעתהבדיקותבסדרשינוי

הצורך.בעתהביופסיהלפניעודבאשפוזמבוצעת

ידיעלמלווהלילדים,המהירהאבחוןמסלול

ומלווהאישיבאופןמקרהכלשמנהלגורצ׳ק,ד"ר

הראשון.מהרגעומשפחתוהמטופלהילדאת

המהיר?כמסלולהיתרונותמהם

מקצועי,תהליךהואהמהיר,האבחון"מסלול

תחי־ומאפשרמיותרות,חודרניותפעולותחוסך

לת

$TS1$תחילת$TS1$

$DN2$תחילת$DN2$יחדזו.ייחודיתמטופליםבקבוצתמהירטיפול

מתאמתאחותשכוללתומךצוותנמצאיםאיתנו

ההוריםאתמשחררהצוותסוציאלית.ועובדת

אותםומפנהובירוקרטיה,טפסיםעםמהתמודדות

ובדאגהבהתמודדותאותםומלווהההורות,לתפקיד

גורצ׳ק.ד"רמסכםלילדם",

הערה




08ע!!•האונקולוגיתבאורתופדיה

עיבודידיעלמתקדמת"הדמיה

טובההבנהמאפשרתדיגיטלי

ופתולוגיה"אנטומיהשליותר

איכילובצילוםיחידתצילום:ניתוחלקראתצוזאריתחוליהנידולשלמודלמחזיקדדיהשלמהד"ר

*י^"’*יי

רפואיים ונוכלים

כירורגיור
לחילה«ית

תלתדיגיטליעיבוד

הואמתקדםממדי

בתכנוןכשמדוברקריטי
גידוללהסרתניתוחי

באגן,הממוקםממאיר
ומפרקיםעצמותומערב

למבניבסמיכותונמצא

התוצאהפנימיים.אגן

בהבנהתלויההכירורגית

הכירורגשלממדיתהתלת

במיקוםהפתולוגיהאת

מורכבאנטומי

דרוקמןעידווד"רדדיהשלמהד"ר

מש־התקדמותחלההאחרונותהשניםבמהלך

מעותית

$TS1$משמעותית$TS1$

$DN2$משמעותית$DN2$המאפשרותהשונותההדמיהבטכנולוגיות

הגידולייםהתהליכיםמרביתשלמצוינתהדמיה

האצו־המידעכמותהרכות.וברקמותבעצמות

רה

$TS1$האצורה$TS1$

$DN2$האצורה$DN2$שימושומצריכהעצומההינההדמיהבבדיקת

אוטומטיותחדשניות,ממוחשבותעיבודבשיטות

ולכירורגלרדיולוגהמאפשרותוחצי-אוטומטיות

אבחנותלבצעוכךבדיקה,מכלהמירבאתלהפיק

יותר.מדויקטיפוליותכנוןיותרמדויקות

ההדמיה,למכשיריהנלוותהחדשות,התוכנות

מכלההדמיהקבצישלדיגיטליעיבודמאפשרות

,ct, mri)כגוןהשונותהרימותשיטות petוהב־( וה

נה

$TS1$והבנה$TS1$

$DN2$והבנה$DN2$הצגהוהפתולוגיה,האנטומיהשליותרטובה

השונות,והפתולוגיותהאנטומיהשלממדיתתלת

מב־עלנפרדתוהסתכלותרקמותסוגיביןהפרדה

נים

$TS1$מבנים$TS1$

$DN2$מבנים$DN2$היח־הבנתתוךועצבים,דםכליעצמות,כגון

סים

$TS1$היחסים$TS1$

$DN2$היחסים$DN2$הפתולוגים.בתהליכיםומעורבותםהמבניםבין

מדוברכאשרקריטיהואכזהדיגיטליעיבוד

באגן,הממוקםממאירגידוללהסרתניתוחיבתכנון

אגןלמבניבסמיכותונמצאומפרקיםעצמותמערב

תלויההכירורגיתהתוצאהכאלהבמקריםפנימיים.

הפתולוגיהאתהכירורגשלממדיתהתלתבהבנה

יכוליםשלאנתוניםמורכב,אנטומימיקוםבאותו

כפשוטן.מהדמיותלהינתן

בהפרדהההצלחה01ד

תלתוהדפסותכירורגיתלחדשנותבמרכז

האר־למחלקהבצמידותהפועלבאיכילוב,ממר

צית

$TS1$הארצית$TS1$

$DN2$הארצית$DN2$עיבודיםמתבצעיםאונקולוגית,לאורתופדיה

לה־המורכביםהניתוחיםכלעבוררביםרדיולוגים

סרת

$TS1$להסרת$TS1$

$DN2$להסרת$DN2$משו־בעבודהמדוברבשלד.ממאיריםגידולים

המחלקה,רופאיממד,תלתשחזורימומחהשללבת

רפואיים.ומעצביםמהנדסיםרדיולוגים,

פתולוגיתרקמהביןההפרדההינהסגמנטציה

להבנתהבסיסהנהזאתהפרדהתקינה.לרקמה

חשיבותמדויקתלסגמנטציההגידולי.התהליך

מאפשרתוהיאהניתוחיהטיפולבתכנוןאדירה

מו־הסרהומאידךהגידולשלמלאההסרהמחד

עטה

$TS1$מועטה$TS1$

$DN2$מועטה$DN2$המקריםברובתקינה.רקמהשלהאפשרככל

כאשרחצי-אוטומטי,באופןמבוצעתהסגמנטציה

בריאהרקמהביןראשוניתהפרדהמבצעהמחשב

הרופא.ידיעלתיקוןמבוצעמכןולאחרלפתולוגית

זמןחוסכתהמחשבידיעלהראשוניתהסגמנטציה

תלת-תמונהלקבלניתןהסגמנטציהלאחררב.

העוטפותוהרקמותהגידוליהתהליךשלממדית

הניתוחשדהשלתלת-ממרימודללהדפיסאותו,

ואףלקראתוובהתכוננותהניתוחבתכנוןהעוזר

מדויק.ניתוחילחיתוךהעוזרותשבלונותלהדפיס

תלתשחזוריםלקבלניתןאחתכפתורבלחיצת

לה־בעזרתם.mriאוctבדיקתמתוךממדים

דפיס

$TS1$להדפיס$TS1$

$DN2$להדפיס$DN2$מודליםממוחשבים,ממדייםתלתמודלים

עלניתןבנוסףהניתוחי.השדהלהבנתעוזריםאלה
למקרהייחודייםניתוחכלילהדפיסהמודלבסיס
הרקמהשלוהפרדהבחיתוךעוזריםאשרהספציפי

הסמוכה.מהרקמההגידולית

הגידולנפחשלאזטזנוטיתהערבה

נמקואחוזי
חשי־בוהנמקואחוזינפחשלמדויקתלהערכה

בות

$TS1$חשיבות$TS1$

$DN2$חשיבות$DN2$כימותרפי,לטיפולהתגובהבהערכתגדולה(

אוהגידולצריבתכגוןפולשניטיפולאוקרינתי

כישוריאומעוגלבתהליךמדוברכאשרהקפאתו(.

רובתמונותבשימושידניתבצורהנפחשלמדידה

מהגידו־ניכרחלקאולםמספק.כללבדרךממדיות

לים

$TS1$מהגידולים$TS1$

$DN2$מהגידולים$DN2$למדידהמאודהקשהמורכבתצורהבעליהנם

מדידתמאפשרותהאוטומטיותהתוכנותידנית.

רגילות.הדמיהבבדיקותלבצעניתןשלאנפחים

לה־ההחלטותלמקבלישעוזריעילמעקבכליזהו

בין

$TS1$להבין$TS1$

$DN2$להבין$DN2$שונים.אונקולוגיםלטיפוליםהתגובהאת

היכולותאחתאתממחישיםהבאיםהצילומים

בעקבותשנהרסוגידולאזורילמדידתהחדשות

צילום.

דומתוךדטצוואריגידולשלממדיתתלתהדמיהמימיו:

סינרגייחברתהדמיות:מודפספיזימודלמשמאל:ממדי,

׳-.י

מנהלסנןבאורתופדיה,מומחההואדדיהשלמהד"ר

מרכזומנהלאונקולוגיתלאודתופדיההארציתהמחלקה

איכילובהכירורגית,החדשנות

ביחידהבכיררופאלדימות,מומחההואדדוקמ!עידוד"ר

איכילובהשלד,מערכתלהדמיית

הערה




ומודפסדיגיטליממדתלת"מודל

הניתוחאתלתכנןלמנתחמאפשר

המיטבית"לתוצאהמדויק,באופן
בתחוםמהפכהחוללהממדהתלתטכנולוגיית

בלקדםעשוריםשעסוקהאונקולוגית,האורתופדיה
בהבנתצוהרנפתחהגפה.שימורניתוחיאתולשפר

מונחותבכריתותלהסירםהיכולתהגידוליים,התהליכים

ושיפורוהמפרקים,הגפהעלמרביתשמירהתוךומדויקות

נוסףאונקולוגיסיכוןללאהמטופלתפקוד

דדיהשלמהד"ר

שבנו־הירך,בעצםממאירגידולעםבןילד

סף

$TS1$שבנוסף$TS1$

$DN2$שבנוסף$DN2$עליושנגזרהמפרכיםהכימותרפייםלטיפולים

ניתוחלצורךבטיפולים,להפסקהיידרשלעבור,

איננה(mri/ct)סטנדרטיתהדמיההגידול.כריתת

גור־בשלמוגבלניתוחלבצעלכירורגיםמאפשרת

לו

$TS1$גורלו$TS1$

$DN2$גורלו$DN2$זה,מסוגבמצבבגידול.הירךעצםרובומעורבות

עלהיהנגזרהמתקדמות,בטכנולוגיותשימושללא

מפ־כוללהירךעצםשלמלאהכריתהלעבורהילד

רק

$TS1$מפרק$TS1$

$DN2$מפרק$DN2$משתלהיהלומוצעשהיהוהשחזורוהברך,הירך

מלאכו־מפרקיםעםהירךכלשלמורכבמתכתי

תיים,

$TS1$,מלאכותיים$TS1$

$DN2$,מלאכותיים$DN2$וזיהומים.להתרופפותגבוהסיכוןבעלי

בטכ־והגידולאובייקט()יצירתהעצםמידול

נולוגית

$TS1$בטכנולוגית$TS1$

$DN2$בטכנולוגית$DN2$שליותרטובההבנהמאפשרממדהתלת

חיתוךמישורילתכנןשניתןכךהגידול,גבולות

שתו־כליםידיעלניתוחבחדרוליישמםמדויקים

כננו

$TS1$שתוכננו$TS1$

$DN2$שתוכננו$DN2$הפעולה.להנחייתממדבתלתוהודפסומראש
כליםידיעלומתוזמרמתוכנןהביולוגיהשחזורגם

קי־הילדלהפליא.מדויקתלתוצאהממדיים,תלת

בל

$TS1$קיבל$TS1$

$DN2$קיבל$DN2$קטעשחזורעםמפרקיו,ואתרגלואתבמתנה

הגדילה,לוחיותעלושמירהביולוגיתעצםשל
לא־שניםשלושולגדול.להמשיךלגפהשיאפשרו

חר

$TS1$לאחר$TS1$

$DN2$לאחר$DN2$מחלתואתניצחהמדהים,הילדהמתואר,הניתוח

ור־מפרקיםעםמתרוצץשהואלכךתרמנוואנחנו

גליים

$TS1$ורגליים$TS1$

$DN2$ורגליים$DN2$מגידול.ונקייםמתפקדיםשלו

הא1דת1פדיהבשרותנזנודתלת

מאתג־מורכבהאונקולוגית,האורתופדיהתחום

רים

$TS1$מאתגרים$TS1$

$DN2$מאתגרים$DN2$הדיוקהואביותרהגדולהקושירבים.כירורגיים

ובק־מורכביםאנטומייםבאזוריםגידוליםבכריתת

בוצות

$TS1$ובקבוצות$TS1$

$DN2$ובקבוצות$DN2$ויצי־שונההתייחסותהדורשותשונותגיל

רתית

$TS1$ויצירתית$TS1$

$DN2$ויצירתית$DN2$מדויקיםלכריתהאולחיתוךהשלד.למאפייני

הגידול,שלחזרהמניעתכמונרחבותמשמעויותיש

שמירהילדים,אצלבגדילהפגיעהאיגרורות,מניעת

הגפה.שלהצמיחהופוטנציאלהמפרקיםתפקודעל

להישנותהסיכויפוחתכךיותרגדולשהדיוקככל

והמפרקים.הגפייםלשימורהסיכוייםועוליםהמחלה

ביתשלהכירורגיתהחדשנותיחידתבמסגרת

ניתוחיעבורהמיוחדוהשירותאיכילובהחולים

עםהדוקפעולהבשיתוףאונקולוגית,אורתופדיה

ייחודיתטכנולוגיהפותחה,synergv3dmedחברת

תלתהמחשהבאמצעותדיוקלאפשרשמטרתה

לתכנןיכולהכירורגהרופאהאובייקט.שלממדית
אתבמחשבממדיתהתלתהתמונהגביעלולסמן

פיזילדגםהמודלאתלהדפיסואזהחיתוךנקודות

להתאמן.אפשרשעליו
הר־עלמבוססיםבעולםכיוםהנפוציםהמודלים

מיות

$TS1$הרמיות$TS1$

$DN2$הרמיות$DN2$mri-וct,רבות,שונותמזוויותצילומיםאוסף

פניםשלמאדואיכותיתמדויקתתמונההמספקים

אלוטכנולוגיותוכר.השדרהעמודבטן,ראש,הגוף,

להש־צריךשהרופאדו-ממדיות,תמונותמספקות

לימן

$TS1$להשלימן$TS1$

$DN2$להשלימן$DN2$,רציףבאופןהמציאותאתלראותכדיבדמיונו

שאינההשלמהבמציאות,קיימתשהיאכפיושלם,

להיווצריכוליםובמהלכהועיקר,כללפשוטהפעולה

דיוקים.חוסרלכדילהגיעשיכוליםפערים

הוויזואליה,אתמצעידהממדיתהתלתההדמיה

מס־מוסיפהשהיאהעומקוממדקדימהנוסףצעד

פק

$TS1$מספק$TS1$

$DN2$מספק$DN2$לכךדוגמהלהבנה.וקלהאינטואיטיביתהמחשה
מתאפיינתctטכנולוגייתעצם:עלגידולהיא

קשה,רקמהמיטביבאופןבהלהראותשניתןבכך

בכךמתאפיינתmriטכנולוגייתואילועצםכמו

מפרקים,רכות,רקמותמיטביבאופןבהשרואים

לב־יאלץעצםעלגידולשיבחןרופאוכר.גידולים

חון

$TS1$לבחון$TS1$

$DN2$לבחון$DN2$תוצאותאתגם^ctתוצאותאתוגם^?mri

באופןבראשוהכלליתהתמונהאתלהשליםולנסות

טכנולו־העצם.עלהגידולגבולותאתיביןשהוא

גיית

$TS1$טכנולוגיית$TS1$

$DN2$טכנולוגיית$DN2$שלחיבורמאפשרתממדיתהתלתההדמיה

ומדויק.ברורממדיתלתאחדלתוצרהמקורותשני

המציאותאתלהדפיס

הדמיותממירההממדתלתהדמייתטכנולוגיית

ct-1 mriומא־ייעודיות,מחשבתוכנותבאמצעות

פשרת

$TS1$ומאפשרת$TS1$

$DN2$ומאפשרת$DN2$פי־מודלוהדפסתממדיתתלתויזואליזציה

זי

$TS1$פיזי$TS1$

$DN2$פיזי$DN2$מדויקבאופןוהגידולהמקוריהאיבראתהתואם

,1:1המקוריהאיברכמונראההמודלההיבטים.בכל

העצם,צפיפותגםוכןאנושית,רקמהמדמההמרקם

מאפשרהמודלוכדומה.הצבעהשקיפות,הגמישות,

הר־התוצאהעללהחליטהבעיה,אתללמודלרופא

צויה

$TS1$הרצויה$TS1$

$DN2$הרצויה$DN2$כן,כמומדויק.באופןהניתוחמהלךאתולתכנן

כריעדוקולגות,מומחיםעםהתייעצויותלבצעניתן

האזורשללתחושהמעשיתבסימולציההניתוחביצוע

עצמו.הניתוחלפניואימוןאתגריםהבנתהמנותח,

לתכנוןמשמשיםוהמודפס,הדיגיטליהמודלים

mm׳*:.

שתלמקטעובצרום(הירךבעצםממאירניחל?ביבהחיתוךמישורישלמחשבתכנון
)בכחולןהמשוחזרהעם

שלמודפסממדיתלתפיזימודל
העזרכליושלגידולובההירךעצם

המאפשרIPS1!חולההמותאם

עלושמירהמדויקתכריתה

הצמיחהולוחיותהמפרקים

להנחייתחולהמותאמיועזריםהניתוחשלמדויק

PSI-Patient SpecificInstrumentבפועל,הניתוח

לשימושמאושריםמחומריםמודפסיםאלהכלים

כריתתגבולותלדייקהכירורגאתמנחיםאדם,בגוף

לשפרבמטרהאחרתכיתרגיתפעולהכלאוגידול

חיוניותרקמותמכריתתולהימנעהניתוחיהדיוקאת

מש־מאדבאופןמצטמצםכךלצמיחה.אולתפקוד

מעותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$הטעות.טווח

ממהפכהפחותלאחוללהממדהתלתטכנולוגית

בק־שעסוקתחוםהאונקולוגית,האורתופדיהבתחום

דחתנות

$TS1$בקדחתנות$TS1$

$DN2$בקדחתנות$DN2$שי־ניתוחיאתולשפרלקדםעשוריםמזה

מור

$TS1$שימור$TS1$

$DN2$שימור$DN2$.פתחהממרהתלתטכנולוגיתזה,בהקשרהגפה

להסירםהיכולתהגידוליים,התהליכיםבהבנתצוהר

עלמרביתשמירהתוךומדויקותמונחותבכריתות
תפקודשיפורתוךביותרוהחשובוהמפרקים,הגפה

נוסף.אונקולוגיסיכוןללאזאתוכלהמטופל,

כירו־לחדשנותהמרכזפעילותשנותבארבע

רגית

$TS1$כירורגית$TS1$

$DN2$כירורגית$DN2$,ניתוחיותפרוצדורותמאותבוצעובאיכילוב

ובילדיםבכלל,אונקולוגיתבאורתופדיהמורכבות

מגמזבפרט.בשלדממאיריםמגידוליםהסובלים

'ממךהתלתבעזרתשפותחווהפתרונותהניתוחים

מותאםמכשורוכןוהגידול,האגןשלמודפספיזימודל

ומשמאל!האגןלחללהמחטיםלהכוונתחולה

%T4»

שי־תוךמפרקיםסביבנרחבותכריתותמאפשרים

מורם,

$TS1$,שימורם$TS1$

$DN2$,שימורם$DN2$משתליםעצם,שתליבעזרתהשחזוריםתכנון

צריבותלהנחייתומותאםמודפסמכשורמותאמים,

נעשההגפייםשחזורימירבועוד.למיניהןוהקפאות

בזכותמתכתייםבמשתליםצורךוללאביולוגיבאופן

והשימושממדיהתלתמהתכנוןהניתןהכירורגיהדיוק

בשמירתשזכההמטופליםמספרמודפסים.בעזרים

מבוטל.לאהנוקטיעהלעומתהידאוהרגל

הניתוחים,כללשלהקלינייםהנתוניםמסיכום

בתפקודשיפורשלומבטיחהחיוביתתמונהעולה

בסיבוכיידידהחלהבנוסףחייהם.ובאיכותהמטופלים

גדולהרצוןשביעותורמתהאשפוזובימיהניתוחים

והמנתחים.המטופליםשלומשמעותית

סגבעמיהמשך

אישימשתלהדפסת//אישיסיפור

מתגו־וחשבונות,אדמיניסטרטיביתמנהלתהיא,(51)וקנין,לימור

ררת

$TS1$מתגוררת$TS1$

$DN2$מתגוררת$DN2$.בקרסול.שפירגידולעםאובחנהשנהכעשריםלפניברעננה
הגידולכריתתלאחרשניםבניתוח.והוסרבעצםלחורגרםהגידול

וגוברתהולכתתפקודיתהפרעהברריכה,מכאביםלסבולהחלה

הארציתלמחלקההגיעההיאהקרסול.שלמכאניתקריסהתוך

החדשניתההדמיהטכנולוגייתבזכותשםאונקולוגית.לאורתופדיה

קריסתומקורהעיוותאתבבירורלזהותהיהניתןממדית,התלת

עבורהבמיוחדהודפסוהחסר,העיוותעללהתגברעדיהקרסול.

לאחרוחציכשנההקרסול.צירשלתיקוןאפשרהמשתלממד.בתלתרפואי,מטיטניוםמותאםמשתל

ייחודיפתרוןהיהזהפתרוןערוך.לאיןהשתפרבהליכהותפקודהנעלמולימורשלכאביההניתוח,

אחרת.טכנולוגיהובאףאופןשבכללקבלהיהניתןלאאשרויחיד,

פרטיצילום:וקניןלימור

הערה




פיגוםבעזרתביולוגי"שחזור

ועצםמהגוףשנעלםמתכלה

במקומו"גדלהטבעית
עצםגידוליכריתותאחרילשחזורממתכתאישיתמותאמיםמשתליםהדפסת

דדיהשלמהד"ר

המנתחאתמאלציםלעיתיםבשלדגידולים

הגידול.הסרתלאחרמשמעותיעצםחסרליצור

האתגרומתחילהאונקולוגיהאתגרמסתייםבכך

התפקוד.והחזרתשהוסרההעצםשחזורהשחזורי

מתורםעצםשתלבעזרתשחזורהואהנפוץהפתרון

הפת־לאו-דווקאהואכזהפתרוןאולםעצם,מבנק

רון

$TS1$הפתרון$TS1$

$DN2$הפתרון$DN2$,פיגום.רקומהווהחיאינושהשתלכיווןהמיטבי

המושת־העצםביןביולוגילחיבורהציפיהכןעל

לת

$TS1$המושתלת$TS1$

$DN2$המושתלת$DN2$גדולבחלקמתקיימתבהכרחלאהקיימתלעצם

ספי־כגוןנוספיםרביםלסיבוכיםבנוסףמהמקרים,

גת

$TS1$ספיגת$TS1$

$DN2$ספיגת$DN2$וזיהומים.השתל

ההבדלאתשעושההשתל

קיימתכברמתכתשלממדיתתלתהדפסה

התאפ־והמחירהזמינותהידע,אבלרבות,שנים

שרו

$TS1$התאפשרו$TS1$

$DN2$התאפשרו$DN2$ישכברבישראלאפילוהאחרונות.בשניםרק

רפואי.לשימושחלקיםלייצורתקןתוויעםיצרנים

שה־הקליניוהניסיוןהידעעםיחדאלו,תנאים

צטבר

$TS1$שהצטבר$TS1$

$DN2$שהצטבר$DN2$תלתוהדפסותהכירורגיתהחדשנותבמרכז

אישית,בהתאמהמשתלתכנוןמאפשריםהממד,

בעזרתגבוהיםבסטנדרטיםוייצורםהחוליםבבית

הישראלית.התעשייה

את־בחובוטומןאישיתבהתאמהמשתלתכנון

גרים

$TS1$אתגרים$TS1$

$DN2$אתגרים$DN2$ביולוגיה,ובכללם:תחומיםמשללושאלות

וכמובןמכונותהנדסתחומרים,הנדסתכימיה,

אנושיתעצםבהצלחהיחליףשמשתלכדירפואה.

ייחודיות,מכאניותתכונותבעללהיותנדרשהוא

דחיהיעוררשלא)כלומרלגוףאינרטילהיות

תכונותלתוכו/סביבו.עצםגדילתולעודדזיהום(

הפיגוםחומרשלנכונהבחירהבעזרתמושגותאלו

וצורתו.

לאח־שהתרחשהמשמעותיהטכנולוגיהפיתוח

רונה

$TS1$לאחרונה$TS1$

$DN2$לאחרונה$DN2$שמאפשרתממדיתהתלתההדפסהכאמורהוא

מעולםאפשרייםהיושלאומבניםצורותהגשמת

פיתוחיםהשונות.הדרישותאתלמלאכךידיועל

מסג־החלשונים,חומריםהדפסתמאפשריםאלו

סוגת

$TS1$מסגסוגת$TS1$

$DN2$מסגסוגת$DN2$רבותשניםהרפואהלעולםהמוכרתטיטניום

ייחודייםפולימריםוערהמסורתיים,מהמשתלים

חדשהלעצםמקומםאתומפניםבגוףשמתמוססים

יגדל.שהגוף

ביולוגיפיגום

שי־בעולםמהפכהעשוממדהתלתטכנולוגיות

מור

$TS1$שימור$TS1$

$DN2$שימור$DN2$אפשרויותבשלהאונקולוגית,באורתופריההגפה

עםשחזורכגוןמתקדמות,ושחזורכירורגיתכנון

ותכנוניםאישיתבהתאמהמודפסיםמתכתמשתלי

קטיעותחסכומפרקים,בשימורשסייעוכירורגיים

לבסוף.המטופליםתפקודושיפרוגפיים
המשמעותיהטכנולוגיהשיפוראףועללמרות

מתכתייםלמשתליםחלופותלמצואבשאיפהאנו

בשלאישית(,בהתאמהמודפסיםהםאם)אפילו

התרופפות,כגוןמסיבוכיםחפיםאינםשהםהעובדה

טיפוליםחוזרים,לניתוחיםשגורמיםובלאיזיהומים

למטופלים.וסבלממושכים

שישדרגאחרשחזורבמציאתהצורךנובעמכאן

מכאני.וחוזקעצםאיחויבהיבטהקיימותהשיטותאת

מו־משתלהואולפתחלחקורמעונייניםשאנוהכיוון

דפס

$TS1$מודפס$TS1$

$DN2$מודפס$DN2$אידיאליות.מכניותתכונותובעלמתכלה

חב־עםפעולהשיתוףהתחלנוכךלצורך

רת

$TS1$חברת$TS1$

$DN2$חברת$DN2$Kumovis,תלת-ממדמדפסתיצרניתשהיא

במ־טמוןזו,מדפסתשלייחודהרפואיים.ליישומים

גוון

$TS1$במגוון$TS1$

$DN2$במגוון$DN2$להדפסההניתניםהחומרים(peepeek, ppla,pcl)

.16בןשדשלהירךעצםבמרכזממאירגידולמשמאל:

בטיטניוסממדיתתלתבהדפסהמשתלתכנזןמודלמימין:

סינרגייחברתהדמיות:

ואחריםלעצם,דומותמכניותתכונותבעליחלקם

שח־ליצורשואפיםאנובגוף.התכלותיכולתבעלי

זור

$TS1$שחזור$TS1$

$DN2$שחזור$DN2$מהגוףשייעלםמתכלהפיגוםבעזרתמלאביולוגי

במקומו.גדלהטבעיתשעצםבזמןשניםמספרלאחר

משמעותיעצםחסרלשחזרניסיתנעשהלאמעולם

מתכליםמחומריםמשתליםבעזרתמשקלנושאתבגפה

ביכו־מספקידעמצטברכיוםאךרבות,מסיבות

לות

$TS1$ביכולות$TS1$

$DN2$ביכולות$DN2$הביולוגיהשלבהבנהוהןממד,בתלתתיצורתכנת

גדולים.עצםחוסריבסביבתפיגומיםשלוהביומכניקה

ומעבדתהכירורגיתהחדשנותשליחידתמאמיניםאנו

המיטביתהפלטפורמהאתישבאיכילובממדהתלת

לאורהתעשיהבשיתוףזהמסוגומחקרפיתוחלביצוע

האחרונות.השניםבארבעשהצטברוהניסיתהידע

מנהלסגןבאורתופדיה,מימחההואדדיהשלמהד"ר

מרכזזמנהלאונקולוגיתלאורתופדיההארציתהמחלקה

איכילובהכירורגית,החדשנות

גולדןערןברמן,פילים:10-8בעמיבכתיבההשתתפו
גבאיודתי

הערה




עצםבעצם,
בדיונימדעלאבמעבדה,מהונדסיםעצםשחזורי

משהבןיובל

לשילוביזדקקוהעצמותבסרטןהחוליםמרבית

כימותרפיהניתוח,כמושוניםטיפוליםמספרשל

חלקמהווהמהעצםהגידוללהסרתניתוחוהקרנות.
משמעותיחסרנוצרלאחריואךבטיפול,מאודחשוב

מרווחעקבעצמאיבאופןלהירפאיכולשאינובעצם

צורךישכךבעקבותהחסר.קצותביןמידיגרול

אתויעודדהעצםצדדיביןלגשריעזוראשרבשתל

העצם.רקמתהיווצרות

שתלים,שלשוניםבסוגיםשימושקייםכיום,
אשראוטולוגי,שתלהינוהמועדףהשתלכאשר

שתלשלהיתרוןהמטופל.בגוףאחרמאזורנלקח

מערכתידיעללדחייהנמוכההסתברותהינוזה

שלמספקתכמותלקחתניתןלאלעיתים,החיסון.

שימושהיאאלטרנטיביתשיטהולכןמהטופל,עצם

אתלהגבירשעלולמדברמהחי,אוזרמתורםבעצם

שימושהיאנוספתאפשרותהשתל.לדחייתהסיכוי

הואבוהאתגרמטיטניום,העשוימלאכותיבשתל

העצם.עםהשתלשלהאיחוי

התו־חדשהגישההתפתחותההאחרונותבשנים

מכת

$TS1$התומכת$TS1$

$DN2$התומכת$DN2$במ־המיוצרסינתטי,)עצם(בשתלבשימוש

עבדה,

$TS1$,במעבדה$TS1$

$DN2$,במעבדה$DN2$מבחינתהןמושלמתהתאמהיאפשראשר

ההתא־מבחינתוהןהחסרלמקטעהפיזייםהממדים

מה

$TS1$ההתאמה$TS1$

$DN2$ההתאמה$DN2$החיסונית.למערכת

ניכרתהתקדמותחלההאחרוןהעשורבמהלך

זהבתחוםובעולם.בארץהרקמותהנדסתבתחום

ול־לייעלכדישונותדיסציפלינותביןמשלבים

שפר

$TS1$ולשפר$TS1$

$DN2$ולשפר$DN2$החי(.מןשתל)לדוגמהמקובלותפרקטיקות

חיהתאיםרקמתיצירתמאפשרתרקמותהנדסת

שתאפשרתאים,תרביותבאמצעותלגוףמחוץ

באיבריםפצועיםאוחוליםאיבריםהחלפתבעתיד

הינןרקמותאיברים.בתרומתצורךללאבריאים

שו־מסוגיםמתאיםהעשוייםתלת-ממדייםמבנים

נים

$TS1$שונים$TS1$

$DN2$שונים$DN2$יצי־תהליךמסודרת.בצורהיחדיושעובדים

רת

$TS1$יצירת$TS1$

$DN2$יצירת$DN2$אחרולכןמאודמורכבהינוהאמוריםהמבנים

הואהרקמותהנדסתשלביותרהגדוליםהאתגרים

שיהיהכךמורכבת,פונקציונליותעםרקמותיצירת

אוניברסיטתחברותצילום:אדלר-אברמוביץליהיד"ר

אביבתל

קליניות.להשתלותהללוהרקמותאתלהעבירניתן
אדלר-אברמוביץ,ליהיד"רשלבמעברתה

וננוטכנולוגיההטבעבהשראתלחומריםהמעבדה

בפקול־שיניים,לרפואתהספרבביתהנמצאת
טה

$TS1$בפקולטה$TS1$
$DN2$בפקולטה$DN2$הק־פיתחותל-אביב,באוניברסיטתלרפואה

בוצה

$TS1$הקבוצה$TS1$

$DN2$הקבוצה$DN2$עמיתיהעםיחדאדלר-אברמוביץ,ר"דשל

צפרהוד"רהלפרין־שטרנפלדמיכלד"רלמחקר

בינדרמן,יצחקפרופ׳עםובשיתוףרודניק-גליק,

היאלורוניתחומצהבתוכםהמשלביםהידרוג׳לים

לחו־הדומהמבנהבעליחלבונים,מקטעיבשילוב

מר

$TS1$לחומר$TS1$

$DN2$לחומר$DN2$מהוויםאלוהידרוג׳ליםבעצם.הקייםהבין־תאי

שלהתחךשותהמאפשרתתלת-ממדיתמטריצה

לראותהיהניתןהמחקרבמהלךעצם.רקמת

רקלאעצםליצירתפיגוםמהוויםשההידרוג׳לים

גםאלאהמקורית,לעצםהקרוביםהשוליים,באזורי

המרכזיבחלקשנוצרוגרמייםאייםשלבהתפתחות

העצם.וריפוילאחוילבסוףשהובילמההפגםשל

ד"רעםפעולהבשיתוףעובדתאברמוביץד"ר

האר־המחלקהלמנהלבכירסגןדדיה,שלמה

צית

$TS1$הארצית$TS1$

$DN2$הארצית$DN2$,הכירורגיתהחדשנותומנהללאורתופדיה

למ־האגודהידיעלהנתמךבפרויקטבאיכילוב,

לחמה

$TS1$למלחמה$TS1$

$DN2$למלחמה$DN2$.שתלילשלבהיאהמחקרמטרתבסרטן

אונקו-אורתופדיים,בטיפוליםהמשמשיםטיטניום

רקמתיצירתולעודדלשפרכדיהיררוג׳לים,עם

סרטנייםגידוליםשלכריתהלאחרבריאהעצם

אונקולו־לאורתופדיההארציתלמחלקהבעצמות.
גית

$TS1$אונקולוגית$TS1$
$DN2$אונקולוגית$DN2$טיטניוםשתליעצם,בהשתלותרבניסיוןיש

ממד.תלתבמדפסתומיוצריםאישיתהמותאמים

)חי־רגנרציההעדרהיאזובשיטההבעיותאחת

דוש

$TS1$חידוש($TS1$

$DN2$חידוש($DN2$)השתל.החדרתלאחרהעצםשלמלאהרקמה

חומריםהשתלעםלשלבלנסותהיאהשאיפהלכן

עצםלקבלוכךהעצםלבנייתהנחוציםביולוגים

הביו-אקטיבייםההידרוג׳ליםשילובפונקציונאלית.

ומותא־ממד,בתלתהמודפסיםהטיטניוםשתליעם

מים

$TS1$ומותאמים$TS1$

$DN2$ומותאמים$DN2$,בתוךגבי,עלמלאעצםשחזוריאפשראישית

המושתל.באתרהשתל,ודרך

הערה




ישהמשחזרתהפלסטית"לכירורגיה

חסריםלהשליםמורכבותטכניקות

בגפיים"ובכללםבגוף,
שמשאירהמלאהכריתהמחייביםוהםסרקומהנקראיםהרכות,ברקמותאובשלדגידולים

הניתוחיםשולחןלידניצביםהאונקולוגים,האורתופדיםצוותלצדגדולרקמהחסראחריה

אנושיתרקמהואסתטי.פונקציונאליבשחזורשמומחיםהפלסטייםהכירורגיםגם

ינקוחיתד"ר

לפתעחשהטובהחברהקצינות,קורסבמהלך
מקצועית,כדורסלכשחקניתבברך.עזיםכאבים

הסתבראךספורט,בפציעתשמדוברחשבוכולם

בי־הירך.בעצםסרטןמסרקומהסובלתשהיא

רור

$TS1$בירור$TS1$

$DN2$בירור$DN2$באותםשהיהמלר,יצחקשפרופ׳העלהמהיר

ולי־סורוקההחוליםבביתאונקולוגאורתופדימים

מים

$TS1$ולימים$TS1$

$DN2$ולימים$DN2$,גפהומשמרתלוחמניתגישהקידםבאיכילוב

נותחההירושלמית,החברהעצמות.בסרטןלטיפול

מדעכמואזשנחשבבניתוחסורוקה,החוליםבבית

הושתלובמקומןהורחקוהנגועותהעצמותבדיוני.

המנות־שלבתאיםמצופהמלאכותיברךמפרק

חת.

$TS1$.המנותחת$TS1$

$DN2$.המנותחת$DN2$אנחנוישבנולפאב,לצאתבמקוםשבועבסופי

בעודההאונקולוגית,במחלקהמיטתהלידהחברים,

חשמלילמתקןמחוברתוהרגלכימותרפיה,מקבלת

זמןלפרקהפוגה.ללאהרגלאתומישרשמכופף

שגרורותהסתבראזאבלשהחלימה,היהנדמהקצר,

אותה.הכניעובריאה

המשכתירפואה,לימודיסיימתיבחיי,המשכתי

נו־התמחויותבשתיפלסטית,בכירורגיהלהתמחות

ספות

$TS1$נוספות$TS1$

$DN2$נוספות$DN2$אותיכיוונהנעלמהידמעגל.נסגרמכןולאחר

האחראיתאנימכן,לאחרשנה25מ-למעלהוכיום

לאורתופדיההארציתהיהירהשלהשחזוריםעל

אונקולוגית.
לצדנמצאמשחזרת,פלסטיתכירורגיהצוות

אונ־לאורתופדיההארציתהיחידהומנתחירופאי

קולוגית,

$TS1$,אונקולוגית$TS1$

$DN2$,אונקולוגית$DN2$הפ־אתכריתה,ניתוחבכללהעניקכדי

תרון

$TS1$הפתרון$TS1$

$DN2$הפתרון$DN2$מהירההחלמההמאפשרהנכוןהפלסטי-אסתטי

פונקציונאליתשחזוריתותוצאהסיבוכים,ומעוטת
ביותר.הגבוההברמהואסתטית

ד"רלצירי:נוספיםרופאיםשנישלנובצוות

וד"רלמיקרוכירורגיה,היהירהמנהלזרצקי,אריק

הפרוטוקו־פלסטית.בכירורגיהמומחהקירר,דניאל

לים

$TS1$הפרוטוקולים$TS1$

$DN2$הפרוטוקולים$DN2$ממקורגידוליםבסרקומותלטיפולהעדכניים

טיפוליםכולליםובעצמות,בגוףהחיבוררקמות

השפעתםלמרותוקרינה.בכימותרפיהמקדימים

והישנות,שרידותעלהקרינה,טיפולישלהחיובית

פעירתכמוהפצעסיבוכישיעוראתמעליםהם

בשיעורועליההעצמותאיחויחוסרהתפרים,קו

הזיהומים.

גורסתסרקומותשלהרחבההכריתהדוקטרינת

בריאה,רקמהשלמעטפתלהסירישגידולכלשסביב

הניתוחי.בשדהשיתפזרהגידולאתלחשוףמבלי

)הכי־השחזורצוותאתרואהאניבדמיוני,לפיכך,

רורגיה

$TS1$הכירורגיה($TS1$

$DN2$הכירורגיה($DN2$,)המנקה"לדמותהמקבילהכמוהפלסטית"

להעליםשאחראימיכלומרשורות,שוברבסדרה

ערמשנהלאשנגרם.לנזקהראיותכלאתמהשטח

איכילובחברותצילום:מילמטר2-3שלבקוטרדםכליבחיבורתלויההניתוחהצלחת

הפתרוןאתלהמציאשםאנחנוהכריתה,נרחבתכמה

ושמיש.תקיןלמצבהגפהאוהאיבראתלהשיב

השחזורנפלאות

מובנהסולםעלמתבססתהפלסטיתהכירורגיה

ועולה,הולכתבמורכבותשחזוריותטכניקותשל
שכו־מהאפשרותהחלבגוף.חסריםלהשליםכדי

ללת

$TS1$שכוללת$TS1$

$DN2$שכוללת$DN2$בשחזוריםוכלהחתך,צדישנישלתפירה

שרידותהבקביעתביותרהחשובהרכיבמורכבים.

הדםאספקתהואחדשלמיקוםהמוסטתרקמהשל

מש־כברשלנוהמוחחסר,בוחניםכשאנחנושלה.

כלל

$TS1$משכלל$TS1$

$DN2$משכלל$DN2$החסרעומקלמשל:כמוהנתוניםאתבתוכו

ועוד.בסביבתושנמצאיםהדםוכלי

המיקרוכירור־ניצבתהמשחזר,הסולםבפסגת

גיה,

$TS1$,המיקרוכירורגיה$TS1$

$DN2$,המיקרוכירורגיה$DN2$מכלרקמהבכלשימוששמאפשרתטכניקה

בתפירההכריתהבאזורשמושתלתבגוף,מקום

רקמה,אותהאותה.המזיניםהדםכלישלידנית

מכונההטבעיממקומהומנותקתמעוצבתכשהיא

)לרובמסויםעורקיריעלמוזנת,(Dap)מתלה

רומה.בקוטרשנייםאווורידמ"מ(,1-2שלבגודל

משקפיעםאופטית,הגדלהתחתמבוצעהניתוח

תפירהחוטי,10פיבהגדלהומיקרוסקופהגדלה

בשיטהייעודיים.ומכשיריםארםמשערתדקים

לאחראחדמאזוררקמהלהעביריכוליםאנוזו

שבאזורהדקהעוראתנעבירלדוגמה:כךבגוף.

באזורהעוראלזערוריים,דםכליעלהמפשעה

בקוהחבויהקוויתצלקתנותרתבמפשעההקרסול.

בעובי,הדומהדקיקבעורמכוסהוהקרסולהביקיני,

לקחתניתןהצורך,לפישהוסר.לעורובגווןבמרקם

קושנירמאשהצילום:ינקורויתד"ר

אתולשפרלימפה,בלוטתבלווייתמתלהאותואת

הבלו־בהםבניתוחיםבגפהשנגרמתהבצקתמצב

טות

$TS1$הבלוטות$TS1$

$DN2$הבלוטות$DN2$.נכרתות

עצםאותההשוקית,העצם,סרטןעםילדאצל

מו־הגוף,ממשקל10%רקהנושאתבשוקהקטנה

סרת

$TS1$מוסרת$TS1$

$DN2$מוסרת$DN2$הש־הירךעצםבמקוםומושתלתאחתמרגל

נייה

$TS1$השנייה$TS1$

$DN2$השנייה$DN2$מאסיביעצםבשתלונתמכתבסרטן,הנגועה

כוריאוגרפיהכמוהואכזהניתוחהעצמות.מבנק

החיתוך,זוויותשלממדיתלתתכנוןשמתזמרת

כבדותמתכתפלטותהדם,כלימהלךהדמיית

תזוזה.אפשרותללאהמבנהכלאתשמקבעות

כניסותסדרעםשעות,כ-01נמשךכזהניתוח

מביישהיהשלאהניתוח,צוותיכלשלויציאות,

להשיבכדיזאתכלהרוסי.הבולשווילהקתאת

תוךכדורסלומשחקריצההליכה,למצביילד

הניתוח.ממועדחודשיםמספר

דיונים,פעולה,משיתופימורכבשלנוההווה

אתלהעניקכדיומחקר,משותפתחשיבהמעקב,

הנמוךהסיבוכיםשיעורעםביותר,הטובהניתוח

העתידחולה.כלשללמידותיוהתפורביותר,

אומתורמים,גפייםהשתלותכוללאולי,שלנו,

ההחל־פוטנציאלשלבשילובביולוגית,הנדסה

מה

$TS1$ההחלמה$TS1$

$DN2$ההחלמה$DN2$טכנולוגיהעםיחדהאנושיותברקמותהגלום

חדישה.

מנהלתפלסטית,בכידותיהמומחיתהיאינקו,רויתד"ר

לכירורגיההמערךונוירוכיתרגיה,נפ"םשחזורישרות

איכילובפלסטית,

לירךביולוגישחזור//אישיסיפזר
הצבאימשירותוחודשיםמספרלפניהשתחרר(22)משמןאייל

באשדוד.ומתגורר

שעשההריצותשבאחתאלאריצה,היאבחייםהגדולהאהבתו

שמדוברחשבאיילבירך.כאביםלהרגישהחל16בןנערבהיותו

לבדיקות.אותושהפנהלאורתופדוניגשספורטבפציעת
אונקולו־לאורתופדיההארציתלמחלקההורייעםהגעתי"כאשר
גית

$TS1$אונקולוגית$TS1$
$DN2$אונקולוגית$DN2$,בדלקתשמדוברלייגידושהרופאיםבטוחהייתיבאיכילוב
הנוראאתליסיפרולרופאשנכנסנולפניאחדותדקותבסחוס.

שהרגישודקותמשךבכיהייתההראשונההתגובהסרטן.מכל:

אייל.מספרהסרטן",אתמנצחאנייקרהמהמשנהשלאלעצמיהבטחתיכךאחרמידאבלנצח.כמו

ביולוגיושחזורעצםלכריתתניתוחעברשנה,חציולאחרכימותרפייםטיפוליםסדרתהחלהוא

השרותמנהלבאורתופדיה,מומחהגורצ׳ק,יאירד"ריחדביצעוהניתוחאתווסקולרית.פיבולהעם

עברבהמשךבאיכילוב.פלסטיתלכירורגיהמהמחלקהינקורויתוד"רילדיםאונקולוגיתלאורתופדיה

במתנה.חייאתשקיבלמרגישאיילהניתוח,לאחרשניםוהיום,בירך,ביולוגישחזור

שנהחציובכללפני,החייםכלגבוה.ציוןולקבלפסיכומטרילעשותוהספקתילצבא"התגייסתי

שהצבתינוספתמטרהעםיוצאאניאונקולוגית,לאורתופדיההארציתבמחלקהלביקורתמגיעכשאני

בחיים".להגשיםלי

פרטיצילום:משמןאייל

הערה




אוירודהעצםאיכותעם"התמודדות

מקורית,חשיבהמחייבתעצם,חסר
מתאימה"וטכנולוגיהדקדקניתכנון
הסרטן.במחלתטיפוליםלאחרבשלד,בעיותאצלםשהתפתחומיאצלמתבצעותמורכבות,מפרקיםהחלפות
סיבוכיםעלאונקולוגית,לאורתופדיההארציתמהמחלקהשניר,נמרודוד"רמרוזעמריד"רשטרנהיים,אמירד"ר

האורתופדיהשמציעהוהפתרונותבשלד

משהב!יובל

טיפו־דוגמתהשונים,הסרטןבסוגיטיפולים

לי

$TS1$טיפולי$TS1$

$DN2$טיפולי$DN2$,ואימונולוגייםביולוגייםטיפוליםכימותרפיה

מהמטופליםחלקאצללגרוםעלוליםהקרנות,או

מאוחרים.שלדייםלסיבוכיםמחלתם,עלשהתגברו

עצםנמקהשאר:ביןכולליםאלהסיבוכים

הירךעצםבראשהדםבזרימתמהפרעהכתוצאה

מח־(avasculaavascular nnecrosis)הברךסביבאו

לת

$TS1$מחלת$TS1$

$DN2$מחלת$DN2$המעורבתהעצםלהחלשתהגורמתקרינה

(RadiatioRadiation oosteitis)ניווניתסחוסיםושחיקת(, ושחיקת ס

מוקרנת.אומוחלשתעצםשלבנוכחות

דיסציפלינ־מולטיהואאלהבמקרים"הטיפול

רי

$TS1$דיסציפלינרי$TS1$

$DN2$דיסציפלינרי$DN2$בחלקומקומית.סיסטמיתעמוקההבנהומצריך
ניתוחימטיפולדבר,שלבסופומנוסאיןמהמקרים,

אמירר"רמסבירמורכבת",מפרקהחלפתשתכליתו

לאורתופדיההארציתהמחלקהמנהלשטרנהיים,

איכילוב.החוליםבביתאונקולוגית

במחלקההוקםלמטופלים,הולםמענהלתתכדי
אמירר"רמומחים,משלושההמורכבייחודי,צוות

הת־תתבעלי)שניהםמרח,עמריוד"רשטרנהיים

ובהחלפותאונקולוגיתבאודתופדיהכפולה,מחות

שניר,נמרח־וד"רמפרקים( $TS1$,נמרחשניר$TS1$$DN2$,נמרחשניר$DN2$להחלפותהיחידהמנהל

ואחדבאיכילוב,האורתופריהמערךשלמפרקים

מפרקיםהחלפותבתחוםבארץהמוביליםהמומחים

המיוחד,הצוותשלמטרתווברך.ירךשלמורכבות

בס־ביותרהמורכביםבמקריםמיטבילטיפוללחתור

טנדרט

$TS1$בסטנדרט$TS1$

$DN2$בסטנדרט$DN2$כאחד.והפרטיהציבוריבסקטורתקדיםחסר

עםוההתמודדותאלהניתוחיםשל"מורכבותם

מהמ־ובחלקניכרעצםחסראוירודהעצםאיכות

קרים

$TS1$מהמקרים$TS1$

$DN2$מהמקרים$DN2$הרכותברקמותקשהכרוניתפגיעהאוחסר

למחלתשוניםטיפוליםשלתוצאההמפרק,סביב

פעמיםמצריכהבעברם,המטופליםשעברוהסרטן

דק־מוקדםתכנוןוייחודית.מקוריתחשיבהרבות

דקני

$TS1$דקדקני$TS1$

$DN2$דקדקני$DN2$שניר.ר"רמסבירמיוחדים",ואמצעים

אישיתבהתאחר.

המו־התכנון"בעזרתמוסיף:מרחר"רעמיתו,

קדם,

$TS1$,המוקדם$TS1$

$DN2$,המוקדם$DN2$הדרושההניתוחיתהגישהאתמתאימיםאנו

אישיבאופןמטופללכלהדרושיםהמשתליםואת

החל־בניתוחיהניתוחית,הגישהמבחינתופרטני.

פות

$TS1$החלפות$TS1$

$DN2$החלפות$DN2$לפיומשתמשיםהיטבשולטיםאנוהירך,מפרק

הניתוחיותהגישותבכלהספציפיים,המטופלצרכי

אחוריתישירה,קדמיתכיום,המקובלותהמובילות

מפרקשלהחלפהבניתוחיגםוצידית.מינימלית

ביותרהמתקדמותבטכניקותשולטיםאנוהברך,

חל־אומלאותהחלפותומבצעיםכיוםהקיימות

קיות,

$TS1$,חלקיות$TS1$

$DN2$,חלקיות$DN2$לפימתקדמות,ניווטבמערכותשימושכולל

מטופל".כלאצלהקיימיםהספציפייםהצרכים

תדיר,באופןהצוותמשתמשבהםהמשתלים

בתחוםבעולםהמובילותהחברותידיעלמיוצרים

הספציפיתהמערכתאתוגםהמפרקיםהחלפות

ממגווןהמומחיםבוחריםמטופל,לכלהדרושה

המוקדם.התכנוןפיעלהקיימותהאפשרויות

המורכ־המפרקיםהחלפותמניתוחי"בחלק

בות,

$TS1$,המורכבות$TS1$

$DN2$,המורכבות$DN2$ככולםרובםמיוחדים,לאמצעיםנזקקיםאנו

custom madeמספקאותםאישית(,)בהתאמה

מנהלסגןשלבראשותוהתלת-ממד,מעבדתצוות

שלכירורגיתלחדשנותהיחידהומנהלהמחלקה

מיוצריםבמעבדהדדיה.שלמהר"רהחולים,בית

ומ־למטופלאישיתהמותאמיםמגווניםאמצעים

בוססים

$TS1$ומבוססים$TS1$

$DN2$ומבוססים$DN2$טרםלושבוצעוהמתקדמותההדמיותעל

מנסרותהשארביןכולליםאלהאמצעיםהניתוח.

(jigs)בניתוחמירבידיוקהמאפשרותפעמיותחד

תקינהבאיכותעצםמהסרתמוחלטתוהימנעות

הכנההמאפשרותומנסרותהפגוע,לאזורהסמוכה

הנחוציםעצםשתלישלמילימטריתברמהמדויקת

שטרנהיים.ר"רמדגישמהמקרים",בחלק

אישיליחי

משתליםלמטופלמיוצריםאחרים,במקרים

גאומטרימבנהבעליאישיתמותאמיםמתכתיים

המא־מתקדמות,מתכתסגסוגותוהעשוייםייחודי

פשרים

$TS1$המאפשרים$TS1$

$DN2$המאפשרים$DN2$סביבבריאהבעצםהמהירהקליטתםאת

ניכרעצםחסרישבהםהמפרקבקרבתאזורים

ומילויוהמשתללתוךהבריאההעצםחדירתואת

נטיבית.בעצםההדרגתי

תה־הינםפחות,לאוחשוביםנוספים"נדבכים

ליך

$TS1$תהליך$TS1$

$DN2$תהליך$DN2$הממושךהמרפאתיוהמעקבהמורכבהשיקום

צוותבעברם.הסרטןמחלתאתשחוובמטופלים

המנתחים,אונקולוגית,לאורתופדיההמחלקה

הסוציאליתהעובדתהפיזיותרפיה,צוותהאחיות,

למילהעניקכדישביכולתוכלעושהוהמזכירות,

המחלקהמשפחתחברירואיםאנובהםטופלינו,
הטיפולאתאונקולוגית,לאורתופדיההארצית

גבוההזמינותעלבדגשהאפשרי,ביותרהטוב

שניתר"רמצייןאמצעיות",ובלתיביותר

הק־המרפאתיהמעקבמאפשרהארוך,בטווח

פדני,

$TS1$,הקפדני$TS1$

$DN2$,הקפדני$DN2$המכשוליםעםלהתמודדלמטופליםלסייע

הםבהםובירוקרטיים,נפשייםפיזיים,השונים:

לחזקםלכוונם,השנים,במשךלהיתקלעשויים
ולחבקם.

המפרקים,יחידתמנהלשניר,ר"רבעצם.גידנלרקעעל,מפרקהחלפתבניתוחהניתוחיתלתכניתצחרוןמבט
ריידדיבגניר"רצילום:אונקולוגיתל^רתודפיההארציתהמחלקהמנהלשטרנהיים,וד"ר

*?י

MK

Upp®

למפרקהחלפה//אישיסיפור
מלאכותי
רנטגנאיתהיאובמקצועהיונה,בכפרמתגוררת,(29)רזקוב,לורה

הצבאי,שירותהאתשסיימהלאחרכעשור,לפניפיליפס.בחברת

סדרהעברההיאוהקרסוליים.הברךמאחוריכאביםלהרגישהחלה

אתהשוק.שלהעליוןבחלקגדולעצםגידולונמצאבדיקותשל

בחלוףהארץ.בצפוןחוליםבביתעברההגידוללהסרתהניתוח
שהגידוללהנאמרשםחוליםבביתלביקורתהגיעהמהניתוח,שנה

התאוששהלאחררגל.כריתתהואלהשמוצעהטיפולוהפעםחזר,

למחלקההגיעההמלצותבזכותבענין.שניהדעתחוותלקבלתוכלהיכןלבררהחלהמהבשורה,
שהציעהאונקולוגיתשמאי,סיוןר"ראתפגשהכאןבאיכילוב,אונקולוגיתלאורתופדיההארצית

הגידול.ההתפתחותקצבאתלעצורמצליחהאשרניסיוניתביולוגיתבתרופהטיפול

ובה־חודשייםאותהנטלתילכןבפוריות,נזקיםלגרוםשעלולהביולוגיתבתרופהשמדובר"ידעתי

תייעצות

$TS1$ובהתייעצות$TS1$

$DN2$ובהתייעצות$DN2$אמירר"רהגידול.חזרבלבד,חודשייםלאחרלורה.מספרתהפסקה",עלהחלטנוהרופאיםעם

בהצלחהעברהניתוחמלאכותי.למפרקהברךמפרקיוחלףשבומורכבניתוחעלממליץשטרנהיים,

לורהמגיעהשובשנה,כעבוררגליה.עללעמודהצליחהלורהימים,חודששנמשךשיקוםולאחר

מתבשרתהיאשהפעםאלאמכל.הגרועאתלשמועומוכנהסקפטיתכשהיאהחולים,בביתלביקורת

לגידול.סימניםאיןתקינות,שהתוצאות

פרטיצילום:דזקובלורה

הערה




גישות.mriמבוססוניווטרדיוגלייריגידולים,הקפאת

לאורתופדיההארציתבמחלקהשפותחוחדשותושיטות

בעצםבגידוליםלטיפולאונקולוגית,

סגל₪־טלד"ר

desmoidדסמואיד tumorשפירגידולהוא

"מפ־במהירות,גדלהוארכה.רקמהשלואגרסיבי

ריע"

$TS1$"מפריע"$TS1$

$DN2$"מפריע"$DN2$רבוסבלכרונילכאבוגורםסמוכותלרקמות

גםלגרוםעלולהואשלו,האגרסיביותבשללמטופל.

נמצאתהגידוליתהרקמה)כאשרממששללנכות

דסמואיד,גידולשלכריתתוגדול(.למפרקבסמוך

שלמ-%06למעלהשלבהישנותלדובמסתיימת

ספקאיןמהכריתה.בודדיםחודשיםתוךהמקרים,

סטנדרטי.כריתהלניתוחמתאיםאינוכזהשגידול

לנכות,להוביליכוליםזהבמצבשנעשיםניתוחים
הגידול.אתלהעליםמצליחיםאינםורובמגבלה

בעו־מטופליםדסמואידמסוגגידוליםכך,בשל

לם

$TS1$בעולם$TS1$

$DN2$בעולם$DN2$מה־שלישרקתחילה.בלבדמעקבבאמצעות

גידולים

$TS1$מהגידולים$TS1$

$DN2$מהגידולים$DN2$חוליםבאלהמראשלחזותניתןולאגדל

הרופאיציעלהתפתח,ממשיךגידולאםיקרה.זה

שנה.למשךלרובנמוך,במינוןכימותרפיההמטפל

הטיפולומשךלווימתופעותחששמביעיםמטופלים

הממושך.

באמצעותהיאבדסמואיד,לטיפולנוספתשיטה

דרכןהגידול,תוךאלהעורדרךמחטיםהחדרת

גורםהארגוןגז)קריו-תרפיה(.ארגוןגזמוזרם

צלזיוסמעלות40למינוסבטמפרטורה,לירידה

הגידול.תאישללהרסובכךהגידולית,ברקמה

,ctמכשירבאמצעותמתבצעתהמחטיםהחדרת

קרינתוביניהם:חסרונותגםישזושלשיטהאלה

בגידול.במיקודוקשייםה-־ס

החטשלק1צהעל

אונקולוגיתלאורתופדיההארציתבמחלקה
שי־תוךוחדשניתייחודיתשיטהפיתחנובאיכילוב,

מוש

$TS1$שימוש$TS1$

$DN2$שימוש$DN2$בה־משתמשיםאנחנושונה.הדמיהבטכניקת

דמיית

$TS1$בהדמיית$TS1$

$DN2$בהדמיית$DN2$mriעצמו,הניתוחלפנייממהשמבוצעת

עלמיוחדותניווטמדבקותמונחותבמהלכהכאשר

מש־הניתוחביוםהגדול.לאזורבסמוךהמטופלעור

משות

$TS1$משמשות$TS1$

$DN2$משמשות$DN2$לאחרהגידול.אללניווטדרךציוניהמדבקות

תכ־לפימחטיםמוחרמתהגימל,תוךאלהניווט

נת

$TS1$תכנת$TS1$

$DN2$תכנת$DN2$תלת)במעבדתהניתוחלפנישנעשהממדיתלת

הק־לצורךאידיאלימחטיםפיזורליצורכדיממד(,

פאת

$TS1$הקפאת$TS1$

$DN2$הקפאת$DN2$.10שלמחזוריםבשנימתבצעתההקפאההגידול

הגידול.שלהשמדתולוודאהשני,אחריאחדדקות,

והואניתוחיחתךלמטופלאיןהתהליך,בסוף

למחרת.אוהניתוחביוםלביתומשתחרר

והמו־הכאבלהתפתח,מפסיקהגידולזובשיטה

גבלות

$TS1$והמוגבלות$TS1$

$DN2$והמוגבלות$DN2$תוךבהדרגה,ופוחתיםהולכיםהמטופלשל

הניתוח.ממועדשבועותעדשלקצרזמןפרק

בגידולהטיפולזו,חדישהטכניקהבאמצעות

וללאנלוות,ברקמותפגיעהללאונקודתי,ממוקד

)שגורםקרינתיבטיפולהכרוכותלוואיתופעות

טווחארוכותלוואיותופעותהרקמהלהצטלקויות

כימותרפי.אוקרינה(לאחרשמתרחשותאחרות

בני־mriהדמייתעלשמבוססתהניווטשיטת

גוד

$TS1$בניגוד$TS1$

$DN2$בניגוד$DN2$עלשמבוססותלטכניקותct,קרינהמייתרת

חשוב,פחותולאהתהליךבמהלךולצוותלמטופל

האג־הרקמהכנגדהמאמציםאתלמקדמאפשרת

רסיבית

$TS1$האגרסיבית$TS1$

$DN2$האגרסיבית$DN2$חומריותרשקולטתזוהגידול,שליותר

פעילה.יותרוהנהניגוד
הארציתבמחלקהמקרים15נותחוכה,עד

מוצלחות,היוהתוצאותאונקולוגית.לאורתופדיה
שלו.הקטנהואףהגידולצמיחתשלעצירהעם

בטכ־המטופליםשלהחייםשאיכותנמצאעוד

הניתוח.טרוםשהייתהזולעומתמשתפרתזוניקה

רכותברקמותלגרורותגםלהתאיםיכולהזושיטה

נוספים.שוניםולמצבים

הכאבאת1ל3ב1תהעצםעדלנחט

ייחודיתניתוחשיטתפותחההאחרונות,בשנים

אוסטיאומה,אוסטיאוידמסוגעצםבגידולילטיפול

במיקוםאועמוקאצלושהגידוללושנאמרלמי

להיווצרעלולההוצאתוולאחרלהוציאו,שקשה

ונכות.פגיעה

ומא־מינימאלי,בחתךכרוכההחדשההשיטה

פשרת

$TS1$ומאפשרת$TS1$

$DN2$ומאפשרת$DN2$מכשיריבעזרתהטיפוליבמרחבהתמצאות

לק־החולהחשיפתמינימוםעםמתקדמים,ניווט
רינה.

$TS1$.לקרינה$TS1$
$DN2$.לקרינה$DN2$גדו־ניתוחיםלחסוךהשיטהשלמטרתה

לים

$TS1$גדולים$TS1$

$DN2$גדולים$DN2$למטופל,רביםובסיבוכיםבתחלואהשכרוכים
גםלהגיעשעלולארוךהחלמהמשךומחייבים

החדשה,הגישהבאמצעותהניתוח.אחרילשנה

ממדית,תלתבטכניקהמטרההרופאיםמזהים

המו־ייעודיתמחטדרךרדיוגליעליה"ו"יורים

חדרת

$TS1$המוחדרת$TS1$

$DN2$המוחדרת$DN2$להשמד־שגורמיםשבעצם,הגידוללתוך

תה,

$TS1$,להשמדתה$TS1$

$DN2$,להשמדתה$DN2$עלשמירהתוךסמוכות,רקמותלהרוסמבלי

שהייתהלזוזההברמההשלד,ושלמותעצםרקמת

הגידול.הופעתלפני

למ־זובשיטההארצית,במחלקהבוצעוכהעד

עלה

$TS1$למעלה$TS1$

$DN2$למעלה$DN2$003-רפואייםבכנסיםהוצגהוהיאניתוחים,מ

האונקולוגיתוזב־האורתופדיהבתחוםבינלאומיים
תה

$TS1$האונקולוגיתוזבתה$TS1$
$DN2$האונקולוגיתוזבתה$DN2$רב.לעניין

שפי־גידוליםלהסרתבמיוחדמתאימההשיטה

רים

$TS1$שפירים$TS1$

$DN2$שפירים$DN2$ואוסטאובלסטומה,אוסטאומהאוסטאידכגון
הגורמותבעצםקטנותגרורותעםמטופליםוכן

בקרינה.שטופלואחריגםלכאב

הארציתבמחלקהבכירחפאהואפנלאורטלד"ר

איכילובאונקולוגית,לאורתופדיה

^-Medtronic

ינ5«

איכילובחברותצילום:רכהרקמהגידולישלמלעודיבניתוחדופןיוצאחוקמאפשרתmriהדמייתמבוססתניתוחיתוךניווטמערכת

ממוחשבתפולשניתזעיר"כירורגיה

וגידוליעצםבגידולילטיפולומנווטת

רכה"רקמה

איכילובדוברותצילום:אוסטיאומהאוסטיאוידכמועצםגידולישללצריבהמזעריבחתךניתוחהמאשפרתניווטלמערכתשמחוברתניתוחיתוך|arm-0|סיטימערכתעםהכאבאתמכבים

הערה




לעבודחשובעצבסיבילשמר"כדי
עדיניםוכליםמגדילמיקרוסקופעם

במיוחד"וקטנים
ומשמריםאותםמסיריםוכיצדאותםמאבחניםכיצדממאירים.אושפיריםלהיותיכוליםבגפיים,עצביםעלגידולים

ביותר?הטובהבצורהוהגפההעצבאת

סלדןסרוצילום:גידוללכריתתניתוח

.Wי׳‘*'*‘/

Bill

'׳','•;*ר'

שנותהייםאמירד"ר

מהוויםבגפייםגדולעצבעלרכהרקמהגידולי

בס־מדובראםאחד,מצדואבחנתי.ניתוחיאתגר

רטן

$TS1$בסרטן$TS1$

$DN2$בסרטן$DN2$הגידול,כלאתלהוציאחשובסרקומה()מסוג
חזרהתהיהאחרתהעצב,הקרבתשלבמחירגם

)מסוגשפירבגידולמדובראםמנגד,המחלה.של

וק־עדיןכךכליהיהשהניתוחחשובשוואנומה(,

רוב

$TS1$וקרוב$TS1$

$DN2$וקרוב$DN2$,הזה,למאזןישמר.העצבשתפקודכךלגידול

לאורתופדיההארציתהמחלקהשלהניסיוןמצטרף

ופ־גידוליםלהסרתניתוחיםבביצועאונקולוגית

רוטוקול

$TS1$ופרוטוקול$TS1$

$DN2$ופרוטוקול$DN2$חשובעצבסיבילשמרכדיסדור.עבודה

עםעבודהשמאפשרמגרילמיקרוסקופעםלעבוד

עצבי,בניטורושימושבמיוחדוקטניםעדיניםכלים

לזהותכדיבעצב,החשמליתההולכהבדיקתכלומר

סיביעובריםהיכןוהגידול,העצבלמעטפתמחוץ

גידולשלניתוחבהם.לפגועלאכדיחשוביםהולכה

הולכהבדיקתוללאמיקרוסקופללאמרכזיעצבעל

בטוח.פחותהוא

עכשיושחאנוההלילמה

מסיבשמקורורכהרקמהגידולהיאשוואנומה

מת־שוואנומהלסרטני.הופךלאוהואבודדעצב

בטאת

$TS1$מתבטאת$TS1$

$DN2$מתבטאת$DN2$רגישההיאלמישוש,שניתנתרקמהכגוש

חש־זרמיתחושתמייצרעליהעדיןוניקושלמגע,

מל

$TS1$חשמל$TS1$

$DN2$חשמל$DN2$קטנותהןהשוואנומותמרביתהגפה.לאורך

מתגלותאינןולכןקטניםעצביםעלוממוקמות

עצבעלוממוקמתגדלהשוואנומהכאשרכלל.

במישושורגישותכאבלחושהמטופלעלולמרכזי,

לגדול,ממשיךהשוואנומותשלחלקןהגוש.של

להפר־ולגרוםהעצב,עלמקומילחץלהפעיל

עה

$TS1$להפרעה$TS1$

$DN2$להפרעה$DN2$הפעלתמבחינתהעצבשלהתקינהבפעילות
ירודהתחושהומבחינתמקומי()שיתוקהשרירים

המתנההעצב.אותוידיעלהמעוצבבבעורבאזור

לנזקלהובילעלולההשוואנומה,בהסרתממושכת
לעצב.הפיךבלתי

המ־השוואנומה,שיוצרתהכאבתחושתבשל

טופל

$TS1$המטופל$TS1$

$DN2$המטופל$DN2$הנכונההבריקהלבירור.ופונהלקיומהמודע

ניתןזובבדיקה.mriבדיקתהיאזהבמצבביותר

סימןכמולשוואנומהטיפוסייםמאפייניםלראות

עי־ובאמצעיותרכההמרכזבהיר,היקףמטרה,

גול

$TS1$עיגול$TS1$

$DN2$עיגול$DN2$המשכיותאתלראותניתןכןכמונוסף.בהיר

שלאבחנהמרכזי.לעצבמחוברהגושוכיצדהעצב

שלהרדיולוגיבפענוחלרובמופיעהשוואנומה

במרכזיהיההטיפולשהמשךחשוב.mriבדיקת

עצב.בגידולישמנוסהמצוינות

זהירטיפולהואשוואנומה,בגידוליהטיפול

תפקודשימורהיאהעיקריתכשהמטרהושמרני,

מדגי־MR1-mבמרפאההבדיקהכאשרהעצב.

פריפריעצבלניתוחיהיחידהמנהלשפיראיובלד"ר

איכילובחברותנטניו,מיריצילום:

היאההחלטהלשוואנומה,טיפוסייםמאפייניםמים

נעוצהלכך,הסיבהמחט.מביופסייתלהימנעלרוב

בעתלהיפגעשעלוליםתקיניםעצבלסיביבקרבה

ממושכים.לכאביםלגרוםעלולוהדברהביופסיה

ביחידהמתבצעפריפריבעצבשוואנומהניתוח

ד"רעםבשיתוףאונקולוגית,לאורתופדיההארצית

עםנוירוכירורגפריפרי,עצבמנתחשפיראיובל

בניתו־ומומחהפריפרי,עצבבניתוחיעלהתמחות

חים

$TS1$בניתוחים$TS1$

$DN2$בניתוחים$DN2$עדיניםדםכלילטובתמגדילמיקרוסקופתחת

הואשכזהבצוותבניתוחהיתרוןבמיוחד.וקטנים

תחתמתבצעהניתוחולעצב.לגידולמדויקתבגישה

מעטפתשלעדינהפתיחהישבמהלכומיקרוסקופ,

הגידול.נובעממנוהבודדהעצבסיבוזיהויהעצב

בפתיחתרבדיוקמאפשרחשמליבניטורשימוש

לפגיעההסיכוןאתשממזערתבצורההמעטפות

שלמוכחניסיוןעםכזה,משולבניתוחעצבית.

שלכריתהובכללןמעולותלתוצאותמביאשנים,

העצב.תפקודושימורהגידול

העצבשלהסדקומר?

הפריפריהעצבשלנוסףגידולסוגקייםכאמור,

חשוב.(mpnst)פריפריעצבשלסרקומהושמו

הטיפו־הגישהשכןשוואנומה,וביןבינולהבדיל

לית

$TS1$הטיפולית$TS1$

$DN2$הטיפולית$DN2$עצבשלסרקומהבתכלית.שונההשנייםבין

העצב.מעטפתשלמייליןמתאימקורהפריפרי

פוט־לוישהרכה,ברקמהבמהירותגדלהגידול

נציאל

$TS1$פוטנציאל$TS1$

$DN2$פוטנציאל$DN2$חייאתלסכןוכךלריאותגרורותלשלוח

חשוביםמהירוטיפולמדויקאבחוןלכן,המטופל.

מו־המקריםמרבית.mpnstשלבמקריםמאוד

פיעים

$TS1$מופיעים$TS1$

$DN2$מופיעים$DN2$ישבומצבבנוירופיברומטוזיסחוליםאצל

מגדילהדברעצב.גידוליאלפילעיתיםלמטופלים

מראהעצב.תאישלבודדתלסרקומההסיכויאת

מראהעםכגידולמתאפייןmriבבדיקתהסרקומה

ביןעמוקמיקומוס"מ,מעלשגודלואחיד,לא

עור.בתתולאהשרירים

העצב,שללסרקומהחשדישבהםבמצבים

ומו־מדויקתאבחנהביופסיה.בדיקתלבצעחשוב

קדמת

$TS1$ומוקדמת$TS1$

$DN2$ומוקדמת$DN2$קרינהכוללהטיפולנכון.לטיפולמובילה

מת־הקרינהבסיוםהניתוח.לפנילגידולמקומית

בצע

$TS1$מתבצע$TS1$

$DN2$מתבצע$DN2$הגידול,שלושלמהרחבהכריתההכוללניתוח
גדולהחשיבותישצומח.הואשממנוהעצבכולל

גבו־להשיגכדיאלהבגידוליםהעצבשללהקרבה

לות

$TS1$גבולות$TS1$

$DN2$גבולות$DN2$אחרתהסרקומה,שלשלמהוכריתהחופשיים

המחלה.שללחזרתהסיכוייש

הארציתהתחלקהמנהלהנאשטדנהיים,אמירד"ר

איכילנבאונקולוגית,לאורתופדיה

עצביגידולהסרת//אישיסיפור

הפנאיבשעותלציון.בראשוןומתגוררעו"ר,הוא,(62)גנותסורין

וכדורסל.טניסמשחקהוא

שמאל.ידבמרפקכאביםהרגישטניס,משחקבעתשנים,כ-5לפני

כשנהלפניבמשחק.הידהפעלתממאמץנובעשהכאבשיערסורין

אצלולהיבדקללכתהחליטהפעםשמאל,בשכםבבליטההבחין

בדיקותלסדרתאותוהפנההאורתופדהחולים.בקופתאורתופד

משמ־עצביגידולעםמאובחןסוריןהתוצאותקבלתעםמקיפה.

עותי

$TS1$משמעותי$TS1$

$DN2$משמעותי$DN2$השחי.ביתבאזורהידשלהעצביתהמקלעתבמרכזשממוקם

לחייו.אמתיתסכנהנשקפתמתאיםטפולשללאלונאמרעוד

אונקולוגיתלאורתופדיההארציתלמחלקתמופנהסוריןחיים,ומסכןבעייתיבמיקוםשמדוברכיוון

פריפ־עצביםלשחזורהיחידהמנהלשפיראיובלוד"רשטרנהייםאמירד"רעםיעוץפגישת"לאחר

ריים

$TS1$פריפריים$TS1$

$DN2$פריפריים$DN2$,בניתוח,הכרוכיםהסיכוניםעלההסבריםלמרותטובות.בידייםשאניבתחושהיצאתיבאיכילוב

סורין.מספרבמשימה",יצליחושהםידעתי

סוריןהעצב,התפקודשימורתוךהוסרהגידולבהצלחה,המורכבהניתוחאתעברכחודשייםלפני

חייו.ולשגרתלעבודתוחזר

פרטיצילום:גנותםורין

הערה



