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זכויות היוצרים על תצלומים המופיעים במוסף זה שייכות למאגר התמונות שאטארסטוק )אלא אם צוין אחרת(. המערכת אינה אחראית לתוכן המודעות. המערכת מבקשת להבהיר כי המוסף הינו פרסומי ואין לראות במאמרים ו/או במודעות המלצה מכל סוג שהוא.

יום הסרטן הבינלאומי, מצוין בישראל וברחבי העולם מידי שנה ב - 4 בפברואר, ומטרתו לאחד את העולם סביב 
 העלאת המודעות למחלות הסרטן, בדרך חיובית ומעוררת השראה. תחת הכותרת “אנחנו יכולים. אני יכול”

)We can. I can(, מודגשים המסרים  להנעתם של אנשים לפעולה כקבוצות או כיחידים, כדי להפחית את נטל 
הסרטן בעולם ואת התמותה הגלובלית ממחלות הסרטן. 

• בישראל אובחנו בשנת 2015 קרוב ל-30,000 אנשים עם מחלה המחייבת דיווח לרישום הסרטן הלאומי, מהם 
כ-26,000 עם סרטן חודרני. 

• התפלגות זו דומה להתפלגות בארה"ב בשנת 2015. לגבי גברים )סרטן הערמונית( ונשים )סרטן השד(.
• בקרב יהודים שיעור הסרטן היה גבוה יותר בנשים לעומת הגברים; בקרב האוכלוסייה הערבית היה השיעור 

דומה בין המינים.
 .OECD-בהשוואה בינלאומית, מספר החולים החדשים בסרטן לשנה  בישראל, גבוה מהממוצע במדינות ה •

• בקרב גברים נצפית ירידה מובהקת סטטיסטית במספר חולי הסרטן: ביהודים מאז 2007; בערבים מאז 2005. 
בקרב נשים המגמה יציבה: ביהודיות מאז 1990; בערביות מאז 2005. 

• בתום שנת 2015 חיו בישראל כ-90,000 תושבים אשר אובחנו עם מחלת הסרטן בין השנים 2011-2015.
• בשנת 2015 נפטרו בישראל כ-11,000 אנשים מסרטן. בגברים הייתה סיבת המוות השכיחה סרטן הריאה )יהודים 

וערבים( ובנשים, סרטן השד )יהודיות וערביות(. 
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מחקרים וחדשות

בכנס השנתי של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ורדיותרפיה, 
שהתקיים בסוף שנת 2017, הציג המרכז הרפואי תל-אביב )איכילוב(, 

מחקרים העוסקים בתחומי הסרטן והטיפול האונקולוגי לסוגיו. 
המחקרים בוצעו במערך האונקולוגי של בית החולים וכללו 

דיסציפלינות שונות כחלק מעבודת צוות רב-תחומית  

דבר המחקר

הצלחה גדולה בטיפול בסרטן הלבלב
הישרדותם של חולים בסרטן הלבלב המטופלים באיכילוב, 

גבוהה מהמדווח בספרות הרפואית העולמית

המרכז הרפואי תל-אביב )איכילוב( מהווה מרכז שלישוני לטיפול 

בגידולי הלבלב, ומרכז חלק גדול מחולי סרטן הלבלב בישראל. 
סרטן הלבלב הוא אחד הסרטנים הקטלניים ביותר ושכיחותו 
הולכת ועולה בעולם המערבי וגם בישראל. נתונים מארצות הברית 
ומבריטניה מצביעים על הישרדות של % 5-8 בלבד לחמש שנים, 

והישרדות של 11 חודשים בלבד לחולים במחלה גרורתית המקבלים 
את הטיפול הכימי היעיל ביותר. 

מכדי לבדוק את נתוני ההישרדות של חולי סרטן הלבלב המטו
 ,)Big data(פלים באיכילוב נעשה שימוש במאגרי נתונים גדולים
שהוקמו לאחרונה במערך האונקולוגי של בית החולים. כאן נבחנו 
נתוני ההישרדות של 1,213 חולים שטופלו בבית החולים במשך 
עשר שנים. נמצא כי ההישרדות לחמש שנים הייתה 17% - בין 
כפול לפי 3 מהמדווח בעולם. בניתוח תוצאות הטיפול של חולים 

מגרורתיים, נמצא כי אמנם יש קבוצה של חולים אצלם המחלה מת
קדמת מהר עד כי אינם זוכים לקבל טיפול כלל ומתים מהמחלה 
במהירות, אבל בקרב אלה שהחלו טיפול כימי, ההישרדות הייתה 
גבוהה הרבה יותר מהמדווח בספרות והגיעה לכ-14 חודשים בקרב 
אלה שטופלו במשלב האקטיבי ביותר, לעומת 11 חודשים בלבד 

בספרות המדעית.
ייתכנו מספר הסברים לנתונים אלה: ראשית, ייתכן שבקרב 
BRCA( מהלך הממ  יהודים, אצלם קיים מרכיב גנטי )מוטציות מסוג
חלה אטי יותר. שנית, ייתכן כי הפונים לבית החולים איכילוב, מכל 
רחבי הארץ, מייצגים אוכלוסיית חולים טובה יותר. שלישית, אין ספק 
שיש חשיבות רבה לניסיון המצטבר של מרכז שלישוני מתמחה ושל 
עבודת צוות רב-מקצועי, הכולל רופאים ממספר תחומי התמחות 

המטפלים יחד בחולים.

באדיבות: ד"ר ליאורה פרו, פרופ' עידו וולף, ד"ר רוית גבע, ד"ר שרון פלס, המערך 
האונקולוגי, איכילוב

סליחה, כמה הסרטן הזה עולה לך?
סקר חדש מנסה להעריך את היקף ההוצאות של חולי הסרטן

ההוצאות הרפואיות של חולים בכלל וחולים אונקולוגיים בפרט, הן עצומות ומהוות נטל 
כלכלי משמעותי. בניסיון להעריך את היקף ההוצאות, נערך סקר שאלונים בקרב כ-250 חולי 
סרטן פעילים במכון האונקולוגי בבית החולים איכילוב. מדובר בסקר ראשון מסוגו בארץ, 
ומהבודדים בעולם, זאת מכיוון שהוא פונה ישירות לחולים ולא מנסה להעריך את ההוצאות 

בדרכים עקיפות.
החולים חולקו על פי רמות הכנסה: מעל הכנסה ממוצעת )32% מהנשאלים(, הכנסה ממוצעת 
)27% מהנשאלים(, והכנסה מתחת לממוצעת )41% מהנשאלים(. בעוד שבקבוצת ההכנסה הגבוהה 

ל- 72% היה ביטוח פרטי, בקבוצת ההכנסה הנמוכה רק ל- 17% היה ביטוח פרטי.
מלהפתעת הצוות במכון האונקולוגי, נמצא כי החולים מוציאים מכיסם על מה שנתפס בעי

50% מהחומ -ניהם כחשוב לבריאותם, ללא שום קשר לרמת ההכנסה שלהם. למשל, למעלה מ
לים בכל אחת מקבוצות ההכנסה הוציאו 3,000 שקל על חוות דעת שנייה, כ-40% הוציאו מעל 

20,000 שקל על תרופות, וכ-40% הוציאו עד 10,000 שקל על בדיקות מיוחדות שאינן בסל.
עוד נמצא כי הנטל הכלכלי של ההוצאות היה גבוה הרבה יותר בקרב קבוצת ההכנסה הנמוכה, 
אך כל הקבוצות נפגעו והרגישו בכיסן את ההוצאות הקשורות לטיפול בסרטן, ווהנטל הכלכלי 

מורגש על ידי כל קבוצות האוכלוסייה.
לסקר יש משמעויות רבות, החל מתפקידו של האונקולוג כמתווך וכמסביר לחולה על מה 
נכון וראוי להוציא את כספו, דרך המערכת הרגולטורית עליה מוטל להחליט מה חיוני ומה 
עליה לממן, וכלה בחברה והלחצים המופעלים לעתים על חולי סרטן ואשר גורמים להם לעומס 

כלכלי ולהוצאות מיותרות.

באדיבות: ד"ר ברליז וויסנגרין ופרופ' עידו וולף

דיקור, רפלקסולוגיה, ומה שביניהם
לטיפול משולב של דיקור ורפלקסולוגיה, כטיפול לנוירופתיה 

פריפרית מושרית כימותרפיה, יש תוצאות טובות בקרב מטופלות 
עם סרטן שד  

מנוירופתיה פריפרית מושרית כימותרפיה )מונח המסביר פגיעה במער
כת העצבית כתוצאה מטיפולי כימותרפיה(, פוגעת בכ-30-40% מהחולות 

מהמטופלות בתרופות הידועות כגורמות לפגיעה עצבית. הטיפולים המו
צעים לחולות הינם ברובם סימפטומטים ומטרתם להקל על התלונות, אך 
יעילותם מוגבלת ומטופלות רבות ממשיכות לסבול מתופעות נוירולוגיות 

כגון ירידה בתחושה, כאבים ונימול. 
ממטרת המחקר הייתה לבדוק את יעילות הטיפול המשולב בדיקור ורפלק

סולוגיה במקרים של נוירופתיה מושרית כימותרפיה. 
30 מטופלות עם סרטן שד, אשר טופלו בכימותרמ  התיקים הרפואיים של
פיה ופיתחו תלונות נוירולוגיות, ולכן טופלו בפרוטוקול המשולב לנוירופתיה 
במרכז לרפואה משלימה באיכילוב, נבדקו ובוצע רישום של חומרת התלונות 
הנוירולוגיות כפי שתועדה בזמן אמת לפני, במהלך ואחרי הטיפול בפרוטוקול 

המשולב.  

20 מטופלות )71%( הייתה נוירופתיה תחושמ -הנתונים מראים כי ל
תית, ל-7 )25%( הייתה נוירופתיה תנועתית, ולמטופלת אחת  הייתה 
5-10 שבומ  נוירופתיה משולבת. משך הטיפול הממוצע בפרוטוקול היה

עות, והוא החל כ-105 יום לאחר התחלת הטיפול הכימותרפי. מבין 20 
המטופלות עם נוירופתיה בדרגה 1-2 רק 2 )10%( דיווחו על תלונות 
12 חודשים לאחר תחילת הטיפול בפרוטוקול. כל 8 המטופלות שסבלו 
3-4 היו א-סימפטומטיות 12 חודשים לאחר התמ  מנוירופתיה בדרגות

חלת הטיפול. בסך הכל 26 מטופלות )93%( היו א-סימפטומיות וללא 
תלונות נוירולוגיות. 

מתוצאות המחקר מוכיחות כי הפרוטוקול המשולב של דיקור ורפלקסולו
גיה, כטיפול לנוירופתיה פריפרית מושרית כימותרפיה, הינו בעל פוטנציאל 

טיפולי ניכר.  

באדיבות: ד"ר עידן בן-חורין , פרץ קהאן, ד"ר לריסה ריבו, פרופ' משה ענבר, ד"ר שחר לב-ארי, ד"ר 
 רוית גבע, המערך האונקולוגי, איכילוב

כל המקצר הרי זה משובח
קיצור תורים לטיפול במכון הקרינה באיכילוב, לטובת החולים ולהעלאת הסיכוי להחלמה

המתנה לתור היא מהחסרונות הבולטים במערכת הציבורית ומהווה את אחת הסיבות העיקריות למעבר למערכת הרפואה 
הפרטית. יתרה מזו, תור ארוך ועיכוב בטיפול קרינתי קשורים ישירות לתוצאות החלמה פחות טובות. בתחום הרדיותרפיה בארץ 
ובעולם לא נקבעו עד עתה מדדי Gold Standard לזמני ההמתנה לטיפול. מכון הרדיותרפיה באיכילוב החליט ליישם קיצור זמני 
המתנה מרגע בדיקת הרופא ועד לתחילת הטיפול בקרינה, וזאת על ידי שינוי שיטת ניהול התורים וההמתנה, וללא תוספת 

משאבים. במכון הוגדר זמן רצוי של 8 ימים בלבד ממועד תכנון הטיפול )סימולציה( ועד תחילתו.
כדי לעמוד במדד זה הוכנסו אמצעי בקרה שונים, ובהם דו"ח יומי המגיע לרופא המטפל ודו"ח שבועי המגיע למנהלי המכון. 
500 מטופלים שנבדקו בחודשים ינואר-יוני 2017, לעומת מטומ -כדי לעמוד על השיפור והעמידה במדדים, נבדקו תיקים של כ
פלים מהתקופה המקבילה בשנת 2016. התוצאות הראו שיפור מובהק: עלייה של 15% במספר החולים העומדים בהגדרה זו, 
וכעת הוא עומד על 63%. גם זמן ההמתנה מבדיקת הרופא עד תחילת הטיפול התקצר משמעותית. מעניין לציין כי השינוי לא 
היה כרוך בעליית העומס על הרופאים או במעבר לתוכניות טיפול קצרות יותר. העבודה מראה כי בעזרת שינויים פשוטים - ניתן 

לשפר מאוד את השירות למטופלי הקרינה.

באדיבות: ד"ר אורית גוטפילד, מנהלת מכון הקרינה, וארז בייזר )מנהלן קרינה(, איכילוב 

גברת, מהו הפרוטוקול הטיפולי המתאים לך?
טיפול כימותרפי אחת לשבוע, במקום אחת לשלושה שבועות, נמצא יעיל יותר לחולות 

בסרטן השחלות

הטיפול בסרטן שחלות מתקדם מתבסס על תשלובת של 2 כימותרפיות מסוג קרבופלטין 
)carboplatin( וטקסול )paclitaxel(, כשהפרוטוקול המקובל הוא טיפול אחת לשלושה שבועות. 
במערך האונקולוגי של בית החולים איכילוב נוסה פרוטוקול טיפול שבועי, המתבסס על פרוטוקול 
יפני אך מותאם לאוכלוסייה המערבית. בסקירת כ-750 תיקי מטופלות, כ-450 קיבלו טיפול במשלב 
305( ושליש בפרוטוקול השמ )קרבופלטין וטקסול: שני שליש בפרוטוקול התלת-שבועי הסטנדרטי 
בועי )147(. שתי הקבוצות היו דומות ברוב המדדים הדמוגרפים, למעט גיל החולות שהיה מבוגר 

יותר בקבוצת הטיפול השבועי )64 לעומת 58(. 
מבחינת יעילות הטיפול, גילו הרופאים כי הפרוטוקול השבועי עדיף באופן מובהק )שיפור 
בזמן להתקדמות מחלה במעל 4 חודשים(. כמו כן, הוא בעל פרופיל תופעות לוואי קל יותר: פחות 

ממחצי ממקרי ההקרחה והחולשה הקשה ביחס לפרוטוקול המקובל. הממצאים מעלים את אפש
רות הטיפול בפרוטוקול זה כאופציה לגיטימית ואף עדיפה,  בעיקר בקרב אוכלוסיות המועדות 

לסבול מתופעות לוואי.  

 באדיבות: פרופ' תמר ספרא, מנהלת השירות הגניקו-אונקולוגי, איכילוב

מכון הקרינה | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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אונקולוגיה

עולם כולו התרגש כשהתבשר על סיום ה
החלקים הראשונים של מיפוי הגנום 
האנושי, שהכין תשתית חשובה לעולם 
הרפואה. עולם שמניח בצד את הגישה האחידה 

־למטופלים ויכול להיעזר בארגז כלים חדש, המ
תאים את הטיפול באופן אישי לכל מטופל. 

"בעקבות מהפכת הגנום והבנה טובה יותר של 
מערכת החיסון, אנו עוברים היום לאונקולוגיה 
אחרת", מסביר פרופ' עידו וולף, מנהל המערך 
האונקולוגי במרכז הרפואי תל-אביב. "אפשר 
לומר שהעולם האונקולוגי עובר מהפכה בשנים 
האחרונות. אם עד לפני 15 שנה הכלי העיקרי 
שלנו היה כימותרפיה, הרי שבשנים האחרונות, 
בעקבות מהפכה הגנום והבנה טובה יותר של 
מערכת החיסון, אנו עוברים לאונקולוגיה חדשה,  

־המתבססת על טיפול מדויק כנגד מנגנונים ספ
ציפיים של התא הסרטני. בעזרת הטיפול המדויק 
ניתן להציע טיפול יעיל יותר ואף בטוח יותר, 

־המסוגל להאריך את תוחלת החיים באופן מש
מעותי ולשמור על איכות החיים. בכל חודש אנו 
מתבשרים על תרופות חדשות, שמציעות טיפול 
יותר מדויק ונכנסות במהירות לשימוש יומיומי". 

מכוונים גבוה
־בשנים האחרונות אנחנו שומעים על מהפ

כות בחקר הסרטן, כאשר יש מי שכבר מבשרים 
כי טיפולי הכימותרפיה יפנו מקומם לתרופות 

ביולוגיות חדשות, שהן הרבה יותר מוכוונות. 
־"הבעיה בטיפולי הכימותרפיה היא הפ

גיעה בתאים בריאים, למשל בתאי מערכת 
הדם. התרופות הביולוגיות תוקפות בעיקר 
את התאים הסרטניים ופחות את התאים 

־הבריאים, כך שאפשר לראות הרבה הצל
חות, כמו במקרה של תרופות 'אימוניות', 
דול אלא  נן תוקפות ישירות את הגי שאי

־גורמות למערכת החיסון של הגוף להת
־עורר ולפעול בעצמה כנגד גידול או מס

פר גידולים, כמו מלנומה וסוגים מסוימים 
של סרטן הריאה. תרופות אלה החליפו את 
זו בהחלט מהפכה,  הטיפול הכימותרפי. ו
כשבעתיד נראה שהטיפולים הכימותרפיים 
יהיו פחות ופחות משמעותיים. מהפך נוסף 
ראינו גם בתחום הקרינה, כשכיום יש לנו 
מכשור מתקדם שחושף את המטופל לקרינה 
מאוד מדויקת, המאפשרת מתן קרינה במנה 

־גבוהה מאוד לגידול, תוך שמירה על הרק
מות הבריאות שסביבו. אנחנו יכולים למדוד 

אפילו את השינויים בנשימה של המטופל 
־בעת הבדיקה ולהקרין ישירות לאזור הגי

דול - ברמת דיוק של מילימטרים ספורים", 
מסביר פרופ' וולף. 

אבחון תוך 48 שעות
הסרטן  בחקר  התמחה  לף  ו ו  ' פ ו פר
באוניברסיטת UCLA בארצות הברית, וחוקר 
כיום מנגנונים שונים הגורמים להתפתחות סרטן 

־ולהופעת עמידות לטיפולים ביולוגיים. הוא מומ
־חה בטיפול בגידולי דרכי העיכול ומוביל את המ

ערך האונקולוגי בבית החולים איכילוב, שמציע 
למטופלים ליהנות ממערך גדול הכולל את כל 
המרכיבים שיכולים לסייע למטופלים להתמודד 
בהצלחה עם הסרטן. כיום מטפל המערך ביותר 
מ-4,500 מטופלים מדי שנה, ומעמיד לרשותם 
צוות הכולל עשרות רופאים המתמחים בטיפול 
בגידולים השונים, אנשי קרינה, מומחים לכאב, 
פסיכולוגים, עובדים סוציאליים, וכמובן צוות 

־רפואי שתמיד נמצא בקשר. בנוסף, מפעיל המ
ערך יחידה לאשפוז יום, מחלקת אשפוז ויחידת 
מחקר קלינית גדולה - המאפשרת לישראלים 

להשתתף במחקרים בינלאומיים. 
ים  מתקי חדש,  חולה  מתקבל  "כאשר 
בנוסף  צוות רב-מקצועי הכולל  ון של  די
לאונקולוגים גם מומחים בכירורגיה, הדמיה 
ועוד, כדי לקבוע ביחד את תוכנית הטיפול 

המתאימה ביותר לכל מטופל. המערך פועל 
־רבות כדי לשפר את השירות ולהקל על המטו

פלים, וכיום אנחנו יכולים להציע למטופלים 
שלנו אפשרות לראות אונקולוג תוך 48 שעות. 
זו הרגשה אחרת מבחינת המטופלים, שאינם 

־צריכים להיות במתח לקראת המפגש הרא
שוני, ואנחנו שמחים להציע מענה מיידי ככל 
האפשר. במבחן המציאות, אנחנו לומדים שלא 
כל המטופלים זקוקים לקצב המהיר הזה, אבל 

־טוב שיש זמן לחשוב על הדברים ולהתעד
כן כמה שיותר בתמונה הרפואית הכוללת", 

מייעץ פרופ' וולף. 

במרחק הקלקה
כדי לשפר עוד יותר, באיכילוב משיקים בימים 
אלה אפליקציה חדשה, המאפשרת לעדכן באופן 
מיידי את הצוות הרפואי בכל בעיה ושינוי במצבו 
של המטופל, לפני ואחרי טיפולים, לקראת ניתוח 

וגם בהפוגות. 
"מדובר באתר אליו יוכל להתחבר כל מטופל 
שלנו ולדווח בקביעות איך הוא מרגיש, האם הוא 
סובל מכאב או מתלונות אחרות. הדיווח יועבר 
לרופא המטפל, ובמקרים דחופים יינתן מענה 
טלפוני מהיר שינחה את המטופל כיצד לפעול", 
מסביר פרופ' וולף, וממליץ לשמור על קשר ישיר 

־עם הצוות הרפואי, שעכשיו נמצא במרחק הקל
קה בלבד.

 הסרטן 
במרכז

פרופ' עידו וולף ומטופלת | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

פרופ' עידו וולף: "בעקבות 
מהפכת הגנום והבנה טובה יותר 
של מערכת החיסון, אנו עוברים 

היום לאונקולוגיה אחרת"

עולם האונקולוגיה משנה פניו לנוכח מהפכת הגנום, שמאפשרת להבין טוב יותר את המוטציות הגורמות לסרטן ואת 
המערכת החיסונית שיכולה להתגייס לטפל בו. שיחה עם פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, מציגה את הדור 

החדש של הטיפולים, את בדיקת האונקולוג תוך 48 שעות, ואת האפליקציה חדשה, שמבטיחה כי כל אחד מהמטופלים 
יקבל את מלוא תשומת הלב. כל זאת תחת קורת גג מקצועית אחת, במרכז החדש לסרטן | שרון דובקין
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כירורגיה

כמי שמלווה חולי סרטן כבר יותר משכ
יוסף קלאוזנר,  לפרופ’  לושה עשורים, 
מנהל האגף הכירורגי ומנהל החטיבה 
לכירורגיה כללית, תמונה רחבה על השינויים 

בכירורגיה-האונקולוגית.
“אחד השינויים בניתוחי סרטן הוא צמצום 
ניתוחים גדולים ומעוותי-גוף. הדוגמה הטיפוסית 
היא בניתוחי סרטן שד, שהתפתחו בתקופה שלא 
היו אמצעים לגילוי מוקדם - דוגמת בדיקות 

כממוגרפיה, או אולטרה סאונד, או טיפול אונקו
כלוגי. כאמור, הניתוח היה הנשק הבלעדי נגד הס

רטן. הובן שלא מספיק להסיר את הגידול בשל 
התפשטות לרקמות סביבו. לכן, הניתוח כלל את 

ככריתת כל השד, שרירי דופן החזה, הניקוז הלימ
פתי ולפעמים איברים צמודים, תוך עיוות חמור. 
25 שנה הוכיח מחקר השוואתי שניתן לככ -לפני כ

רות רק את הגידול בשד, מבלי להקריב את כולו, 
עם תוצאה אסטטית בטוחה. לטיפול האונקולוגי  

כ- לפני ואחרי הניתוח - היה משקל מכריע ביכו
לת לצמצם את היקף הניתוח. זו הייתה מהפכה 
ענקית בניתוחי שד בפרט וכירורגית סרטן בכלל”, 

מסביר פרופ’ קלאוזנר. 
כלדבריו, ניתוחים פחות נרחבים “תפסו” בת

חומים נוספים: בסרטן הרקטום משלבים לפני 
הניתוח טיפול קרינתי-כימי, הגורם לנסיגה של 

הגידול, תוך צמצום היקף ניתוחי  רקטום, באופן 
כהמאפשר שימור המשכיות המעי ומנגנון השלי

טה. לעתים, כאשר הטיפול האונקולוגי משמיד 
את הגידול, ניתן אפילו לשקול להימנע מניתוח.

כ“גם בסרטן הוושט טיפול אונקולוגי טרם הני
תוח, יכול להביא לנסיגה משמעותית של הגידול, 
עד היעלמותו. טיפול אונקולוגי נאואדג’ובנטי 
)לפני הניתוח( מקובל גם בסרטן הקיבה, הלבלב 
ובגידולים אחרים. בכלל, הטיפול הנאואדג’ובנטי  
הפך למקובל ולאחד הסמלים של שיתוף הפעולה 

כבין כירורגים ואונקולוגים בטיפול בסרטן”, מד
גיש פרופ’ קלאוזנר. 

“אל מול ניתוחי סרטן גדולים ומעוותי-גוף 
- שהיקפם ירד, במגמה לשמר תפקוד ושלמות 
הגוף - התפתחו ניתוחי-ענק, שלא העזו לבצעם 
בעבר. למשל, במקרים של גידולי סרקומה של 
הבטן, שמתגלים לעתים בגודל עצום )בקוטר 20 
ס”מ ויותר( ומערבים איברים סביבם, כמעט שלא 

כהעזו לנתח. ניסיון ניתוחי היה בדרך כלל  מס
תיים בקביעה ש’החולה מחובר לגידול’ והפסקת 
הניתוח. כיום ניתן, במרכזים עתירי ניסיון, לבצע 
כריתות שלמות של גידולים כאלה, עם האיברים 
הצמודים אליהם, מבלי לגרום לנכות ולאפשר 

ריפוי אצל כמחצית מהחולים”. 
החטיבה הכירורגית באיכילוב מסכמת ניסיון 

מצטבר של כ-1,000 ניתוחי סרקומה כאלה, עם 
שיעורי הצלחה מרשימים. התפתחו ניתוחים 

כרדיקלים נוספים, שלא היו קיימים לפני דור. כרי
תת גרורות מפושטות בחלל הבטן )מסרטן מעי 
גס, סרטן ראשוני של קרומי הצפק, או מסרטן 
שחלות(, עם קילוף קרומי הצפק ומתן ריכוז גבוה 

כשל תרופות כימיות מחוממות לחלל הבטן - מא
פשרים הארכת חיים ואף ריפוי בחלק מהחולים, 
תוצאות שאף אחד לא פילל לשכמותן לפני שני 

כעשורים. גם ניתוחי סרטן  לבלב מורכבים, שבע
בר לא העזו לנתחם, מבוצעים כשיגרה במרכזי-

על בתוצאות טובות, עם הארכת חיים ואפשרות 
לריפוי. 

“חלק מניתוחי הסרטן ניתן לבצע בבטחה 
בגישה זעיר פולשנית-לפרסקופית, וגם זה הפך 

כלשיגרה. מחד, קיימת מגמה של צמצום ניתו
חים רבים, מאידך, ישהתפתחות ניתוחי ענק 
שלא הייתה יכולת לבצעם בעבר”, מציין פרופ’ 

קלאוזנר. 
האבחון המתוחכם, שיטות הטיפול השונות, 
האפשרות לטפל עוד טרם ניתוח - מחייבים 
שיתוף פעולה הדוק בין המאבחנים, המנתחים, 

כוהאונקולוגים. גם השפה האונקולוגית השתנ
תה ולא מתייחסים יותר לגידול רק על פי מוצאו 

כ)שד, מעי גס, ריאה וכדומה(, אלא על פי המא

פיינים המולקולריים שלו. 
“קשה להעלות על הדעת שכל דיסציפלינה 

כתטפל בנפרד במחלה מורכבת זו. שיתוף הפעו
לה מפרה וחשוב, זהו מחזה נפוץ שכ-70-100 

כרופאים אונקולוגים, כירורגים, אנשי הדמיה, נא
ספים יחד ודנים במשך שעות במספר חולי סרטן, 

ככדי לגבש מוסכמה וטיפול מיטבי, לכל חולה בנ
פרד”, מדגיש פרופ’ קלאוזנר בגאווה.

כ“אופנה נוספת שהתפתחה בעשורים האח
כרונים היא ניתוחי מניעת סרטן. המודעות לר

קע הגנטי-משפחתי של סרטן עלתה מאוד, וגם 
היכולת לאתר ליקוי גנטי אצל פרט, ומאפשרת 
לזהות אנשים שלהם סיכוי גבוה לפתח סרטן 

כבמהלך חייהם. כריתה מונעת של השדיים והש
חלות, כדי למנוע התפתחות סרטן בנשאי גנים, 

ככריתה מונעת של כל המעי הגס, ושיחזור המש
ככיות המעי )בנשאי גן לסרטן מעי גס( הפכו למ

קובלים. המודעות לאיכות חיים ולשימור ‘תדמית 
הגוף’ מסייעת לשחזר את האיברים החסרים, 
מבלי לפגוע באיכות החיים. מעל הכל, בטיפול 

כבסרטן, למרות שהוא מאוד מתמקצע ויורד לפר
טים, למדע בסיסי ולמומחים מתחומים שונים יש 
עדיין חשיבות עליונה, בהתייחסות לחולה כפרט, 
על בעיותיו האישיות, כנדבך מרכזי בטיפול”, 

מסכם פרופ’ קלאוזנר.   

פרופ’ יוסף קלאוזנר | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

 במבט 
כירורגי

צמצום ניתוחים גדולים לזעירים, ויישום ניתוחי ענק שלא העזו לבצע בעבר, שיתוף פעולה בין כירורגים לאונקולוגים 
לפני ואחרי ניתוחים, וגם ניתוחים למניעת סרטן, הם חלק מהנושאים שמעסיקים את פרופ' יוסף קלאוזנר, מנהל האגף 

הכירורגי ומנהל החטיבה לכירורגיה כללית בבית החולים איכילוב | שרון דובקין
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ריאה

מבקש ב חדש  כשחוק  פעם  כל 
ומהישראלים שלא לעשן במקומות צי

בוריים או להפחית את החשיפה של 
והאוכלוסייה לנזקי העישון - אפשר “לנשום לר

ווחה”, תרתי משמע. ועדיין, 15% מהמתמודדים 
עם סרטן ריאה אינם מעשנים אקטיביים, אשר 

ומגלים יום אחד כי נכנסו לעולם אונקולוגי מו
רכב, שמציע טיפול ממוקד המביא להצלחות 

רבות יותר ושיפור ניכר באיכות החיים. 
ו“ככל שהמדע מתפתח, כך גם הטיפולים שאנ

חנו יכולים להציע הופכים למותאמים אישית לכל 
חולה”, מסביר פרופ’ עופר מרימסקי - סגן מנהל 
המערך האונקולוגי באיכילוב. “היום יש לנו סיכוי 
טוב יותר לריפוי, ובזכות המהפכה האונקולוגית 

ונראה בעתיד שילובים של טיפולים אימונולו
גיים בתוך גישות הטיפול הבסיסיות, כמו ניתוח, 
קרינה וכימותרפיה. את המישלבים השונים של 
אימונותרפיה עם כימותרפיה אנו חווים כבר עתה,  
והשאיפה שלנו היא להשיג שליטה ממושכת יותר 
על המחלה, בכל האמצעים שעומדים לרשותנו”. 

דור אימונולוגי
גם התרופות האימונולוגיות, שעדיין נמצאות 

ובשלבי מחקר, כבר מבטיחות לדחוק את הטיפו
ולים הכימותרפיים. הדיון בסצינה הרפואית אופ

טימי, שכן מספר הולך ועולה של מחקרים מראה 
ותוצאות טובות בטיפול עם תרופות אימונותר

פיות חדשות, שאושרו על ידי ה-FDA ומצליחות 
לעורר את המערכת החיסונית להילחם בתאים 
סרטניים. הבשורה הטובה טמונה בגישתן של 

והתרופות האימונולוגיות, אשר בשונה מהכימות
רפיה, אינן מכוונות לחסל את התאים הסרטניים 
בצורה ישירה, אלא באמצעות מערכת החיסון 

והעצמית, עם פגיעה קטנה יחסית ברקמות הב
ריאות. התרופות הביולוגיות מוכוונות מטרה 
ומנטרלות חלבונים ספציפיים בתור הגידול, תוך 

פגיעה מצומצמת יחסית באיברים הבריאים. “זהו 
שלב אבולוציוני חדש בהתמודדות עם סוגים 

ושונים של סרטן הריאה, כאשר התרופות האימו
ונולוגיות שהולידה הביולוגיה המולקולרית מש

פרות בצורה משמעותית את הטיפול ומאפשרות 
להתאימו באופן אישי”, מסביר פרופ’ מרימסקי. 
30 שנה לא היה מקובל לטפל בסוו -“אם לפני כ
גים אחדים של סרטן הריאה, כמו למשל סרטן 
ריאות מתאים לא-קטנים, הרי שכיום אנו יכולים 
לעורר את מערכת החיסון ולהציע טיפול יעיל 
יותר ורעיל פחות באופן משמעותי. לכך נוסיף גם 
את העובדה שככל שמדע האונקולוגיה מתפתח,  
כך גם הטיפולים מותאמים בצורה אישית והדבר 
מאפשר להגיע לתוצאות טובות יותר, לצד שיפור 

משמעותי בתוחלת החיים”. 

מטפלים כצוות
וכשמדברים על התאמה של הטיפול לחולה, 
מגלה פרופ’ מרימסקי כי בתחום הזה ההתקדמות 
עצומה. “אי אפשר להגיד כי טיפול למטופל אחד 

ויתאים גם לאחר. אנחנו צריכים לבחור בצורה מו
שכלת, לבצע בדיקה גנטית ומולקולרית מפורטת 
ולהתאים את הטיפול הכי נכון עם הסיכויים הכי 

וגבוהים. כל החלטה טיפולית מתבצעת במסג
רת מפגש צוות רב-תחומי הכולל רופאי ריאות, 
מנתחי חזה, מומחים בדימות בית החזה, פתולוג 
מומחה בסרטן הריאה, וצוות מומחים לסרטן 

והריאות מתחום האונקולוגיה הרפואית והקרינ
ותית. כל מקרה נדון לגופו ובתום הדיון מתקב

לת החלטה מבצעית. זו הדרך הנכונה והמודרנית 
למצוא את הטיפול המתאים ביותר ולהבטיח את 

התוצאות הטובות ביותר”. 
וכיום הטיפול בסוגי סרטן ריאה משלב כירו
ורגיה, טיפולי כימותרפיה, קרינה ותרופות חדש

ניות. את השיפור המשמעותי אנו רואים בהארכת 
תוחלת החיים של המתמודדים עם סרטן ריאה. 

“כל אונקולוג שמטפל בסרטן ריאה מלווה היום 
מטופלים אחדים השורדים תקופות ממושכות, 
הנעות בין 5 לבין 12שנים ויותר. תוחלת חיים 

וכזאת לא הייתה קיימת בדור הקודם של האונ
קולוגיה. פריצות הדרך במדע הבסיסי, בביולוגיה 
מולקולרית ובגנטיקה, מיושמות הלכה למעשה 

ובתחום הטיפולים המודרניים, המאפשרים למ
טופלים רבים יותר ליהנות מתוחלת חיים ארוכה 

בהרבה מפעם”, מדגיש פרופ’ מרימסקי.

הגישה האופטימית
לאחרונה שמענו על כמה מקרים של סרטן 
בהם נצפה ריפוי מדהים לאחר כישלון של הטיפול 
המקובל. בחורה צעירה מאוסטרליה שהתמודדה 
עם מחלה מפושטת, התבשרה על ידי רופאיה כי 
לא תוכל להמשיך להתמודד עם המחלה, ולאחר 
שהפסיקה את הטיפול הקונבנציונלי, החליטה 
לשנות את אורח חייה והקדישה את זמנה לתרגול 
מדיטציה, חשיבה חיובית וספורט. כעבור מספר 
חודשים עברה בדיקות שהצביעו על היעלמות 
של הגידולים באופן מפתיע. התופעה כונתה על 

וידי התקשורת כ”נס רפואי”, אך בשיחה על הנו
שא מעלה פרופ’ מרימסקי את היעדר הפרטים 
הרפואיים האובייקטיביים השלמים, ואת הצורך 
להתייחס בביקורתיות ובזהירות רבה כדי להימנע 
מהטעיה של המטופלים. “המקרים שמתפרסמים  
בתקשורת אינם מייצגים כלל וכלל את התמונה 
הרפואית הרחבה והנפוצה. לעתים נדירות מאוד 
קורה שהמחלה נסוגה באורח עצמוני. זה אמנם 
מצב נדיר מאוד, אך מוכר. עם זאת, אין להיתפס 

ולאשליות הללו, שכן רוב המטופלים זקוקים לטי
ופולים מקובלים ובעזרתם יש להם הרבה יותר סי
וכויי הצלחה מאשר באמצעות שינוי של צורת הח

שיבה בלבד. צריך לבדוק מה קורה לבעלי הנסים 
הללו בפרספקטיבה של זמן מעקב. יתכן כי בחלוף 

זמן, התמונה הקלינית שוב תשתנה”. 
הטיפולים האונקולוגיים החדשניים, בשילוב 
מנצח עם הטיפול התומך על כל סוגיו, מקנים 

ותוצאות טיפוליות טובות יותר מאשר בעבר, מש
ופרים מאוד את משך השליטה על המחלה, משפ
ורים את איכות החיים, ומאריכים בצורה משמעו

תית את תוחלת החיים. 

 לוקחים 
לריאות

פרופ’ עופר מרימסקי | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

מתי כדאי להיבדק?
ואיבחון מוקדם של סוגים שונים של סר

טן הריאה, מאפשר להציל חיים ומאריך 
באופן משמעותי את תוחלת החיים.

 • מעשנים כבדים, המעשנים יותר מקופו
סת סיגריות ליום, מזה עשור - מוזמנים 
לבוא להיבדק על ידי רופא ריאות, לבצע 
הדמיה של בית החזה על ידי צילום חזה,  

ואו סיטי של החזה. מעשנים כבדים הח
ווים סימפטומים מחשידים, כמו באופי 

והשיעול, הופעת דם בליחה, ירידה במש
קל, או התפתחות מצוקה נשימתית בעת 
מאמץ, מוזמנים לפנות בהקדם אל רופא 

הריאות, לבדיקה ולהערכה של מצבם.  
מעשנים פאסיביים, המתגוררים עם מעו •  

שן כבד או נמצאים בסביבה של מעשנים,  
מוזמנים לבוא להיבדק מדי כמה שנים.

חשיפה תעסוקתית או סביבתית: במקו •  
רים של חשיפה לקרינה רדיואקטיבית, 
קרינת רנטגן, כימיקלים שונים, עשן או 

ואזבסט, הידועים כגורמי סיכון להתפת
חות סרטן הריאה, כדאי להיבדק ולהיות 

במעקב במרפאת ריאות.
 • קירבה משפחתית: במקרה של סרטן 

וריאה, הקירבה הביולוגית אינה משמ
עותית, שכן אין העברה משפחתית של 

הסרטן.

 שיטות טיפול מתקדמות מציעות אפשרויות רבות למתמודדים עם סוגים שונים של סרטן הריאה. פרופ' עופר מרימסקי, 
 מנהל המרפאה האונקולוגית במערך האונקולוגי, מספר על: פוטנציאל הריפוי שטמון בטיפול משולב המבוסס על 
 גישה רב-תחומית; חשיבות ההתאמה האישית של הטיפול לכל מטופל; פריצת הדרך של טיפולים מוכווני מטרה; 

הבשורות שבטיפול אימונולוגי | שרון דובקין
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ידולי מערכת העיכול הם קבוצת הגידולים ג
השכיחה ביותר בין מערכות הגוף. בקבוצה 
נכללים כל אברי מערכת העיכול - ושט, 
קיבה, תריסריון - מעי דק, מעי גס, חלחולת 
ואנוס והאברים המקושרים אליה - כבד לבלב 

רודרכי המרה. התסמינים והתלונות המלוות הת
פתחות סרטן לאורך מערכת העיכול מתפתחים 
בהדרגה. למעשה, בשלבים המוקדמים ניתן לא 

רלחוש במחלה כלל. ככל שהמחלה מתקדמת נא
רספים סימנים, לרוב בלתי ספציפיים, כגון – שי

נויים ביציאות, אנמיה, כאבי בטן וירידה במשקל. 
במידה והתסמינים אינם זמניים ונמשכים זמן 
מה, יש לברר אותם בהקדם מול רופא המשפחה,  
כדי לבצע בדיקות תאימות ולגלות סרטן בשלב 
מוקדם ככל הניתן. ככל שגילוי המחלה מוקדם 
יותר - כך סיכויי הריפוי וההישרדות גדולים יותר. 
לאחר גילוי הסרטן יש לאפיין אותו, משמע, 
להעריך את הסוג המדויק של הגידול, דרגתו  
וחומרתו. היום נהוג להתייחס לכל חולה ולכל 
גידול בצורה פרטנית, ולתפור את הטיפול באופן 
אינדיבידואלי לחלוטין. זהו ייחודו של מרכז רב-

תחומי גדול, המקיף את כל תחומי ההתמחות 
רהשונים ואת מגוון הטיפולים האפשריים. התא

מה אישית אמיתית של תוכנית טיפול דורשת 
שילוב מכוון בין כל המרכיבים: כירורגיה, קרינה, 

רטיפול כימותרפי, התאמה מולקולרית של טיפו
לים מונחי-מטרה, טיפולים אימונותרפיים ואף 
טיפולים רדיואקטיביים חדישים. כמו כן,  יש 

רמקום רב לשילוב של מומחים בטיפול תומך, עו
בדת סוציאלית, תזונאים וכמובן טיפול משלים. 

מצבים מורכבים דורשים 
פיתרונות משולבים

כיום ברור כי הסיכוי למתן טיפול אופטימלי,  
רשיביא לריפוי ולהארכת חיים, תלוי לא רק בחי

דושי המדע אלא גם, ולעתים בעיקר, בגישה רב-
תחומית. הכוונה היא קבלת החלטות משותפת 
על ידי רופאים מתחומי התמחות שונים, הדנים 

רביחד על כל חולה ומקבלים את ההחלטה המ
תאימה ביותר למצבו. במסגרת זו נערכים דיונים 

רמשותפים רבים, בחלקם משתתפים עשרות רו
פאים ודנים בפירוט בתוכנית הטיפולית של כל 
מטופל. בשנה שעברה נערכו במסגרת המערך 

האונקולוגי למעלה מ-4,500 דיונים כאלה.
המרכז לגידולי מערכת העיכול שבמערך 
האונקולוגי לוקח את שיתוף הפעולה צעד אחד 

רקדימה: לא רק דיונים משותפים, אלא גם מר
פאות משותפות. במסגרת המרפאות המשותפות 
המטופל נבדק בו זמנית על ידי אונקולוג ורופאים 

רמתחומי התמחות שונים. כך נחסך מהמטו
פל הצורך לקבוע פגישות נפרדות עם הרופאים 

רהשונים ולקבל לעתים תוכניות טיפוליות סות
רות. הדיון הרב-מקצועי נערך בנוכחות החולה 

ושיתופו, תוך מתן פיתרון כולל לבעיותיו. 
י ג ל ת  לב שו המ אה  במרפ מה,  ג ו ד רל
בשי המנוהלת  וס,  והאנ הרקטום  לי  רדו
החטי של  הפרוקטולגים  צוות  עם  רתוף 

בה הכירורגית, מתקיים  מעקב צמוד של 
רהמטופלים במרפאה, ובמקרים מסוימים נק

בעה תוכנית טיפולית שמנעה ניתוח נרחב, 
 הכרוך בפגיעה בשלמות המעי ויצירת סטומה. 
מרפאות משולבות נוספות, הפועלות במסגרת 

רהמרכז לגידולי מערכת העיכול במכון האונקו
לוגי, הם המרפאה להפטומה )סרטן הכבד(, בה 
, המרפאה המשוו דמשתתף מומחה במחלות כב
לבת לגידולים נוירו-אנדוקריניים, בה משתתפת 
אנדוקרינולוגית, והמרפאה לגידולי ושט-קיבה, 
בה משתתף כירורג מומחה לניתוחי הוושט 

והקיבה. 
החולים והמחלימים שלנו סובלים לעתים גם 
מתופעות לוואי הקשורות לטיפול או למחלה. 
בכדי להקל עליהם, עומדות לרשות המטופלים 
ביחידה גם מרפאות ייחודיות, דוגמת המרפאה 
לתזונה, המתמחה במציאת פיתרונות תזונתיים 

רייחודיים לכל חולה, בהתאם למצב מערכת העי
המרפאה לגסטרו-אונקוו  כול והניתוחים שעבר ;
,לוגיה הנותנת מענה זמין לבעיות כרוניות במערר

כת העיכול ; מרפאה לתופעות לוואי אנדוקריניות;  
ומרפאה לטיפול בתופעות עוריות של תרופות 

אונקולוגיות.
במכון האונקולוגי באיכילוב פועלת אחת 
מיחידות המחקר הגדולות בארץ, עם קשרים 

רבינלאומיים מרובים. אנו מביאים את המחק
רים החדשים ביותר עם התרופות המובילות 

רבאונקולוגיה. השילוב במחקר מאפשר למטופ
לים שילוב וקבלת תרופות חדשניות הרבה לפני 

רהבאתן לשימוש שיגרתי בארץ. בשנים האחרו
נות שילבנו מאות ממטופלינו במחקרים קליניים 

מתקדמים. 

מה התחדש לאחרונה בטיפול 
בגידולי מערכת העיכול? 

רטיפולים אימונותרפיים: הטיפול האימו
רני, טיפול המאפשר למערכת החיסון של המ

טופל לזהות ולתקוף את הגידול הסרטני, הוא 
תחום מתפתח באונקולוגיה בכלל. לאחרונה 
זוהה הקשר בין הימצאות שינוי גנטי בגידול 
הנקרא microsatellite instability ,H-MSI. שינוי 
זה מאופיין ברצפים חוזרים ב-DNA של הגידול 

רומהווה אחד ממנגנוני התפתחות הסרטן. שי
נוי זה נמצא בגידולים רבים, אך בעיקר בגידולי 
דרכי העיכול. גידולים בהם נמצא שינוי זה מגיב 
לעתים קרובות לטיפול האימונותרפי. טיפול זה 

מתאפיין בתופעות לוואי קלות יחסית, ומאפשר 
למגיבים לטיפול יציבות ארוכה באיכות חיים 
מצוינת. מרכזנו השתתף במחקרים הבינלאומיים 
שהובילו לגילוי זה ואנו ממשיכים לחקור את 

יעילות הטיפול האימוני במצבים רבים נוספים. 
• סרטן הקיבה: נבדק משלב כימותרפי חדש הנר
קרא FLOT וניתן לחולי סרטן קיבה המועמדים 
לניתוח. הטיפול ניתן לפני הניתוח ולאחריו,  
והביא לעלייה משמעותית באחוזי הריפוי. אנו 
מציעים למטופלים שלנו שילוב של הטיפולים 
המקובלים עם טיפולים אימונותרפיים או 
ביולוגיים הנמצאים בשלבי מחקר, במטרה לשפר 

עוד את אחוזי הריפוי. 
• סרטן המעי הגס: במקרים בהם נכרת סרטן 
המעי הגס ונמצא כי הוא מערב בלוטות לימפה 
אזוריות )שלב III(, מקובל מזה שנים לתת טיפול 
מונע בתשלובת של שתי תרופות כימותרפיות: 
אוקסליפלטין ו-FU-5. הטיפול יעיל מאוד אך 
טומן בחובו סיכוי לתופעות לוואי ארוכות טווח. 
לאחרונה נמצא כי במטופלים מסוימים ניתן 
לקצר את הטיפול מ-6 חודשים ל-3 חודשים, 
מבלי לפגוע ביעילות הטיפול אך תוך הפחתה 

משמעותית של תופעות הלוואי ארוכות הטווח. 
• גידולים נוירו-אנדוקריניים: הטיפול בגידולים 
נדירים אלה הוא אחת ההתמחויות של המרכז, 

רוזאת על ידי צוות רב-תחומי ובמרפאה ייעו
דית. אחד הטיפולים החדישים בגידולים אלה 
הוא PRRT. מדובר בטיפול הכולל הזרקת חומר 
רדיואקטיבי לווריד הנקשר באופן בלעדי לתאי 

רהגידול ומחסל אותם, תוך צמצום הפגיעה באב
רים הבריאים. איכילוב הוא אחד משני המרכזים 
הרפואיים הבודדים בארץ המתמחים בטיפול זה.
סרטן הלבלב: גם כאן הטיפול מבוסס על החלר • 

טות של צוות רב-מקצועי וההחלטות הטיפוליות 
הביאו להצלחות מוכחות, כמו חולים שקיבלו 
טיפול כימי לפני ניתוח לכריתת סרטן הלבלב 
ובניתוח נמצא כי הגידול נעלם לחלוטין. מניתוח 
1,000 חולים שטופלו במור -נתונים של למעלה מ
רסדנו בעשר שנים האחרונות, נמצא כי ההישר

דות של המטופלים שלנו לחמש שנים היא עד פי 
3 מהמקובל בעולם המערבי.

כלים שלובים
גישה ייחודית לטיפול בגידולי מערכת העיכול | ד"ר רוית גבע, 
מנהלת המרכז לגידולי מערכת העיכול, סגנית מנהל המערך האונקולוגי למחקר, 

מנהלת יחידת מחקרים קליניים, המערך האונקולוגי איכילוב

דרכי העיכול

ד"ר רוית גבע | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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קרינה

טיפול הקרינתי הוא כלי מרכזי בטיפול ה
במחלת הסרטן. במקרים רבים, קרינה 

וביכו במחלה  העיקרי  הטיפול  -היא 
לתה להביא לריפוי ללא צורך בניתוח. במקרים 

-אלה, הקרינה ניתנת לבדה או בשילוב עם טי
פולים אחרים כגון כימותרפיה, טיפול הורמונלי 
או טיפולים ביולוגיים. במקרים אחרים, הקרינה 
ניתנת כטיפול משלים לאחר ניתוח, או כטיפול 
מקדים לניתוח. הטיפול הקרינתי יעיל גם להקלת 
כאב ותסמינים מקומיים אחרים הנגרמים על ידי 
המחלה. ההערכה היא שלמעלה ממחצית מחולי 

הסרטן יטופלו בקרינה במהלך מחלתם.

 טכנולוגיות חדשות 
בטיפול הקרינתי

-בשלושת העשורים האחרונים חלו התפת
-חויות טכנולוגיות עצומות בתחום הטיפול הקרי
-נתי. הטכנולוגיות החדשות מאפשרות מתן טיפו

לים מדויקים הרבה יותר, דבר המאפשר שליטה 
-טובה יותר בגידול, תוך הפחתה של תופעות הל

וואי בזמן הטיפול והפחתה של שיעור הסיבוכים 
לטווח הרחוק.

 Intensity modulated radiation therapy - IMRT

-פריצת הדרך הגדולה ביותר הייתה הכנסת הטי
פול ב-IMRT. בטכנולוגיה זו, שימוש במספר רב 
של שדות טיפול מזוויות שונות, ו”שבירת” שדה 
הקרינה האחיד של המאיץ למאות שדות קטנים 
בעלי עוצמה משתנה, מאפשר מתן מנת קרינה 

-גבוהה לאזור הגידול והקטנת החשיפה של רק
מות בריאות סמוכות למנות קרינה גבוהות. 

מחקרים קליניים הראו כי בגידולי ראש-
צוואר )גידולים של חלל הפה, הלוע, תיבת 
הקול(, טיפול בשיטת IMRT גרם פחות נזקים 

-לטווח הרחוק ופגע פחות באיכות חייהם של המ
טופלים, בהשוואה לשיטות הטיפול הישנות יותר, 

וזאת מבלי לפגוע בסיכויי הריפוי. 
גם בטיפול קרינתי לסרטן הערמונית נמצא 
יתרון לשימוש ב-IMRT, בעיקר בהפחתת הנזק 

לרקטום ולשלפוחית השתן.
Volumetric arc therapy - VMAT זהו שכלול 

IMRT, שבו מכונת ההקר- -טכנולוגי של שיטת ה
נה )המאיץ הקווי( מסתובבת סביב המטופל תוך 

-שהיא מקרינה באופן רציף ובדיוק מרבי את הגי
דול. היתרון הגדול של שיטה זו, מעבר לדיוק הרב 
שלה, הוא משך הטיפול הקצר. טיפול ממוצע 

אורך כשתי דקות בלבד.
 Stereotactic body radiation  therapy - SBRT

קרינה סטריאוטקטית, מחוץ לגולגולת, הולכת 
וצוברת תאוצה כשיטת טיפול בטוחה ויעילה 

-בחולים נבחרים עם גידולים באזורי גוף שו
נים. קרינה סטריאוטקטית מאופיינת ברמת 
דיוק גבוהה מאוד )“טיפול ממוקד”( ובמתן מנה 
גבוהה של קרינה במנה בודדת או במספר קטן 
של טיפולים, בניגוד לטיפול קרינתי קונבנציונלי 
הניתן במספר רב של מנות יומיות נמוכות על פני 
מספר שבועות. מעבר לנוחות של טיפול קצר, 
קרינה במנות גדולות עשויה להיות בעלת יתרון 
רדיו-ביולוגי ולהגדיל את הסיכוי לשליטה באתר 

המחלה המטופל.
-טיפול סטריאוטקטי מחייב דיוק רב, הן בת

כנון הטיפול והן באופן המתן שלו, שכן סטייה, 
ולו קלה, במיקום החולה, עלולה לגרום לכך 
שחלק מהגידול לא יטופל, בעוד רקמה בריאה 

-סמוכה תיחשף למנת קרינה גבוהה ביותר ותינ
-זק. לכן משתמשים בשיטות שונות לקיבוע החו

לה ובהדמיה על שולחן הטיפולים, כדי לוודא 
 מיקום מדויק של החולה ושל אזור הטיפול.
 Cone המאיץ הקווי מצויד באמצעי הדמיה, דוגמת
beam CT, המאפשרים ביצוע הדמיה על שולחן 

הטיפול, מיד לפני מתן הקרינה ולעתים גם במהלכה. 

השוואה של ההדמיה הנרכשת על שולחן הטיפול עם 
נתוני הסימולציה מאפשרת תיקון של מיקום החולה 
1 מ”מ. שימוש במיטה רו- -לרמת דיוק של פחות מ
בוטית, המסוגלת לתקן את מיקום ותנוחת המטופל 

בשישה ממדים, מאפשר את השגת הדיוק הגבוה.
שליטה בתנועת הגידול. גידולים בבית החזה 
ובבטן נתונים בתזוזה מתמדת, בעיקר כתוצאה 
מתנועות הנשימה. בטיפול קרינתי קונבנציונלי, 
הפיתרון לכך הוא הוספת שוליים מסביב לגידול,  

-כך שנפח המטרה הסופי יכלול כל מיקום אפש
רי של הגידול במהלך מחזור הנשימה. משמעות 
הדבר היא עלייה ניכרת בנפח הרקמות הבריאות 
הנחשפות לקרינה, דבר המגביל את גובה המנה 

אשר ניתן לתת לגידול. 
טיפול סטריאוטקטי מחייב שליטה בתזוזת 
הגידול, כדי לצמצם את שולי הביטחון הנדרשים. 
 הדבר נעשה באחת משלוש דרכים עיקריות: 

הגבלה וצמצום של טווח התנועה - על ידי לחץ 
על הבטן )abdominal compression(, או על ידי 

. )breath-hold( טכניקות שונות לעצירת נשימה
Tracking. בשיטה זו, מקור הקרינה נע ו”עוקב” 

אחרי מיקום הגידול על פי הדמיה הנרכשת 
במהלך הטיפול.

Gating. תזמון הקרינה לפאזה מסוימת במעגל 

הנשימה. 
טיפול קרינתי סטריאוטקטי לסרטן ריאה 

-בשלב מוקדם הראה תוצאות מצוינות, עם שיעו
רי בקרה מקומית סביב 90%, שווה ערך לניתוח. 
-ניתן לטפל בשיטה זו גם בגידולים בכבד וב
-עמוד השדרה. בשנים האחרונות הטיפול הסט

ריאוטקטי נכנס לשימוש גם באתרים נוספים, 
כגון לבלב, ערמונית וכליה.

טיפול בקרני X בעלות חדירות נמוכה. בטיפול 
  basal cell carcinoma בגידולי עור שטחיים, כגון
או squamous cell carcinoma, נעשה שימוש 

X באנרגיה נמוכה. באנר-  במכשיר הפולט קרני
גיות הנמוכות, המנה הניתנת לעור היא גבוהה 
והיא צונחת בחדות עם החדירה לעומק הרקמה 
)להבדיל מהמאיצים הקוויים הפולטים קרני
X באנרגיה וחדירות גבוהה העושה sparing של 

-העור(. מדובר במכשיר קומפקטי בעל זרוע מת
כווננת המוצמדת לאזור הנגע. המכשיר מצויד 
באולטרסאונד בתדר גבוה, המאפשר להעריך 
את עומק הנגע ובהתאם לכך לבחור את האנרגיה 

הנדרשת לטיפול. 
רדיופרמקולוגיה. בשנים אחרונות נכנסו לשימוש 
טיפולים מונחי מטרה המכוונים כנגד קולטן או 

-חלבון המבוטא ביתר על ידי תאי הגידול, המוצ
מדים לאיזוטופ רדיואקטיבי. באופן זה האיזוטופ 

פוגע ישירות בתאי הגידול אליהם הוא נקשר. 
נעשה שי נוירואנדוקרינים  -בגידולים 

מוש בסומטוסטטין המקושר ללוטיציום 177 
)Lutetium Dotatate 177(. מולקולת הסומטו-
סטטין מכוונת את האיזוטופ ישירות אל תאי 
הסרטן, וכך הפגיעה הקרינתית היא סלקטיבית 

-וממוקדת. גישה זו של מתן טיפול קרינתי כת
רופה מכוונת לגידול נקראת רדיופרמקולוגיה, 
 PRRT - Peptide נקרא  והטיפול הספציפי 
Receptor Radionuclide Therapy. בחולים עם גי-

-דולים נוירואנדוקרינים גרורתיים, נמצא כי הטי
פול האריך את משך הזמן להתקדמות המחלה, 
שיפר את איכות החיים ואת יכולת התפקוד, והיה 

מלווה בתופעות לוואי נסבלות.
-לסיכום, טיפולים אלה תופסים תאוצה בש

נים האחרונות וכיום ניתנים למגוון גידולים, 
-כגון סרטן הערמונית וגידולים אחרים עם גרו

רות לעצמות, גידולי כבד ואף במצבים שפירים 
-כגון דלקת ניוונית מפרקית. טיפולים אלה מו

רכבים ומצריכים שיתופי פעולה בין המחלקות 
השונות. 

ד”ר אורית גוטפילד במכון הקרינה | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

טכנולוגיות חדשות בטיפול 
הקרינתי לחולי סרטן

ההתפתחויות הטכנולוגיות בתחום הטיפול הקרינתי לחולי סרטן, מאפשרות טיפולים מדויקים יותר, שליטה טובה יותר 
בגידול, והפחתה של תופעות הלוואי והסיבוכים לטווח הרחוק | ד"ר אורית גוטפילד, מנהלת מכון הקרינה, המרכז הרפואי איכילוב  
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שמחתנו הרבה, יש בשנים האחרונות ל
עלייה מתמדת בתוחלת החיים של חולי 
הסרטן, עם כניסתם ופיתוחם של כלים 

סחדשים לטיפול. במקביל, קיימת גם עלייה בש
סכיחות הופעתן של גרורות מוחיות, כביטוי למה

לך מחלה ממושך יותר. גרורות כאלה מתפתחות 
כאשר גידולים, שמקורם מחוץ למוח, שולחים 
תאי גידול דרך מחזור הדם. אלה מגיעים למוח, 
נקלטים בו ומתפתחים לכדי גידול נוסף. בעבר, 
20% מחולי הסס -גרורות מוחיות הופיעו בערך ב
סרטן, וכאמור בשנים האחרונות חלה עלייה בש

כיחות הופעתן. ההסתמנות המעשית של גרורות 
סמוחיות דומה ולעתים אף מבלבלת, עם ההסת

מנות של ארוע מוחי, ועלולה לכלול חולשת יד 
או רגל, הפרעות בדיבור או חוסר יציבות, ובנוסף 

סגם כאבי ראש, בחילות או הקאות. במידה ומ
תעורר חשד להופעה של גרורה מוחית, מומלץ 

סלפנות לבדיקת רופא וברוב המקרים תבוצע בדי
קת CT או MRI של המוח. בבדיקות נראה מיקום 
הגרורות המוחיות, מספרן והיחס שלהן לרקמת 

המוח הבריאה. 

כלים לטיפול
לאחר שמאובחנת גרורה מוחית, יש צורך 
לבחור את מהלך הטיפול המיטבי עבור המטופל. 
כאן עומדים לרשותנו מספר כלים, אשר השתנו 
והתפתחו לאורך השנים. הכלים כוללים טיפול 
ניתוחי, טיפול קרינתי וטיפול תרופתי. בבחירת 
נתיב הפעולה המועדף משתתף צוות רופאים 
רב-תחומי, העוסק  בטיפול בסרטן ובגידולים 

סמוחיים. בחירת הטיפול צריכה לכלול הערכה כו
ללת של המטופל, תוך התייחסות למצבו הרפואי 
הכללי, מצב מחלת הרקע האונקולוגית, מיקום 

סהגרורות, מספרן והחסרים שהן יוצרות, תוך הת
חשבות בהעדפותיו של המטופל. 

טיפול ניתוחי ישמש לרוב במטופלים בהם 
אין אבחנה אונקולוגית ידועה, או שקיימת אי-
סודאות לגבי מקור הגרורה המוחית. במקרים כא

לה הניתוח ישמש לאבחנה של סוג הסרטן אשר 
התפזר אל המוח, מידע אשר יסייע בהתאמת 
המשך הטיפול. טיפול ניתוחי ישמש גם במקרה 
בו קיימת גרורה מוחית גדולה יחסית, או כזו 
היוצרת לחץ משמעותי על רקמת המוח. ניתוח 
יכול להביא להקלה מהירה ומשמעותית במצבו 
של המטופל. אופי הניתוח והסיכון שלו נקבעים 
על פי מיקום הגרורה ויחסה למבנים רגישים 
ברקמת המוח. בניתוח מסוג זה ניתן להגיע לרוב 

סלכריתה טובה של הגידול המוחי וללא סיכון מש
מעותי למטופל. לאחר הניתוח מומלץ לרוב על 

סתוספת של טיפול קרינתי, להפחתת הסיכוי לחז
רה של הגרורה המוחית. 

גישות חדשות
השימוש בטיפול קרינתי לגרורות מוחיות 
קיים שנים רבות, אך בשנים האחרונות עבר 
התחום שינויים רבים, אשר העלו את יעילות 
ובטיחות הטיפול. טיפול קרינתי משמעו שימוש 
בקרינה דומה לזו המשמשת בצילומי רנטגן, 

אך בעוצמה גבוהה יותר. קרינה כזו יוצרת נזק 
סלדנ”א )החומר הגנטי( של תאי הסרטן וכך גור

מת לחיסולם. תאי הסרטן רגישים יותר לקרינה 
מהתאים הבריאים של רקמת המוח, ולכן רוב 
הנזק הינו לתאי הגידול ופחות לרקמת המוח 
הבריאה. קיימות שתי גישות בטיפול הקרינתי 
בגרורות מוחיות: קרינה לכל המוח, או קרינה 
ממוקדת הנקראת גם קרינה סטריאוטקטית 
או רדיוכירורגיה. בטיפול הקרינתי לכל המוח 
אנו מטפלים הן בגרורות הקיימות והנראות 
בבדיקות ההדמיה,  והן מעכבים הופעה של 
גרורות נוספות. החיסרון של קרינה זו הינו נזק 

סאפשרי למבנים רגישים במוח, אשר עשוי להת
בטא בהמשך בפגיעה בזיכרון וביכולות מוחיות 
אחרות. על כן, קיימת כיום מגמה של שימוש 
פוחת בסוג טיפול זה ועלייה בשימוש בקרינה 
ממוקדת - רדיוכירורגיה. זוהי קרינה בעוצמה 
גבוהה יותר, הניתנת באופן נקודתי לממצאים, 
על פי בדיקת ההדמיה, ומראה יעילות גבוהה 

מאוד. התמקדות זו מפחיתה את הנזק לרקמת 
סהמוח הבריאה ומורידה את הסיכוי לנזקים מו

חיים בעתיד. בעבר טיפול זה היה מוגבל למספר 
סגרורות מועט, אך התקדמות בשיטות תכנון הק

רינה וצורת מתן הטיפול מאפשרת כיום טיפול 
גם במספר גרורות רב בטיפול חד-פעמי ובזמן 

סקצר. במידה ובמהלך המעקב אחר המטופל מו
פיעות גרורות מוחיות נוספות - ניתן לחזור על 

טיפול זה בדרגת ביטחון גבוהה. 
התקדמות נוספת בשנים האחרונות נראית 

סביעילות הטיפול התרופתי לטיפול בגרורות מו
חיות. אלה למעשה התרופות המשמשות לטיפול 
במחלת הרקע האונקולוגית וכוללות תרופות 
ביולוגיות או תרופות אימונולוגיות,  הפועלות 
להגברת פעילות מערכת החיסון. בעבר המגבלה 

סהעיקרית לשימוש בטיפול תרופתי לטיפול בג
רורות מוחיות הייתה קיומו של מחסום פיזיולוגי 
המונע מעבר חומרים ממחזור הדם אל רקמת 
המוח, ומנע את כניסתן של תרופות כימותרפיות 

סאל המוח. בניגוד לכימותרפיה, הטיפולים החד
שים לסרטן, בעיקר התרופות הביולוגיות, מראים 
יעילות גם בטיפול בגרורות מוחיות. טיפולים 
כאלה קיימים כיום במחלות הגורמות בשכיחות 

סגבוהה לגרורות מוחיות, כמו סרטן ריאה ומלנו
מה. אצל מטופלים עם גרורות מוחיות קטנות, 
אשר אינן גורמות למטופל לחסרים תפקודיים 
או אינן גורמות ללחץ משמעותי על רקמת המוח 
הבריאה, נבחר לעתים להשתמש דווקא בתרופות 

לצורך הטיפול במוח ולהימנע מטיפול ניתוחי או 
סקרינתי. תחום זה מתקדם ומשתנה ללא הרף ונ

ראה כי כלי טיפול זה ילך ויצבור תאוצה בשנים 
הקרובות. 

הגישה המשולבת
הכלים הנמצאים לרשותנו היום לטיפול 
בגרורות מוחיות, מביאים לעלייה מתמדת הן 
באורך החיים של המטופלים והן באיכות חייהם. 
במקרים רבים כיום ניתן להגיע לשליטה טובה 
וממושכת על המחלה המוחית ולהקל באופן 

משמעותי על המטופלים. 
סכצעד חשוב להכרה בחשיבות הנושא בטי
ספול בחולי סרטן, הוקמה לאחרונה בבית החו

לים איכילוב מרפאה ייעודית, לטיפול בגרורות 
מוחיות ורדיוכירורגיה. זו  מרפאה ראשונה 

סמסוגה בארץ, הכוללת צוות רב-תחומי )אונ
קולוג בכיר ומומחה לרדיותרפיה, וכן מומחה 
לנוירוכירורגיה ורדיוכירורגיה(, ובמסגרתה 
מבוצעת הערכה משולבת של המטופל, על פי 
הקריטריונים שתוארו מעלה, לצורך בחירת 

סהטיפול המיטבי. התקווה המוצעת היום לחו
לי סרטן הסובלים מגרורות מוחיות גרמה, ללא 

סספק, לשינוי בתחום והצפי הוא לשינויים נוס
פים בשנים הקרובות. 

ד”ר דרור לימון הוא אונקולוג בכיר ומומחה לרדיותרפיה, מנהל 
שירות קרינתי לגידולי מערכת העצבים. ד”ר עדו שטראוס 

הוא מומחה לנוירוכירורגיה ורדיוכירורגיה, מ”מ מנהל היחידה 
הנוירוכירורגית לנוירומודולציה וכאב עמיד

מח

תקוות חדשות למחלה ישנה
טיפול מתקדם בגרורות מוחיות | ד”ר דרור לימון וד”ר עדו שטראוס

מימין: ד"ר עדו שטראוס וד"ר דרור לימון | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

הכלים הנמצאים לרשותנו 
ת  ו ר ו ר ג ב ל  ו פ י לט ם  ו י ה
לעלייה  מביאים  מוחיות, 
מתמדת הן באורך החיים של 
המטופלים והן באיכות חייהם
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נשים

נשים ב  21,671 כיום  חיות  ישראל 
שאובחנו עם סרטן שד, ושהחלימו או 
שעדיין מתמודדות עם המחלה, כך  על 
פי הדיווח של האגודה למלחמה בסרטן, שפורסם 
בחודש אוקטובר 2017, לציון חודש המודעות 
לסרטן השד. מדובר בסרטן הנפוץ ביותר בקרב  

ונשים, ובשנים האחרונות חלו שינויים משמעו
תיים בגילויו ובטיפול בו.

קולטנים להורמונים 
ויש גידולים שגדילתם מזורזת על ידי הור

 ,)PR( או פרוגסטרון )ER( מונים כמו אסטרוגן
והתאים שלהם מכילים קולטנים להורמונים 
אלה. מטרת הטיפול בגידולים מסוג זה היא 

ולעכב את חלוקת התאים בגידול, על ידי הפ
חתת השפעת ההורמונים בגוף, למשל על ידי 
תרופות מעכבות ארומטאז או תרופות חוסמות 
קולטנים לאסטרוגן,  ובכך למנוע את הגעתם 
לתאים הסרטניים ולהשפיע על גדילתם ועל 

התרבותם.   
בשנים האחרונות התגלתה קבוצה חדשה 
של תרופות שמונעות את התחלקות התאים 
הסרטניים ולכן מונעות את התרבותם. קבוצת 
תרופות זו, הנקראת מעכבי CDK4/6, ניתנת 
בשילוב עם טיפולים הורמונליים ותיקים. שתי 
תרופות מקבוצה זו כבר אושרו על ידי הרשויות 

ולטיפול בגידולי שד גרורתיים עם קולטן הור
ומונלי: פלבוציקליב וריבוציקליב. תרופה שלי
ושית, אמבציקליב,   נמצאת כעת בניסויים קלי

ניים בשלב מתקדם. במחקרים נצפתה הארכת 
זמן משמעותית )עד תוספת של 10 חודשים( 

בהתקדמות המחלה, אך עדיין אין ממצאים 
המראים הארכת חיים. 

HER-2-קולטנים ל
HER-2 הוא חלבון הנמצא בכמויות שונות 
HER- בכל תאי השד. רמות גבוהות במיוחד של

2 עלולות לגרום לגדילה לא מבוקרת של תאים 
HER-2 חוו  ולהתפשטותם. נוגדנים כנגד הקולטן
וסמים את הגישה של החלבון לתאים, ובכך מונ

עים את השפעתו עליהם. נוגדנים מסוג זה, למשל 
טרסטוזומאב )הרצפטין( נמצאים בשימוש כבר 
שנים רבות ויש להם תועלת מרשימה בסרטן שד 
מוקדם וגרורתי. בשנים האחרונות הודגם שיפור 
משמעותי בטיפול בסרטן שד גרורתי ובהיעלמות 
גידולים מוקדמים מקומיים )לפני הניתוח(, כאשר 
 - HER-2-משלבים שני נוגדנים כנגד הקולטן ל
טרסטוזומאב ופרטוזומאב,  והשילוב מאושר בסל 
הבריאות. בטיפול המשלים, שניתן שנה לאחר 
הניתוח, שילוב זה הראה תועלת בהארכת הזמן 
לחזרת המחלה ותועלת מסוימת בהארכת חיים. 
עם זאת, שילוב זה עדיין לא אושר על ידי רשויות 

הבריאות לטיפול בהתוויה זו. 
בשנים האחרונות נרשמת עלייה בשילוב 

ושל טיפולים ממוקדים יחד עם הפחתת החשי
ופה לכימותרפיה. דוגמה מרתקת לכך היא הת

רופה TDM1, שהיא למעשה שילוב בין התרופה 
 HER-2 הכימותרפית אמטנסין לנוגדן לקולטני

וטרסטוזומאב. הנוגדן מוביל את התרופה הכי
ומותרפית ישירות לתאים הסרטניים, כך שהפ

גיעה בתאים שאינם סרטניים קטנה מאוד ולכן 
תופעות הלוואי מעטות. תרופה זו מאושרת 

לטיפול קו שני בסרטן שד גרורתי עם קולטנים 
 .HER-2-חיוביים ל

 תרופות לנשאיות 
BRCA-מוטציה ב

מוטציה בגן BRCA גורמת לנטייה מוגברת 
לחלות בסרטן שד ושחלה. המוטציה מונעת 
תיקון של פגמים בחומר התורשתי בתא )דנ”א( 
ולכן תאים הנושאים את המוטציה עלולים 
להתפתח לתאים סרטניים. נמצא שתרופות 
PARP, יעילות לטיו  נוגדות סרטן, מסוג מעכבי
ופול בחולות סרטן שד שהן נשאיות של המו

טציות בגן BRCA וכן בחולות שאינן נושאות 
אף אחד משלושת הסמנים שהוזכרו למעלה 
)triple negative breast cancer(. כמה מעכבי 
PARP נמצאים בפיתוח ובמחקר. לאחרונה דווח 

שטיפול בתרופה Linparza בחולות סרטן שד 
גרורתי )ללא סמן ל-)HER-2 שהן נשאיות של 
 - BRCA2 או BRCA1 מוטציות תורשתיות בגן
גרם להארכת הזמן לחזרת המחלה עד ל-7 
חודשים, לעומת 4.2 חודשים בחולות שקיבלו 

טיפול רגיל. 

טיפול אימונולוגי
וטיפול אימונולוגי )אימונותרפיה( הוא מש

פחה של תרופות שגורמות למערכת החיסון 
של הגוף לפעול נגד תאי הסרטן ולחסל אותם. 
בשנים האחרונות נחקרות במרץ רב תרופות 

ואימונולוגיות, שהראו יעילות רבה מאוד במלנו
מה ובחלק ממקרי סרטן ריאות. מחקרים הראו 
שכאשר התרופה האימונולוגית פמברוליזומאב 
ניתנת יחד עם טקסול עוד לפני הניתוח להסרת 
הגידול - ההשפעה שלהם על הגידול טובה יותר 

ומההשפעה של טקסול לבדו. כיום נערכים מח
וקרים רבים נוספים בתרופות אימונולוגיות בו

דדות, או בשילוב עם תרופות אחרות בכל שלבי 
סרטן השד. תרופות אלה עדיין לא אושרו לטיפול 

בסרטן שד מחוץ למחקרים.  

סיכום 
היכולת לזהות ולסווג את גידולי סרטן השד 
לתת-סוגים ספציפיים, בהתאם לסמן שלהם, 

ומאפשרת לבחור טוב יותר את הטיפול המ
תאים לחולה ובכך לשפר את סיכויי ההחלמה 

וההישרדות.  

חושפים שד
סרטן שד הוא הסרטן הנפוץ ביותר בקרב נשים. לסרטן השד 

יש "סמנים" )ביו-מרקרים( אופייניים, שמעידים על סוג 
הגידול וכך מסייעים לרופא המטפל להחליט מהו הטיפול 

המתאים ביותר | פרופ' תמר ספרא, מומחית לאונקולוגיה, מנהלת 
השירות האונקו-גינקולוגי, המערך האונקולוגי, איכילוב

ניתוח ייחודי ונדיר במחלקה לניתוחים גניקו-אונקולוגיים 
ואצל אשה אשר עברה כריתת רחם בשל דימומים, התגלה בבדיקה הפ

תולוגית לאחר הניתוח שיש לה גידול סרטני בצוואר הרחם. למעשה, 
הניתוח שעברה לא היה הניתוח המתאים והיא נזדקקה להמשך טיפול. 
והניתוח המתאים לטיפול בסרטן צוואר הרחם הוא כריתה רדיק

לית של הרחם, כלומר כריתה של רקמות סביב צוואר הרחם, כדי 
שיהיה מספיק מרחק מהגידול הסרטני ועל מנת למנוע את חזרתו 

של הגידול. 
לרוב, האפשרות היחידה, לאחר שהניתוח הנדרש לא בוצע, היא 
הקרנה של הרקמות שנותרו, כדי לחסל תאים סרטניים. לטיפול 

והקרינתי יש תופעות לוואי וסיבוכים עם פגיעה בנרתיק, בשלפו
חית השתן, במעיים ובשחלות. 

חלופה טיפולית נוספת היא ניתוח לסילוק הרקמות שנשארו, אך חלופה 
זו מהווה אתגר כירורגי בשל השינויים באנטומיה לאחר הניתוח הקודם 

והקירבה לשופכנים, לשלפוחית השתן ולרקטום. 
וכאן נכנס השימוש ברובוט דה-וינצ’י, אשר מאפשר גישה מדויקת לא

זור המנותח ומאפשר סילוק הרקמות שנשארו, מבלי לפגוע באיברים 

הבריאים בסביבה. ניתוח כזה בוצע במספר מועט 
מאוד של מחלקות גינקולוגיות בעולם, ובכללן גם 

בבית החולים איכילוב.
והדה-וינצ’י, פרי פיתוח אמריקאי, הינו כלי ניתו
וחי מקובל למקרים הקשים ביותר לביצוע כירו

רגי. למעשה הוא כלי עבודה שאינו פועל בצורה 
עצמאית אלא מופעל בידי המנתח בלבד.

ויתרונותיו מתבטאים בראייה תלת-ממדית בפ
נים הבטן של המנותח, כאשר על כלי העבודה 
שולט המנתח עם דרגות חופש גדולות יותר 

ומשל יד אנושית. היכולות המפרקיות של המי
כשור מאפשרות למנתח הגעה מדויקת יותר, 
ובזוויות הרצויות, אל אותם חללים נסתרים 
אשר בניתוח כירורגי מסורתי קשה מאוד עד 

בלתי אפשרי להגיע.
בנוסף לכך, המחשב של הדה-וינצ’י יודע לזהות 

וולבטל רעידות ותנועות בלתי-רצוניות. בני
תוחים מורכבים וארוכים, הנושא משמעותי 

וביותר ומתבטא בדיוק רב יותר של כריתה, צרי
בה, חיתוך או כל פעולה כירורגית אחרת. כיוון 
שמדובר במחשב המקשר בין ידי המנתח לבין 
המטופל, הרי שיש לו את יכולת הבחירה ביחסי 

והתנועות בין יד המנתח למיכשור בקצהו, ולמ
עשה כל תנועת יד של מנתח מתבטאת בשליש 
תנועה בלבד בין איברי המנותחת הכה חיוניים.

שילוב הטכנולוגיות המתקדמות במכשיר אחד 
ומאפשר למנתח שליטה מלאה והתמודדות מי

טבית עם סיטואציות וגילויים חדשים תוך כדי 
ניתוח.

פרופ’ דן גריסרו, מנהל היחידה לגינקולוגיה אונקולוגית, ביה”ח 
“ליס” ליולדות ונשים, המרכז הרפואי איכילוב תל-אביב

פרופ’ תמר ספרא | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

 פרופ' דן גריסרו והרובוט דה-ויצ'י  
צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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ושנים האחרונות אנחנו עדים להתקב
בת משמעותית  ולהתחדשות  ודמות 

חום הטיפולים כנגד סרטן מתקדם או 
גרורתי באופן כללי, וכנגד סרטן מערכת השתן 
במיוחד. טיפולים אלה אף נמצאו ביעילות גבוהה 

אצל מי שטופל בהם.
וסרטן מתקדם גרורתי של דרכי השתן מתא

פיין במהלך אגרסיבי, המתבטא בתוחלת חיים 
קצרה ביותר. לחולים אשר נכשלו בקו טיפול 

וראשון, המבוסס על ציספלטין, הטיפולים הכימו
תרפיים הבאים יהיו עם יעילות פחותה )כ-12% 

סיכוי לתגובה( ופרוגנוזה גרועה.

מה אומר המחקר?
במחקר בינלאומי גדול, רב-מרכזי, בשם 
KEYNOTE-045, שכלל 542 מטופלים מרחבי 
העולם, בוצעה השוואה בין התרופה קיטרודה 

ו)פמברוליזומאב( לבין הטיפול הכימותרפי המ
וקובל עבור חולי סרטן כיס השתן שאינם מגי

בים לטיפול הסטנדרטי של תרופות המכילות 
פלטינום.

התוצאות הראו כי בהשוואה לכימותרפיה 
הסטנדרטית, קיטרודה הדגימה הפחתה דרמטית 
30% בסיכוי לתמותה. בנוסף, שיעור התגוו  של
בה לקיטרודה היה גבוה כמעט פי 2 מהתגובה 
לכימותרפיה. יותר מ-1/3 מהמטופלים הגיעו 

ולהפוגה מלאה של המחלה. זאת בניגוד לתגו
בה לטיפול הכימותרפי, שברוב המקרים, על פי   
המחקר, נמשכה 4-5 חודשים, מטופלי קיטרודה 
הראו תגובה ארוכה וממושכת לטיפול, שנמשכה 

ברוב המקרים לכל אורך זמן המעקב.
ובנוסף ליעילותה, קיטרודה הדגימה פרו

פיל בטיחותי משופר, בהשוואה לכימותרפיה, 
עם שיעור נמוך הרבה יותר של תופעות הלוואי 
הקשות וכן שיפור משמעותי באיכות החיים של 

המטופלים.  
30 שנה, בהן לא נרשמה התקו  לאחר כמעט
ודמות משמעותית בטיפול בחולי סרטן כיס הש

תן הגרורתי, הצליחה קיטרודה לגרום לשיפור 
דרמטי בהישרדות של החולים ובאיכות החיים 
שלהם. הצלחת המחקר וחוזקן של התוצאות 

והביאו לשינוי הטיפול הסטנדרטי וההנחיות העו

למיות, והובילו לרישום התרופה עבור חולי סרטן 
כיס השתן ברשויות הרגולטוריות בעולם, ואף 

להכללת הטיפול בסל הבריאות של 2018.
ובנוסף, ועל סמך יעילות מירבית, נכללו למ
חלה בסל הבריאות 2018 גם התרופות הבאות:  

ניבולומב )אופדיבו - OPDIVO(, דורבלומב 
)ימפינצי - IMFINZI(, אטזוליזומב )טסנטריק - 

TECENTRIQ( נכלל לסל כבר לפני כשנה. 

ואך קבוצת החולים בעלת הפרוגנוזה הגרו
עה ביותר של סרטן דרכי השתן, כוללת חולים 
שאינם יכולים לקבל את הטיפול הסטנדרטי בקו 
ראשון - טיפול מבוסס ציספלטין, בשל רעילותו 
הגבוהה. מדובר בחולים מבוגרים, במצב תפקודי 

וירוד, בעלי תפקוד כלייתי לקוי, נוירופתיה פריפ
רית או עם ירידה ניכרת בשמיעה. 

האפשרויות הטיפוליות הקיימות לחולים 
אלה הן בעלות יעילות מוגבלת ביותר ורעילות 

וגבוהה, והישרדותן החציונית אינה עולה על חוד
שים ספורים: כ-6-9 חודשים עם כימותרפיה, ו-3 
חודשים עם טיפול תומך בלבד בחולים שאינם 
 FDA-יכולים לקבל כל טיפול כימי. מאז אישור ה
לשימוש של ציספלטין בשנת 1978 ועד מאי 
2016 - לא היו ברשותנו תרופות  המסוגלות לשו
נות את המהלך הקטלני של המחלה. בשנת 2017 
אושרו על ידי ה-FDA שתי תרופות אימונותרפיות 

וחדשות לשימוש בקבוצת חולים הנ"ל: אטזולי
זומב )טסנטריק - TECENTRIQ( פמברוליזומאב 

 .)KEYTRUDA - קיטרודה(

מה אומר המחקר?
מחקר IMVigor210 היה מחקר פאזה 2, חד-

זרועי, רב-מרכזי ובינלאומי. במחקר גויסו 123 
חולי סרטן דרכי השתן הגרורתי או הבלתי נתיח, 
שאינם יכולים לקבל טיפול מבוסס ציספלטין.  
אנליזה סטטיסטית בוצעה על 119 חולים, אשר 

וקיבלו לפחות מנה אחד של אטזוליזומב )טסנט
.)TECENTRIQ - ריק

 - )טסנטריק  זומב  לי אטזו ב-  הטיפול 
TECENTRIQ( מביא ליעילות חסרת תקדים בקו

בוצת חולים קשה זו. במחקר IMvigor 210 משך 
16 חודשים, ולאו -ההישרדות החציונית הגיע לכ

חר שנה 57% מהמטופלים נותרו בחיים. שיעור 
וזה עולה משמעותית על המושג עם משלב מבו

סס-קרבופלטין הנחשב לפוטנטי ביותר בחולים 
אלה )כ-35% לאחר שנה( ושיעור הישרדות זניח 

עם טיפול תומך.
 כ-9% השיגו היעלמות מוחלטת של הגידול 
)CR(, מה שלא מושג בכלל עם הטיפולים הכיו
23% מהמו -מותרפיים, תגובה נצפתה בעוד כ
PR(. בעוד שאצל 24% מהחולים הודו )טופלים 
גמה התייצבות מחלה )SD(, הרי שבחולים רבים 
הייתה הפוגה ארוכת-טווח והביאה להישרדות 
19.1 חודשים. אצל מחצית מהמו  חציונית של

טופלים הייתה תועלת קלינית מהטיפול ומשכי 
התגובה ארוכים ביותר – מעל שנה וחצי לעומת 

וחודשים בודדים, כשהמקבלים מגיבים לכימו
תרפיה. כאשר 70% מהמטופלים שהגיבו, עדיין 

בתגובה לאחר 17.2 חודשים. 
TECENTRIQ( פרוו  לאטזוליזומב )טסנטריק -
ופיל בטיחות טוב משמעותית מטיפולים כימותר
ופיים, עם מיעוט תופעות לוואי חמורות או הפ

סקות טיפול, מה שמהווה יתרון חשוב, במיוחד 
בקרב חולים מבוגרים וקשים אלה.

ותוצאות דומות מאוד הציג מחקר פא
KEYNOTE-052 לגבי תרופה פמבו  זה שנייה

רוליזומאב )קיטרודה - KEYTRUDA(. מחקר 
KEYNOTE-052 היה מחקר פאזה 2, חד-זרועי, 
370 חולי סרו  רב-מרכזי ובינלאומי. למחקר גויסו
וטן דרכי שתן גרורתי או בלתי נתיח, שאינם יכו

לים לקבל טיפול מבוסס ציספלטין.  
 27 חולים, המהווים 7.4% מכלל המטופו
לים, גויסו בישראל. כ-42% מהחולים היו בעלי 
תפקוד כללי ירוד, 29% מהמטופלים היו בני 80 
7% מהמטוו -ומעלה. בעקבות הטיפול הנ"ל, כ

פלים הדגימו הפוגה מלאה של מחלתם, שיעור 
29%, ושיו  התגובה הכולל בכל הקבוצה היה

עור השליטה במחלה ללא התקדמותה – 47%. 
עבור מרבית מהמגיבים משך התגובה היה מעל 

6 חודשים. 
יש לציין שהחולים במחקר זה, בעלי תפקוד 
ירוד ביותר, בני 65 ומעלה או בני 75 ומעלה, הראו 

ושיעור תגובה דומה לכלל המטופלים. שיעור תו
פעות הלוואי בדרגה חמורה )3 ומעלה( עמד רק 
ב- 19%. גם קבוצת המטופלים המבוגרת ביותר, 
עם המצב התפקודי הנמוך ביותר, הדגימה פרופיל 

בטיחותי כמעט זהה לכלל המטופלים.
ולסיכום, לשתי התרופות המוזכרות, יעי

לות יוצאת דופן באוכלוסיית חולי סרטן 
דרכי השתן שאינם מתאימים לקבלת טיפול 
קו ראשון מבוסס ציספלטין. שיעור התגובה 
הגבוה והתגובות הממושכות ביותר של מעל 
שנה וחצי, כמו גם השגת התייצבות מחלה 

וארוכת-טווח במטופלים רבים, היתרגמו למ
שך הישרדות חסר תקדים באוכלוסייה זו. 

וזאת לצד בטיחות וסבילות טובה שהינן בע
ולות חשיבות רבה באוכלוסייה הכוללת חו

לים מבוגרים הסובלים ממחלות רקע רבות 
וסטטוס תפקודי ירוד. 

שתי התרופות נרשמו בארצות הברית על ידי  
ה-FDA וכבר נכנסו להמלצות הטיפול בחולים 

.NCCN-אלה בהנחיות הקליניות של ה
ESMO האחו  בכנס האונקולוגי האירופאי
רון,  פורסם מחקר CHECKMATE 214. המחקר, 
פאזה 3, בוצע על 1,100 מטופלים חדשים של 
RCC גרורתי מרחבי העולם, כולל ביו  סרטן כליה

שראל. תוצאות המחקר הראו לראשונה ששילוב 
של שתי תרופות אימונותרפיות אופדיבוי וירבוי  
OPDIVO+YERVOY בקבוצת חולים עם פרוגו ((

נוזה בינונית או גרועה, משיגה תוצאות טובות 
יותר מהטיפול השגור כיום למטופלי סרטן כליה;  
42% הגיבו לקומבינציה האימונותרפית, לעומת 

והטיפול הביולוגי הסטנדרטי המקובל כיום - סו
27% תגובה בלבד. גם זמן להתו  ניטיניב, שמשיג
קדמות המחלה, האורך מ-8,4 חודשים ל- 11,6 

וחודשים, ותוחלת חיים חציונית )טרם הוסגה בק
בוצת הטיפול המשולב מול 26 חודשים בקבוצת 

חולים על סוניטיניב בלבד(.  
חשוב לציין גם הצלחה בהטמעת טיפולים 
LU 177 PSMA בחולי סרטן ערמוו  רדיואקטיביים
נית גרורתי מתקדם, לאחר כישלון קווי טיפולים 
המקובלים במחלה. שלושה מרכזים רפואיים 
)איכילוב, שיב"א ורמב"ם(, הצליחו לתת את 
הטיפול ל-33 מטופלים הראשוניים. תוצאות 
הטיפול פורסמו לפני זמן קצר בכנס אונקולוגי 
ארצי ה-ISCORT17. דווח כי נצפתה ירידה של 
PSA מעל 50% ב-1/3 מהמטופלים )32,2%(, 

אשר בדרך כלל הייתה מלווה בהפחתת הכאבים, 
הארכת חיים ושיפור באיכות החיים. הטיפול 

ועדיין אינו מכוסה על ידי סל הבריאות והוא במי
מון מלא של המטופל.   

אורולוגיה

 יש חדש 
תחת השתן

בתחום גידולי מערכת השתן יש הישגים מהותיים 
וחשובים אשר מאפשרים לחולים לחיות זמן ארוך יותר, 

באיכות חיים טובה יותר, זאת בהשוואה לעידן הטיפולים 
הכימותרפיים הישנים | ד"ר דוד סריד, רופא בכיר, אחראי על תחום 

גידול מערכת השתן, איכילוב

ד”ר דוד סריד | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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פתולוגיה

שאנשים שומעים את המילים “המכון כ
הראשונה  האסוציאציה  לפתולוגיה”, 
שעולה בראשם היא של נתיחות לאחר 
המוות, אולם למעשה מרבית הפתולוגים בארץ 
כלל לא עוסקים בפעילות זו. עבודתו העיקרית 
של הפתולוג היא איבחון של מחלות באמצעות 
בדיקה של רקמות המטופל. למעשה, כל פיסת 

־רקמה שניטלת ממטופל נשלחת לבדיקה פתולו
גית, בין אם מדובר בדגימות קטנות כמו בניקור 
שד, בדיקה אנדוסקופית או הסרת נגע עורי, ובין 

־אם מדובר בתכשיר רקמה גדול יותר שהוסר במ
סגרת ניתוח. 

במכון לפתולוגיה, בשלב הראשון, מתבצע 
תיאור של הרקמה, ובמקרה של תכשיר ניתוחי 

־גדול - נלקחות ממנו פיסות רקמה מאזורים הר
לבנטיים לאבחנה ולהחלטה הטיפולית. בהמשך 
מתבצע תהליך מורכב של שימור, קיבוע ועיבוד 

־הרקמה, וזאת כדי להכינה לבדיקה מיקרוסקו
־פית. חתך דק של הרקמה נצבע ונבחן תחת המי

קרוסקופ. תפקידו של הפתולוג הוא לקבוע מהי 
המחלה ברקמה, לדוגמה האם מדובר על תהליך 
דלקתי או גידולי? האם הגידול שפיר או ממאיר? 

־מה מאפייניו של הגידול? לעתים מספיקה בדי
קה מיקרוסקופית כדי להגיע לאבחנה הסופית. 

טכניקות
במקרים מורכבים יותר יש שיטות מתקדמות 

־אשר יכולות לסייע לפתולוג להגיע לאבחנה הנ

־כונה. השיטות העיקריות בהן משתמשים בעבו
דה היומיומית הינן אימונוהיסטוכימיה ובדיקות 

־מולקולריות. שתי הטכניקות יכולות לעזור בא
בחנה ולסייע באיתור הטיפול התרופתי המתאים 

ביותר, מה שנקרא רפואה מותאמת-אישית. 
בטכניקת האימונוהיסטוכימיה משתמשים 
בנוגדנים, אשר נקשרים לחלבונים ספציפיים 

־ויוצרים צבע שניתן לזיהוי בבדיקה המיקרו
סקופית. בזכות טכניקה זו ניתן לבדוק האם 
חלבון מסוים מתבטא ברקמה או לא. כאשר 
למטופל יש תהליך גידולי, שלא ברור מה טיבו 
או מה מקורו,  בדיקת אימונוהיסטוכימיה תוכל 

־לסייע משום שהיא מאפשרת לבדוק האם הגי
דול מבטא חלבונים האופייניים לרקמה אחת 
או לאחרת. מבחינת רפואה מותאמת-אישית 

־לסרטן, צביעה אימונוהיסטוכימית מזהה בי
־טוי יתר של חלבונים עבורם יש טיפול תרופ

תי. לדוגמה, בכרבע מהמקרים של סרטן השד 
ישנו ביטוי מוגבר של הקולטן HER-2, שניתן 
לזיהוי באימונוהיסטוכימיה, ומטופלות אלה 
מגיבות טוב לטיפול ביולוגי המכוון נגד קולטן 
זה. בנוסף, ניתן לבצע בדיקות מולקולריות על 

הרקמה. 
הבסיס של סרטן הוא רכישת שינויים גנטיים 

־)מוטציות( ברקמה. במכון לפתולוגיה ניתן לה
פיק DNA מהרקמה הגידולית ולבדוק האם יש 

־מוטציות אשר צפויות להשפיע על תגובה לטי
פול זה או אחר. בסרטן הריאה, לדוגמה, נוכחות 

 EGFR של מוטציה נקודתית בקולטן תאי בשם
מנבאת תגובה לטיפולים ביולוגיים המעכבים 
קולטן זה. מזה מספר שנים בדיקות אה ואחרות 
מכוסות במסגרת סל התרופות ומבוצעות באופן 
רוטיני לפני קבלת החלטה על טיפול תרופתי. 
ביסוס ההחלטות הטיפוליות על שינויים גנטיים 

־ברקמת הגידול, ולא רק על תכונות מיקרוסקו
פיות, מהווה שינוי תפיסה המאפשר טיפול אישי 

־וספציפי לכל גידול, בשונה מהגישה שהייתה בע
בר, לפיה טיפול אחד מתאים לכל הגידולים. עם 
השנים חלה התפתחות בטכנולוגיות הללו וכיום 
ניתן להציע בדיקה של פאנל גנטי, המאפשרת 
זיהוי של מספר שינויים גנטיים בעלי פוטנציאל 
להשפיע על בחירת הטיפול וכל זאת בבדיקה 

אחת.

זהירות סמנים
אחד התחומים החדשים והמרגשים באיבחון 

־ובניטור של גידולים הוא נושא הביופסיה הנו
זלית. כאשר תאי גידול מתים, התוכן שלהם, 
כולל ה-DNA עם המוטציות האופייניות, יוצא 
לזרם הדם. תופעה זו מאפשרת זיהוי של סמנים 
גידוליים בזרם הדם ובאמצעותם מעקב אחרי 

־מהלך המחלה, תגובה לטיפול תרופתי והתק
דמות. ברמת העיקרון, כאשר יש תגובה טובה 
לטיפול התרופתי - נראה ירידה ברמות הסמנים 
הגידוליים בדם; בעוד שחזרה של המחלה, או 

־התפתחות עמידות לטיפול התרופתי, ילוו בע

לייה ברמות הסמנים. 
־מחקרים קליניים שהתפרסמו לאחרונה הד

גימו שעלייה בסמנים בזרם הדם יכולה להקדים 
־במספר חודשים את הסימנים האחרים להתקד

מות המחלה )לדוגמה, בדיקות הדמיה( ולזהות 
זאת מוקדם יותר. החוזק העיקרי של שיטה זו 
הוא שניתן לבצעה באמצעות בדיקת דם פשוטה, 

־בשונה מהצורך בביופסיה רקמתית שהיא הר
בה יותר מורכבת וגם כרוכה בסיכונים רפואיים 

משמעותיים.
תחום מרתק נוסף שתופס תאוצה בארץ 
ובעולם הוא התחום של פתולוגיה דיגיטלית. 

־כיום האבחנה ניתנת על ידי בחינה מיקרוסקו
פית של סלייד רקמה. יש אפשרות לסרוק את 

־סלייד הרקמה ברזולוציה ובהגדלה גבוהה ולה
עבירו לפורמט דיגיטלי. את התמונה הדיגיטלית 
ניתן לבחון על מסך המחשב וכן ניתן להתייעץ 
לגבי האבחנה עם רופאים ממקומות מרוחקים 
וכל זאת בלחיצת כפתור, ללא צורך בשליחת 
הדגימה עצמה. פוטנציאל נוסף ומרתק יותר 
הוא השימוש בבינה מלאכותית ויכולות עיבוד 
תמונה, כדי לסייע בהליך האבחנתי. יש היום 
אלגוריתמים מתוחכמים המסוגלים לזהות 
תבניות בתוך התמונה. יישום של תוכנות אלו 
יוכל בעתיד לסייע לפתולוג באיבחון הרקמתי, 
לדוגמה על ידי כימות של תכונות רקמתיות או 
באמצעות הכוונה לאזורים חשודים, הדורשים 

התייחסות מעמיקה יותר.    

ד"ר דב הרשקוביץ | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב

בשירות החיים 
הפתולוגיה נועדה לאבחן מחלות באמצעות בדיקה של רקמות המטופל. טכניקות חדשניות, כמו ביופסיה נוזלית 
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המרכז ב רכש  האחרון  דצמבר  חודש 
והרפואי איכילוב פיתרון חדשני ומתק

דם של חברת פיליפס, שיאפשר מהפך 
בתחום הפתולוגיה הדיגיטלית: איבחון מדויק 
ובטיחותי, שיתוף מידע והתייעצויות עם צוותים 
קליניים מומחים מרחוק, ייעול ושיפור תהליכי 
עבודה, ובעתיד הלא רחוק גם חיבור לביג דאטה 
ואינטגרציה קרוס-פונקציונלית. על כל זה ועל 
המשמעויות עבור חולי סרטן, שוחחנו עם ד"ר 
דב הרשקוביץ, מנהל המכון לפתולוגיה במרכז 

הרפואי איכילוב.
ד”ר דב הרשקוביץ, מנהל המכון לפתולוגיה 
  Ph.D-ו .M.D במרכז הרפואי איכילוב )בוגר תואר
מהפקולטה לרפואה בטכניון, התמחה בפתולוגיה 

ובמרכז הרפואי רמב”ם(, בראיון מיוחד על יתרו
נותיה של הפתולוגיה הדיגיטלית.

מה ההבדל בין פתולוגיה דיגיטלית לבין שיטת 
העבודה בתחום הנהוגה היום?

200 השנים האחרונות תהליך העבוו  “במהלך
ודה העיקרי של הפתולוג כמעט ולא השתנה. כא

שר מגיע מטופל עם נגע כלשהו, נלקחת דגימה 
מהרקמה ונשלחת למעבדה לפתולוגיה. במעבדה 

עוברת הדגימה תהליך עיבוד המאפשר שימור 
ושלה למשך זמן ממושך, ולאחר מכן נחתכים מה
ודגימה חתכים דקים, המונחים על סליידים מז
וכוכית, נצבעים ונבחנים תחת המיקרוסקופ. בא

מצעות בחינה מיקרוסקופית של חתך הרקמה, 
על הפתולוג לקבוע האם מדובר בתהליך שפיר 
או סרטני. חלק מהתהליכים הללו ניתנים היום 

ולהחלפה בעזרת פיתרונות מהפכניים, דוגמת פי
תרון הפתולוגיה הדיגיטלית של חברת פיליפס, 
INTELISITE PATHOLOGY SOLUTION, אשר נרו

וכש לאחרונה עבור המכון לפתולוגיה של איכי
לוב. בעזרת טכנולוגיה זו נסרקת הדגימה על ידי  
סורקים מתקדמים ברזולוציה ובהגדלה גבוהה, 

ומה שמאפשר להמיר את הדגימה לפורמט די
גיטלי. בנוסף, הברקוד עם פרטי הדגימה נסרק 
באופן אוטומטי, וכך הדגימה משויכת באופן 
ישיר לתיק הנבדק. העלאת הפורמט הדיגיטלי 

ולענן מאפשרת צפייה על ידי הגורמים המטפ
לים השונים, כמו גם שליחה וירטואלית לגורמים 

ומייעצים מחוץ לכותלי בית החולים. מבין המ
ערכות של הפתולוגיה הדיגיטלית הקיימות כיום 
בשוק, רק זו של חברת פיליפס היא בעלת אישור 
 )FDA( של מינהל המזון והתרופות האמריקאי
לביצוע איבחון ראשוני על רקמות בפתולוגיה, 

ולכן בחרנו במערכת זו”, מסביר ד”ר הרשקוביץ.
־מה הם היתרונות העיקריים של מערכת הפתולו

גיה הדיגיטלית?
“אני רואה מספר יתרונות מאוד משמעותיים 
- עבור הצוות הקליני וגם עבור המטופלים. כיום, 
חלק מהתהליכים שעוברים על הרקמה משלב 
הגעתה למכון לפתולוגיה ועד למתן התשובה 

וכוללים זיהוי בעין של מספר הדגימה, דבר שכ
רוך בסיכון מסוים לטעות ולהחלפה בין דגימות. 

ועבודה עם מערכת אוטומטית, המזהה את הבר

קוד של הדגימה ומשייכת אותה למטופל הנכון, 
מצמצמת מאוד את הסיכון הזה. בנוסף, השיוך 
האוטומטי לרופא המטפל חוסך זמן יקר שדרוש 

והיום לסידור הדגימות, ובכך מאפשר קיצור הז
מן למתן תשובה למטופל. יתרון משמעותי נוסף,  
הוא האפשרות להתייעצות וירטואלית בין חברי 
הצוות ועם גורמים חיצוניים. לאחר הסריקה, 
התמונות של הדגימה יושבות באופן וירטואלי 
על שרתי מחשבים וכך אפשר להתייעץ מרחוק 
עם קולגות נוספים, שאינם יושבים בהכרח בבית 
החולים, ואפילו עם מומחים מעבר לים. כל זאת 

ויכול להתבצע ללא צורך במשלוח סליידים מז
כוכית עם הרקמה עצמה, מהלך שכרוך פעמים 

ורבות בעיכוב משמעותי במתן תשובה. לעי
ותים מתעורר צורך דחוף במהלך ניתוחים לב

צע בדיקה פתולוגית מהירה )חתך קפוא( אשר 
תוצאותיה עשויות להשפיע על מהלך הניתוח. 
מערכת פתולוגיה דיגיטלית מאפשרת לבצע 

והתייעצות זו באופן מהיר ובזמן אמת גם עם גו

רמים מחוץ לבית החולים, וכך לשפר את הדיוק 
במענה האבחנתי במצבים אלו”. 

מה מחכה לנו עוד בעתיד בתחום הפתולוגיה 
הדיגיטלית?

“הפוטנציאל העתידי של תחום הפתולוגיה 
הדיגיטלית הוא גדול מאוד. כבר היום קיימים 
כלים המאפשרים לבצע אנליזה כמותית בעזרת 
המחשב, באופן מדויק יותר מאשר אומדן לפי 

והעין. התקדמות יכולת הסריקה של הדגימות בר
וזולוציה גבוהה, לצד היכולות הטכנולוגיות הג

בוהות שקיימות במדינת ישראל בתחומי עיבוד 
תמונה, ביג דאטה, ובינה מלאכותית- מייצרות  
הזדמנות לקפיצת מדרגה במיצוי המידע המופק 
מהדגימות הפתולוגיות. העברת הדגימות הללו 
למדיה דיגיטלית, באמצעות המיכשור המתקדם 

ושפותח על ידי פיליפס, ויצירת ארכיון דיגיט
לי עשיר ומגוון במכון לפתולוגיה, יוכלו לשמש 
בסיס לפיתוח יכולות עיבוד ואנליזה ממוחשבת 
 computat ional ( ות  לוגי פתו דגימות  של 
pathology(. יכולות אלה יאפשרו הורדת עומס 

מהפתולוג ושילוב של פיענוח וניתוח ממוחשב 
בתהליכי האיבחון. לאור ההזדמנות הזו, מוקמת 
בימים אלה חברת סטרטאפ ייעודית, המתבססת 
מצד אחד על הדגימות הדיגיטליות ועל הידע 
המקצועי של הפתולוגים של המכון, ומצד שני 

ועל אנשי טכנולוגיית עיבוד תמונה ובינה מלא
וכותית המגויסים על ידי חברת מידה ונצ’רס. בנו

סף לרכיב עיבוד התמונה, המערכות של פיליפס 
ומאפשרות איסוף וניתוח של מאגרי נתונים גדו

לים בתחומים נוספים של הרפואה, כגון נתונים 
קליניים ומידע גנטי. עם פיתוח ושיפור טכניקות 
המבוססות על בינה מלאכותית, המערכת תוכל 
להציע לצוות המטפל עזרים גם בצד האיבחון 

וגם בצד ההחלטה הטיפולית”.

מערכת אוטומטית המזהה ברקוד של דגימה שנלקחה מרקמת גידול,  שיוכה לרופא המטפל ולמטופל, מצמצמת מאוד 
סיכוי לטעויות וחוסכת בזמן האיבחון. אלה חלק מיתרונותיה של הפתולוגיה הדיגיטלית, אשר נרכשה לאחרונה בבית 

החולים איכילוב. ראיון עם ד"ר דב הרשקוביץ, מנהל המכון לפתולוגיה | ענת יפה
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טיפולים

דוע צריכים רפואה מותאמת-אישית?מ
“בשנים האחרונות גילינו שהסרטן 
הוא לא מחלה אחת: קיימת רבגוניות 

רלא רק בקבוצת סרטן אלא אפילו אצל אותו חו
לה. גם במקרים בהם נמצא סרטן באותו איבר, 
קיימים תת-סוגי מחלות, אשר מתנהגות אחרת. 
סרטן השחלה, למשל, הינו סרטן מאוד דינמי 

רומשתנה, לפיכך, הגידול היום הוא לא כמו הגי
רדול מחר, הגידול לפני טיפול הוא לא כמו אח

רי הטיפול, וגם הגרורה משתנה. עד לאחרונה, 
מרבית הטיפולים במחלות הסרטן השונות היו 
טיפולים סטטיסטיים, עקב כך, חלק מהמטופלים 
הגיבו טוב יותר ואחרים הגיבו פחות טוב. ומכאן, 
נשאלת השאלה - איך מפענחים את המורכבות 
והרבגוניות של מחלות הסרטן ומעניקים טיפול 
טוב ומתאים יותר ונמנעים מטיפולים מיותרים? 
למשל, בקרב חולות סרטן שד לאחר ניתוח, אשר 
הומלץ להן גם טיפול כימותרפי, שבדיעבד נמצא 
כמיותר ולא נחוץ. זו בדיוק מטרתה של הרפואה 
המותאמת-אישית בתחום האונקולוגיה”, מסביר 
פרופ’ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי במרכז 

הרפואי תל אביב.
אם כך, מה מציעה הרפואה המותאמת-אישית 

במקרה כזה לחולות בסרטן השד?
“כיום יש בדיקות מולקולריות לסרטן שד 

רלאחר ניתוח. רקמה מהגידול שהוסר נשלחת לב
דיקה מולקולרית, באמצעותה ניתן לדעת הרבה 
יותר טוב )אך לא ב-100%( האם יש טעם לתת 
טיפול כימותרפי לאותה מטופלת. הודות לבדיקה 
המולקולרית אנחנו לא רק בודקים את החולה 

רוהגידול, אלא נכנסים לסוגיות מולקולריות מו
רכבות. באיכילוב גילינו מוטציה שמופיעה אצל 
חולות סרטן שד שעברו טיפולים הורמונליים. 

רגילינו שהמוטציה גורמת עמידות לטיפולים הור
מונליים. הגילוי הזה הביא לכך שחברות תרופות 

מפתחות תרופות נגד המוטציה. יש כיום ארבע  
רבדיקות מולקולריות שונות, שבודקות את הפרו
רפיל המולקולרי בצורה שונה, גם בגידולים אח

רים ולא רק בסרטן שד”.
תוכל לתת דוגמאות נוספות?

“סרטן ריאות גרורתי היה עד לפני שנים 
ראחדות סרטן קשה עם תמותה גבוהה. היום אנ

חנו יודעים שאין סרטן ריאה אחד אלא הרבה 
תת-קבוצות, אוסף של מחלות שונות. לחלקן 

ריש לנו טיפולים טובים, בזכות הרפואה המותא
רמת-אישית. גם כאן לוקחים את הגידול מהמ
רטופל הספציפי ועושים עליו מגוון בדיקות המ

נבאות מהו הטיפול המתאים ביותר לגידול זה,  
רשיהיה גם הרבה יותר קל לאותו מטופל. לדוג

מה, אצל כשליש מחולי סרטן הריאה מתפתח 
חלבון אותו אנחנו יודעים לזהות באמצעות 
PD-L1 להתאמה לטיפולים אימונותרר  בדיקת
פיים. אימונותרפיה היא שיטת טיפול חדשנית 

רופורצת דרך, בה מגייסים את המערכת החי
סונית של החולה להשמדת התאים הסרטניים. 
מדובר בטיפול ממוקד, שמזהה ותוקף בעיקר 

ראת התאים הסרטניים, וכך מעכב את התפש
טות המחלה וגורם פחות נזק לתאים בריאים, 
יחסית לאלטרנטיבות טיפוליות אחרות. על 

רבסיס מחקרים מדעיים נרחבים, ידוע כי בח
לק מהמקרים הצלחת הטיפול תלויה בנוכחות 
החלבון PD-L1. הבדיקה המזהה את נוכחות 
החלבון מבוצעת היום במעבדה האימונותרפית 

רבמכון הפתולוגי במרכז הרפואי תל אביב. בדי
קה זו היא בין הבדיקות היחידות שניתן לסמוך 
על מהימנותן לצורך קבלת החלטה על טיפול 
בתרופות אימונותרפיות, והיא זו שמאפשרת גם 

ראת ההתאמה האישית. במקרים של סרטן ער
מונית גרורתי, מציעה הרפואה האישית טיפולי 
רדיו פרמקולוגיה, טיפול אשר שולח איזוטופ 

רדיואקטיבי ישירות לתאי סרטן הערמונית. 
מדובר בטיפול יעיל עם מעט תופעות לוואי”.

־מה מציעה הרפואה האישית כשהגידול משת
נה, או כשמתפתחת עמידות של הגידול במהלך 

הטיפול?
“מצבים כאלה מחייבים שוב בדיקות אשר 

ריודעות לספר מה קורה אצל מטופל מסוים בנ
קודת זמן מסוימת ומשתנה. הגידול של היום הוא 

רלא הגידול של מחר, והודות לרפואה המותא
מת-אישית, אנחנו מתקדמים בשנים האחרונות 
ויכולים להאריך חיים. הבדיקות מתבצעות על 
ידי ביופסיה או על ידי בדיקת דם המכונה גם 
ביופסיה נוזלית Liquid Biopsy. באמצעות בדיקת 
דם ניתן להגיע לאותו DNA של הגידול ולחפש 

ראת אותן מוטציות. כיום אנחנו משלבים את המ
עבדה עם הקליניקה ומביאים לפיתוח מהיר יותר 

רשל תרופות ואסטרטגיות טיפוליות. תחום הר
פואה המותאמת-אישית הינו תחום צעיר, דינמי 
ומתפתח במהירות, ויחד עם זאת, גם כיום, נכון 
2018, עדיין אין לנו מענה טיפור  לתחילת שנת

לי לרבות מהמוטציות שאנו מגלים. סביר להניח 
שבשנים הקרובות יימצא גם להן מענה”.

לדברי פרופ’ וולף, אחד הדברים החשובים 
בטיפול האונקולוגי  האישי כיום אמון בכך שכל 
החלטה לגבי כל חולה, צריכה להתקבל על ידי 
צוות רב משתתפים – אונקולוגים, כירורגים, 
מומחים בהדמיה ופתולוגים. כולם דנים באופן 

ראישי על כל חולה, ו"תופרים" לו את חליפת הטי
פול שמתאימה במיוחד עבורו. בשנת 2016 נערכו 
מעל 4,500 דיונים כאלה על חולים אונקולוגיים 

באיכילוב.  
מה הם הכלים לרפואה מותאמת-אישית טובה 

ויעילה ביותר?
• בדיקה פתולוגית אמינה, מפורטת ומדויקת, 

המעניקה הסבר על מאפייני הגידול.

• בדיקות הדמיה מתוחכמות, שעוזרות לדעת 
איך הגידול מתנהג ומה הוא מבטא.

• בדיקות מולקולריות חדשות, דוגמת בדיקת 
PD-L1, להתאמה לטיפולים אימונותרפיים.

• בדיקות הבוחנות את הפרופיל הגנומי. "יש 
מספר בדיקות כאלה בשוק, ולמרכז הרפואי 
Roche, המר  תל אביב שת”פ ייחודי עם חברת
Foundation One - בדיר  שווקת את בדיקת
קה גנטית הבודקת את ההתאמה של הגידול 
למגוון טיפולים ותרופות שיעכבו את גדילתו. 

רהבדיקה מספקת כיום את המידע האמין, המ
קיף והמדויק ביותר על הפרופיל הגנומי של 
תאי הסרטן. מדובר בבדיקה חדשנית, אשר 
במהלכה נסרקים ביסודיות מספר רב של גנים 
מרקמה שנלקחה בביופסיה או בניתוח, מתוך 

רתאי הגידול הסרטני. המידע המתקבל מהב
דיקה מתייחס לשינויים שהתרחשו בגנים 
  Foundation One.וגורמים לגידול להתפשט
יודעת לזהות מגוון סוגי שינויים הקיימים 
 ,DNA-במכלול הגנים הרלוונטיים: שברים ב
 .DNA הכפלות ומחיקת ו/או הכנסת מקטעי
הבדיקה מספקת מידע אמין, מקיף ומדויק 
ביותר של הפרופיל הגנומי של תאי הסרטן, 

רותוצאותיה מסייעות בהתאמת הטיפול ובשי
 Foundation לוב במחקרים קליניים. לבדיקת
One ניסיון עשיר בדיווח תוצאות עבור מעל 

160,000 נבדקים, מה שיוצר את מאגר המיר
דע הגדול ביותר בתחום. מאגר זה מאפשר 
גישה לכל המידע הרפואי, עוזר בהחלטות 

רלגבי החולים והתייעצות עם רופאים-עמי
תים מהמרכזים המובילים בעולם, לצורך 
שיתוף הניסיון המצטבר בטיפול המותאם 

רלפרופיל הגנומי הספציפי של המטופל. לצו
ררך הבדיקה נשלחת רקמת ביופסיה מה

 גידול או שנלקחת בדיקת דם מהמטופל”. 

רפואה מותאמת-אישית היא רפואה שמתאימה את בחירת הטיפול לכל מטופל, על בסיס המידע המתקבל מהפרופיל 
הגנטי שלו. המרכז הרפואי תל אביב )איכילוב( עומד כיום בחזית הטיפול המותאם-אישית לחולי סרטן. ראיון מיוחד עם 

פרופ’ עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי | ענת יפה

 רפואה אונקולוגית 
מותאמת-אישית, וחשיבותה 

צוות אשפוז יום אונקולוגי | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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פעילות האגודה למלחמה בסרטן מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו.

שירות מידע מקצועי ומהימן בכל הקשור למחלת הסרטן
רק בטלמידע® של האגודה למלחמה בסרטן

 www.cancer.org.il •1-800-599-995 • טלמידע® • ללא תשלום
האגודה למלחמה בסרטן - לחיים בריאים

אנחנו נעזור לך לא לטבוע במבול המידע ונעשה לך סדר עם מידע אמין
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כאב

רפואת הכאב היא תחום הצובר תאוצה ר
ברפואה המערבית. ברפואה המודרנית 

רמוכרות תרופות ופרוצדורות רבות שמכ
וונות להקלה על הכאב. למרות זאת, ההתקדמות 
בתחום עדיין לא מקיפה את כל המתמודדים עם 
הכאב.  חולים עם מחלות קשות עדיין סובלים 
החיים  ואיכות  למחלתם  מכאב שקשור  מאוד 

רשלהם נפגעת כתוצאה מכך. בבית החולים איכי
לוב הבינו כי על רפואת הכאב להתאים לצורכי 
חולים מורכבים, בראשם המתמודדים עם מחלת 
הסרטן, הטיפול בכאב מהווה בחולים אלו מרכיב 
משמעותי בתוך תהליך הטיפול הכולל במחלה. 
רב- במרפאה  באיכילוב,  מציעים  המענה  את 

מקצועית של שלושה רופאים מומחים מתחומים 
שונים, המתכנסים יחד כדי לחפש מענה גם לכאב 

עמיד לטיפול שגרתי שמלווה חולי סרטן רבים.

מזור לכאב
ברפואה  מומחית  כולל  הכאב  משולש 
פליאטיבית, מומחה ברפואת כאב, ומומחה 
בנוירוכירורגיה תפקודית. לצדם נמצאת מיכל ארד 
- אחות פליאטיבית ותיקה, האחראית על השירות 
ומטפלת בחולים רבים, גם למשכי זמן ארוכים 
במיוחד. במסגרת המרפאה הרב-תחומית פורשים 

רהרופאים בפני מטופליהם קשת רחבה של אופ
ציות, המאפשרות להתמודד  עם הכאב ולשפר 
את איכות החיים. מהלך זה יכול להיות מפתיע אך 

רגם בבחינת “אוויר לנשימה”, כשמדובר בהתמו
דדות עם מחלה ממושכת. ד”ר רתם תלם, מומחית 

רברפואה פנימית ובגריאטריה שהתמחתה בטי
פול פליאטיבי בבית הספר לרפואה של הארוורד 
בבוסטון, מספרת: “כראש השירות הפליאטיבי, 

התומך באנשים המתמודדים עם מחלות מסכנות 
חיים, אנחנו מציעים מענה שמשפר את איכות 
החיים של המטופל בכל שלבי המחלה. במסגרת 
השירות אנחנו מתמודדים עם מקרים מורכבים 
רבים, ונעזרים בתהליך בשירותי פסיכולוג, עובדת 
סוציאלית ורפואה משלימה. חשוב לנו להתייחס 

רלתמונת המצב המלאה, כולל היבטים נוספים בה
רתמודדות עם המחלה, כמו פגיעה בתיאבון, בשי

נה, בנשימה ובמצוקה רגשית”. 
מדוע יש צורך במסלול מיוחד למתמודדים עם 

מחלת הסרטן?
ר“מטבע הדברים, הטיפול בכאב הוא חלק מש

מעותי מהטיפול הכוללני בחולים. כשני שליש 
מהחולים מדווחים על כאב בעוצמה בינונית-רבה, 
שמשמעותו פגיעה תפקודית ויומיומית. הכאב 
נגרם בגלל חדירת תאי גידול לרקמות הגוף, לחץ 
על העצבים, או נזק שנגרם בגלל הטיפול בסרטן. 
כך למשל, אנו יכולים לפגוש מקרים בהם בגלל 
שהטיפול הכימותרפי היה רעיל לתאי העצב, הם 
החלו לשדר כאב. מצד שני, קיימים גם מקרים 

רבהם ההתמודדות עם הגידול הסרטני עלולה לג
רום לפגיעה ישירה בעצבים, מהלך המעצים את 
הכאב. מנגנונים אלו, כמו הגידול שפולש ופוגע 

רברקמות גוף שונות או טיפולי כימותרפיה, קרי
נה וניתוחים, מלווים לא פעם גם במצוקה רגשית 
ועלולים להוביל למצבים נפשיים מורכבים. בעת 
הטיפול אנו נתקלים במקרים רבים של חולים 

ראונקולוגיים שאינם מגיעים להקלה מספקת מה
טיפול המקובל בכאב. במצב מסוג זה הכאב עלול 

רלהשפיע לרעה על יכולתו של החולה לעמוד בטי
רפול האונקולוגי המיועד לו ואף להשפיע על בחי

רותיו הטיפוליות”, מדגישה ד”ר תלם. 

, מומחה בפנימית וברר גד”ר אורי הוכבר
רפואת כאב, שהשתלם בטיפול בכאב אונקולו

גי  באוניברסיטת מקגיל במונטריאול, מסביר כי 
הכאב הוא לא רק סימפטום אלא חלק אינטגרלי 

מאיכות חייו של המטופל. 
“הרצון שלנו הוא להתמודד עם הכאב ללא 
פגיעה בטיפולים המתוכננים למטופל. אנו 

ריודעים שכאב מביא לפגיעה בכל היבטי התפ
רקוד של המטופל: החל מהיענות לטיפול ותפ

קוד אישי-זוגי-משפחתי, ועד להחלמת הפצע 
והתאוששות מניתוח. בהתאם לכך, גם הטיפול 
בכאב הוא חלק משמעותי וצריך להיות בלתי 

רנפרד מהטיפול בחולה, כאשר הצורך להתמ
קד בו גובר סביב סיבוכים וקשיים שמתעוררים 

רבתהליך הטיפולי. שיכוך כאב יעיל מתחיל בא
רבחנת מקור הכאב וגורמיו השונים, כאשר הר

קע התרבותי, החברתי והרוחני של המטופל הם 
בעלי משקל רב. ההתערבויות שעומדות לרשות 
החולים הן מגוונות ואפשר להגדיר אותן גם 
כ’התערבויות רכות’, כמו פנייה לסיוע פסיכולוגי 

ראו פיזיותרפיה, אפשרות למתן טיפולים תרופ
תיים או התערבויות פולשניות יותר, כמו חסמים 
עצביים ותרופות נוגדות כאב הניתנות במישרין 

רלחוט השדרה. המטרה היא להבין קודם מהמטו
פל מהו מקור הכאב, ואז לשקול מערכת שלמה 
של תרופות או פעולות זעיר-פולשניות, שייקלו 
על הכאב וייטיבו באופן משמעותי את רמת 
התפקוד. חולים רבים, בעיקר אלה שנמצאים 
בשלבי מחלה מתקדמים, עלולים שלא להגיב 
לטיפול התרופתי ולכן חשוב לתת גם להם מענה, 

רשיאפשר להתמודד עם הופעה של כאב עז ובל
תי נשלט. לשם כך אנחנו מציעים מענה מורכב 

יותר בשירות, הדורש מעורבות של מספר אנשי 
מקצוע”. 

זעיר-פולשני
ראת הצלע השלישית של המשולש המט

פל בכאב מייצג ד”ר עדו שטראוס - מומחה 
לנוירוכירורגיה ומנהל היחידה לנוירומודולציה 
וכאב עמיד במערך הנוירוכירורגי. “בעבר,  
נוירוכירורגים טיפלו בכאב באמצעות ניתוחים 

רבמערכת העצבים. אולם בעשרות השנים האחרו
רנות, עם כניסת התרופות המתקדמות, עבר הטי
רפול בכאב להיות בעיקרו טיפול פרמקולוגי. מה

לך זה נחווה כשיפור למרבית החולים, אך בשנים 
רהאחרונות אנו שמים לב כי בזכות השיפור בטיפו

לים האונקולוגיים חלה גם עלייה בתוחלת החיים. 
רבאופן מקביל גם רמת המורכבות של החולים עו

לה ובמקרים מסוימים אנו מגיעים למיצוי הטיפול 
5% מהחור -התרופתי לכאב. אנו מנסים לעזור ל
לים, שמתמודדים עם מחלה מתקדמת וסובלים 
מכאבים קשים. יש מצבים בהם לא ניתן לרפא את 
הגורם לכאב, כמו על רקע של גידול עמוק היושב 
על עצבים. בחולים אלה ניתן לנסות לנתק את 
מסלול הכאב המוליך את התחושה למוח, ובכך 
למנוע את הסבל. ניתוחים זעיר-פולשניים אלה, 
המתבצעים במסגרת המחלקה הנוירוכירורגית, 

רנגישים היום בזכות ההתקדמות הטכנולוגית והמ
דעית האדירה בתחום. כיום אנו יכולים לבצע 
פעולות עדינות, זעיר-פולשניות, שמנתקות את 
מסלולי הכאב במערכת העצבים בצורה יעילה 

ובטוחה הרבה יותר”. 
בכאב  ל  הטיפו של  דו  יחו י ו ותו  מרכזי

רבאיכילוב, טמון בעבודת צוות רב-מקצועית שמ
רבצעת הערכה זהירה וקפדנית של חולים אונקו

לוגיים, להם לא נמצא מענה הולם לכאב. ד”ר 
תלם, מיכל ארד, ד”ר הוכברג וד”ר שטראוס - 
רואים חולים במשותף. חולים המאושפזים בבית 
החולים, וגם חולים המבקרים במרפאה. במפגש 
ולאחריו הם מבצעים הערכה קפדנית של מצב 

רהמחלה והופעת הכאבים. הם  מתייחסים לטי
רפולים אליהם נחשפו בעבר וביחד עם המטופ

לים, משפחותיהם והרופאים המטפלים, קובעים 
את המטרות הטיפוליות. תוכנית זו מתייחסת גם 

רלתוכנית הטיפולית והמחקרית שמוצעת ומתבצ
עת בשיתוף מלא עם האונקולוג המטפל. “אנחנו 
מטפלים בחולים הקשים ביותר, ומחזקת אותנו 
הידיעה שאנחנו יכולים להעניק תקווה לאנשים 
גם לאחר כישלון של טיפולים אחרים. אנו עדים 
כאן להצלחות משמעותיות, בעיקר במקרים של 
חולים מורכבים הזקוקים להתאמה, ומקווים 

רלבנות מרכז הפניה ארצי, שיאפשר ליותר מטו
פלים להיעזר במה שיש לרפואת הכאב להציע”, 

מסכם ד”ר שטראוס.

פרטים נוספים במענה של מרפאת פליאציה נוירוכירורגית 
 לחולים אונקולוגים: 03-6974949, 

rivir@tlvmc.gov.il :דוא"ל

כשהכאב הופך לחלק משיגרת היום, חשוב לשלב את אותותיו גם במסלול האונקולוגי. באיכילוב מציעים מענה משולב, המובל על ידי 
שלושה מומחים לרפואת כאב, המתמחים בטיפול בכאב עמיד בחולי סרטן. יחד הם מתאימים פיתרונות לא שיגרתיים, המאפשרים גם 

לחולים מורכבים ורגישים יותר לחזור לתפקוד וליהנות מאיכות חיים טובה יותר – גם בשלבי המחלה המתקדמים | שרון דובקין

נותנים פייט לכאב 

ד"ר עדו שטראוס, ד"ר רתם תלם וד"ר אורי הוכברג | צילום: ליאור צור, דוברות איכילוב
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ויקמיה – מיוונית – דם לבן )על שום ל
ריבוי התאים הלבנים בדם שנותנים לו 
מראה אופייני( היא מחלה שבה מצויים 

לתאי דם לבנים שאינם בשלים. תאים אלה נק
ראים בלסטים וכאשר הם מתרבים בצורה שאינה 
ניתן לייצר תאי דם  מבוקרת במח העצם, לא 
תקינים. בשל חוסר בשלות התאים שנוצרים, יש 
הפרעה תפקודית בתאי הדם הלבנים ולפיכך יש 
נטיה מוגברת למחלות זיהומיות. יתר על כן, מח 
העצם אינו מייצר מספיק תאים אדומים וטסיות 

לדם ובכך נגרמות אנמיה, דימומים והפרעות במ
ערכת הקרישה. כיום טרם אובחנו גורמי סיכון 
ספציפיים שעלולים לגרום למחלה, אך קיימת 
ולרעלנים אחרים  כי חשיפה לקרינה  השערה 

לבמהלך החיים עשויה לגרום לשינויים )מוט
ציות( בחומר הגנטי בתאים )DNA(, ואלו עלולים 

להוביל ללויקמיה.

AML -ל  ALL בין
אנו מבדילים בין לויקמיות חריפות לבין 
לויקמיות כרוניות. לויקמיה חריפה כוללת 
ללויקמיה מיאלואידית חריפה )AML(, מחלה 

להאופיינית לאנשים מבוגרים ונדירה יותר בגי
לאים צעירים, ולויקמיה לימפוציטית חריפה 
)ALL(, מחלה המופיעה בשכיחות מוגברת בילל

דים אולם גם באנשים מבוגרים. 
ALL היא מחלה נדירה יחסית, ושכיחותה 

100 אלף איש. ההערל -בעולם עומדת על אחד ל
לכה היא כי בישראל מאובחנים מספר עשרות חו

לים חדשים מדי שנה, המחלה שכיחה יותר בקרב 
ילדים ולמעשה מהווה את הממאירות השכיחה 
ביותר בקרב ילדים. לעומת זאת, בקרב מבוגרים, 
ALL הינה מחלה נדירה ומהווה רק 10% מכלל 

הלויקמיות המופיעות במבוגרים. ALL מתאפיינת 
לבמהלך מחלה סוער ומהיר. חשוב להדגיש כי מה

לך המחלה והטיפול בה שונה במבוגרים לעומת 
ילדים. כך, בעוד שבקרב ילדים הסיכוי לריפוי 
80%, במבוגרים הסיכוי לריל -המחלה עומד על כ

פוי המחלה או להשגת הפוגה ארוכת שנים נמוך 
משמעותית, ועומד כיום על עד 40%.

הטיפולים
הטיפול הסטנדרטי כיום בחולי ALL כולל 

למספר משלבים של תרופות כימותרפיות, במי
לנונים גבוהים. טיפול זה הוכח כיעיל בקרב יל

דים הסובלים מהמחלה, ורובם מצליחים להגיע 
לריפוי בסיום הטיפול. בקרב מבוגרים הסובלים 
מהמחלה, הטיפול הנהוג הינו מתן כימותרפיה 
ולאחריה השתלת מח עצם מתורם. כדי לאמוד 

לאת הצלחת הטיפול, אנו משתמשים בשיטת מע
 MEASURABLE RESIDUAL קב מיוחדת הקרויה
MRD( DISEASE( אשר מאפשרת מעקב אחר 

שרידי מחלה, אשר אינם מתגלים בבדיקה תחת 
מיקרוסקופ או באיפיון של סמנים בבדיקת מח 
עצם. שיטה זו מאפשרת טיוב הטיפול והפניית 
קבוצת חולים מסויימת, ולא את כלל החולים, 

לביצוע השתלת מח עצם מתורם. 
לבעשור האחרון פותחו מספר אפשרויות טי

פול חדשות המפעילות את מערכת החיסון של 
החולים ומגבירות את פעילותה באופן ספציפי 
כנגד תאי הלויקמיה )אימונותרפיה(. באמצעות 
שיטות אלה מייצרים נוגדן לאחד מהחלבונים 

להמבוטאים על ידי תאי הלויקמיה. דוגמאות לנו
גדנים ומעכבים "פשוטים" הם נוגדן כנגד תאים 
לויקמים המבטאים את הסמן CD20, ומעכבים 
של טירוזין קינז בחולים עם לויקמיות עם ביטוי 

 .BCR-ABL של החלבון
נוגדן מורכב אשר יעילותו גבוהה יותר והוא 

למהווה אבן דרך חשובה וראשונית בטיפול אימו
נותרפי בחולי ALL מבוסס על טכנולוגיה המכונה 
BiTE  ) cell Engager Bispecific T(, בה הנוגדן 
בחלקו האחד נקשר באופן מותאם לתא סרטני 

למסוים ובחלקו האחר לתאים לבנים, ובכך מופ
עלת מערכת החיסון להרס מכוון מטרה של התא 
הסרטני. התרופה מאושרת מזה מספר שנים 
בעולם ובארץ והעניקה לחולים רבים הארכת 

לחיים ולחלקם מהחולים אפשרות להגיע להשת
לה מצילת חיים. נוגדן זה מאפשר בחולים אשר 
יש להם MRD לאחר טיפול כמוטרפי, להביא 

ללתגובה מלאה של המחלה ובכך לשפר את סי
לכוייהם להשגת ריפוי מהמחלה. טיפול נוסף המ

נצל את הידע המתוחכם באיפיון תאי הלויקמיה 
הינה תרופה הקושרת כימותרפיה לחלקי נוגדן 

להמזהה את תאי הלויקמיה ובכך מוחדרת הכי
מותרפיה ישירות לתא הלויקמיה. שתי תרופות 

לאלה מצויות בסל התרופות ושיפרו בצורה מש
מעותית את הטיפול בחולים אשר מחלתם לא 

הגיבה בצורה מיטבית לכימותרפיה.
טיפול חדשני נוסף, הנמצא כיום בשלבי 
מחקר ופיתוח במספר מרכזים בעולם ובישראל 
 chimeric antigen( T-CAR הינו טיפול ממשפחת
receptor technology(. מדובר בטכנולוגיה המשל

לתמשת בתאי דם לבנים הנאספים מחולים ועוב
רים שפעול באמצעות החדרת גן מסוים בשיטות 
של הנדסה גנטית. גן זה גורם לתאים לזהות את 
תאי הסרטן בצורה יעילה יותר, להיצמד אליהם, 
ולהרוג אותם. ניסויים בבני אדם המבוססים על 

להטכנולוגיה בוחנים בתקופה האחרונה את השי
מוש בה כנגד כמה סוגים של לויקמיה. 

בניגוד ל- ALL, ב- AML  עיקר הטיפול עדיין 

מבוסס על מתן כימותרפיה והמרחק מטיפולים 
להמגייסים את מערכת החיסון שיהיו יעילים במח

לה זו, עדיין רב. במשך עשרות שנים בסיס הטיפול 
היה כימותרפיה ראשונית )אינדוקציה( ולאחר מכן 

למספר מחזורי כימותרפיה נוספים כמיצוק )קונסו
ללידציה(. חולים להם הפרעות כרומוזומליות הק

שורות בהישנות מחלה מוגברת, היו מופנים לאחר 
מכן להשתלת מח עצם מתורם , כדי להקטין את 
סיכויי חזרת המחלה. בשנתיים האחרונות השינוי 
העיקרי במחלה זו קשור בשתי תרופות חדשות. 

להתרופה הראשונה הינה מעכבת של חלבון המ
בוטא בתאי הלויקמיה כתוצאה ממוטציה באתר  
FLT3 וקשור בהישנות מוקדמת של המחלה. מעל

כב זה, הוכיח את עצמו במחקר פאזה 3 כמשפר 
את משך החיים של חולי לויקמיה, בהם יש ביטוי 

ליתר של החלבון. התרופה נכנסה השנה לסל הת
לרופות. התרופה השניה הינה שילוב של שתי תרו

פות כימותרפיות אשר יעילה יותר בהשוואה למתן 
שתי התרופות האלה בנפרד במהלך האינדוקציה. 

להתרופה עברה רק לאחרונה רישום בארגון הב
ריאות האמריקאי ונמצאה כמשפרת את משך 
החיים בחולים עם AML  מבוגרים אשר הלויקמיה 
הופיעה לאחר מחלה המטולוגית אחרת. תרופה זו 

לעדיין אינה זמינה בארץ אולם אנחנו מקווים שב
שנה הקרובה, כבר ניתן יהיה לייבאה. 

לסיכום, למרות שלויקמיה חריפה היא 
עדיין מחלה קשה וסוערת הדורשת טיפול מהיר 
ואינטנסיבי,  כיום אנו צועדים לקראת שינוי 
בהתמודדות הרפואה עם המחלה. בזכות מיפוי 

לקבוצות החולים ומאפייניהם וכן בזכות הטיפו
לים התרופתיים החדשים, ניתן להתאים טיפול 
למאפייני החולה ולהביא להפוגה ארוכת שנים 
במחלה, ואף להביא לריפוי החולה בחלק גדול 

מהחולים.

לויקמיה חריפה 
– עוד צעד 

קדימה לריפוי
לויקמיה חריפה היא מחלה קשה וסוערת הדורשת 

טיפול מהיר ואינטנסיבי.   הודות למיפוי קבוצות החולים 
ומאפייניהם וכן לטיפולים התרופתיים החדשים, ניתן 

להתאים טיפול למאפייני החולה ולהביא להפוגה ארוכת 
שנים במחלה, ואף להביא לריפוי החולה בחלק גדול 

מהמקרים | ד"ר רון רם, מנהל היחידה להשתלת מח עצם במרכז הרפואי 
תל-אביב )איכילוב(
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 )BMS( בבריסטול-מאיירס סקוויב 
אנו פועלים יחד למען המטופלים

החזון שלנו – לגלות, לפתח ולספק תרופות 

חדשניות המסייעות למטופלים להתגבר על 

מחלות קשות.

אנו פועלים מדי יום מתוך שליחות אמיתית 

להרחבת גבולות המדע, וליצירת שינוי ממשי 

ומשמעותי בחיי המטופלים.

 חברת BMS מחויבת למצוינות ובטיחות בכל 

רבדי פעילותה, במטרה להציע את הטיפול 

 האיכותי והחדיש ביותר לבריאות ושיפור 

איכות חיי החולים.

BMS מברכת את בית החולים איכילוב 

 לרגל פתיחת מרכז סגול 

לרפואה אונקולוגית מותאמת אישית
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