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ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

סרטן המעי הגס
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המטופל שלך חשוב לך?

המטופל שלך מרגיש שהוא נחלש?
השתחרר מאשפוז?
התחיל תהליך שיקום?

אנשור פלוס אדוונס
הכוח לחזור לתפקד

השלמה תזונתית במקרים של
איבוד מסת שריר ,שיקום וירידה בתפקוד.
מזון יעודי עשיר ב :חלבון ( 20גר') HMB ,וויטמין  500 ( Dיחב״ל )  ,המותאם לצרכים תזונתיים של מבוגרים הזקוקים להשלמת התזונה ו/או במקרים של ירידה בתפקוד וצורך בשיקום.
*הוכח מדעית כתורם לתהליכי שיקום ומשפר תפקוד ומדדי איכות חיים .לשימוש בהמלצה ובפיקוח של רופא ו/או דיאטן-תזונאי .לפרטים נוספים| WWW.ABBOTTNUTRITION.CO.IL :
ניתן להשיג בקופות החולים ,רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים .מיוצר על ידי אבוט ,חברת תרופות ומוצרי בריאות בינלאומית ,מהמובילות בעולם.

* Ekinci O et al. Nutr Clin Pract 2016;Mar 10. Pii 0884533616629628
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ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה
עריכה מדעית:
פרופ' ברוך ברנר ,מנהל המערך האונקולוגי ומרכז הסרטן ע"ש דוידוף,
המרכז הרפואי רבין ,פתח תקווה
פרופ' אהרון סולקס ,לשעבר מנהל המערך האונקולוגי ,מרכז הסרטן ע"ש דוידוף,
המרכז הרפואי רבין ,פתח תקווה
פרופ' זהר לוי ,מנהל השירות לגילוי מוקדם ומשפחות בסיכון,
המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה;
יו"ר החוג לממאירות מערכת העיכול ,האיגוד לגסטרואנטרולוגיה

בהוצאת האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר),
מחלקת הסברה וקידום בריאות
טל ,03-5721677 .פקסinfo@cancer.org.il 03-7322780 .

מוגש כשירות לציבור עובדי הבריאות .הדעות המובעות במאמרים הן על דעת מביעיהן
בלבד .האגודה למלחמה בסרטן בישראל (ע"ר) אינה אחראית על תוכן המודעות ,תוכנן
ו/או סגנונן .תוכן המודעות הינו על אחריות המפרסמים בלבד ואין בפרסומן משום
המלצה כלשהי.
האגודה למלחמה בסרטן הצטרפה ל'מהפכה הירוקה' ומפיצה חוברת זו
בצורה דיגיטלית באמצעות אתר האינטרנט של האגודה.
אם ברצונך להיכלל ברשימת התפוצה הדיגיטלית אשר באמצעותה מיידעת
האגודה את ציבור עובדי הבריאות ,באופן דיגיטלי ,על הוצאתה לאור של
חוברת 'במה' חדשה ,אנא שלח/י לנו למיילinfo@cancer.org.il :
את פרטיך המלאים (כתובת ,טלפון ותפקיד) וכתובת הדוא"ל שלך
ואנו נצרף אותך לרשימת התפוצה הדיגיטלית.

תוכן העניינים
פתח דבר /מירי זיו ,מנכ"ל האגודה למלחמה בסרטן
בישראל (ע"ר)
דבר העורכים /פרופ' ברוך ברנר ,פרופ' אהרון סולקס,
פרופ' זהר לוי

התפתחות ,מניעה וגילוי מוקדם של סרטן
המעי הגס
8

אפידמיולוגיה של סרטן המעי הגס/
פרופ' ליטל קינן-בוקר

 14הפתוגנזה של סרטן המעי הגס /ד"ר עלז ויינר
 16אורח חיים (משקל ,תזונה ופעילות גופנית)
ומניעה של סרטן המעי /ד"ר נעמי פליס-איסקוב,
ד"ר רויטל קריב
 19גילוי מוקדם של סרטן המעי על ידי בדיקת דם סמוי/
ד"ר ענת פליגלמן
 23קולונוסקופיה וירטואלית /פרופ' יעקב סוסנה
 25גילוי מוקדם של סרטן המעי באמצעות קולונוסקופיה/
ד"ר עידו לייש

 44אבחון גנטי של פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי
( /)FAPניצן שרון שוורצמן ,אלינה קורולפ,
פרופ' משנה קליני חגית בריס-פלדמן
 48פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי בילדים/
ד"ר שלומי כהן
 50פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי – רפואת בוגרים/
ד"ר רויטל קריב
 54הבירור והמעקב אחר מטופלים עם ריבוי פוליפים
אדנומות במעי ,שאינו פוליפוזיס ,לרבות /MUTYH
ד"ר גיא רוזנר
 56בירור ומעקב אחרי מטופלים עם פוליפוזיס נעורים/
ד"ר איתי מאזה ,ד"ר אליזבט הלף
 58אתגרים בייעוץ גנטי לממאירויות מעי מורשות/
ד"ר רקפת חן-שטוירמן ,ד"ר אלון בסביץ
 61פנלים מתקדמים לאיתור גנים של סרטן המעי/
יועצת גנטית ענבל קדר

טיפול בסרטן מעי גס ממוקם
 63הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס ממוקם/
פרופ' ברוך ברנר

 28גילוי מוקדם ומניעה לאנשים עם סיפור משפחתי
של סרטן המעי /ד"ר נעים אבו פריחה

 65עיבוד ראשוני של חולה סרטן מעי גס /ד"ר נירית ירום

 31מגמות עדכניות בכריתת פוליפים במעי הגס/
ד"ר אורי סגול

 67הגישה הניתוחית לסרטן מעי גס ממוקם/
פרופ' ניר וסרברג

 33מעקב לאחר כריתת פוליפים – ד"ר אמיר קליין

 70טיפול כימי משלים לסרטן מעי גס ממוקם/
ד"ר שרון פלס

 36איתור תסמונת לינץ' במטופלים שחלו בסרטן המעי
הגס באמצעות בדיקת הגידול /ד"ר ליאור כ"ץ
 39בירור גנטי למטופלים עם חשד לתסמונת לינץ'/
ד"ר יעל גולדברג
41

המעקב והטיפול במטופלים עם תסמונת לינץ'/
פרופ' זהר לוי

 73ביומרקרים בגידולים ממוקמים של המעי הגס/
ד"ר איילת שי
 76הגישה הניתוחית לסרטן רקטום ממוקם/
ד"ר מחמוד אבו גזאלה ,פרופ' אלון פיקרסקי
 79הטיפול האונקולוגי בסרטן רקטום ממוקם/
ד"ר גלי פרל

 81מעקב אחר טיפול למטרת ריפוי לסרטן המעי/
ד"ר עידית פרץ

 118טיפול קרינתי לגרורות ממקור מעי גס/
ד"ר יוליה קונדל

 84הגישה הטיפולית לפוליפ ממאיר/
פרופ' דן אדרקה

 120כירורגיה אונקולוגית במקרים לא שגרתיים/
פרופ' אבירם ניסן

הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

אוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים

 86הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס גרורתי/
פרופ' ברוך ברנר

 126סרטן המעי הגס באוכלוסייה הצעירה/
ד"ר נעמה הלפרן

 89הטיפול הכימי בסרטן מעי גס גרורתי/
ד"ר משה משאלי

 128סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת/
ד"ר הדר גולדוסר

 91טיפולים מכווני מטרה בסרטן מעי גס גרורתי/
ד"ר מיטל לברטובסקי ,ד"ר עינת שחם-שמואלי

 130סרטן המעי הגס על רקע מחלות מעי דלקתיות/
ד"ר רונן ברנר

 95אימונותרפיה בסרטן מעי גס גרורתי/
ד"ר קטרינה שולמן ,ד"ר יעקב דסקל

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

 98ביומרקרים בסרטן מעי גס גרורתי /ד"ר רוית גבע

 133היבטים פסיכולוגיים וסוציאליים של המחלה
והטיפולים /ד"ר שלומית פרי

 100רפואה מותאמת אישית בסרטן מעי גס גרורתי/
פרופ' אירית בן אהרון

 137מיניות ופוריות בקרב חולי סרטן המעי הגס/
פרופ' אירית בן-אהרון

 103מעקב אחר יעילות הטיפול בסרטן מעי גס גרורתי/
ד"ר עופר פורים

 140החיים עם סטומה  -ניהול הטיפול וסיבוכים/
רוית אילון

טיפולים מקומיים
בסרטן מעי גס גרורתי
 105הגישה הניתוחית לגרורות כבדיות /ד"ר ריאד חדאד

 143פעילות גופנית וסרטן המעי הגס /דנה איתח
 145מחלימים מסרטן המעי הגס :כיצד המערכת
הרפואית יכולה לעזור? /פרופ' גיל בר-סלע

 109טיפולים ממוקדים לגרורות כבדיות /ד"ר אלכס בני

 148רפואה משלימה וסרטן המעי הגס/
ד"ר עופר כספי ,ענבר דרסלר ,צביקה ראובן

 112הגישה הניתוחית לגרורות ריאתיות/
ד"ר מילטון סאוטה

 151פעילויות האגודה למלחמה בסרטן – נגד המחלה
ולמען החולים

 114הגישה הניתוחית לגרורות בחלל הצפק/
פרופ' דניאל בן שימול ,ד"ר רן אורגד ,פרופ' חנוך קשתן

 154פרסומים בתחום סרטן המעי הגס -
האגודה למלחמה בסרטן

פתח דבר
שלום רב,
אני מתכבדת לפתוח את גיליון מס'  22של ביטאון "במה"  -ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן
והשלכותיה ,המופק על ידי האגודה למלחמה בסרטן .השנה מתמקד הביטאון בסקירה מדעית של
נושא סרטן המעי הגס.
סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו בישראל ,עם למעלה מ 3,000-חולים חדשים המאובחנים
מדי שנה .יחסית למדינות ה OECD-שיעורי התחלואה בישראל גבוהים ,אך שיעורי התמותה נמוכים.
זאת בעיקר הודות לגילוי מוקדם – המפתח למניעת המחלה ולשיעורי ריפוי גבוהים.
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות הוקמה ב 2005-תוכנית לאומית לגילוי מוקדם
של סרטן המעי הגס והחלחולת .הנתונים מוכיחים :במקביל לעלייה בשיעורי המבצעים בדיקות
לגילוי מוקדם (בדיקת דם סמוי בצואה לפחות פעם אחת בשנה או בדיקת קולונוסקופיה) חלה ירידה
בתמותה מהמחלה; חלה ירידה בשיעור החולים בסרטן המעי הגס הגרורתי; וחלה עלייה בשיעור
המאובחנים בשלב מוקדם ,המאפשר ריפוי בשיעורים גבוהים .סרטן המעי הגס הוא סוג הסרטן
היחיד שבדיקות הסריקה אינן מיועדות רק לגילויו המוקדם ,אלא יכולות לאפשר מניעה :כידוע ,פוליפ
שמתגלה בבדיקה לפני שהפך לסרטני ,מונע את התפתחות המחלה.
בשנים האחרונות חלו גם התפתחויות רפואיות רבות בתחום הטיפול בסרטן המעי הגס ,והן פותחות
בפני החולים אפשרויות טיפול וריפוי חדשות ,כפי שמפורט במאמרים השונים בביטאון.
ברצוני להודות לעורכים המדעיים של ביטאון זה ,פרופ' ברוך ברנר ,פרופ' אהרון סולקס ופרופ' זהר לוי,
על שיתוף הפעולה ההדוק וההשקעה הרבה מזמנם וממרצם בעריכת המאמרים שנכתבו על ידי מיטב
המומחים בתחומים השונים .תודה גם לכל הכותבים על העבודה המסורה והפורייה.
חוברת "במה" הינה ביטאון מדעי המיועד לכם ,עובדי מערך הבריאות המתמודדים עם הטיפול בחולי
הסרטן ,על מנת להעשיר אתכם במידע מקצועי מדעי ,מהימן ומעודכן.
אני תקווה כי המידע המופיע בביטאון יהיה לכלי עזר בעבודתכם הברוכה ,ויסייע בידיכם לקדם את
איכות הטיפול בחולי הסרטן בישראל.
בתודה ובברכה,
מירי זיו
מנכ"ל
האגודה למלחמה בסרטן

דבר העורכים
לפניכם ביטאון "במה" המוקדש כולו לסרטן המעי הגס  -אחד הגידולים הנפוצים ביותר בעולם ,והשני בשכיחותו
בישראל .מדי שנה מאובחנים למעלה ממיליון חולים ברחבי העולם ,כמעט  150,000מקרים חדשים בארה"ב
וכ 3,200-מקרים חדשים בישראל .למרות ההתקדמות הרבה שחלה בטיפול במחלה ,עדיין כמחצית מהחולים
ימותו מסיבוכיה .אין ספק אפוא שמדובר בבעיית בריאות ( )health problemמורכבת ושכיחה ,בארץ ובעולם.
מעבר להיותו אחד מהגידולים השכיחים ביותר ,סרטן המעי הגס מייצג כמה היבטים יוצאי דופן בקרב הממאירויות
הסולידיות ,חלקם ייחודיים לחלוטין .ראשית ,זהו הגידול הראשון בו רצף האירועים הגנטיים המרכזיים שמובילים
להתפתחותו פוענח ,ובאופן המעמיק ביותר .שנית ,מדובר במחלה הכרוכה בתחלואה ותמותה ניכרות אך הניתנת
למניעה באופן כמעט מלא ,על ידי הקפדה על קווים מנחים של בדיקות סקר ואבחון מוקדם .מאפיין נוסף הוא ההשפעה
( )impactהרבה מאוד של טיפולים כימיים ,ביולוגיים (מכוונים) וקרינתיים על המהלך הטבעי של גידול אגרסיבי זה,
והיכולת להגיע באמצעותם להפוגות (רמיסיות) ממושכות מאוד ,לפחות בחלק מהחולים .ולבסוף ,וזהו אולי המאפיין
הבולט ביותר של סרטן המעי  -היכולת השכיחה יחסית לטפל מקומית בדרך כלל ,אך לא רק ,באמצעות כריתה
כירורגית ,בגרורות מרוחקות ,ולהביא בכך להפוגות ממושכות ואף לריפוי ,ובשיעורים לא מבוטלים .בגיליון זה ניסינו לחדד
היבטים טיפוסיים אלה של סרטן המעי ,היכולים גם להשליך על ההבנה והטיפול בממאירויות סולידיות אחרות.
מאז פרסומו של גיליון "במה" הקודם בנושא זה ,בשנת  ,2005חלו התפתחויות רבות בכל ההיבטים הקשורים
להבנה ,לאבחון ולטיפול במחלה .ואכן ,אנו כבר מבחינים בתוצאות המעשיות של התפתחויות אלה ,בעיקר על
ידי אבחון מוקדם יותר של חולים רבים ,טיפולים מצומצמים יותר בתת-אוכלוסיות בהן הדבר אפשרי ,הגדלה
משמעותית בהיצע הבדיקות האבחוניות והתכשירים הרפואיים ,והחשוב ביותר ,שיפור ניכר בפרוגנוזה הכללית
של כלל החולים ,בין שהם סובלים ממחלה ממוקמת ובין שממחלה גרורתית .בגיליון זה ניסינו להקיף את כל
ההיבטים הללו ,תוך סקירת ההתפתחויות השונות שחלו בהם בשנים האחרונות ,תוך מתן דגש למשמעויות
המעשיות של תמורות אלה .כך תמצאו בחוברת פרקים המוקדשים לרקע ,מצבים טרום-סרטניים ,התפתחות,
מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי ,טיפול במחלה ממוקמת ,הן של הקולון עצמו והן של החלחולת (רקטום),
וטיפול במחלה גרורתית ,וכן התייחסות לאוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים .לאור המורכבות של כל אחד
מהנושאים ,ועל מנת להגביר את הפן המעשי של הגיליון ,כל אחד מהפרקים אוגד בתוכו תתי-נושאים רבים.
אם צריך לבחור גורם אחד שהינו בעל התרומה הרבה ביותר להתקדמות שחלה ביכולות הטיפול בסרטן המעי בשני
העשורים האחרונים ,הרי זה קרוב לוודאי התפתחות הגישה הרב-תחומית בחולים אלה .אין ספק שטיפול זה אפשר
מיצוי מיטבי של התרומה של כל אחד מהמקצועות לתוצאה הכללית של הטיפול  -בשיעורי הריפוי ,בשיעורי הכניסה
לרמיסיות ומשכן ,בצמצום נזקי הטיפול ובאיכות החיים הכוללת של המטופלים .מגוון הכותבים בגיליון זה של "במה"
משקף מגמה זו באופן ברור; בין הכותבים תמצאו רופאים מתחומי התמחות רבים ,כולל אונקולוגים רפואיים ,מומחי
קרינה ,כירורגים מתת-מקצועות שונים ,גסטרואנטרולוגים ,רדיולוגים ,אפידמיולוגים ,גנטיקאים ,מומחי רפואת ספורט
ורפואה משלימה ,וגם עובדי מקצועות בריאות נוספים כפסיכולוגים ,אחיות ,ותזונאיות.
ברצוננו להודות לכל הכותבים על ההיענות לקריאתנו על אף אינספור מטלות אחרות ,ולאגודה למלחמה בסרטן,
על שמצאה לנכון להקדיש גיליון "במה" נוסף למלחמה בסרטן המעי הגס ולפעילותה העקבית לטובת חולי
הסרטן בכלל וחולי סרטן המעי בתוכם.
פרופ' ברוך ברנר

פרופ' אהרון סולקס

פרופ' זהר לוי

במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

אפידמיולוגיה של סרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל
פרופ‘ ליטל קינן בוקר

המרכז הלאומי לבקרת מחלות ,משרד הבריאות; בית הספר לבריאות הציבור ,אוניברסיטת חיפה

מבוא
המעי הגס (כרכשת) הוא האיבר האחרון
במערכת העיכול ,ותפקידיו העיקריים הם
ספיחת הנוזלים והמלחים משאריות המזון
שמגיעות אליו ופינוי שאריות אלה .למעי
הגס מספר חלקים :המעי האטום ()caecum
והתוספתן שבקצהו; המעי הגס העולה,
הרוחבי והיורד; המעי העקול/פרשדון
( ;)sigmoidוהמעי הישר/החלחולת (.)rectum
כל שטח פני המעי מצופה ברירית (,)epithel
ועיקר הגידולים (> ]1[ )90%במעי הגס
והחלחולת מקורם בתאים אלה ,אם כי ישנם
גם גידולים שמקורם בתאים מסוגים אחרים.
בשנת  2012היה סרטן המעי הגס והחלחולת
( )colorectal cancerהשלישי בשכיחותו
בעולם ( 10%מכלל התחלואה בסרטן) בקרב
גברים ,והשני בשכיחותו בעולם ( 9%מכלל
התחלואה בסרטן) בקרב נשים .באותה שנה
אובחנו כ 1,361,000-חולים (מהם 55%
גברים) עם המחלה ,ונפטרו ממנה כ649,000-
בני אדם [ .]2ההימצאות לחמש שנים נאמדה
ב 3,544,000-אנשים [ .]3רוב התחלואה
( )55%נצפתה במדינות מתועשות [ ,]2על
אף שרק כ 20%-מאוכלוסיית העולם חיה
במדינות אלה.
הסיכון הנצבר לאורך החיים להיארעות
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא כ5%-
בשנה בארה"ב .גורמי הסיכון העיקריים
למחלה הם גיל ,היסטוריה של המחלה בבן
משפחה מדרגת קרבה ראשונה ,מחלת מעי
דלקתית ,גידול שפיר קודם במעי ,מוטציות
גנטיות ספציפיות ,וגם גורמים התלויים
8

באורח החיים ,כמו השמנה ,עישון וצריכת
בשר אדום .נמצא כי ביצוע פעילות גופנית
קבועה וצריכת ירקות ופירות מגנים מפני
המחלה [.]4
בסקירה זו מוצגים הנתונים הלאומיים לגבי
סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל .מקור
הנתונים הוא ברישום הלאומי לסרטן ,המרכז
הלאומי לבקרת מחלות ,וברישום סיבות
המוות בישראל ,משרד הבריאות.

היארעות סרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל ומגמות
עתיות 2014-1990
המונח "היארעות" מתאר את מספר החולים
בתקופת זמן מסוימת באוכלוסייה מוגדרת.
שיעורי ההיארעות מבטאים באופן ישיר את
הסיכון לחלות במחלה עבור פרטים באותה
אוכלוסייה ובאותה תקופת זמן .המגמות
העתיות מתארות את תמונת התחלואה
לאורך זמן ויכולות לשקף התערבויות שונות
המכוונות להפחתת התחלואה או לגילוי
מוקדם של המחלה.

שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני
של המעי הגס והחלחולת בישראל,
2014
גידול חודרני הוא גידול שבעת גילויו כבר
חרג מעבר לגבול הרקמה המקורית שבה
נוצר ,וחדר לרקמות הסמוכות ו/או למערכת
הלימפה המקומית .גידול שהוסיף להתפשט
גם לאיברים מרוחקים נקרא "גידול גרורתי".
בשנת  2014אובחנו  3,009מתושבי ישראל
עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת,

 )52%( 1,560גברים ( 1,325יהודים160 ,
ערבים" 75 ,אחרים"  -תושבים נוצרים שאינם
ערבים או כאלה עבורם אין סיווג דת) ו1,449-
( )48%נשים ( 1,232יהודיות 126 ,ערביות
ו" 91-אחרות") )72%( 2,178 .מחולים אלה
אובחנו עם סרטן המעי הגס ,והשאר עם
סרטן החלחולת.
בשנת  2014היה סרטן המעי הגס והחלחולת
הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב
גברים יהודים ( 13.2%מכלל אבחנות הסרטן
החדשות באותה שנה) אחרי סרטן הערמונית;
השני בשכיחותו בנשים יהודיות ( )11.1%אחרי
סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים
( )12.4%אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו
בנשים ערביות ( )11.1%אחרי סרטן השד.
שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל (לפי
אוכלוסיית התקן העולמית) ל 100,000-של
סרטן המעי הגס והחלחולת בשנת ,2014
היו  29.8ו 23.7-בגברים ובנשים יהודים,
בהתאמה .בקרב ערבים היו השיעורים 28.9
בגברים ו 19.5-בנשים ,ואילו בקרב "אחרים"
היו השיעורים המקבילים  42.7ו.30.3-
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא
מחלה שאופיינית לגיל המבוגר; הן ביהודים
והן בערבים ,בשני המינים ,שיעורי ההיארעות
עולים מאוד מגיל  ,60והם הגבוהים ביותר
בקבוצת הגיל  75ומעלה (תרשים .)1
הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל שמחצית
החולים אובחנו לפניו ומחציתם ,אחריו)
בשנת  2014היה  70בגברים יהודים72 ,
בנשים יהודיות 63 ,בגברים ערבים;  59בנשים
ערביות; ו 64-בגברים ובנשים "אחרים".

בנשים ערביות ( )11.1%אחרי סרטן השד.
שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל (לפי אוכלוסיית התקן העולמית) ל 100,000-של סרטן המעי הגס
והחלחולת בשנת  ,2014היו  29.8ו 23.7-בגברים ובנשים יהודים ,בהתאמה .בקרב ערבים היו השיעורים
 28.9בגברים ו 19.5-בנשים ,ואילו בקרב "אחרים" היו השיעורים המקבילים  42.7ו.30.3-
מניעהבשני
בערבים,
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר; הן ביהודים והן
וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
התפתחות,
המינים ,שיעורי ההיארעות עולים מאוד מגיל  ,60והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל  75ומעלה (תרשים .)1
הגיל החציוני בעת האבחנה (הגיל שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם ,אחריו) בשנת  2014היה 70
בגברים יהודים 72 ,בנשים יהודיות 63 ,בגברים ערבים;  59בנשים ערביות; ו 64-בגברים ובנשים "אחרים".

•בנשים ערביות בשנים  2008-1990נצפתה
תרשים  :1שיעורי היארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל ,2014 ,לפי קבוצת
 ,4102לפי קבוצת אוכלוסייה ,מין וקבוצת גיל
לגילבישראל,
והחלחולת
המעי הגס
גיל סרטן
היארעות של
תרשים :1
ל)100,000-
ספציפיים
(שיעורים
שיעורי וקבוצת
אוכלוסייה ,מין
מגמת עלייה מובהקת ( )p<0.05עם
(שיעורים ספציפיים לגיל ל)011,111-
 .APC=6.2%לאחר מכן המגמה התייצבה.
450
נשים אחרות

גברים אחרים

נשים ערביות

גברים ערבים

נשים יהודיות

גברים יהודים

350

שיעור היארעות סגולי לגיל ל100,000-

400

שלב המחלה בעת האבחנה – סרטן
המעי הגס והחלחולת2014 ,

שיעור תחלואה ל 100,000-מתוקנן לגיל

לסרטן המעי הגס והחלחולת תקופת
300
חביון ארוכה (משך הזמן החולף בין השינוי
250
הפתולוגי הראשוני שמוביל להתמרה סרטנית
200
לבין הסתמנותה הקלינית של המחלה),
150
המאפשרת גילוי מוקדם; בדיקת דם סמוי
100
בצואה המבוצעת אחת לשנה היא טכנולוגיה
שהוכחה כמפחיתה תמותה מהמחלה [,]8-6
50
מתוקנן לגיל,
והחלחולת,
שיעור ההיארעות של סרטן חודרני של
ומשמשת משום כך בתוכניות
בישראל [,]9
המעי הגס גם
0
לפי מין וקבוצות אוכלוסייה ,ישראל 2014-1990
לאומיות שונות לגילוי מוקדם של סרטן המעי
הגס והחלחולת .בישראל 50
הוקמה תוכנית
קבוצת גיל
לאומית כזו בשנת 45 2005
ביוזמת האגודה
למלחמה בסרטן ומשרד 40
הבריאות ,אשר
שיעורי התחלואה יציבים; בין 2014-2006
ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם
מתבססת על בדיקות צואה35
לדם סמוי מגיל
נצפתה מגמת ירידה מובהקת ( )P<0.05עם
לפי מקום הלידה .בילידי אירופה ,אמריקה
 50עד גיל  ,74אחת לשנה30 ,
במי שנמצאים
ואפריקה נצפו שיעורי ההיארעות הגבוהים
.APC=-4.0%2
בסיכון ממוצע למחלה ,ועל 25
קולונוסקופיה במי
ביותר בשנת  :2014השיעור המתוקנן לגיל
•בגברים ערבים בשנים  1999-1990נצפתה
למחלה .בדיקות אלה
שנמצאים בסיכון מוגבר 20
ל 100,000-בגברים ובנשים ילידי אירופה-
מגמת עלייה מובהקת ( )p<0.05עם אחוז
נגעים שפירים
מאפשרות זיהוי והסרה של 15
אמריקה היה  37.7ו ,26.6-בהתאמה ,ובקרב
שינוי שנתי ממוצע גבוה ;APC=11.6%
במעי הגס והחלחולת (שהם10בעלי פוטנציאל
ילידי אפריקה 34.2 ,בגברים ו 28.4-בנשים.
לאחר מכן המגמה התייצבה.
להתמרה סרטנית) ,כמו גם 5גילוי מוקדם
בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים
0
המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי:
בילידי אסיה היו השיעורים  22.1בגברים
תרשים  :2שיעור ההיארעות של סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת,
ו 22.3-בנשים ,ובילידי ישראל 24.4 ,ו.20.5-
2014-1990
ישראל
אוכלוסייה,
וקבוצות
שיעורלפי מין
מתוקנן לגיל,
והחלחולת ,מתוקנן לגיל,
המעי הגס
חודרני של
סרטן
של
אבחנה
ההיארעותשנת
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

מגמות עתיות בהיארעות סרטן המעי
הגס והחלחולת בישראל1990-2014 ,

נשים ערביות

לפי מין וקבוצות אוכלוסייה ,ישראל 2014-1990

גברים ערבים

נשים יהודיות

גברים יהודים

באמצעות תוכנת  ,]5[ Joinpointאשר מאפשרת
זיהוי נקודות מפנה מובהקות במגמות לאורך
זמן ,בדקנו את שיעור השינוי השנתי (Annual
 )Percent Change, APCואת מובהקות השינוי
בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת במהלך
התקופה שבין ( 2014-1990תרשים .)2

1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

•בגברים יהודים בשנים  2007-1990נצפתה
מגמת עלייה מובהקת ( )p<0.05עם אחוז
שינוי שנתי ממוצע נמוך .APC=0.7%
בשנים  2014-2007נצפתה מגמת ירידה
מובהקת ( )p<0.05עם .APC=-5.1%
•בנשים יהודיות בשנים  2006-1990היו

שנת אבחנה
נשים ערביות

גברים ערבים

נשים יהודיות

גברים יהודים
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שיעור תחלואה ל 100,000-מתוקנן לגיל
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26.6%
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25.0%
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10.2% 10

12.2%

11.3% 10.5%

12.4% 11.6%

10.5% 10.0%

12.2% 11.3%

13.8%

14.6%
15.0%

לל המקרים עם שלב ידוע (ממוקד וחודרני)

29.8%
30.0%

במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה
10.0%

5.0%
החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם בשנת 2000
בשלב מחלה מוקדם .שיעור זה גבוה ב 71%-משיעור
( .) 19.9%במקביל ,ירדה פרופורציית החולים שאובחנו 0.0%
לראשונה עם מחלה גרורתית (מחלה שהתפשטה

המעי הגס והחלחולת לפי שלב המחלה בעת האבחנה,
תרשים  :3סרטן
(2014-1990תרשים  .)3סרטן המעי הגס והחלחולת
לאיברי גוף שנת אבחנה
מ 14.6%-בשנת  2000ל 9.3%-בשנת  - 2014ירידה של כ36%-
מרוחקים),
המקרים)
(אחוז מכלל
באנשים צעירים2014-1990 ,

אחוז כלל המקרים עם שלב ידוע (ממוקד וחודרני)

מוקדם לפי שלב המחלה בעת האבחנה( 4102-0991 ,אחוז מכלל המקרים)מגמות ההיארעות של סרטן המעי הגס
והחלחולת
שלב :3סרטן
תרשים
גרורתי המעי הגסשלב
והחלחולת בשנים  2014-1990נבחנו גם
40.0%
36.5%
35.4%
לפי קבוצות גיל באמצעות תוכנת .Joinpoint
34.1%
34.0% 33.6%
32.9%
35.0%
32.2%
31.6%
קבוצות הגיל שנבדקו היו,74-50 ,49-20 :
31.5%
30.6%
29.8%
 .75+בקבוצת הגיל  19-0אובחנו רק חולים
30.0%
4102-0991
הגס והחלחולת באנשים צעירים,
26.6%
25.5%
בודדים – בין  – 4-0בכל שנה בשתי קבוצות
25.0%
האוכלוסייה (יהודים וערבים) ובשני המינים,
באמצעות
ת של סרטן המעי הגס והחלחולת בשנים  2014-1990נבחנו גם לפי קבוצות גיל 21.2%
19.9%
ולכן הנתונים אינם מוצגים.
20.0%
 .Jקבוצות הגיל שנבדקו היו .+75 ,74-50 ,49-20 :בקבוצת הגיל  19-0אובחנו רק חולים
14.6%
ביהודים ,בבני  :49-20מגמת ההיארעות של
13.8%
12.4%
12.2%
בין 12.2% 11.3%1999-1990
 APCו-
הגסעם =-1.5%
מובהקת,
15.0%מגמת ירידה
ולאחר מכן
),(APC=1.7%
מובהקת
והחלחולת1999-2008
11.6%
הייתה
בגברים
סרטן המעי
11.3% 10.5%
הנתונים
המינים ,ולכן
וערבים) ובשני
(יהודים
האוכלוסייה
 – 4בכל שנה בשתי קבוצות
10.5%
10.2% 10.3% 11.0%
10.0%
9.3%
יציבה לאורך כל התקופה  ;2014-1990בנשים
10.0%
( APC2008-2014=-5.8%תרשים 4א).
ההיארעות הייתה יציבה בשנים 1993-1990
5.0%
מובהקת
ומאז  1993נצפתה ירידה קלה אך
 :29-4מגמת ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בגברים הייתה יציבה לאורך כל
תרשים 4א' :מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב יהודים בישראל ,4102-0991 ,לפי מין
בהיארעות (אחוז שינוי שנתי ממוצע=.)0.8%
וקבוצת גיל (שיעורים סגוליים לגיל ל)011,111-
0.0%
 ;201בנשים ההיארעות הייתה יציבה בשנים  1993-1990ומאז  1993נצפתה ירידה קלה אך
700
בבני  :74-50מי שמהווים את אוכלוסיית היעד
שנת אבחנה
עות (אחוז שינוי שנתי ממוצע=.)0.8%
לבדיקות הסינון הלאומיות באמצעות דם סמוי
600
בצואה – נצפתה מגמת ירידה מובהקת בשני
באמצעות דם סמוי בצואה –
שלבהסינון
שמהווים את אוכלוסיית היעד לבדיקות
גרורתיהלאומיותשלב מוקדם
השנתי
המינים .בגברים היה קצב הירידה
500
2008-1990
הממוצע
שיפור הירידה השנתי
היה קצב
סרטניים .בגברים
נגעיםהמינים.
של בשני
ידה מובהקת
לראשונה עם
ביןשאובחנו
החולים
פרופורציית
התוצאה היא
הממוצע בין  ,0.8% 2008-1990ולאחר מכן ,בין
ההישרדות והקטנת התמותה מהמחלה.
שהתפשטה לאיברי
גרורתית
 ,2014-2008אף עלה ל ;5.1%-בנשים 400
היה קצב
(מחלה בין 2005-
הממוצע
מחלההשנתי
כן ,בין  ,2014-2008אף עלה ל ;5.1%-בנשים היה קצב הירידה
גוף מרוחקים) ,מ 14.6%-בשנת  2000ל9.3%-
הירידה השנתי הממוצע בין ,0.7% 2005-1990
למדדי איכות
התוכנית הלאומית
סרטןפי נתוני
על
300
באנשים צעירים4102-0991 ,
והחלחולת
הגס
עלה ל.3.7%-
המעיאף
,2014-2005
חר מכן ,בין
ולאחר מכן ,בין  ,2014-2005אף עלה ל.3.7%-
בשנת  - 2014ירידה של כ( 36%-תרשים .)3
ברפואת הקהילה בישראל [ ,]10בשנת 2015

 APC1999-2008ו-
באמצעותמובהקת ,עם =-1.5%
מגמת ירידה
לפיולאחר
),(APC=1.7%
1999-1990
מובהקת בין
הסינון
לתוכנית
היעד
200
שנתי
 2014-1990שינוי
(אחוז
2003-1990
בין
מובהקת
עלייה
מגמת
נצפתה
מעורבת .בגברים
מכןגיל
קבוצות
נבחנו גם
בשנים
והחלחולת
הגס
המעי
סרטן
מאוכלוסייתשל
היארעות
59.1%ה
מה הייתהמגמות

(בני  )74-50ביצעו בדיקת דם סמוי בצואה
מגמת4א).
דומה(:תרשים
2008-2014
עלייה
,=-5.8%תמונה
היו:נצפתה
בנשים
);(APC=-4.5%
מובהקת
ירידה
הגיל  19-0אובחנו רק חולים
בקבוצת
.+APC
75 ,74-50
49-20
שנבדקו
קבוצות הגיל
.Joinpoint
כנת
ולאחר ת
השנים
בתשע
קולונוסקופיה
שביצעו
מכןו(או
האחרונות) .עם זאת ,חשוב לציין כי ההתוויה

100

תרשים 4א‘ :מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב יהודים

0
הנתונים
ולכן
(יהודים
האוכלוסייה
 ,4102-0991לפי מין
יהודים בישראל,
והחלחולת
המינים,הגס
המעי
ובשנישל
חודרני
סרטן
מגמות
בודדים – בין  – 4-0בכל שנה בשתי קבוצות תרשים 4א':
ל)100,000-
בקרבלגיל
סגוליים
(שיעורים
וקבוצת גיל
וערבים)מין
בהיארעותלפי
,2014-1990
בישראל,
לביצוע הבדיקות לא ידועה5,ויכולה להיות
וקבוצת גיל (שיעורים סגוליים לגיל ל)011,111-

אינם
מוצגים .אבל גם לצורכי אבחנה.
לצורכי סינון

גבריום יהודים +75

גברים יהודים 50-74

גברים יהודים 20-49

גברים יהודים 0-19

המעי
מגמתעם סרטן
:29-41החולים
 80-70%מכלל
עבור
לאורך כל
נשיםיציבה
בגברים הייתה
והחלחולת
הגס
נשיםהמעי
של סרטן
ההיארעות
ביהודים ,בבני
יהודיות 20-49
יהודיות 50-74
נשים
יהודיות +75
הגס והחלחולת (ממוקד וחודרני) קיים מידע
התקופה  ;2014-1990בנשים ההיארעות הייתה יציבה בשנים  1993-1990ומאז  1993נצפתה ירידה קלה אך
ברישום הסרטן לגבי שלב המחלה בעת
בערבים ,בבני  :41-29נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל אורך התקופה בין  2014-1990בגברים ובנשים
החולים
אלה,
האבחנה .בכלל
ממוצע=.)0.8%
אחוזשנתי
נבדקשינוי
(אחוז
בהיארעות
מובהקת
שאובחנו בכל שנה בשלב מחלה מוקדם( ,אחוז שינוי שנתי ממוצע של  5.4%בשתי הקבוצות).
בבני  :42-01מי שמהווים את אוכלוסיית היעד לבדיקות הסינון הלאומיות באמצעות דם סמוי בצואה –
דהיינו ,גידול ממוקד ( - in situגידול שעדיין
בבני  :42-01מגמת עלייה מובהקת נצפתה בגברים לאורך כל התקופה; בשנים  1999-1990היה הקצב גבוה
ממנה
המקורית
הרקמה
מתחום
נצפתהחרג
לא
המינים .בגברים היה קצב הירידה השנתי הממוצע בין 2008-1990
בשני
מובהקת
ירידה
מגמת
יחסית ) (APC=12.7%והתמתן לאחר מכן ) ; (APC1999-2014=1.6%גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת
צמח) וגידול מקומי (- localized stage 1
 ,0.8%ולאחר מכן ,בין  ,2014-2008אף עלה ל ;5.1%-בנשים היה קצב הירידה השנתי הממוצע בין 2005-
גידול שחודרנותו מינימלית) .נמצא כי 34.1%
בהיארעות בשנים  2008-1990עם  APC=7.0%ולאחר מכן התייצבות.
בשנתבין 2014אובחנו
 ,2014-2005אף עלה ל.3.7%-
החדשיםמכן,
מהחולים ,ולאחר
0.7% 1990
בבני  :+40נצפתה בגברים מגמת עלייה מובהקת בין ( 2001-1990אחוז שינוי שנתי ממוצע= )12.4%ולאחר
בשלב מחלה מוקדם .שיעור זה גבוה ב71%-
שנתי
2003-1990
נצפתהבין
מובהקת
עלייה
המגמה מגמת
מכןנצפתה
בגברים
מעורבת.
המגמה הייתה
בבני +40
התקופה )( (APC=4.3%תרשים
שינויאורך
(אחוז לכל
מובהקת
מגמת עלייה
בנשים
התייצבה;
מחלה
שאובחנו בשלב
משיעור:החולים
במקביל ,ירדה
בשנת2000 ,
מובהקת ) ;(APC=-4.5%בנשים נצפתה תמונה דומה :מגמת עלייה
(.)19.9%ירידה
ולאחר מכן
מוקדם)1.0%
ממוצע=
נשים יהודיות 0-19
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גבריום יהודים +75

גברים יהודים 50-74

גברים יהודים 20-49

גברים יהודים 0-19

נשים יהודיות +75

נשים יהודיות 50-74

נשים יהודיות 20-49

נשים יהודיות 0-19

בערבים ,בבני  :41-29נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל אורך התקופה בין  2014-1990בגברים ובנשים
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תרשים 4ב‘ :מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב ערבים
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 ,4102-0991לפי מין
תרשים 4ב :מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב ערבים בישראל,
ל)100,000-
וקבוצת גיל (שיעורים סגוליים לגיל
בישראל ,2014-1990 ,לפי מין
וקבוצת גיל (שיעורים סגוליים לגיל ל)011,111-
גברים ערבים +75

גברים ערבים 50-74

גברים ערבים 20-49

גברים ערבים 0-19

נשים יהודיות +75

נשים ערביות 50-74

נשים ערביות 20-49

נשים ערביות 0-19
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הימצאות סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל4102 ,

400

ההישרדות היחסית לחמש
שנים מסרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל

200

הישרדות יחסית לחמש שנים מתארת
את אחוז חולי סרטן המעי הגס והחלחולת
ששרדו חמש שנים לאחר אבחנתם,
בהשוואה להישרדות שהייתה צפויה
באוכלוסייה הכללית ,תואמת גיל ,מין וקבוצת
אוכלוסייה ,באותו פרק זמן ,ובכך מאפשרת
השוואה בין אוכלוסיות שתמותת הרקע
שלהן שונה.

המונח "הימצאות" מתאר את מספר החולים ,חדשים וותיקים ,הקיימים באוכלוסייה מוגדרת בתקופה
300

נתונה ,ומבטא את ההיקף האמיתי של המחלה באוכלוסייה.
מכלל מי שאובחנו לראשונה בשנים  2014-2010עם סרטן חודרני וממוקד של המעי הגס והחלחולת ,היו
בחיים בסוף  2014סך  00,404מחלימים .מכלל מי שאובחנו לראשונה בשנים  2014-2010עם סרטן חודרני
של המעי הגס והחלחולת ,היו בחיים בסוף  2014סך  00,491מחלימים.

100
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והחלחולת בישראל
מסרטן
לחמש שנים
היחסית
ההישרדות
הגסערבים 20-49
המעי גברים
50-74
גברים ערבים
ערבים +75
גברים

גברים ערבים 0-19

נשים יהודיות +75

נשים ערביות 50-74

נשים ערביות 20-49

מכלל מי שאובחנו לראשונה בשנים
 2014-2010עם סרטן חודרני וממוקד של
המעי הגס והחלחולת ,היו בחיים בסוף
 2014סך  11,752מחלימים .מכלל מי
שאובחנו לראשונה בשנים  2014-2010עם
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת ,היו
בחיים בסוף  2014סך  11,298מחלימים.

נשים ערביות 0-19

הישרדות יחסית לחמש שנים מתארת את אחוז חולי סרטן המעי הגס והחלחולת ששרדו חמש שנים לאחר

בבני  :75+המגמה הייתה מעורבת .בגברים
הימצאות סרטן המעי הגס
ההישרדות היחסית לחמש שנים במי שאובחנו
אוכלוסייה,
וקבוצת
מין
גיל,
תואמת
הכללית,
באוכלוסייה
עלייהשהייתה
להישרדות
מובהקת בין
בהשוואהמגמת
אבחנתם ,נצפתה
צפויה 2003-1990והחלחולת בישראל2014 ,
עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת
ממוצע= ,)1.0%ולאחר
שינוי שנתי
הרקע שלהן
מכןשתמותת
אוכלוסיות
מאפשרת השוואה בין
(אחוזובכך
באותו פרק זמן,
שונה.מתאר את מספר החולים,
"הימצאות"
בשנים  2011-2007בישראל הייתה 72.7%
המונח4102
בישראל,
והחלחולת
הגס
מעי
ה
סרטן
הימצאות
APC=-4.5%
(
מובהקת
ירידה
נצפתה
בנשים
);
באוכלוסייה
הגס הקיימים
וותיקים,
מוגדרת בגברים יהודים ו"אחרים" 73.1% ,בנשים
2007והחלחולת בשנים
חדשיםהמעי
ההישרדות היחסית לחמש שנים במי שאובחנו עם סרטן חודרני של
מובהקת בין
"הימצאות"מגמת
תמונה דומה:
תקופה
ב
מוגדרת
באוכלוסייה
הקיימים
וותיקים,
החולים ,חדשים
עלייה מספר
מתאר את
המונח
האמיתי
ההיקף
את
ומבטא
נתונה,
בתקופה
יהודיות ו"אחרות" 73.4% ,בגברים ערבים
 73.1%בנשים יהודיות ו"אחרות" 73.4% ,בגברים
ו"אחרים",
יהודים
בגברים
72.7%
 2011בישראל הייתה
APC=1.7%( 1999-1990
מגמת
מכן
ולאחר
),
ו 60.9%-בנשים ערביות (תרשים .)5
של המחלה באוכלוסייה.
נתונה ,ומבטא את ההיקף האמיתי של המחלה באוכלוסייה.
APC1999-2008
מובהקת,
.)7 =-1.5%
עם (תרשים
ערביות
ירידהבנשים
ערבים ו60.9%-
 2014-2010עם סרטן חודרני וממוקד של המעי הגס והחלחולת ,היו
בשנים
לראשונה
שאובחנו
מכלל מי
APC
ו=-5.8%-
4א).
(תרשים
2008-2014
תרשים  :7אחוז ההישרדות היחסית מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת במי שאובחנו בישראל בשנים 4114-
סך 4102
בסוףאוכלוסייה,
וקבוצת
 ,00לפי מין
סרטן
 2014-2010עם
בשנים
עלייהמי שאובחנו
מגמת מכלל
מחלימים.
00,404
בחיים
חודרניחודרני של המעי הגס והחלחולת במי
מסרטן
היחסית
ההישרדות
לראשונהאחוז
תרשים :5
נצפתה
:49-20 2014
בערבים ,בבני
שאובחנו בישראל בשנים  ,2011-2007לפי מין וקבוצת אוכלוסייה2014 ,
מובהקת לכל אורך התקופה בין 2014-1990

של המעי הגס והחלחולת ,היו בחיים בסוף  2014סך  00,491מחלימים.

בגברים ובנשים (אחוז שינוי שנתי ממוצע7של
 5.4%בשתי הקבוצות).

נשים ערביות

גברים ערבים

גברים יהודים (ואחרים)

נשים יהודיות (ואחרים)

1

הישרדות יחסית לחמש שנים מתארת את אחוז חולי סרטן המעי הגס והחלחולת ששרדו חמש שנים לאחר

0.8

בגברים לאורך כל התקופה; בשנים 1999-
 1990היה הקצב גבוה יחסית ()APC=12.7%
צפויה; באוכלוסייה הכללית ,תואמת גיל ,מין וקבוצת אוכלוסייה,
( =1.6%שהייתה
להישרדות
אבחנתם,
בהשוואהמכן
והתמתן לאחר
)APC1999-2014
בהיארעות
מאפשרתמובהקת
נצפתה עלייה
בנשים
אוכלוסיות שתמותת הרקע שלהן שונה.
השוואה בין
זמן ,ובכך
גם פרק
באותו
בשנים  2008-1990עם  APC=7.0%ולאחר
ההישרדות היחסית לחמש שנים במי שאובחנו עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בשנים 2007-
מכן התייצבות.

0.7
0.6

 2011בישראל הייתה  72.7%בגברים יהודים ו"אחרים" 73.1% ,בנשים יהודיות ו"אחרות" 73.4% ,בגברים

בבני  :75+נצפתה בגברים מגמת עלייה
(תרשים 7
ביןבנשים
60.9%
ערבים ו-
שינוי).שנתי
ערביות(אחוז
2001-1990
מובהקת
התייצבה;
היחסיתהמגמה
ולאחר מכן
ממוצע=)12.4%
של המעי הגס והחלחולת במי שאובחנו בישראל בשנים 4114-
מסרטן חודרני
ההישרדות
תרשים  :7אחוז
4102
,
אוכלוסייה
וקבוצת
 ,00לפי מין
בנשים נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל
3
4
5
שנים
אורך התקופה (( )APC=4.3%תרשים 4ב').

0.5
0.4
2

7

התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל
שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל4102 ,

1

11

אחוז ההישרדות היחסית

מסרטן המעי הגס והחלחולת בישראל
שנים
לחמש
היחסית
הישרדות
נצפתה
מובהקת
עלייה
 :74-50מגמת
ה בבני

0.9
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התמותה מסרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל

20

שיעור התמותה מסרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל2014 ,

18
16

בשנת  2014נפטרו  1,242מתושבי ישראל
מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת634 :
( )51%גברים ( 571יהודים 46 ,ערבים ו17-
"אחרים") ו )49%( 608-נשים ( 529יהודיות53 ,
ערביות ו" 26-אחרות") 1,037 .מהנפטרים אובחנו
עם סרטן המעי הגס והשאר ,עם סרטן החלחולת.

עיקר התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת
נצפה בגיל המבוגר; בשנת  2014היה הגיל
החציוני בעת התמותה  75.6שנים ,כלומר,
מחצית מהחולים הנפטרים היו מעל גיל זה,
ומחציתם ,מתחתיו.
שיעורי התמותה המתוקננים לגיל (ל)100,000-
של סרטן המעי הגס והחלחולת ביהודים בשנת
 2014היו  11.0ו 8.0-בגברים ובנשים ,בהתאמה.
בערבים היו שיעורי התמותה המקבילים  8.5ו8.0-
בגברים ובנשים ,בהתאמה .בקרב ה"אחרים" היו
שיעורי התמותה  9.1בגברים ו 8.1-בנשים.

מגמות עתיות בתמותה מסרטן המעי
הגס והחלחולת בישראל2014-1990 ,
המגמות העתיות בתמותה מסרטן חודרני של
המעי הגס והחלחולת בשנים  2014-1990נבחנו
באמצעות תוכנת  ,Joinpointהמחשבת את
אחוז השינוי השנתי ( )APCואת מובהקות השינוי.
בגברים יהודים בשנים  1995-1990נצפתה
מגמת עלייה מובהקת ( )p=0.009בתמותה
מסרטן המעי הגס והחלחולת עם ;APC=4.1%
בשנים  2014-1995נצפתה מגמת ירידה
מובהקת ( ,)p<0.001עם .APC=2.6%
בנשים יהודיות בשנים  1994-1990נצפתה
12

12
10
8
6
4
2
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

סרטן המעי הגס והחלחולת היה בשנת
 2014הגורם השני בשכיחותו ( 11.4%מכלל
התמותה מסרטן) בכלל האוכלוסייה ,וגם ברוב
קבוצות האוכלוסייה 12.2% :מכלל התמותה
מסרטן בגברים יהודים (שני לסרטן הריאה);
 11.1%בנשים יהודיות (שלישי לסרטן השד
ולסרטן הריאה);  7.6%בגברים ערבים (שני
לסרטן הריאה); ו 12.2%-בנשים ערביות
(שני לסרטן השד).
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

 + EGFRמעכבי  BRAFשונים ,כגון ומורפניב
 ( Vemurafenibזלבורף® ,*) Zelboraf® -או בשילוב הנ"ל עם עיכוב מסלולים תוך
תאיים נוספים ,כגון דרך מעכבי  .MEKקיימים
מחקרים רבים הבודקים את התשלובות
השונות לתת קבוצה זו [ .]4הבדיקה מבוצעת
באופן שגרתי במקומות רבים בעולם ,אך אינה
כלולה בסל שירותי הבריאות בישראל.

MSI-H / MMR
קיום  )microsatellite instability( MSIמשמעו
קיום רצפים החוזרים על עצמם בתדירות
גבוהה לאורך דנ"א הגידול .החזרות גורמות
למוטציות רבות .כאשר קיימות חזרות,
הגידול נחשב MSI-H) high microsatellite
 ,)instableוכאשר הן לא נמצאות ,הגידול
נחשב  .)microsatellite stable( MSSקיום
הרצפים הינו למעשה סמן לפגיעה בחלבוני
תיקון הדנ"א mismatch repair proteins) -
 )MMRולכן פגיעה זו ניתן לבדוק על ידי PCR
( ,)Polymerase Chain Reactionברמת הדנ"א
הגידולי או ברמת ביטוי החלבונים באמצעות
אימונוהיסטוכימיה.
כ 15%-מגידולי המעי הגס מתפתחים על
רקע פגיעה זו במנגנון תיקון הדנ"א .הפגיעה
יכולה להיות אקראית או תורשתית המקושרת
לתסמונת לינץ' (Hereditary non-polyposis
 .)colon cancer - HNPCCבאוכלוסיית סרטן
המעי הגס הגרורתי הפגיעה מאותרת
בכ 4-3%-מהגידולים.
עבודות ראשוניות בקבוצות קטנות של חולים
מראות יעילות גבוהה לטיפול אימונותרפי
בנוגדי  PD1פמברוליזומאב – Pembrolizumab
(קיטרודה®  *)Keytruda® -וניבולומאב -
( Nivolumabאופדיבו®  *)Opdivo® -או
 PD-L1כגון אטזוליזומאב Atezolizumab -
(טסנטריק®  *)Tecentriq® -בגידולים
עם  MSI-Hבמטופלים שמיצו את הקווים
הטיפוליים המקובלים [ .]7-6מחקרים נוספים
מבוצעים לאישור שילוב האימונותרפיה
בשלבי הטיפול השונים בגידולים עם .MSI-H

בארצות רבות בדיקת  MSIנכנסת לשימוש
קבוע בחולי סרטן מעי גס גרורתי .הבדיקה עדיין
אינה כלולה בסל שירותי הבריאות בישראל
לאינדיקציה זו ,אך מבוצעת כחלק מהבירור
הגנטי במטופלים הנחשדים לתסמונת לינץ'.

ימין ושמאל
התפתחות המעי הגס בעובר נובעת משני
מקורות שונים  -האחד מפתח את המעי
הימני ,והשני את המעי השמאלי ,המתחברים
בסופו של דבר לאיבר המשכי אחד .לאחרונה
אנו למדים שהמקורות השונים גורמים
להתפתחות סוגי סרטן מעי גס בעלי מאפיינים
מולקולריים שונים ,ועל כן בעלי התנהגות
שונה ,כולל תגובה שונה לטיפולים.
גידולים בצד שמאל של המעי המתפתחים
מהמעי האחורי ( )hindgutהם בעלי פרוגנוזה
טובה יותר ומגיבים טוב יותר לטיפולים
השונים .בגידולי  RAS-WTבמעי שמאלי נראית
עדיפות להתחיל טיפול קו ראשון בתשלובת
עם נוגדי  .EGFRגידולים ימניים המתפתחים
מהמעי האמצעי ( )midgutהם בעלי פרוגנוזה
גרועה יותר ,עם שכיחות גבוהה יותר של
 BRAFmו .MSI-H-בגידולים אלו ,גם כאשר
הם  RAS-WTאין עדיפות להתחלת טיפול
בתשלובת עם נוגדי  EGFRוניתן להתחיל
טיפולים בתשלובות עם בווציזומאב [.]7
הצד במעי ממנו התפתח הגידול מהווה
למעשה ביומרקר עקיף למדדים ביולוגיים
רבים ,והוא חלק מהשיקולים לקביעת
התשלובת לטיפול בקו ראשון.

HER2
אמפליפיקציה של הרצפטור לHER2-
()human epidermal growth factor receptor 2
מוכר יותר כביומרקר בשד ובקיבה ,שם הוכח
שביטוי יתר שלו כפי שמתבטא בבדיקה
אימונוהיסטוכימית או בFluorescent in( FISH-
 )situ hybridizationמנבא תגובה לנוגדי HER2
®
כגון טרסטוזומאב ( Trastuzumab -הרצפטין
 .*)Herceptin® -ישנן עדויות ראשוניות שתיתכן

תת-אוכלוסייה של כ 3%-המבטאת HER2

ומגיבה למניפולציות שונות על מסלול תאי
זה [ .]8מחקרים אלו עדיין נמצאים בשלבים
ראשוניים של איסוף המידע ,ועל כן השימוש
בביומרקר זה עדיין אינו שגרתי.

סיכום
ההבנה הגדלה בשינויים הגנטיים והביולוגיים
של סרטן המעי הגס והיכולת לאפיין
תתי-אוכלוסיות באמצעות הביומרקרים
השונים ,מאפשרות טיפול טוב ומדויק יותר
המותאם באופן אישי לכל מטופל .האפיון
של הביומרקרים השונים מומלץ כבר בשלב
הראשוני של אבחון מחלה גרורתית.

רשימת ספרות
 .1הרישום הלאומי לסרטן והמרכז הלאומי לבקרת מחלות,
משרד הבריאות .סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל -
עדכון הנתונים ,מארס [ .2017הודעה לעיתונות] .מתוך:
https://www.health.gov.il/PublicationsFiles/
ICR_05032017.pdf

2. Van Cutsem E, Cervantes A, Adam R, et al. ESMO
consensus guidelines for the management of patients
with metastatic colorectal cancer. Ann Oncol. 2016
Aug;27(8):1386-422. Epub 2016 Jul 5.
3. Aprile G, Macerelli M, De Maglio G, et al. The
relevance of BRAF and extended RAS mutational
analyses for metastatic colorectal cancer patients. OA
Mol Oncol. 2013 Dec 25;1(1):7-15.
4. Abdel-Rahman O. Targeting BRAF aberrations in
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Nivolumab in patients with metastatic DNA mismatch
repair-deficient or microsatellite instability-high
colorectal cancer (CheckMate 142): an open-label,
multicentre, phase 2 study. Lancet Oncol. 2017
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6. Diaz LA, Marabelle A, Delord JP, et al. Pembrolizumab
)therapy for microsatellite instability high (MSI-H
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Clin Oncol. 2017; 35(15_suppl): 3071.
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8. Sartore-Bianchi A, Trusolino L, Martino C, et al.
Dual-targeted therapy with trastuzumab and
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12/13 wild-type, HER2-positive metastatic colorectal
cancer (HERACLES): a proof-of-concept, multicentre,
open-label, phase 2 trial. Lancet Oncol. 2016
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* או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות מסחריים אחרים.
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רפואה מותאמת אישית בסרטן המעי הגס
פרופ‘ אירית בן-אהרון

המכון האונקולוגי ,מרכז הסרטן ע“ש דוידוף ,המרכז הרפואי רבין; הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב

מבוא
חידושים רבים בטיפול בסרטן מעי גרורתי
הביאו לשיפור משמעותי בשרידות החולים -
משרידות חציונית של  12חודשים בפרוטוקול
מבוסס  ,5-FUועד לשרידות חציונית של
למעלה מ 30-חודשים במשלבי כימותרפיה
בשילוב תרופות מכוונות מטרה ,דוגמת
מעכבי הקולטן ל EGFR-או מעכבי אנגיוגנזה.
ואולם מחקר ענף שמתחקה אחר הביולוגיה
של גידולי המעי חושף הבדלים ביולוגיים
משמעותיים בין תתי-אוכלוסיות של סרטן
המעי שהינם בעלי משמעות הן לגבי התגובה
לטיפול והן לגבי הפרוגנוזה של המחלה.
"רפואה מותאמת אישית" ,או בלועזית
 ,personalized medicineהיא מונח המתאר
ניסיון לתפור ( )tailorטיפול לפי המאפיינים
הביולוגיים הייחודיים לכל חולה ,והיא הפכה
במידה מסוימת למציאות יומיומית בהיבטים
טיפוליים מסוימים ,דוגמת מתן מעכבי הקולטן
ל EGFR-רק בגידולים שאינם מבטאים מוטציה
ל RAS-או אימונותרפיה לגידולים בעלי
דרגה גבוהה של חוסר יציבות גנומית (High
 .)microsatellite instability – MSI-Hסטטוס
 RASו MSI-נבדקים היום כחלק מהפרקטיקה
הקלינית בגידולי סרטן מעי גרורתיים ,לצורך
התאמת הטיפול ,והם מעוגנים בהנחיות
האיגודים הקליניים [ .]1אולם מאפיינים ביולוגיים
אלה (ביומרקרים) אינם מנבאים כי הטיפול יהיה
בהכרח יעיל ,וישנם חולים שמגיבים לטיפולים
באופן לא אופטימלי למרות היותם מועמדים
מתאימים לפי סטטוס הביומרקרים.
לפיכך קיים ניסיון מתמיד להתחקות אחר
הפרופיל הגנומי של השאת ,שעשוי לשקף
100

באופן פרטני מוטציות ספציפיות בגידול
של חולה מסוים ,שיכולות להגיב לטיפול
מכוונן מטרה הפועל במסלול תאי זה.
בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי תפיסתי
מהבדיקה הפתולוגית הקלאסית ,שבודקת
חלבון או גן בודד כאתר פעולה אפשרי,
לתרופה בודדת (מודל )one test - one drug
לבדיקות גנומיות מורכבות שעושות שימוש
בטכנולוגיות של ריצוף מהדור החדש (Next
 )Generation Sequencing - NGSבמעבדות
דיאגנוסטיות קליניות.
הטמעת מודל "רפואה מותאמת אישית
גנומית" בקליניקה כרוכה באתגרים רבים,
בהם:
•עלויות גבוהות לבדיקות.
•סטנדרטיזציה של איכות הבדיקות (ברמת
הריצוף ,הפקת החומר הגנומי והיבטים
טכניים כמו איסוף ואחסון הדגימות).
•סוגיות אתיות העולות כתוצאה מבדיקות
גנטיות ,הן פועל יוצא מתוצאות הבדיקה
הגנומית .השאלה העיקרית המתבקשת
וטרם התקבל עבורה מענה :האם טיפול
מכוון מטרה המותאם לפרופיל המוטציות
של הגידול הפרטני אכן מיתרגם לשיפור
בשרידות המטופל?
ההתפתחות בהבנת הביולוגיה של גידולי המעי
הגס סללה את הדרך לגישה מותאמת אישית.
לעומתה ,הגישה המסורתית מבוססת על עדויות
מחקריות לתועלת הטיפול על סמך מאפייני
גידול פתולוגיים דומים בקבוצות חולים ,ללא
אבחנה בשוני פוטנציאלי בפרופיל הגנומי של
הגידולים ,שעשוי להכתיב תגובה שונה לטיפול.

הבדלים במאפיינים הגנומיים
של הגידול
סרטן המעי הינו מחלה מורכבת והטרוגנית,
שהאטיולוגיה שלה נעוצה במספר מסלולים
תאיים אפשריים ,גם נוכח מופע היסטולוגי
דומה .הבדל זה בפרופיל הגנומי של הגידול
שאיננו מתבטא בתצורה ההיסטופתולוגית,
עשוי להסביר התפתחותו של מהלך ביולוגי
שונה לאורך ציר הזמן בחולים שאצלם קיים
דמיון במראה ההיסטופתולוגי של הגידול ושוני
במהלך הקליני ובתגובות לטיפולים השונים [.]2
פרויקט אטלס גנום הסרטן (The Cancer

 )Genome Atlas, TCGAהגדיר את המסלולים
התאיים הבולטים המעורבים בפתוגנזה של
סרטן המעי הגס – לדוגמה ,ביטוי יתר של
האונקוגן  ,MYCושל גנים במסלול ,WNT
ושינויים ב KRAS, BRAF-או  NRASבשילוב עם
שינויים במסלול  .]3[ PI3Kבהמשך מופו ארבע
תתי-קבוצות שונות של גידולי סרטן מעי
( ,)consensus molecular typesבעלי ביולוגיה
ייחודית ומסלולים תאיים בולטים שעומדים
בבסיס הפתולוגיה של כל תת-קבוצה .בין
הקבוצות נצפה מהלך ביולוגי שונה ,המתבטא
בשינויים בשרידות הכוללת ,שכיחות מוגברת
של מוטציות מסוגים מסוימים ותגובה שונה
לטיפולים מכווני מטרה [ ,]4כך נמצא כי תת-
קבוצה אחת מבטאת אברציות במסלול HER2
בשכיחות גבוהה יותר ,בתת קבוצה אחרת
שכיחות  MSI-Hמוגברת וכו'.

 – NGSמהפכה במחקר הגנומי
הבדיקות הגנומיות בטכנולוגיות ריצוף מהדור
החדש ( ,)NGSמהוות מהפכה במחקר הגנומי,
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ועם חלוף הזמן ועליית זמינות בדיקות אלה
הן עשויות להפוך לכלי היעיל והכלכלי ביותר
לבדיקת ביומרקרים כ RAS-ו MSI-כחלק
מהשגרה הקלינית הסטנדרטית ,במקביל
לבדיקת גנים נוספים באותו המעמד .אולם
במגוון מעבדות הבדיקות אמנם נעשות
בטכנולוגיה דומה ,אך בשינויים מתודולוגיים
כאלה ואחרים .על כן ,לצורך הטמעת
טכנולוגיות אלה כחלק משגרת הטיפול,
יש לוודא מעבר לכל ספק כי הבדיקות
מאושררות ועוברות תהליך רשמי של תיקוף
(ולידציה) .יתרה מכך ,הביואינפורמטיקה
הנלווית לתהליך זה ומספקת את ניתוח
הנתונים והתוצאות היישומיות של הבדיקה,
מחויבת להיות ברמה גבוהה ומקצועית .רצף
המוטציות המאופיינות כיום בבדיקות הNGS-
נע בין פנל של כמה עשרות גנים לפנל רחב
של גנים הנחשבים מכוונים (targetable/
 )actionableאו גנים מדכאי גידול (Tumor
.)Suppressor Genes
בדיקות אלה מספקות כמויות מידע אדירות,
אלא שברובן לא ברורה חשיבותן הקלינית,
ולכן הן אינן יכולות להחליף את המערכת
המקובלת להערכת יעילות הטיפול הקליני
 רפואה נתמכת ראיות (Evidence Based ,)Medicine - EBMאלא לשמש כחלופה
נוספת שטיבה הולך ומתבסס.

שילוב  NGSעם מחקרים
קליניים
ראוי לציין בהקשר זה את שילוב המחקרים
הקליניים הקלאסיים עם טכנולוגיית הריצוף
מהדור החדש ככלי עזר המסייע להגדיר
במדויק את פרופיל החולים המגיבים לטיפול
במחקרים הקליניים .במחקרים חדשים רבים
המתנהלים בשנים האחרונות ,קיים אלמנט
של מחקר תרגומי המתבסס על טכנולוגיית
הריצוף מהדור החדש ומספק פרופיל גנומי
לחולים המשתתפים במחקר .כך ניתן לרבד
באופן מדויק יותר את הפרופיל הביולוגי של
החולים ולמצוא את הקורלציה לתגובה
לטיפול שתאפשר לבחור את החולים

המתאימים לטיפול על סמך ביומרקרים אלה.
כך לדוגמה ,במחקרים רבים שבודקים את
תועלת האימונותרפיה ,הוטמע אלמנט זה
של ריצוף ,מכיוון שטיבה הביולוגי של קבוצת
החולים שמפיקה תועלת מאימונותרפיה לוט
בערפל .מעבר לסטטוס מוגבר של ,MSI
ומחקרים המעידים על התאמה בין ריבוי
מוטציות ליעילות האימונותרפיה ,עדיין לא
התבססו ביומרקרים נוספים מוכחים
כאינדיקטורים ליעילות הטיפול .לכן ,אפיון
מולקולרי וגנומי של אוכלוסיית המשתתפים
במחקר עשוי לשפוך אור על האוכלוסייה
המגיבה לטיפול והאוכלוסייה העמידה בפניו.

 NGSוהעמקת המחקר התרגומי
טכנולוגיות ה NGS-מאפשרות להעמיק את
המחקר התרגומי ברובד נוסף ,והוא ההתחקות
אחר עמידות המתפתחת לטיפול או שינוי
המתפתח בביטוי הגנים במהלך הטיפולים.
ניתן לבצע את ה NGS-מרקמת גידול אך גם
מ"ביופסיה נוזלית" – מדנ"א גידולי (ctDNA
 )- Circulating Tumor DNAהמופרש לזרם
הדם הסיסטמי ומופק מדם החולה .באופן זה
הביופסיה הנוזלית מאפשרת בדיקה זמינה
ולא חודרנית ,שניתן לבצע במספר מועדים על
ציר הזמן הטיפולי ,במטרה ללמוד על שינויים
בפרופיל הגנומי העשויים לשקף מנגנוני
עמידות לטיפולים מכווני מטרה ,דוגמת מעכבי
 EGFRאו .]7-5[ HER2
ממד נוסף הינו ההטרוגניות של הגידול,
שרלוונטית גם לעניין העמידות לטיפול .ניתוח
מקיף של ה NGS-מאפשר לחשוף הבדלים
גנומיים משמעותיים בין גידולי מעי שונים
באותו החולה עצמו .בגידולי ריאה ,למשל,
הוכח כי נוכחות של תת-אוכלוסייה תאית
בגידול ,שהיא בעלת מוטציה  ,T790Mמנבאת
תגובה פחותה למעכבי  EGFRכקו טיפולי
ראשון .בגידולי מעי ,מוטציה ב RAS-עשויה
לנבוע מתת-אוכלוסייה קטנה בגידול המקורי
טרם התחלת הטיפול ,או כתוצאה מתהליך
מוטגנזה במהלך הטיפול מכוון המטרה
במעכב  .EGFRממספר מחקרים עולה כי ניתן

ללמוד על תהליך זה בעיקר מביופסיה נוזלית
( )ctDNAיותר מאשר מביופסיית רקמה [.]8
בבדיקות עוקבות במהלך הטיפולים עולים גם
המסלולים התאיים שנלווים לפיתוח העמידות
לטיפול ,ומסלולים אלה מהווים אתר פעולה
לטיפול התערבותי מחקרי במטרה להקטין
את הסיכון להתפתחות העמידות לטיפול .כך
לדוגמה בגידולים שמפתחים עמידות למעכב
 ,EGFRהשימוש במעכבי  ERKאו  MEKעשוי
להקטין את התנגודת למעכב זה [.]9,5

סיכום
ההתפתחות האדירה בחקר הביולוגיה של
הסרטן ,בייחוד בתחום הגנטי ,האפיגנטי
והמולקולרי ,היא בעלת פוטנציאל רב לטיוב
הטיפול בסרטן המעי ובהמשך לזיהוי מוקדם
לפי ביומרקרים עתידיים ,מטכנולוגיות NGS
בדם ואף בצואה [ .]10אפיון הפרופיל הפרטני
של המטופל יאפשר לנקוט בעתיד גישה
טיפולית אישית ,המתבססת על ה"חותמת
המולקולרית" הספציפית של הגידול .טכנולוגיות
הריצוף הגנומי מספקות תמונה כוללנית על
מוטציות שעומדות בבסיס הפתוגנזה של סרטן
המעי הגס (.)driver mutations
טכנולוגיות אלה יהפכו דומיננטיות יותר
ויותר בשנים הקרובות ,ככל שמחירן יוזל
ומערכות האנליזה תהיינה זמינות ,אמינות
ומהירות יותר ,ובייחוד עם הפיכתן לחלק
אינטגרלי מהמחקרים הקליניים החדשים -
מה שיכול לייעל את הסקת המסקנות לגבי
תת-אוכלוסיות של חולים שמפיקים את מרב
התועלת מהטיפול המחקרי .עם זאת ,חשוב
לציין כי הדרך לרפואה מותאמת אישית עדיין
רצופה מהמורות רבות ,בעיקר בתיקוף של
הבדיקות ,במהימנות הביומרקרים המתקבלים
ובשאלה אם אכן "טיפול תפור לפי מידה"
מיתרגם לשיפור בשרידות החולה ,כפי שהגיוני
לשער מבחינה ביולוגית ,אולם ההוכחה לכך
עדיין אינה חד-משמעית .רפואה מותאמת
אישית היא מונח הכורך בתוכו רבדים שונים
– החל בפרקטיקה של התאמת טיפול לפי
מרקרים ידועים ומוכחים ,וכלה בטיפולים
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

 עד.לשינוי בתוחלת חייו של המטופל
 רפואה,לקבלת תשובות לשאלה מורכבת זו
,מותאמת אישית מתקיימת רק באופן מוגבל
,ובשילוב המתחייב עם רפואה נתמכת ראיות
המגובה במחקרים קליניים פרוספקטיביים
 את הפרקטיקה, נכון להיום,שעדיין קובעים
.הטיפולית

מוצו הוא יוכל לספק כיוון טיפולי יצירתי שעלה
.רק לאור תוצאות בדיקה זו
מחקר שמבצע המכון הלאומי לסרטן
)National Cancer Institute( בארצות הברית
 בודק אם האפיון האינדיבידואלי,בימים אלה
,של פרופיל המוטציות של גידולים שונים
 אכן מיתרגם,ומתן טיפול בהתאם לתוצאה

ניסיוניים שניתן להתאים לחולה לפי פרופיל
 ריצוף מהדור.המוטציות האישי שמתקבל
החדש הוא בעל ערך רב באפיון פרופיל
 כשבדיקה מזהה,המוטציות של הגידול
מוטציה שעשויה לאפשר לחולה להשתתף
 ללא,במחקר הבודק טיפול במסלול תאי זה
Basket ,"קשר לסוג הגידול (מחקרי "סל
) או במצבים בהם קווי הטיפול המוכחיםTrials
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מעקב אחר יעילות הטיפול
בסרטן מעי גס גרורתי
ד“ר עופר פורים

מנהל שירות גידולי מערכת העיכול ,מכון אונקולוגי ,בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד

המעקב אחר יעילות הטיפול במחלה גרורתית
של סרטן המעי הגס מורכב ממספר
פרמטרים ,וכמו בכל מחלה ,ובפרט
באונקולוגיה ,החולה הוא המרכז.
מהו PERFOMANCE STATUS

וכיצד מעריכים אותו

כאשר ברצוננו להעריך יעילות טיפול ,המרכיב
הראשון בהערכת החולה הוא סטטוס התפקוד
( .)PS=performance statusקבוצת ]1[ ECOG
האמריקנית קבעה מספרים להערכת מדד זה,
מ 0-ועד  ,5המייצגים מצבים שונים בחולי הסרטן,
על מנת להתאימם להכללה במחקרים קליניים0 .
מסמל מצב שבו החולה א-סימפטומטי לחלוטין,
ולעומת זאת  5מייצג מוות.
כאשר חולה מתחיל בטיפול כימי לסרטן
המעי הגס ,האונקולוג מעריך את הPS-
שלו בהתאם לסולם הנ"ל ומתעד זאת בכל
פגישה עם החולה .כאשר האונקולוג מתרשם
מהבדיקה כי ישנה ירידה ב ,PS-למשל,
בחולה אשר הוערך כ PS=0-וכעת האונקולוג
מעריך אותו כ ,PS=2-מעבר זה יכול להוות
סימן כי הטיפול לא יעיל או הפסיק להועיל
לאור הידרדרות החולה מבחינה קלינית.
כמובן גם ההיפך הוא נכון  -כאשר  PSגבוה
משתנה לנמוך ,קרוב לוודאי שהטיפול יעיל.
ה PS-משמש אותנו גם להערכת הרעילות
של הטיפול .לעיתים ,כאשר המטופל סובל
מתופעות לוואי כתוצאה מהטיפול ,חומרתן
יכולה להתבטא בירידה ב ,PS-לדוגמה

שלשולים מרובים בעקבות טיפול כימי
יכולים לגרום לחולה הנמצא ב PS=0-להפוך
ל .PS=3-מצב זה יחייב את האונקולוג להוריד
את מינון הטיפול על מנת למנוע הופעת
תופעת לוואי כזו שוב.

סמני סרטן והשימוש בהם
המדד השני אשר משמש את האונקולוג
בהערכת יעילות הטיפול הוא סמני הסרטן
 חלבונים המופרשים מהגידול לדם.השימושיים ביותר בסרטן המעי הגס הם
הסמנים  CEAוכן  .]2[ CA 19-9מקובל לבדוק
אותם בתחילת הטיפול ,ואז ערך הסמן מהווה
נקודת בסיס למעקב אחר יעילות הטיפול.
במהלך המפגשים האונקולוג יבצע בדיקות
דם עוקבות של סמני הגידול .עלייה של
הסמנים ,ובמיוחד כאשר מדובר בעלייה חדה
של פי עשרה או יותר ,יכולה לאותת כי הטיפול
במחלה ככל הנראה אינו יעיל ,ומחלת הסרטן
מתקדמת .כאשר ישנה ירידה חדה בסמני
הגידול ,קרוב לוודאי כי הטיפול יעיל ומחלת
הסרטן נעצרה.
בדיקות הדמיה ,שיטת ,CHOI
RECIST
המכשיר השלישי שעומד לרשות האונקולוג
במעקב אחר יעילות הטיפול הוא סריקות
ההדמיה CT, MRI :וכן  . PET-CTמכשירים אלו
משמשים היום דרך קבע להערכת יעילות
הטיפול ,והשימוש בהם נעשה הן במחקרים

והן בקליניקה היומיומית .מקובל להשתמש
בקריטריונים הנקראים RECIST
(Response evaluation criteria in solid
 .]3[ )tumorsכאשר מודדים קטרים של
נגעים נבחרים ,לדוגמה בלוטות לימפה,
גרורות כבדיות או גרורות ריאתיות מעל
 10מ"מ ,כל ירידה של סכום הקטרים
ב 30%-נחשבת תגובה חלקית (PR=partial
 ;)responseכאשר סכום הקטרים לא
משתנה המחלה נקראת "יציבה" SD)=stable
 ;)diseaseוכאשר סכום הקטרים עולה
ב 20%-או יותר או כשמופיעים נגעים חדשים,
המחלה נקראת "מתקדמת" PD=progressive
 .diseaseשיטה זו משמשת היום אבן
בסיס לכל המחקרים באונקולוגיה בעולם,
ולמרות שקיימות שיטות נוספות ,כגון Choi
 criteriaהמשתמשת בצפיפות של החומר
הנמצא בנגעים על מנת להעריך אם מדובר
בתגובה (נגע הנראה כנוזל משמעותו שתאי
הגידול נעלמו ,ונגע הנראה כרקמה מוצקה
משמעותו נגעים חיים שככל הנראה אינם
מגיבים לטיפול) ,ה RECIST-משמש הן ב,CT-
והן ב MRI-וב .PET-CT-באמצעות שיטה זו
האונקולוג יכול להעריך בצורה מדויקת ביותר
אם אכן הטיפול למחלת הסרטן פעיל וגורם
להקטנת הגרורות או עוצר את גדילתן.

טכניקות עתידיות
העתיד טומן בחובו פיתוח טכנולוגיה חדישה
של שימוש בביופסיות נוזליות מנוזלי הגוף
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על מנת לגלות התפתחות עמידות לטיפולי
סרטן ,על ידי ניצול של דנ"א המופרש בנוזלים
אלה ,כגון דם ,שתן [ ]4ואפילו צואה .ניתן
היום לבודד מקטעי דנ"א של הגידול ,ולגלות
מוטציות אשר מתפתחות בתאי הגידול בזמן
מתן הטיפול בתרופות ביולוגיות .כך יהיה
ניתן לזהות שטיפול מסוים איננו יעיל עבור
המטופל ,עוד בטרם ניתן לזהות זאת באמצעי
ההדמיה המקובלים היום.
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טכניקה זו תשמש כנראה בעתיד את
האונקולוגים לזיהוי מוטציות ספציפיות
בגידול ללא צורך בביופסיות פולשניות ,על
מנת להתאים לחולה את סוג הטיפול ,ולזהות
מוקדם יותר התפתחות של עמידות לטיפול,
דבר שיאפשר את החלפת הטיפול הקיים
בטיפול חדש מוקדם ככל אפשר.
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

הגישה הניתוחית לגרורות כבדיות
ד“ר ריאד חדאד

מנהל מחלקה כירורגית ,המרכז הרפואי כרמל ,חיפה

מבוא
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא המחלה
הממאירה השנייה בשכיחותה בישראל,
ובשנת  2014אובחנו כ 3,000-חולים חדשים
עם סרטן המעי הגס [ .]1בכ25-15%-
מחולי סרטן המעי הגס והחלחולת מופיעות
גרורות בכבד כבר בזמן האבחנה ,ו50-25%-
מהחולים מפתחים גרורות בכבד בזמן
המעקב .מחלה גרורתית מוגבלת לכבד בלבד
ב 50-30%-מחולים אלה.

אפשרויות טיפוליות ,כולל טיפולים כימיים
ומכווני מטרה ,פעולות כירורגיות ורדיולוגיה
פולשנית ,טיפול קרינתי וטיפול תומך.
לגבי כל מטופל עם גרורות בכבד יש לדון
בגישה של ריפוי ,תוך התחשבות בשלושה
גורמים המתוארים להלן:

המצב הרפואי של המטופל
על החולה להיות במצב רפואי טוב על מנת
לעבור את הניתוח בהצלחה .חשוב שלחולה
יהיה תפקוד לבבי וריאתי תקין וכן תפקוד
כבדי תקין ,על מנת שהחלק הנשאר לאחר
הניתוח ()Future Liver Remnant - FLR
יתפקד בצורה מספקת עד שהכבד יעבור
התחדשות ( .)regenerationבחולים ללא
מחלות כבד ,די ב FLR-של  20%מנפח הכבד,
בחולים לאחר טיפול כימי דרוש  FLRשל ,30%
ובחולים עם מחלת כבד כמו שחמת דרוש FLR
של לפחות .40%

בעידן הטיפולים הכימיים ומכווני המטרה
חל שיפור בהישרדות לחמש שנים בקרב
החולים בסרטן המעי הגס עם גרורות בכבד.
בעבר ,בזמן הטיפול הסטנדרטי בכימותרפיה
בלבד ,עמדה ההישרדות על פחות מ,1%-
ואילו בשנים האחרונות יש דיווחים על שיעורי
הישרדות לחמש שנים של  .]2[ 10-5%למרות
ההתקדמות בטיפולים הכימיים ,כריתת כבד
הינה הטיפול היעיל ביותר להשגת הישרדות
ארוכת טווח ,והיא מציעה אפשרות ריפוי
כאשר המחלה מוגבלת לכבד בלבד .בכריתת
גרורות בכבד עם שוליים בריאים ,שיעור
ההישרדות לחמש שנים הוא כ 50%-ול10-
שנים כ ,]3[ 25%-אך רק חלק מחולים אלה
מועמדים לניתוח.

 Fongוחב' פרסמו ב 1999-את תוצאות
הטיפול הכירורגי ב 1,001-חולים עם גרורות
בכבד מגידול שמקורו במעי הגס והרקטום.
החוקרים גילו שבעה גורמים המנבאים
הישרדות נמוכה לאחר הניתוח [:]4

חולה סרטן עם גרורות בכבד חייב להיות
מטופל על ידי צוות רב-תחומי ,שיכלול
כירורג כבד ,אונקולוג ,רופא הדמיה ומומחה
ברדיולוגיה פולשנית ,במטרה להבטיח
שבדיקות האבחון המתאימות יבוצעו במלואן,
ותתבצע בחינה מחודשת שלהן .בהמשך
יתקיים דיון על מנת להציע מגוון רחב של

 .1מחלה אקסטרה-הפטית
 .2שולי כריתה חיוביים (נגועים בגידול)
 .3נוכחות גרורות בבלוטות הלימפה בזמן
כריתת המעי הגס
 .4מרווח זמן של פחות מ 12-חודשים בין
אבחון הגידול במעי הגס ועד להופעת
הגרורות בכבד
 .5קוטר הגרורה גדול מ 5-ס"מ

גישת צוות רב-תחומי

גורמים אונקולוגיים

 .6הימצאות יותר מגרורה אחת
 .7רמת  CEAמעל .ng/ml 200
על בסיס חמשת הגורמים האחרונים נבנתה
שיטת ניקוד ,שעל פיה כל גורם סיכון מקבל
נקודה אחת .השיטה ידועה בשם הקריטריונים
ע"ש  Fongאו Clinical Risk Score System
( .)CRSלפי שיטת ניקוד זו סיכויי ההישרדות
לחמש שנים של מטופל עם  0נקודות הם
 60%לעומת  14%למטופל עם  5נקודות [.]4

גורמים כירורגיים–טכניים
בשנים האחרונות חל שינוי בגישה הכירורגית
האונקולוגית לטיפול בגרורות בכבד .המונח
"נתיחּות" ( )resectabilityהפך לאבן יסוד
בטיפול בחולים אלה [ .]5נתיחּות נקבעת לפי
הקריטריונים הבאים:
 .1כריתה של כל הנגעים בכבד או מחוצה לו
עם שוליים בריאים
 FLR .2מעל  20%בחולים שלא קיבלו טיפול
כימי ו 30%-בחולים לאחר טיפול כימי
 .3שמירה על רצף של שני סגמנטים של
הכבד עם אספקת הדם שלהם (עורק
הכבד והווריד הפורטלי) וכן הניקוז שלהם
(דרכי המרה והווריד ההפטי).
השינוי בגישה הכירורגית מתבסס על העובדה
שלא חשוב מה כורתים בכבד אלא איזה חלק
מהכבד משאירים ,וכן ,שמספיק שיהיו שוליים
בריאים של  1מ"מ מבלי שתיפגע ההישרדות,
לעומת הגישה בעבר שחייבה שוליים בריאים
של  1ס"מ [ .]6שינוי זה הביא לכך ש50-30%-
מחולי הסרטן עם גרורות בכבד יכולים לעבור
ניתוח לכריתת הגרורות הכבדיות לעומת
 15-10%בלבד בעבר הלא רחוק.
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בחירת הרצף הטיפולי
על מנת לקבוע את רצף הטיפול (ניתוח/
כימותרפיה) ,על הצוות הרב-תחומי להחליט
בנוגע לכל מטופל עם גרורות בכבד לאיזו
משלוש הקבוצות הבאות הוא שייך (תרשים
מס' :)1
1.1הקבוצה הראשונה כוללת חולים עם גרורות
שניתנות לכריתה כירורגית עם שוליים בריאים
בסיכון נמוך להישנות לפי חישוב גורמי הסיכון,
כלומר  2-0בשיטת  .]7[ CRSבקבוצה זו
ההמלצה הינה כירורגיה בשלב ראשון.
2.2הקבוצה השנייה כוללת חולים בעלי

פוטנציאל לניתוח ()potentially resectable
עם סיכון גבוה להישנות מחלתם .בחולים
אלה כריתה בכבד אפשרית אך קשה
מבחינה טכנית ,כי הגרורות קרובות
לכלי הדם בשער הכבד (קרבה לענפים
הפורטליים הראשיים) או לוורידים ההפטיים
(מאתגר מבחינה כירורגית) ,או חולים עם
גורמי סיכון משמעותיים להישנות ,כלומר עם
 CRSשל  5-3קריטריונים( ,מאתגר מבחינת
ההתנהגות הביולוגית של הגידול) .הגישה
כלפי קבוצה זו הינה טיפול כימי ומכוון מטרה
לפני ואחרי הניתוח (.)peri-operative

3.3הקבוצה השלישית כוללת חולים עם מעורבות
משמעותית של הכבד במחלה גרורתית
(מעורבות של  70%מהכבד או של שישה
סגמנטים שלו) ,והטיפול בהם הוא כימי-מכוון
מטרה .אם הייתה תגובה טובה לטיפול ,ניתן
לשקול כריתה כירורגית .קבוצה זו כוללת
גם חולים עם מעורבות אקסטרה-הפטית
משמעותית שלא ניתנת לכריתה כירורגית.
חולים אלה מופנים לטיפול כימי-מכוון
פליאטיבי .בחולים המתחילים טיפול כימי-מכוון
חובה לחזור על בדיקות ההדמיה ועל דיון צוות
לאחר ארבעה טיפולים .במידה וחלה נסיגה

תרשים מס' :1

מחלה גרורתית בכבד בלבד
פוטנציאלי לניתוח –

לא נתיח -

Unresectable

לא נתיח

Never
Resectable

•מחלה אקסטרה
הפטית  -לא
נתיחה

כימותרפיה
פליאטיבית

Ultimately
Resectable

•מעורבות 6
סגמנטים של
הכבד
•מעורבות
80-70%
מהכבד
•FLR>20%

טיפול
כימי+מכוון

Peri-operative

ואח"כ ניתוח,
במידה והייתה
תגובה לטיפול
*  – LNבלוטות לימפה במזו של הקולון  /רקטום.
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Potentially Resectable

מאתגר מבחינה טכנית

מאתגר מבחינה
אונקולוגית

Technically
challenging

Biologically
challenging

•מספר גרורות
•גרורה גדולה מ 5-ס"מ
•גרורות ב*LN-
•מרווח פחות משנה
בין הגידול הראשוני
להופעת הגרורה
))Synchronous
•CEA>200 ng/ml

•גרורה קרובה לווריד
הפטי
•גרורה קרובה לענף
פורטלי ראשי

טיפול כימי+מכוון –
peri-operative

ואח"כ ניתוח

נתיח –

Resectable

סיכון נמוך להישנות

Low risk for recurrence

•גרורה בודדת
•גרורה קטנה מ 5-ס"מ
•ללא גרורות ב*LN-
•מרווח של שנה בין הגידול
במעי להופעת הגרורה בכבד
))Metachronous
•CEA< 200 ng/ml

ניתוח
ואח"כ לשקול טיפול
כימי משלים
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של הגידול או שהמחלה התייצבה ,החולים
יופנו לניתוח .חולים שיש עדות להתקדמות
המחלה יופנו לקו טיפול כימי שני.

ניתוח
שיקולים טכניים
הכבד מורכב משמונה סגמנטים ,כאשר
לכל סגמנט יש אספקת דם מהעורק ההפטי
ומהווריד הפורטלי ,וכן ניקוז לווריד ההפטי
ולעץ הביליארי.
•כריתה אנטומית :קו הכריתה נמצא בקו
המפריד בין הסגמנטים ,ןבדרך כלל מנתקים
את העורק ההפטי והווריד הפורטלי של
אותו סגמנט וכך משיגים קו הפרדה ברור
בינו לבין שאר הסגמנטים .מבחינה טכנית
אפשר לכרות כל סגמנט לבד או ביחד עם
סגמנטים אחרים.
•כריתה לא-אנטומית או כריתת יתד
( :)wedgeכריתה של הגרורה ורקמת הכבד
הבריאה שסביבה .בסוג זה של כריתה
משמרים נפח כבד גדול יותר למקרה של
ניתוחים חוזרים בהישנות המחלה בכבד.
טכניקה זה הפכה לשיטה המועדפת
בכריתת גרורות.

טכניקה כירורגית

הניתוח ,אשפוז קצר יותר וחזרה מהירה יותר
לטיפולים הכימיים ולעבודה.

תחלואה ותמותה
יש היום פרסומים רבים על תוצאות הטיפול
הכירורגי בגרורות בכבד התומכים בבטיחות
ויעילות הניתוח .התמותה הניתוחית המדווחת
בשנים האחרונות נעה בין כ 2%-ל.5%-
לעומת זאת ,התחלואה הניתוחית נעה בין
 15%ל .50%-והיא נובעת מגודל הכריתה
הכירורגית .הסיבוכים הבתר-ניתוחיים
השכיחים ביותר הם דימום ,מורסה באזור
הכריתה ,דליפת מרה ואי-ספיקה כבדית.

אמבוליזציה של וריד

שער הכבד (Portal Vein
)Embolization - PVE
במטופלים עם  FLRהקטן מ 30%-המועמדים
לכריתת כבד ניתן להגדיל את ה FLR-על
ידי חסימת הווריד הפורטלי של אונת הכבד
המכילה את המחלה הגרורתית .כך מעלים
את הזרימה לאונת הכבד הבריאה וגורמים
להיפרטרופיה הן של האונה עם המחלה
הגרורתית והן של האונה הבריאה .פעולה זה
יכולה להיעשות בניתוח פתוח או לפרוסקופי
או בהתערבות מלעורית על ידי צוות
הרדיולוגיה הפולשנית .בדרך כלל ,שלושה
עד ארבעה שבועות לאחר הפעולה מבוצעים
 CTכבד וחישובי נפח .בכ 20%-מהמטופלים
לאחר פעולה זו לא תתאפשר כריתת אונת
הכבד עקב התקדמות המחלה הגרורתית או
חוסר גדילה של ה.FLR-

•כירורגיה פתוחה :עד לא מזמן ניתוחי כבד
בוצעו בכירורגיה פתוחה ,דהיינו ,חיתוך
של דופן הבטן .היות שהכבד ממוקם בבטן
הימנית העליונה ,הגישה אליו מחייבת חתך
ניתוחי גדול ובכך ניתן לבצע סקירה של
חלקו האחורי של הכבד ולשלוט בכלי הדם
הנכנסים והיוצאים ממנו.

הגישה הכירורגית למחלה דו-אונתית

•כריתה לפרוסקופית או רובוטית :בעשור
האחרון כריתת כבד בצורה לפרוסקופית
תופסת תאוצה בעולם .ניתוח זה דורש
שילוב מיומנויות בניתוחי כבד ובטכניקות
לפרוסקופיות .ב 10%-מניתוחים אלה דווח
על מעבר לניתוח פתוח עקב קשיים טכניים
בזמן ביצוע ההליך (כולל דימום ,חוסר
התקדמות בניתוח וכו') .היתרון של כריתה
זו הינו צלקות קטנות ,פחות כאבים לאחר

 - One stage hepatectomy1.1כריתת כל
הגרורות בכבד באותו ניתוח .השיטה
קרויה גם  .cherry-picking surgeryבדרך
כלל ניתן לבצע את ההליך במטופלים
עם גרורות שטחיות .במקרים בהם יש גם
נגע עמוק ניתן בנוסף לצרוב אותו בעזרת
אבלציית )radiofrequency ablation( RFA
או מיקרוגל (.)microwave ablation - MWA
שיטה זו משמרת את האנטומיה של כלי

הדם הראשיים בכבד ,וכך מאפשרת בעתיד
לבצע ניתוחים חוזרים כאשר יש הישנות של
המחלה .בטכניקה זו התמותה הניתוחית
הינה כ ,0.7%-והתחלואה כ.]8[ 16%-
 – Two stage hepatectomy2.2כריתת נגעים
מרובים בכבד בשני שלבים ,כאשר בניתוח
הראשון כורתים את הנגעים באונה אחת
(בדרך כלל מנקים את הגרורות מהאונה
השמאלית) ,ואם נפח האונה השמאלית
(ה )FLR-קטן מ 30%-מבוצעים חסימה או
אמבוליזציה של הווריד הפורטלי הימני .בניתוח
השני מבצעים כריתה של האונה הימנית.
התמותה הניתוחית הינה  0.8%בניתוח הראשון
ו 2.5%-בניתוח השני ,כאשר התחלואה בניתוח
הראשון הינה כ 14%-ובשני כ .33%-ההישרדות
לחמש שנים בחולים שעברו את שני הניתוחים
הינה  44%לעומת  0%בחולים שלא עברו
ניתוח שני עקב התקדמות המחלה או חוסר
גדילה של ה.]9-8[ FLR-
Associating liver partition and portal3.3
vein ligation for staged hepatectomy

( - )ALPPSכריתת הכבד בשני שלבים
בחולים עם מחלה גרורתית דו-אונתית
וכשה FLR-קטן מ 30%-או בחולים שבהם
נכשל ה PVE-להביא לגדילה של ה.FLR-
בניתוח הראשון מבוצעים ההליכים הבאים:
כריתת גרורות באונת הכבד הנשארת
כ ,FLR-חסימת הווריד הפורטלי של האונה
המתוכננת לכריתה בניתוח השני ,והפרדת
רקמת הכבד בין שתי האונות על מנת לנתק
שאנטים ( )shuntsשל ורידים פורטליים בין
שתי האונות ולהביא בכך לגדילה מהירה
של ה .FLR-בדרך כלל כשבוע עד עשרה
ימים ממועד הניתוח מבוצעים  CTכבד
והערכה של נפחי הכבד ולאחריהם מבוצע
הניתוח השני .היתרון בגישה זו הינו השגת
אחוז גבוה יותר של השלמת הניתוח השני,
אף שהתמותה הניתוחית עומדת על 7.5%
והתחלואה על  .36%בהיותה טכניקה
כירורגית חדשה יחסית ,המעקב אחרי
חולים אלה הוא קצר ,וההישרדות לשנתיים
הינה של .]9[ 41%
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וגורמים אונקולוגיים היכולים להעיד על הסיכון
תחומי יקבע- הצוות הרב.להישנות המחלה
 כאשר ההחלטה להתחיל,את הרצף הטיפולי
מכוון המטרה יצריך דיון חוזר/בטיפול הכימי
.בעזרת בדיקות הדמיה לאחר ארבעה טיפולים
הגישה האגרסיבית של כירורגיה אונקולוגית
60-45% הביאה להישרדות לחמש שנים של
.30-20% ואפילו להישרדות לעשר שנים של

הפתוחה והן בשיטה הלפרוסקופית עם דמיון
 בדומה הניתוח,בשיעורי תחלואה ותמותה
.הראשון

לסיכום
הגישה לחולי סרטן המעי הגס עם גרורות
 המבסס את,תחומי-בכבד הינה של צוות רב
החלטתו על סמך גורמים כירורגיים לנתיחּות

כריתת כבד חוזרת
)repeat hepatectomy(
 מהחולים תהיה הישנות של70-50%-ב
 היום מקובל לבצע ניתוחים.המחלה בכבד
בכבד כל זמן שניתן להשאיר נפח כבד
. בשני סגמנטים ברצף30% ) מעלFLR(
אמנם ניתוחים אלה יכולים להיות מסובכים
 אך ניתן לבצעם הן בשיטה,יותר טכנית
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

טיפולים ממוקדים לגרורות כבדיות
ד“ר אלכסנדר בני

מנהל שירות גידולי מערכת העיכול ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי רמב“ם ,חיפה

מבוא
כריתה כירורגית היא האפשרות היחידה
לטיפול בעל פוטנציאל ריפוי לחולים עם
גרורות של סרטן המעי הגס בכבד (colorectal
 .)liver metastases - CRLMלרוע המזל ,עד
 80%מהחולים מתייצגים בעת גילוי הגרורות
בכבד עם מחלה אשר לא ניתנת לניתוח
[ .]2,1הישרדות של חמש שנים עבור חולים
המתאימים לניתוח נעה בין  40%ל,]4,3[ 58%-
ואילו בחולים בלתי נתיחים חציון ההישרדות
הכולל נע בין  15ל 22-חודשים [ .]5במהלך
 15השנים האחרונות הפיתוח של כימותרפיה
חדשה וטיפולים מכווני מטרה ,כמו גם טיפולים
אזוריים בכבד הרחיבו את אפשרויות הטיפול
אשר עומדות לרשות האונקולוג המטפל
בחולים עם גרורות בכבד .הגישה ההיסטורית
שהבחינה בין טיפול למטרת ריפוי או טיפול
תומך (פליאציה) ,הוחלפה בתפיסה דינמית
יותר של הפיכת סרטן למחלה כרונית הניתנת
לניהול דינמי .לצורך כך ,על האונקולוג
להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו ,כולל
טיפולים סיסטמיים וטיפולים ממוקדים לכבד.
יש צורך בגישה רב-תחומית כדי להציע טיפול
אישי מיטבי .הגדרת הרצף המתאים ושילוב
הטיפולים מאתגרים ודורשים מומחיות וניסיון
כאחד .מאמר זה סוקר את האפשרויות של
טיפול אזורי לכבד בחולים אשר אינם מועמדים
לניתוח ,ומציע אסטרטגיות ניהול עבור קבוצת
חולים זו המהווה אתגר מבחינה רפואית.
הקריטריונים הקלאסיים לכריתה של גרורות
בכבד התבססו על מספר ,גודל ומיקום הנגעים
בכבד .נכון לעכשיו ,אפשר לנתח במידה וניתן
להסיר את הגידול עם שוליים בריאים תוך
השארת כמות מספקת של פרנכימת כבד

מתפקדת ( .)50-25%חולים אשר אינם עונים
לקריטריונים אלה ,מועמדים לטיפול סיסטמי
או טיפול ממוקד לכבד .כוונות טיפולים אלו
הן או הארכת חיים או הקטנת הגרורות ,עם
אפשרות לטיפול כירורגי בהמשך.
כ 20%-מהחולים עם גידולים לא נתיחים
של הכבד יכולים להפוך לנתיחים לאחר
מתן טיפול קדם ניתוחי .טיפל זה יכול להיות
סיסטמי (כימותרפיה בשילוב טיפול מכוון
מטרה) או טיפול אבלטיבי ממוקד בשילוב
טיפול סיסטמי .ידוע היטב כי תגובה קלינית
מלאה בהדמיה אינה עולה בקנה אחד עם
תגובה פתולוגית מלאה .ב 80%-מהחולים
עם תגובה הדמייתית מלאה נמצאה מחלה
מיקרוסקופית חיובית בפתולוגיה לאחר
הניתוח [ .]6עובדה זו מדגישה את החשיבות
של הגישה הרב-תחומית בחולים אלו.
בסקירה זו נתמקד בטיפולים האזוריים לכבד.

טיפולים ממוקדים לכבד
טיפולים אבלטיביים לכבד מתחלקים
לאבלציות בעזרת חום או אבלציות "קרות".
הטיפולים האזוריים לכבד מחולקים
לאמבוליזציה בשילוב כימותרפיה או הזרקת
איזוטופ רדיואקטיבי .טיפול לא חודרני ניתן
לבצע בעזרת קרינה חיצונית ממוקדת (.)SBRT
בהמשך נסקור בקצרה את הטיפולים השונים.

טיפולים אבלטיביים מקומיים
•אבלציה בעזרת זרם חשמלי RFA -

( )Radiofrequency Ablationגורמת נמק
של הגידול על ידי מעבר זרם חשמלי
באנרגיה גבוהה בתוך הגרורה ,וחימום
של האזור עד לטמפרטורות של 100-50
מעלות צלסיוס למשך כ 5-דקות .תופעות

הלוואי בעקבות פעולה זו הן לרוב קלות
וחולפות ,ונצפו בכ 7%-מהמטופלים.
שיעור התמותה נמוך ונמדד בכ.0.5%-
הטיפול מתבצע בגישה פתוחה ,מלעורית
או לפרוסקופית .הגישה האופטימלית תלויה
במיקום הגידול ובהעדפת המפעיל .מספר
מחקרים הראו שיעור חזרות מקומי נמוך
יותר בחולים אשר טופלו בגישה הפתוחה
[ .]9-7חשיפה טובה יותר של הכבד,
והיכולת למצוא נגעים על פני הכבד ,בשילוב
עם השימוש באולטרסאונד תוך-ניתוחי,
עשויים להסביר את התוצאות הטובות של
הגישה הפתוחה [ .]10שיעורי ההישנות
המקומית של טכנולוגיית ה RFA-הנוכחית
הם כ ,21-9%-ועומדים ביחס ישיר לגודל
הגידול ולמיקום הנגע [ .]12,11מקובל לטפל
בגידולים עד גודל של  3עד  5ס"מ .ככל
שממדי הגידול גדולים יותר שיעור החזרה
המקומית גבוה יותר [ .]13השימוש בRFA-
בשילוב עם כימותרפיה נחקר לאחרונה
במחקר  40004של הקבוצה האירופית
לחקר הסרטן ( .)EORTCזהו כרגע הניסוי
הקליני היחידי אשר השווה כימותרפיה
סיסטמית ל RFA-בתוספת לכימותרפיה
[ .]14הנתונים המוצגים עולים בקנה אחד
עם מחקרים קודמים קטנים יותר .בקבוצה
המשלבת  RFAוכימותרפיה סיסטמית ,שיעור
ההישרדות ללא התקדמות המחלה במשך
שלוש שנים היה  27.6%לעומת  10%בקבוצת
הטיפול הכימי בלבד .במחקר זה לא הוצגו
נתונים על שיעור ההישרדות הכללית בשתי
הקבוצות אשר נחקרו [.]14
•אבלציה בעזרת הקפאה ((Cryoablation
גורמת לנזק ומוות של התאים על ידי
הקפאת הגרורה עד לטמפרטורה של
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 .35⁰Cפעולה זו מוגבלת לגידולים קטנים
יותר וגורמת לשיעור תופעות לוואי גבוה
יותר בהשוואה לאבלציה בעזרת גלי רדיו
(תמותה ב 1.6%-מהחולים ותופעות לוואי
ב.)60-15%-
•אבלציה בעזרת גלי מיקרו ( - )MWAנוצרת
בעזרת היווצרות שדה אלקטרומגנטי
הגורם לתנועת מולקולות המים בגידול
ויצירת חום .החום נוצר סביב המוליך אשר
מוכנס לתוך הגידול בעזרת הדמיה .בניגוד
לאבלציה בעזרת זרם חשמל ,אבלציה
בעזרת גלי מיקרו מתאימה גם לרקמות
בעלת מוליכות חשמלית נמוכה .אזור
האבלציה הוא כ 2-ס"מ סביב המוליך.
שיטה זו מוגבלת לגידולים בגודל של עד
 3ס"מ אשר לא נמצאים בקרבת כלי דם.
לאור מגבלות אלו ,השימוש בשיטה זו אינה
בשימוש רב בכבד .שיעור תופעות הלוואי
בדרגה  3ומעלה בשיטה זו מגיע לכ,3%-
ותופעות לוואי בדרגות נמוכות יותר
עומדות על כ.7%-

אמבוליזציה של עורקי הכבד -
טיפולי הקרנה פנימית
סלקטיבית (SIRT - Selective
)Internal Radiation Therapy
רדיואמבוליזציה היא טיפול המבוסס על
הזרקה של חלקיקים בגודל מיקרון הטעונים
ברדיואיזוטופ .טיפול זה מבוסס על העברה
סלקטיבית ומוכוונת של החלקיקים לגרורות
בכבד באמצעות פורט-א-קאט ()Port-A-Cath
ישירות לעורק הכבד ,דרכו ודרך הענפים שלו
מקבלות הגרורות את אספקת הדם לה הם
זקוקים כדי לצמוח ,וזאת מבלי לפגוע ברקמת
הכבד הבריאה.
איטריום  )Y90 - Yttrium-90( 90הוא
האיזוטופ הנפוץ ביותר המשמש לטיפולי
 .SIRTשיטה זו יכולה לשמש טיפול יחיד
לחולים אשר אינם מגיבים לטיפול הכימי או
בשילוב עם כימותרפיה סיסטמית Y90 .הוא
איזוטופ הפולט קרני  βבלבד .לאיזוטופ זה יש
אנרגיה ממוצעת גבוהה ( ,)Mev 0.936חדירות
לרקמה מוגבלת (בין  2.5מ"מ למקסימום 11
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מ"מ) ,ומחצית חיים קצר של  64שעות  -מה
שהופך אותו אידיאלי לטיפול מכוונן מטרה.
לאחר שילובו לתוך גרגירים זעירים של
זכוכית או שרף ( ,Y90 )resinמוזרק באופן
סלקטיבי לתוך עורק הכבד או הענפים שלו
[ .]15ישנן שתי צורות זמינות מסחרית של
טיפול בהקרנה פנימית סלקטיבית (®SIR-
 Spheresמסידני ,אוסטרליה וTheraSphere®-
 ,Nordionמאונטריו ,קנדה)SIR-spheres® .
מבוסס שרף ,והגרגירים הם בקוטר 60-
 20מיקרון SIR-Spheres .משמשים בעיקר
לטיפול בגרורות והם קיבלו את אישור הFDA-
ב TheraSphere® .2002-עשויים מזכוכית והם
בקוטר  30-20מיקרון .טיפול זה משמש בעיקר
כטיפול בגידולים ראשוניים של הכבד.
כל החולים המועמדים לקרינה פנימית של
 Y90חייבים לעבור צנתור מקדים של הכבד
עם הזרקת טכנציום  99מקרו-אגרגט (Tch-99
MAA - Technetium-99 macroaggregated

 .)albuminמטרת בדיקה זו היא להדגים את
האנטומיה של עורקי הכבד ולמדוד את מידת
הדלף לריאות.
טכנטיום  99מקרו-אגרגט הוא בעל קוטר
הדומה לגרגירי האיטריום ,והוא משמש
להערכת התפלגות הגרגירים במחזור הדם
בכבד לפני הטיפול .דליפה לריאות גדולה
מ 20%-עלולה לגרום להתפתחות של דלקת
מסוג פנאומוניטיס ומהווה התוויית נגד לטיפול
ב .Y90-הפרעות בתפקודי כבד או פקקת של
וריד שער הכבד (הווריד הפורטלי) גם הם
מהווים התוויות נגד [.]17,16
בשנת  2016פורסמה עבודה על מחקר אקראי
בהשתתפות  530חולים עם גרורות ממקור
מעי גס ומחלה דומיננטית בכבד .עבודה זו
משווה את הטיפול הכימי בתשלובת FOLFOX
[חומצה פולינית ,פלואורואורציל ()5-FU
ואוקסליפלטין – ( Oxaliplatinאלוקסיטין® –
® *])Eloxatinעם אפשרות להוספת טיפול
מכוון מטרה בבווציזומאב Bevacizumab -
(אווסטין® – ® **)Avastinלעומת טיפול דומה
* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות
מסחריים אחרים.
** או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות
מסחריים אחרים.

משולב עם קרינה פנימית וממוקדת לכבד
( .)SIRTהזמן הממוצע עד להתמקדות המחלה
בקבוצה אשר טופלה ב SIRT-היה 10.2
חודשים לעומת  10.7חודשים בקבוצה אשר
קיבלה טיפול תוך ורידי בלבד .הזמן הממוצע
עד להתקדמות המחלה בכבד בלבד היה
 12.6חודשים בקבוצה אשר לא טופלה בSIRT-
לעומת  20.5חודשים בקבוצה אשר קיבלה
טיפול ב SIRT-וכימותרפיה .גם שיעור הנסיגה
של הגרורות בכבד היה משמעותי יותר בחולים
אשר קיבלו טיפול משולב .נתונים חדשים
מראים שבחולים אשר קיבלו את הטיפול
המשולב ,והגרורות היו ממקור מעי גס ימני,
היה שיפור גם בהישרדות ( 22חודשים לעומת
 17.1חודשים) .כאשר מקור הגרורות היה מעי
גס שמאלי לא נצפה הבדל בהישרדות.
הספרות עדיין נחלקת לגבי השלב שבו יש
להשתמש בטיפול זה במהלך המחלה .הטיפול
הוא בטוח ,עם תופעות לוואי כגון כאב ,בחילה
והפרעה בתפקודי כבד בשיעור של ,5-1%
אם הוא מבוצע בידי צוות מנוסה .תופעות אלו
חולפות לרוב בתוך כשבוע מהטיפול .מחלת
קרינה של הכבד (Radiation Induced Liver
 )Diseaseהיכולה לסכן את החולה נצפתה
בפחות מ 1%-מהמטופלים .על הטיפול
ב SIRT-להיות מוגבל בחולים עם גרורות בכבד
בלבד או בחולים המבטאים תסמינים בעקבות
מחלה דומיננטית בכבד.

קרינה ממוקדת

(SBRT - Stereotactic Body
)Radiation Therapy
הטיפול הקרינתי הממוקד של גרורות בכבד
ממקור המעי הגס זכה להבלטה בשנים
האחרונות .ההבנה הטובה יותר של סבולת
הכבד לקרינה וטכניקות חדשות ,מילאו תפקיד
חשוב בהפחתת הרעילות ודיוק משופר של
ההקרנות.
מחקרים מראים שטיפול זה בטוח ויעיל
כטיפול בסרטן המעי עם גרורות בכבד.
רמת רעילות בדרגה  2ו 3-דווחה רק ב9%-
ו 4%-מהחולים בהתאמה [ .]19חמישה
מחקרים רטרוספקטיביים ושמונה מחקרים
פרוספקטיביים בדקו שיטה זו בחולים עם

טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

.מוכחת בשילוב כימותרפיה וטיפול מכוון
שילוב שיטות אבלציה מקומית שונות עם
.הטיפול הסיסטמי מעלה את הסיכוי לתגובה
בחירת הטיפול המיטבי עבור כל מטופל
צריכה להיות אינדיבידואלית ולהתבסס על דיון
 טיפולים ממוקדים לכבד הם בעלי.תחומי-רב
 עבודות.סיכוי גבוה להורדת העומס הגידולי
פרוספקטיביות יענו בעתיד על השאלה אם
.לטיפולים אלו יש השפעה גם על הארכת החיים

 שיעור. כעבור שנתיים90%- ל60%  ובין,מעקב
.83%- ל30% ההישרדות למשך שנתיים נע בין
 ס"מ שיעור3 כאשר גודל הגרורה מעל
.]22[ ההישרדות גרוע יותר

סיכום
הטיפול בקרצינומה של המעי עם גרורות
 עם התקדמות,בכבד מתפתח ללא הרף

 עד עתה לא פורסמה אף.גרורות בכבד
 מנת הקרינה.3 עבודה מבוקרת בשלב
 במקטע אחדGy 60  ובין30 הניתנת נעה בין
.]21,20[ עד שישה מקטעים
ברוב העבודות הגודל המרבי של הגרורות היה
 ומספר הגרורות אשר טופלו לא היה, ס"מ6
 שיעור הבקרה המקומי לאחר.מעבר לחמש
 כעבור שנה של100%- ל70% טיפול זה נע בין
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

הגישה הניתוחית לגרורות ריאתיות
ד“ר מילטון סאוטה

מנהל המחלקה לניתוחי ריאות במערך לניתוחי לב וחזה ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה

בסוף המאה ה 20-כריתת גרורות בריאות
הפכה לטיפול שגרתי בחולים מתאימים,
לאחר תהליך של בירור מקיף.

מאז ועד היום שיעור ההישרדות לחמש שנים
לאחר הניתוח הריאתי משתנה מבית חולים
אחד למשנהו ,ועומד על טווח של .53-9%

תהליך כריתת גרורה ריאתית פורסם
לראשונה בספרות המקצועית בשנת  1882על
ידי  ,Weinlechnerשניתח גרורה בודדת של
סרקומה .אולם רק בשני העשורים האחרונים
של המאה העשרים ,ורק במרכזים מסוימים,
הטיפול נעשה שגרתי בחולים עם
גרורות מרובות או דו-צדדיות ,על בסיס
התוצאות הטובות שהושגו בסרקומה גרורתית
[ .]1טיפולים כימיים וביולוגיים יעילים
למוקדים מיקרוסקופיים ,אבל לא תמיד יכולים
להתגבר על מחלה קלינית משמעותית.
כתוצאה מהטיפולים החדשים ,כריתת גרורות
מאקרוסקופיות משמשת גם כטיפול להקטנת
מסת הגידול או לסירוגין כהוכחה לרמיסיה.

אבחנה ,דירוג ובחירת חולים

בדיקות שנעשו בנתיחות לאחר המוות
בחולים שנפטרו מסרטן ,הוכיחו שב29%-
מהמקרים הריאות היו המקום השני בשכיחותו
בהתפתחות גרורות .בWeiss & Gilbert 1978-
פרסמו שב 20%-מן הנתיחות ,הריאות היו
האיבר היחיד עם גרורות [.]2
לרוב החולים עם גרורות ריאתיות ,כריתת
המחלה היא הדרך היחידה לריפוי ,אבל מספר
המועמדים הוא קטן יחסית ,ותלוי במספר
משתנים ,דוגמת גרורות באיברים אחרים,
תגובה לכימותרפיה ואפשרות לגידולים
נוספים.
ב 1944-ביצע  Blalockלראשונה כריתה
ניתוחית של גרורה ריאתית מסרטן המעי הגס,
והסדרה הראשונה פורסמה ב.]3[ 1947-
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לפי מחקרים של ארגון Union for( UICC

 ,)International Cancer Controlהופעה של
גרורות בריאות בקרב חולי סרטן המעי הגס
משתנה על פי השלב של המחלה הראשונית:
 0.6%בשלב  2.2% ,1בשלב  9.8% ,2בשלב 3
ו 24.6%-בשלב .4
פיזור גרורתי של סרטן המעי הגס והחלחולת
מערב בלוטות לימפה אזוריות ,כבד וריאות,
אולם גרורות ריאתיות יכולות להופיע בלי
מחלה תת-סרעפתית .גידולים ראשוניים
של החלחולת יכולים לעקוף את הכבד
דרך ניקוז ורידי אחר .לחולים עם גרורות
ריאתיות ,הטיפול הכימי יכול להקל על
תסמיני המחלה ,אך לא לרפא אותה .במאמר
שפורסם על ידי חוקרים ממרכז הסרטן
 ,Memorial Sloan-Ketteringבקרב 144
חולים נבחרים שטופלו בכריתת גרורות
ריאתיות ,נמצא כי ההישרדות לחמש שנים
הייתה  ,44%ול 10-שנים  .25%חולים שקיבלו
טיפול כימי בלבד לא שרדו יותר מ24-
חודשים באותה סדרה [ .]5כידוע ,הסיכון של
גרורות בריאה הוא גבוה בקרב חולי סרטן
המעי הגס ,עובדה הדורשת מעקב צמוד על
ידי בדיקות הדמיה ( )CTלעיתים קרובות .רוב
הגרורות בריאה מתגלות אצל חולים ללא
תסמינים נשימתיים.
כשממצא חדש בודד מופיע אצל חולה ,חשוב
לדעת אם מדובר בגרורה ,בגידול ריאתי

ראשוני או באבחנה אחרת .הבירור נעשה
באמצעות ברונקוסקופיה או ניקור תחת .CT
במידה ומדובר ביותר מנגע אחד ,האפשרות
הגרורתית גוברת.
בדיקות של רמת  CEA, PET-CT, MRIמוח,
קולונוסקופיה ואולטרסאונד כבד הן חשובות
ביותר להערכה טרום ניתוחית .חולים עם
גרורות בכבד יכולים להיות מועמדים לכריתת
גרורות בריאה רק לאחר כריתת גרורות
כבדיות .חולה עם בלוטות לימפה במייצר
שהן חיוביות ל ,PET-חייב לעבור פרוצדורה
אבחנתית כמו מדיאסטינוסקופיה או ,EBUS
ואם התשובה חיובית החולה לא יהיה מועמד
לניתוח ריאתי.
הבחירה בטיפול כירורגי עבור חולים עם
גרורות ריאתיות עוברת קודם כל דרך שליטה
מוחלטת על המחלה הראשונית .בחולים עם
גרורות דו-צדיות בבדיקת  ,CTכאשר הכריתה
המלאה והפרוגנוזה בספק ,הופעה של גרורות
חדשות בתוך חודשיים תומכת בשלילת
החלטה ניתוחית.
המצב הרפואי של החולה הוא קריטי .הוא חייב
להיות כשיר להרדמה כללית ,עם תפקודים
לבביים וכלייתים תקינים ועם רזרבה של נפח
נשימתי המסוגל לעמוד בכריתה בודדת או
מרובה .חשוב ביותר שכל הנגעים המופיעים
ב CT-יעברו כריתה עם שוליים נקיים .כריתה
לא שלמה תביא רק נזק לחולה.

טכניקה ניתוחית
כריתה שלמה של כל הגרורות בריאה היא
הניתוח היחיד שיעזור לחולה .קיימות מספר

טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

אפשרויות ניתוחיות כדי להגיע לתוצאה
הרצויה :טורקוטומיה אחורית-צדית רגילה
עד מידסטרנוטומיה ,טורקוטומיה דו-צדית
טרנסטרנלית ( )clamshell thoracotomyעד
( VATSניתוח חזה מונחה וידאו) .כריתה מלאה
של בלוטות לימפה אזוריות או של מדגם
שלהן חייבת להיות חלק מכל ניתוח.
ניתוח חוזר ,פעמיים-שלוש ואף יותר ,מותר
בחולים עם רזרבה ריאתית ,כשהמחלה
נמצאת בשליטה בכל הגוף ,מלבד הריאות.
כריתת יתד של הגרורות היא הפרוצדורה
הניתוחית המועדפת .התמותה היא אפסית
במרבית הדיווחים בספרות ,וההישרדות דומה
לכריתה נרחבת יותר ,בהתאם לגודל ומיקום
הגרורות.
ידוע כי  10%לערך מחולי סרטן המעי הגס
מפתחים גרורות ריאתיות ,וכן כי ב 10%-מאלה
מדובר בגרורות בודדות .אין הוכחה שחולים עם
גידול בחלחולת מפתחים יותר גרורות בריאה.
חולים עם גרורות דו-צדיות שנותחו בו-זמנית
שרדו פחות מאלה שעברו ניתוח בשלבים.
משתנים רבים כמו גיל ,מין ,מיקום הגידול
הראשוני ,גודל הגרורות ,זמן בין הניתוח במעי

הגס להופעה של הגרורות ,סוג הכריתה וגודל
הכריתה  -לא השפיעו על ההישרדות.
כריתה של כל בלוטות הלימפה או מדגם
של מספר תחנות במיצר ,הוא נתון חשוב
לפרוגנוזה .הימצאות בלוטות נגועות בבית
החזה פוסלת את הכריתה של גרורות
ריאתיות .עלייה ב CEA-מעל  10 ng/mlהוא
נתון שלילי להישרדות [ .]6 ,4קיימת הישנות
יתר של גרורות בחולים אלה.
גרורות בכבד שהינן נתיחות אינן פוגעות
בפרוגנוזה Yano ,Regnard .וHeadrik-
פרסמו מחקרים על חולים עם גרורות כבדיות
שנותחו גם בריאות ללא הבדל בהישרדות
[ .]7ידוע בספרות שריבוי טורקוטומיות אינו
פוסל כריתת גרורות ריאתיות חוזרות .קיימת
אינדיקציה לכריתת גרורות חוזרת בקרב
חולים עם תפקוד ריאה סביר ובלי חזרה של
המחלה במקום אחר בגוף.
הספרות הרפואית מתארת את מספר הגרורות
כנתון חשוב Mansel .הציג שיעור הישרדות
של  49%בחולים עם גרורה אחת לעומת 8%
בחולים עם יותר משתי גרורות ,אבל אין מניעה
לנתח חולים עם מספר רב של גרורות [.]8

סיכום
כריתת גרורות ריאתיות של סרטן המעי הגס
היא טיפול עם תמותה ותחלואה נמוכים מאוד
שמעניקים הישרדות משמעותית .מהספרות
עולה שהגורמים הרלוונטיים לתוצאה טובה
הם מספר הגרורות ורמת ה .CEA-מחקרים
נוספים צריכים לבסס את התפקיד הגרורות
בבלוטות הלימפה בבית החזה.
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

הגישה הניתוחית לגרורות בחלל הצפק
פרופ׳ דניאל בן-שימול ,ד“ר רן אורגד ,פרופ׳ חנוך קשתן

חטיבה כירורגית ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה; הפקולטה לרפואה ע״ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

מבוא
הצפק ( )peritoneumהינו שכבה העוטפת את
רוב האיברים בחלל הבטן ,כולל הכבד ,כיס
המרה ,המעי הדק ,המעי הגס ועוד ,ומהווה
עבורם רובד הגנה ותמיכה .בין קפליו מתפתחים
כלי הדם והעצבים של חלק גדול מאיברי הבטן.
גרורות בחלל הצפק מתפתחות בכ10%-
ממקרי סרטן המעי הגס .בעבר נצפתה
שרידות נמוכה לחולים עם מחלה גרורתית
בצפק ,והשרידות החציונית עמדה על שישה
חודשים .עם הזמן התגבשה ההבנה שגרורות
אלו מהוות למעשה התקדמות אזורית של
המחלה ,שבניגוד לגרורות לאיברים מרוחקים

(לדוגמה ,לריאה) ,אינה מתפשטת דרך מחזור
הדם .הבנה זו הובילה להתפתחות טיפול
מקומי משולב :ניתוח להסרת הנגעים הנראים
בחלל הצפק ()Cytoreductive Surgery - CRS
וכימותרפיה מחוממת לסילוק שארית התאים
הסרטניים (Hyperthermic Intraperitoneal
.)Chemotherapy - HIPEC
כיום ,בהקשר של מחלה ממאירה גרורתית,
אנו מתייחסים לצפק כאל איבר נוסף בחלל
הבטן .לכן סילוק המחלה מהצפק משפר
שרידות ובמקרים מסוימים יכול להביא לריפוי,
כפי שסילוק גרורות מהכבד משפר שרידות
ויכול להביא לריפוי המחלה.

טיפול מותאם למחלה מוביל
לשיפור השרידות
השימוש בתרופות כימיות חדשות ,כגון
®
אוקסליפלטין – ( Oxaliplatinאלוקסטין -
ינּוט ָקאן – Irinotecan
®ִ *)Eloxatinוא ִיר ֶ
(קאמפטו®  *)Campto® -ושילובן עם תרופות
מכווננות כגון בווציזומאב – Bevacizumab
(אווסטין®  ,**)Avastin® -הביאו לעלייה
משמעותית בשרידות של חולים עם ממאירות
מעי גס גרורתית .עם זאת ,מחקרים הראו
שהשרידות של חולים שלהם גרורות בצפק
נשארה נמוכה .בחולים עם מחלה גרורתית
ללא מעורבות הצפק ,השרידות החציונית
הייתה  20חודשים .בהשוואה אליהם ,בחולים
עם גרורות בצפק נראתה שרידות חציונית של
 15חודשים בלבד [ .]2הפער בין ממצאים אלו
משתלב היטב עם ההבנה שמחלה גרורתית
בצפק שונה ביולוגית -הנגעים בצפק רגישים
פחות לטיפול כימי סיסטמי (מערכתי) ובעלי
אופי אלים יותר.
הכרת מאפיינים ייחודיים אלו הובילה לפיתוח
מודל של טיפול המשלב ניתוח להסרת מסת
הגידול ,עם כימותרפיה מחוממת לחלל
הצפק בזמן הניתוח וטיפול כימי או מכוונן
משלים .תחת הטיפול המשולב אכן נראה
שיפור משמעותי בשרידות של חולים עם
מחלה ממוקמת בצפק ,עם עלייה של כ40-
חודשים בשרידות החציונית (מ 24-חודשים
ל 63-חודשים ,איור מס'  .]3[ )1גם בחולים
שלהם מחלה מפושטת בצפק (> 2אזורים)
נראה שיפור בשרידות החציונית ,והוא עומד

איור מס'  :1עקומת שרידות המשווה חולים עם מחלה גרורתית בצפק (נתיחה) תחת טיפול בכימותרפיה
עם(קו
משולב
המשווהניתוחי
שרידותותחת טיפול
עקומת(קו צהוב)
מס'  :1בלבד
טיפול
כחול) .גרורתית בצפק )נתיחה( תחת
מחלה
חולים
Reprinted with permission. © 2009 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Elias D. et al: J
מותרפיה בלבד )קו צהוב( ותחת טיפול ניתוחי משולב )קו כחול(Clin Oncol Vol. 27, 2009: 681-5 .
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* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות
מסחריים אחרים.
** או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות
מסחריים אחרים.
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איור מס'  :2משמאל :תרשים של חלוקת הבטן המשמש לקביעת ( .Peritoneal Cancer Index (PCIכל אזור מקבל ציון לפי גודל הנגע הגידולי הקיים באותו אזור
לפני התחלת הניתוח ציון  0כאשר אין גידול;  - 1הגידול קטן מ 0.5 -ס״מ;  - 2הגידול בין  0.5ל  5-ס״מ;  – 3הגידול גדול מ  5-ס״מ .סכום הציונים נותן את המדד.
חולים עם ציון כולל מעל  19לרוב אינם מועמדים לניתוח .מימין :עקומת שרידות לאחר ניתוח משולב לפי ציון ה.PCI-

איור מס'  :2משמאל :תרשים של חלוקת הבטן המשמש לקביעת .(Peritoneal Cancer Index (PCI
כל אזור מקבל ציון לפי גודל הנגע הגידולי הקיים באותו אזור לפני התחלת הניתוח )ציון  0כאשר
ס״מ.
מ5-
גדול
ס״מ; – 3
נמצאל5-
צפוי0.5 ,
לא בין
הגידול
הניתוחי- 2 .
מ 0.5 -ס״מ;
קטן
הגידול
[- 1.]4
גידול;
נראה
בשרידות
השיפור
איןחודשים
על 51
שתאים
באופן מעט
אף היא
נמצאה
הגידול
הגידול של
לכריתה מלאה
מימין:
לניתוח.
מעל 19
רגישים כולל
עם ציון
המדד .חולים
הציונים נותן
סכום
את סרטן
ההיסטולוגיים של
הסוגים
בכל תתי
לשרידות.
מועמדיםישיר
לרוב אינםקשורה באופן
גבוהה (בין
לטמפרטורה
גידוליים
.PCI
ציון ה
43-41לפי
שיפור משולב
לאחרחלניתוח
שרידות
עקומת
אדנוקרצינומה
במקרים של
מעי –
ומתים בקצב מואץ
צלסיוס)
מעלות
מחקרים שבדקו את חדירת החומר
טיפול
עם
חודשים
מ12.9-
החציונית
בשרידות
מעצים
הכימותרפיה
Societyחימום
בנוכחות חימום.
Reprinted
with
permission.
© 2010
American
of Clinical Oncology. All rights reserved.
שיעילותו היא
לרקמה מצאו
הכימותרפי
ניתוחי
עם טיפול
חודשים
 1808ל32.8-
סיסטמי
הרס
את
מגביר
הזה
ובמקרה
יעילותה
Elias
אתD.
et al: J Clin
Oncol
Vol.
28, 2010:
עד  5-3מ״מ עומק ,ועל כן קיימת חשיבות
קרצינומה
של
היסטולוגיים
במקרים
משולב.
התאים הממאירים [ .]6מתן הכימותרפיה
מכרעת לטכניקה הניתוחית והיכולת להסיר
מסוג תאי טבעת חותם (signet ring cell
ישירות לחלל הבטן (שטיפה של החלל
את הרקמה הגידולית עד לעובי הקטן מ2.5-
פרוגנוזה
 ,)carcinomaשהינו נדיר יחסית ובעל
בכימותרפיה) מאפשר טיפול בריכוז גבוה
מ״מ .מדד שלמות כריתת הגידול ()CC score
גרועה ,נראה שיפור בשרידות החציונית
יותר של התרופה ,ללא תופעות הלוואי
- completeness of cytoreduction score
ל20.2-
מ 9.3-חודשים בטיפול סיסטמי בלבד
הנלוות למתן הסיסטמי .בהתאם ,התכשירים
מעריך את כמות/עובי הרקמה הגידולית
חודשים בטיפול משולב [.]5
בשימוש הינם בעלי חדירה גבוהה לרקמה.
שנותרה לאחר הניתוח :ציון  0מעיד על סילוק
התכשיר הנפוץ ביותר לגרורות ממקור של
מלא של הגידול; ציון  - 1על כך שהרקמה
סרטן המעי הגס הוא מיטומיצין Mitomycin-
שנותרה היא בעובי קטן מ 2.5-מ״מ; ציון - 2
הבסיס לטיפול משולב של
(מיטומיצין סי® .*)Mitomycin C® -
על כך שהרקמה שנותרה היא בעובי של 2.5
ניתוח להסרת הנגעים בחלל
מ״מ עד  2.5ס״מ; ציון  - 3על כך שהרקמה
הצפק וטיפול בכימותרפיה
דירוג היקף המחלה הגרורתית בצפק נמדד
שנותרה הינה בעובי הגדול מ 2.5-ס״מ .כאמור,
מחוממת
על ידי חלוקת הבטן לאזורים וספירת כמות
רק במצבים שבהם ציון ה CC-הוא  0או  ,1יש
את
ולסלק
לחסל
היא
הניתוח
מטרת
הגידול בכל אזור – בשיטה הקרויה מדד סרטן
אפשרות למתן כימותרפיה תוך ניתוחית .בשאר
המחלה המערבת את הצפק .הנגעים
צפקי (.)Peritoneal Cancer Index – PCI
המצבים הכימותרפיה אינה משפרת שרידות
המאקרוסקופיים נכרתים או נצרבים
 PCIנמוך קשור באופן ישיר לשרידות לאחר
ויכולה לגרום לתחלואה נוספת.
הניתוח .חולים עם מדד נמוך הינם בעלי
בטכניקות ניתוחיות רגילות .נגעים שטחיים
שרידות גבוהה פי חמישה מחולים עם מדד
ניתנים לרוב לכריתה מקומית או צריבה.
בניתוח הקלאסי שתואר בשנות ה 90-של
לביצוע
הרבה
החשיבות
כן
ועל
[,]7
גבוה
נגעים המערבים איברים אחרים ,כגון
המאה הקודמת על ידי פול שוגרבייקר (Paul
הניתוח בשלב מוקדם לאחר גילוי המעורבות
המעי או השחלות ,דורשים לעיתים כריתה
 ,)Sugarbakerכימותרפיה ניתנה בעת הניתוח
להגיע
היכולת
.)2
מס'
(איור
הצפק
של
של מקטע של האיבר המעורב .טיפול
למשך  90דקות בטמפרטורה של בין 43-41
בכימותרפיה מחוממת משלים את הטיפול
מעלות צלסיוס .מחקרים אחרונים על פעילות
הניתוחי ונועד לפגוע באותם תאים ממאירים
הכימותרפיה בניתוח מראים שלאחר כ30-
* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות
אשר אינם נראים לעין ו״חמקּו״ מהטיפול
מסחריים אחרים.
דקות רוב התרופה נספגה ברקמה ,ורמתה

Reprinted with permission. © 2010 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Elias D. et al: J Clin Oncol Vol. 28, 2010: 1808
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בנוזל מינימלית .במקביל ,מעבר לנקודת
זמן זו ,התאים הממאירים מפתחים עמידות
לתרופה [ .]8בהתאם ,שונה הפרוטוקול
במרכזים הרפואיים בעולם המשתמשים
בשיטה זו לטיפול הנמשך  30דקות
בטמפרטורה של בין  44-42מעלות צלסיוס.
יש להדגיש ,שקיים תפקיד חשוב לטיפול
הכימי הסיסטמי (כלל גופי) הניתן לפני הניתוח
ואחריו .טיפול קדם ניתוחי וטיפול משלים
לאחר הניתוח נמצאו שניהם כגורמים חיוביים
המאריכים שרידות באופן משמעותי.

בחירת חולים מועמדים לניתוח
מורכבות הניתוח והשילוב של הזלפת
כימותרפיה מחוממת מחייבים בחירת חולים
קפדנית .התוויות נגד לניתוח כוללות :מחלה
גרורתית באיברים מרוחקים (חוץ בטניים),
התקדמות המחלה תחת טיפול כימי ,חסימת
מעיים ומעורבות משמעותית של המעי הדק
בגידול .ריבוי גרורות בכבד (> )4ומעורבות
שופכנים הינם התוויות נגד יחסיות .לכן ,בחלק
מהמקרים החולים יופנו לניתוחים משולבים,
הכוללים כריתה חלקית של הכבד או כריתת
שופכן/כליה בהתאם.
כשירות החולה לניתוח נבחנת על ידי צוות
רב-תחומי הכולל את הרופא המנתח ,מרדים,
קרדיולוג או רופא ריאות (במידה ולחולה
מחלה לבבית או ריאתית כרונית) ודיאטנית.
חולים מבוגרים  -מעל גיל  - 75יעברו בנוסף
הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר.

מינון הכימותרפיה והריכוז שלה נקבעים
בהתאם לשטח הגוף ,המחושב לפי משקל
וגובה החולה .קיימות כיום שתי שיטות
עיקריות להזלפת הכימותרפיה בניתוח:
השיטה ״הסגורה״ והשיטה ״הפתוחה״:
•השיטה הסגורה  -לאחר סיום הניתוח
לכריתת הגידול מונחים נקזים בבטן ,החתך
הניתוחי נסגר והכימותרפיה מוזלפת דרך
הנקזים.
•השיטה הפתוחה  -הזלפת הכימותרפיה
נעשית במהלך הניתוח (איור מס' .)3
במרכזים עם ניסיון רב בניתוחים מסוג זה ,לא
נמצאו הבדלים בתוצאות לטווח ארוך בין שתי
השיטות .לדעתנו ,השיטה הפתוחה עדיפה,
שכן היא מאפשרת לוודא שהכימותרפיה
מתפזרת באופן אחיד בבטן .בנוסף ,השיטה
הפתוחה מאפשרת ביצוע השקות מעי לאחר
הכימותרפיה ,דבר החושף את קצוות המעי
לטיפול ומונע חזרה של המחלה באזור
ההשקה.

תוצאות ניתוחיות
במרכזים מתמחים שיעור הסיבוכים והתמותה
בניתוחים אלו מתקרב לזה של ניתוחי מעי
גס רגיל .ניסיוננו מראה שמתוך  132ניתוחים
לממאירות בצפק שמקורם במעי הגס ,לא
נרשם אף מקרה תמותה (בתוך  3חודשים

מהניתוח) .רק ב 14%-מהמקרים התפתחו
סיבוכים שדרשו התערבות או ניתוח חוזר .רוב
הסיבוכים היו קשורים בדליפות מההשקות,
דימום וסיבוכים שקשורים במערכת השתן.
משך האשפוז הממוצע לאחר הניתוח (במקרים
שבהם לא היו סיבוכים) היה  13ימים.

ריפוי מחלה גרורתית לצפק
ההגדרה של ריפוי במחלת סרטן גרורתית היא
מורכבת .המדד המקובל מתייחס לרוב לחמש
שנים ללא עדות למחלה .מיעוטם של המחקרים
מבצעים מעקב ארוך טווח של שרידות ,אך
הנתונים הקיימים מצביעים על כך שב22-16%-
מהחולים שנותחו בגישה המשולבת לא תהיה
עדות למחלה במעקב של חמש שנים [.]10,9
לפיכך ,נראה שניתוח בשילוב כימותרפיה
מחוממת וטיפול משלים אכן מאפשרים ריפוי
מסרטן גרורתי לחלל הצפק.
מתוך  71חולים שנותחו על ידינו בשל סרטן
מעי גס גרורתי לצפק והיו במעקב של יותר
מחמש שנים ,נמצא ריפוי ארוך טווח (שרידות
ללא מחלה חמש שנים לאחר הניתוח)
ב 14.4%-מהחולים .בדיקת המאפיינים של
אותם חולים ,מצאה שאכן העומס הגידולי
בבטן (ה )PCI-היה נמוך יותר והמחלה הייתה
ממוקמת יותר.

ניתוח
בעבר היה מקובל לבצע כריתה שלמה
של קרום הצפק מכל חלל הבטן ,כולל
אזור הסרעפת ,הכבד ,הצפק הקדמי ,האגן
והשלפוחית  -גם מאזורים שלא היו מעורבים
באופן ישיר בגידול .היום מקובל לבצע כריתה
מקומית אך ורק באזורים הנגועים במחלה,
דבר המוריד את התחלואה הנלווית לניתוח.
במהלך הניתוח מקובל לבצע כריתה של שומן
בטני (אומנטום  ,)omentum -כריתת כיס מרה,
כריתת תוספתן (למניעת סיבוכים עתידיים)
וכריתת שחלות מניעתית בשל הסיכון הגבוה
של חזרה גרורתית באיברים אלה.
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איור מס'  :3משמאל :הזלפת כימותרפיה בשיטה ״פתוחה״ – במהלך הפעולה המנתח מוודא פיזור אחיד
של הכימותרפיה המחוממת בחלל הבטן .הצוות המנתח משתמש בציוד מגן ייעודי למניעת חשיפה לאדי
הכימותרפיה .מימין :בניתוח נעשה שימוש במכשיר  SunChipשל חברת  ,Gamidatechאשר משמש
לחימום נוזל השטיפה והכימותרפיה.
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סיכום

 חולים המתייצגים,מוגבר לגרורות (לדוגמה
.)עם התנקבות של הגידול במעי

טיפול משולב לגרורות בחלל הצפק הביא
לעלייה משמעותית בשרידות של החולים
ובמקרים מסוימים אף מאפשר ריפוי מלא
 קיימת חשיבות גדולה לטיפול.מהמחלה
בחולים אלה במרכזים בעלי ניסיון מיד לאחר
.זיהוי המעורבות של הצפק

Pressurized Intra( PIPAC-פיתוח שיטת ה

,]11[ )Peritoneal Aerosol Chemotherapy
המאפשרת הזלפת כימותרפיה בניתוח
 מהווה אפשרות טיפול פליאטיבי,לפרוסקופי
 השיטה מאפשרת.במחלה לא נתיחה
טיפולים חוזרים להקטנת כמות המחלה
בצפק והיא בעלת פוטנציאל להפוך מחלה
.לא נתיחה לנתיחה

האם ניתן לשפר תוצאות של טיפול במחלה
 עומס.גרורתית של הצפק? לדעתנו כן
המחלה בבטן והיכולת לבצע כריתה שלמה
של הגידול הינם גורמים חשובים לניבוי
 הפניית חולה בעת גילוי גרורות של.שרידות
הצפק למרכז המתמחה בטיפול בהן יאפשר
 במקרים, כמו כן.לנתחו מוקדם ככל האפשר
בהם גרורות בצפק מזוהות בזמן הניתוח של
 אנו ממליצים שלא, הגידול הראשוני במעי
להשלים את הניתוח ולהפנות את המטופל
.למרכז מומחה למחלה

מה צפוי בעתיד? כרגע מתקיימים שלושה
ניסויים קליניים שבודקים את התפקיד של
ניתוח למניעת גרורות בצפק בחולים עם סיכון
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טיפול קרינתי לגרורות ממקור מעי גס
ד“ר יוליה קונדל

רופאה בכירה ,היחידה לרדיותרפיה ,מכון אונקולוגי ,מרכז הסרטן ע“ש דוידוף ,המרכז הרפואי רבין ,פתח תקווה

מבוא
קרינה סטריאוטקטית ממוקדתSBRT ,
(  ,)Stereotactic Body Radiotherapyהינה
שיטת קרינה חדשנית .השיטה מבוססת
על הקרנה מדויקת עד רמת המילימטרים
המסתמכת על מערכת דימות משוכללת
(קרני רנטגן ,שיקוף ו )CT -המשולבת במאיץ
קווי חדיש .במסגרת טיפול זה ,קרן חיצונית
ממוקדת באזור מוגדר בגוף ,בליווי אמצעי
הדמיה ממוחשב ,שמאפשר להגיע למנות
קרינה גבוהות שיכולות לעשות אבלציה
לגידול תוך כדי שמירה על רקמות בריאות
מסביב.

קרינה בשיטת  SBRTיעילה בהשגת שליטה
מקומית בגידול עם תופעות לוואי מינימליות.
טכנולוגיה חדשנית זו לוקחת בחשבון תזוזות
של הגידול בזמן הנשימה ,ולכן נחשבת
לטיפול מדויק .טרם הטיפול בודקים בזמן
אמת את מיקום הגידול באמצעות ביצוע CT
על מיטת המאיץ.
 SBRTאינה מתאימה לכל החולים ,אלא
מיועדת בעיקר לחולים עם מחלה גרורתית
מוגבלת המוגדרת 'אוליגומטסטטית' ,שבה
בדרך כלל מעורבים עד כחמישה אתרים
שבהם גרורה אחת בכל אחד .למעשה ,זהו
מצב ביניים בין סרטן מקומי למחלה מפושטת
מאוד.
בהשוואה לקרינה פליאטיבית קונבנציונלית,
קרינת  SBRTהיא טיפול בעל יעילות גבוהה,
במספר קטן של מקטעים (פרקציות) ,בין 5-3
טיפולים לגרורה.

118

קרינה זו הפכה לאפשרות זמינה בטיפול
בגרורות ממקור מעי הגס בשנים האחרונות
בארץ .
יש מספר עבודות רטרוספקטיביות וגם
עבודות פרוספקטיביות בפאזה ראשונה
ושנייה ,שבדקו מנות שונות ומספר טיפולים
שונים בגרורות בכבד ,בריאות ,בבלוטות
הלימפה ,בחזרות מקומיות באגן ,באדרנלים
ובחוליות [ .]1אין עבודות רנדומליות שמשוות
 SBRTבטיפול בגרורות מול טיפול מקומי אחר
כגון ניתוח או .radiofrequency

גרורות בכבד
הטיפול הסטנדרטי הוא טיפול כימי ומכוון
מטרה ,משולב עם ניתוח כריתת גרורות
בכבד .השרידות לחמש שנים בטיפול זה נעה
בין  25%ל .50%-גרורות נתיחות רק בקרב
 20%מהחולים.
בוצעו עבודות רטרוספקטיביות אצל חולים
לא נתיחים טכנית או עם התוויית נגד לניתוח.
שליטה מקומית הושגה ב SBRT-ב80%-
ויותר לשנתיים ,וההישרדות לשנתיים נעה בין
.]5-2[ 83-32%

גרורות בריאות
אחרי כריתת גרורות בריאות ,שיעור החזרות
המקומיות עומד על  .28-19%יש מספר
עבודות שבדקו מתן  SBRTלחולים שלא ניתן
לנתחם .מנות הקרינה היו שונות ,השליטה
המקומית בגרורות הייתה יותר מ80%-
וההישרדות לשנתיים הייתה .86-33%

מבחינת תופעות לוואי ,פנאומוניטיס בדרגה 3
ויותר אובחנה ב 8-0%-מהחולים.]6[ .
בעבודה רטרוספקטיבית שהשוותה במרכז
אחד תוצאות של ניתוח ו ,SBRT-נמצא כי
למרות שבקבוצת הקרינה החולים היו
מבוגרים יותר ,עם זמן להופעת גרורות קצר
יותר ,ועם פרוגנוזה טובה פחות  -התוצאות
מבחינת ההישרדות היו שוות [.]7

גרורות בבלוטות לימפה
חזרת המחלה בבלוטות לימפה
רטרופריטונאליות מופיעה ב 15%-מהחולים
עם סרטן מעי גס .מיקום זה בעייתי לניתוח.
קיימים מספר מחקרים שנתנו שלושה
טיפולים במנות של  .Gy 51-36ההישרדות
הממוצעת לשלוש שנים הייתה  ,71%אך עקב
קירבה למעי קיים סיכון לתופעות לוואי כגון
חסימת מעיים ופרפורציה [.]2

גרורות בעצמות
בניגוד לקרינה רגילה שניתנת רק למטרת
הקלה בכאב ,טיפול ב SBRT-יכול להשיג גם
שליטה מקומית .לפי עבודות שונות הושגה
שליטה מקומית ב 94-81%-מהמקרים [.]8

גרורות באדרנל
שכיחות גרורות באדרנל ממעי גס הינה
 .1%בעבודה שבדקה שלושה טיפולים
ב SBRT-למנה של  Gy 36הושגה שליטה
מקומית לשנתיים ב ,90%-בלי תופעות לוואי
משמעותיות.
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מחלה ושליטה של גרורות אחרות עם טיפול
. כדי לא להפסיק קו טיפול קיים,סיסטמי
.חולים שלא מעוניינים בניתוח4.4
 על פני שיטות טיפול אחרותSBRT-היתרון ב
 ויעילותו הגבוהה,הוא עצם היותו בלתי פולשני
במטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים
כירורגיים וכאלה שמעדיפים טיפול חלופי
.אשר אינו מצריך אשפוז ממושך

שמשווים בין ניתוח או טיפול מקומי אחר
.SBRT לקרינה בשיטת
 בקבוצותSBRT-אפשר להמליץ על טיפול ב
:חולים אלה
,4-3 ,חולים עם מספר גרורות מצומצם1.1
.אשר אינן נתיחות
.חולים עם גרורות לא נתיחות עקב מיקומן2.2
חולים עם התקדמות גרורה באתר אחד של3.3

סיכום
קיימות מספר עבודות רטרוספקטיביות שבהן
 בגרורות ממקור מעיSBRT-ניתן טיפול ב
גס שכללו מספר קטן של חולים עם מנות
 בעבודות.ומספר טיפולים שונים של קרינה
אלה מתוארות תוצאות טובות של שליטה
מקומית ושיפור בהישרדות עם תופעות לוואי
 עדיין אין מחקרים פרוספקטיביים.מינימליות
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

כירורגיה אונקולוגית במקרים לא שגרתיים
פרופ‘ אבירם ניסן ,מנהל המחלקה לכירורגיה כללית ואונקולוגית

המרכז הרפואי ע“ש חיים שיבא ,תל השומר; הפקולטה לרפואה ע“ש סאקלר ,אוניברסיטת תל אביב

מבוא
היכולת להתמודד בהצלחה עם גידולים
מורכבים מחייבת גישה רב-תחומית ,ניסיון
ויכולת קבלת החלטות .בניגוד למצבים
השכיחים ,בהם קיים תיעוד ומחקר של אלפי
או עשרות אלפי חולים דומים ומחקרים רחבי
היקף ,הרי שבהתמודדות עם אדם הסובל
מחזרה לא שגרתית של סרטן המעי הגס
או גרורה במיקום לא שגרתי ,המידע מוגבל.
במקרים אלה ,בהם אין סטטיסטיקה או
תוצאות מחקר ,הניסיון והחשיבה הם אלה
שיקבעו את התוצאה [.]1
היכולת לקבוע את הצורך בסוגי טיפול שונים
(קרינה ,כימותרפיה ,ניתוח ,טיפולים ביולוגיים),
את תרומתם היחסית ואת הסדר שבו יינקטו,
חשובה לא פחות .הכירורג האונקולוגי ,כחלק
מצוות רב-תחומי ,יכול לבצע ניתוחים מורכבים
אלה תוך כדי שילוב טיפולים כימיים ,טיפולים
קרינתיים וטיפולים בתרופות מכוונות מטרה.

הטיפול המשולב בגידולים
בעלי חודרנות מקומית או
אזורית
סרטן המעי הגס (אדנוקרצינומה של המעי
הגס והחלחולת) מתחיל לצמוח בשכבה
הפנימית ביותר של המעי הקרויה "רירית".
ככל שהגידול מתפתח ,הוא חודר שכבה אחר
שכבה כלפי חוץ .גידולים מתקדמים מקומית
הם גידולים שחדרו את דופן המעי ופלשו
לאיברים ו/או לרקמות סמוכים .על פי שיטת
הדירוג הבינלאומית  ,*UICC-TNMגידולים
* The Union for International Cancer Control
)(UICC) tumor, node, metastasis (TNM
classification of malignant tumors
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אלה מוגדרים בשלב  .T4במקרה של סרטן
המעי הגס בשלב  ,T4החדירה יכולה להיות
קדמית לדופן הבטן  -מצב עמו ניתן להתמודד
בקלות יחסית  -או לאיברים הסמוכים לגידול,
כמו תריסריון ,לבלב ,כליה ,המחייבים ניתוח
מורכב הרבה יותר ,כמו גם במקרה של סרטן
החלחולת בשלב  .T4מאחר והמרווח בין דפנות
האגן ואיברי האגן לחלחולת (רקטום) הוא קטן
ביותר .חדירה קדמית בגבר עלולה לערב את
הערמונית ,כיס השתן או שלפוחיות הזרע.
באישה החדירה עלולה להיות לנרתיק ,לצוואר
הרחם ואף לרחם עצמו .חדירה אחורית של
סרטן הרקטום יכולה לערב את עצם הזנב או
הסקרום .חדירה צידית לדופן האגן מערבת
כלי דם גדולים ועצבים חשובים .מצבים אלה
מורכבים מאוד ומחייבים טיפול רב-תחומי.
בסרטן החלחולת ,האבחנה מבוצעת בבדיקה
ידנית ובקולונוסקופיה .העיבוד המוקדם לפני
כל ניתוח יכלול הדמיה כל-גופית לשלילת
גרורות מרוחקות ,המתבצעת על ידי בדיקת
טומוגרפיה ממוחשבת ( ,)CTבדיקות דם
והדמיה לאגן .ההדמיה לאגן יכולה להתבצע
על ידי בדיקת אולטרסאונד תוך רקטלי ,בה
מוחדר מתמר אולטרסאונד דרך פי הטבעת,
המדגים את מידת הפלישה של הגידול,
מעורבות קשריות לימפה אזוריות ויחסי הגידול
לאיברי האגן האחרים .בדיקה זו מדויקת מאוד
לגידולים מוקדמים או בעלי חדירה לדופן .דיוק
הבדיקה יורד ככל שהגידול מתקדם יותר.
בדיקת התהודה המגנטית ( ,)MRIהיא בדיקה
לא פולשנית .הבדיקה פחות מדויקת בגידולים
מוקדמים ,אך בעלת משמעות רבה לצוות
המטפל בקביעת החדירה לאיברים סמוכים
ותכנון הטיפול.

לאחר השלמת בדיקות אלה ,הרופא המנתח
מבצע גם בדיקת רקטוסקופיה .בדיקה זו
מבוצעת בעזרת צינור קשיח המוחדר דרך פי
הטבעת ומאפשרת לכירורג להתרשם במדויק
ממיקומו של הגידול ביחס לפי הטבעת ומידת
התפשטותו בתוך החלל .במשולב עם בדיקת
האולטרסאונד ,הרקטוסקופיה נותנת מידע
חיוני לתכנון הטיפול.
תכנון הטיפול בכל חולה עם סרטן החלחולת
חייב להתבצע על ידי צוות רב-תחומי ,הכולל
כירורג ,אונקולוג מומחה בדרכי העיכול,
אונקולוג מומחה בקרינה ,גסטרואנטרולוג ורופא
רנטגן בעל מומחיות ב CT-ו .MRI-בגידולים
מתקדמים מקומית וחודרים אל מעבר לשומן
העוטף את הרקטום ,ישנה חשיבות להגדיר
את מידת החדירה ואת האיברים הנגועים,
ועל פי האיברים הנגועים לצרף לצוות גם
אורולוג ,במקרים של מעורבות דרכי השתן;
גניקולוג ,במקרים של מעורבות נרתיק או רחם;
ואורתופד במקרה של מעורבות גרמית.
בחולי סרטן החלחולת עם מחלה מתקדמת
באגן ,הטיפול יכלול בדרך כלל קרינה לאגן על
מנת להקטין את היקף הגידול .הקרינה ,מלווית
בטיפול כימי בקפציטבין Capecitabine -
(קסלודה®  ,*)Xeloda® -תרופה הניתנת במתן
פומי .שמונה שבועות לאחר תום הקרינה
מתבצעת הערכה חוזרת ,הכוללת  MRIלאגן,
הדמיה כל-גופית לשלילת הופעת גרורות
מרוחקות ורקטוסקופיה .הניתוח מבוצע
בטווח של  12-10שבועות מתום הקרינה ,על
מנת לאפשר נסיגה מקסימלית של הגידול,
ומשתתפים בו מספר צוותים.
* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות
מסחריים אחרים.
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כריתה של הגידול חייבת להתבצע בשוליים
של רקמה בריאה .על כן ,במידה והחדירה
היא לדופנות האגן ,כבר בשלבים מוקדמים
של הניתוח יש צורך לבודד כלי דם ,ובמיוחד
את עורק הכסל הפנימי ,על מנת לצמצם
דמם בעת כריתת הגידול .בחדירה אחורית
יהיה מעורב אורתופד אשר יכרות חלק מעצם
הסקרום ,אם היא מעורבת בגידול .בחדירה
קדמית באישה ,המעורבות היא של הדופן
האחורית של הנרתיק .במקרים אלה ,גניקולוג
מומחה בגינקו-אונקולוגיה ישתתף בניתוח
לכריתה ושחזור הנרתיק .בגבר ,חדירה
לערמונית או בסיס כיס השתן דורשת כריתה
של כיס השתן והערמונית יחד עם החלחולת.
במקרים אלה ,יבוצע שחזור של כיס שתן על
ידי אורולוג תוך כדי שימוש במעי הדק [.]2
המנח האנטומי של המעי הגס ,הממוקם בכל
ארבעת רביעי הבטן ובחלקו נמצא במנח
תוך צפקי ובחלקו נמצא במנח אחר-צפקי
( ,)retroperitonealיוצר למעשה מצב שבו
חדירה אפשרית כמעט לכל איבר בטני או
אחר-צפקי.
הטיפול בסרטן המעי הגס המקומי כולל כריתה
של חלק המעי נושא-הגידול והשקה ראשונית.
כריתה כזו דורשת ניתוח המבוצע כיום בגישה
זעיר-פולשנית ,וההחלמה ממנו מהירה.
בנוכחות מעורבות קשריות לימפה אזוריות
ניתנת כימותרפיה משלימה לאחר הניתוח.
כאשר הגידול חודר מקומית ,המצב שונה
לחלוטין .כאן נדרש תכנון מוקדם רב-צוותי.
החדירה השכיחה ביותר היא למעי הדק
הממלא את רוב חלל הבטן .חדירה כזו דורשת
כריתה והשקה של קטע המעי המעורב.
כריתות אלה הן בטוחות בדרך כלל ,ואינן
מוסיפות תחלואה משמעותית לניתוח או
מהוות בעיה בטווח הארוך.
לעומת זאת ,הטיפול בחדירה אחורית של
גידול במעי גס עולה או יורד הוא מורכב יותר.
חדירת הגידול עלולה לגרום לחסימת שופכן,
צינור עדין המוליך שתן מהכליה לכיס השתן,
או לחדור לשריר ה psoas-ולגרום לכאבים
עזים הקורנים לירך .כריתת הגידול דורשת

לעיתים כריתת השופכן והכליה מאותו הצד.
במקרים אלה חשוב לבצע הערכה תפקודית
של שתי הכליות ,על מנת לוודא כי הכליה
הנותרת תהיה מסוגלת לתפקד היטב לאחר
הכריתה .הערכה זו מתבצעת באמצעות מיפוי
תפקודי של הכליות .כריתה של חלק משריר
ה psoas-עלולה להסתיים בפגיעה בעצבוב
שרירי הירך ולגרום לקשיים מוטוריים ומלווה
באזורים של חוסר תחושה.
חדירה קדמית לדופן הבטן דורשת כריתת
חלק מדופן הבטן ושחזורו על ידי טלאי
סינתטי .השילוב של כריתת מעי גס ושחזור
עם טלאי סינתטי עלול להיות כרוך בזיהום
באתר הניתוח ,המתרחש בכ 10%-מניתוחי
המעי הגס .כאשר באתר הניתוח המזוהם
יש גוף זר (טלאי סינתטי) ,הוא יהווה מכשול
לריפוי הזיהום ,ולעיתים אין מנוס אלא לבצע
ניתוח ולהוציא את הטלאי עד להחלמת
האזור מהזיהום ,ולשחזר את דופן הבטן
בניתוח מאוחר יותר.
החדירה המאתגרת של גידולי המעי הגס היא
לתריסריון או ללבלב .במקרים אלה ,ניתוח
פשוט יחסית של כריתת מעי גס הופך לניתוח
מורכב של כריתת ראש לבלב (ניתוח ע"ש
וויפל) .מקרים אלה אינם שכיחים ,ודורשים
יכולות גבוהות מהצוות המנתח והחלמה ארוכה
ומורכבת .גם במקרים הפחות מורכבים של
מעורבות גוף או זנב לבלב או החלק הרביעי
של התריסריון ,כריתה רחיקנית של הלבלב או
כריתה של תריסריון עם השקה מהוות אתגר
טכני וכרוכות בשיעור סיבוכים אחר-ניתוחיים
גבוה בהרבה מאשר כריתת מעי גס.
הדיון בצוות הרב-תחומי חייב לכלול את כל
האפשרויות לצמצם את מידת חדירת הגידול
לפני הניתוח.
שילוב כימותרפיה לפני ניתוח לכריתת גידול
במעי הגס (למעט החלחולת) החודר מקומית,
לא נחקר מעולם ואין כל מידע על השפעת
כימותרפיה על שיעורי ההצלחה בניתוחים
מורכבים אלה .מתן כימותרפיה לאחר הניתוח
כטיפול משלים ניתן בכל המקרים הללו
להפחתת שיעור החזרה הגבוה [.]3

שילוב קרינה טרום-ניתוחית בחדירה קדמית
או אחורית הוא אפשרי בדרך כלל .כאשר
מדובר בחדירה אחרת ,החשש מפגיעה במעי
הדק על ידי קרינה מונע מתן אפקטיבי של
קרינה טרום-ניתוחית .במקרים אלה ,הפתרון
הוא מתן קרינה במהלך הניתוח .הכירורג
מסיט את המעי הדק אל מחוץ לשדה הקרינה
ומנחה את צוות הקרינה לאזור בו עלולים
להיות שוליים נגועים .הקרינה מתבצעת
בדרך כלל באופן חד-פעמי ,אך במקרים
נבחרים מוחדרות מחטים לרקמת המטרה,
וביום הראשון או השני לאחר הניתוח החולה
מועבר למכון הקרינה למתן טיפול מקומי
(ברכיתרפיה) .לאחר תום הטיפול המחטים
מוסרות והחולה ממשיך את אשפוזו עד
ההחלמה .אפשרויות של שילוב קרינה
תוך-ניתוחית במקרים אלה קיימות במספר
מצומצם של בתי חולים בעולם [.]4

הטיפול המשולב בגידולים
חוזרים של החלחולת (רקטום)
שילוב קרינה טרום-ניתוחית עם טכניקה כירורגית
הכוללת כריתה אנטומית של החלחולת והשומן
המקיף אותה (Total Mesorectal Excision,
 ,)TMEהורידה בשיעור משמעותי את מקרי
החזרה האגנית בחולים עם סרטן החלחולת
מ 40%-ל .]5[ 7-4%-חזרה אגנית עלולה לנבוע
מטכניקה לקויה ,טיפול תת-מיטבי או כתוצאה
מהנטייה הביולוגית של הגידול לפולשנות מקומית.
בקבוצת החולים הראשונה בה הטיפול הראשוני
היה תת-מיטבי ,הטיפול בחזרת גידול הוא פחות
מורכב ושיעורי ההצלחה גבוהים יותר .לדוגמה,
בחולים בהם לא ניתנה קרינה טרום-ניתוחית,
ניתן להקרינם ואז לנתח שנית .בחולים בהם
המזורקטום ,רקמת השומן והלימפה העוטפת
את הרקטום ,לא נכרתה כנדרש ,ניתן לבצע ניתוח
חוזר ולהגיע לשוליים בריאים בקלות .בקבוצת
החולים השנייה ,לעומת זאת ,הטיפול מורכב
הרבה יותר והיכולת להגיע לריפוי נמוכה יותר.
החזרה באגן יכולה להתייצג בצורות שונות:
א .חזרה בתוך חלל החלחולת  -חזרה
זו מופיעה בדרך כלל באזור ההשקה,
מתבטאת בסימני דמם ומתגלית
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

בבדיקה ידנית ,בדיקת רקטוסקופיה או
קולונוסקופיה .במצב זה חשוב לשלול כי
מדובר בגוש גדול יותר הפולש כלפי חוץ
ורק קצהו בחלל החלחולת.
ב .חזרה במיטת הגידול של גידול ראשוני -
זוהי החזרה הנפוצה ביותר ,והיא מתגלה
בעקבות תלונות של לחץ או כאבים באזור
האגן או פי הטבעת ללא ממצא בבדיקה
ידנית או בדיקת רקטוסקופיה .בבדיקת
 CTאו  MRIמתגלה ,בדרך כלל ,גוש חיצוני
לחלל ,הנמצא בסמיכות למיקום בו היה
הגידול הראשוני.
ג .חזרה לימפטית  -חזרה לימפטית יכולה
להיות עקב קשריות לימפה שלא נכרתו
במסגרת הניתוח הראשוני או בקשריות
לימפה לאורך כלי הדם הגדולים של
האגן או המפשעה ,אזורים שאינם נכללים
בכריתת חלחולת.
כאשר מאובחנת חזרה באגן לאחר טיפול
בסרטן החלחולת ,חשוב להבין כי סיכויי
ההצלחה בטיפול בחזרות אלה אינם גבוהים.
ניסיון הצוות המטפל הוא המפתח להצלחה.
חשוב לבצע הדמיה כל-גופית לשלילת
גרורות מרוחקות ולבצע בדיקת  CTאו בדיקת
 MRIשל האגן על מנת לאפיין את אופי
החזרה ,מיקומה בתוך האגן ומעורבות מבנים
אנטומיים חשובים.
לצורך תכנון הטיפול חיוני לעבור על שדות
הקרינה הקודמים ,במידה וניתנה קרינה טרום
או אחר-ניתוחית ,להחליט אם ניתן להוסיף
קרינה ובאיזה אופן .תוספת הקרינה לפני או
במהלך הניתוח יכולה להיות חיונית להצלחת
הטיפול .מתן טיפול סיסטמי בכימותרפיה תוך
כדי שילוב תרופות ביולוגיות חייב להישקל
בכל מקרה לגופו .לבסוף ,הצוות המנתח
וצוות ההרדמה חייבים להיות בעלי ניסיון רב
ומיומנות בסוג זה של ניתוחים .חשוב לעבור
על דו"ח הניתוח המקורי ועל הדו"ח הפתולוגי
המקורי ,ולהיערך לאפשרות של כריתה
נרחבת יותר מאשר זו הנראית על פי התכנון
בהדמיה .בחלק גדול מהמקרים ,קיים קושי
בניתוח להבדיל בין רקמת צלקת לרקמת
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גידול ,ומישור ההפרדה של הגידול מאיברים
שכנים הנראה אפשרי על פי בדיקות ההדמיה
הטרום-ניתוחיות אינו בטוח במהלך הניתוח
ומחייב כריתה נרחבת יותר ,הכוללת כלי דם,
נרתיק ורחם בנשים ,כיס שתן או ערמונית
בגברים או כריתה גרמית .הניתוחים הללו
כרוכים בדרך כלל בדמם משמעותי המתרחש
לרוב בזמן קצר ומחייב להיערך לעירוי דם
ומרכיביו בזמן קצר ובמהירות.
ההתאוששות מניתוחים אלה ארוכה וכרוכה
בשיעור גבוה של סיבוכים גם במרכזים
הבודדים בארץ ובעולם המבצעים מספר רב
של ניתוחים מסוג זה [.]6

הטיפול הניתוחי בגרורות לכבד
הכבד ,הוא אתר החזרה השכיח ביותר של
סרטן המעי הגס .בניגוד לסוגי סרטן רבים,
שבהם גרורות לכבד אינן בנות ריפוי ,הרי
שבסרטן המעי הגס אשר התפשט לכבד מטרת
הטיפול היא השגת ריפוי .ההתקדמות הרבה
בטכניקות כירורגיות והרדמתיות מאפשרת
כריתת גידולי כבד וכריתת גרורות מהכבד
באופן בטוח .השילוב בין מתן טיפול סיסטמי
יעיל לניתוח מביא לתוצאות הטובות ביותר.

בחירת החולים
כל מקרה של חולה עם סרטן המעי הגס
וגרורות בכבד נדון בישיבה רב-תחומית .בשלב
ראשון ,יש חשיבות עצומה למיפוי הגרורות
בתוך הכבד ולקביעה אם ישנה מחלה מחוץ
לכבד (ריאות ,קשריות לימפה או פיזור
צפקי) .לרוב החולים יינתן טיפול סיסטמי של
כימותרפיה משולבת עם תרופות מכוונות
מטרה (ביולוגיות) כטיפול מקדים ולאחר מכן
יבוצע ניתוח .התגובה לטיפול מהווה מדד בעל
חשיבות עצומה להצלחה של הניתוח .על כל
חולה לעבור הערכה תפקודית על מנת לקבוע
אם הוא מסוגל לעמוד בניתוח מורכב.
ברוב חולי סרטן המעי הגס הגרורות בכבד
תופענה לאחר שהגידול הראשוני נכרת ,ולא
במקביל .במקרים אלה ,לאחר מתן טיפול
מקדים החולה יעבור הדמיה ( CTתלת-
פאזי או  )MRIלתכנון הניתוח .בעבר בחירת
החולים או בחירת הניתוח נעשתה על פי

מספר הגרורות ,נפחן והזמן בין הופעת הגידול
הראשוני לחזרת המחלה .כיום המדד היחידי
הקובע את נתיחות הכבד הוא כמות רקמת
הכבד המתפקד אשר תישאר לאחר הכריתה.

עקרונות ניתוחיים
לאחר סקירת הבטן ,מבוצע אולטרסאונד
תוך ניתוחי ובו ממופות הגרורות השונות,
מיקומן ,נפחן ויחסן לכלי דם או צינורות מרה
מרכזיים .תכנון וביצוע הכריתה יכול להתבצע
על פי קווים אנטומיים ,כריתת אונה או סגמנט
של הכבד המכילים את הגרורות ,או כריתה
לא-אנטומית .השיקולים המנחים את הכירורג
הם לבצע כריתה בטוחה ככל האפשר ,תוך
כדי השארת מרב הרקמה המתפקדת בגוף
החולה .הכבד הוא איבר מתחדש כך שבפרק
הזמן שלאחר הניתוח ,הנפח המתפקד של
הכבד יגדל.
במידה ויש צורך להקריב נפח רב של
רקמת כבד מתפקדת ,ניתן להשמיד
גרורות בטכניקות צריבה (אבלציה שונות)
הכוללות :הקפאה בחנקן נוזלי ,שימוש בגלי
רדיו (,)Radiofrequency Ablation - RFA
שימוש בגלי  Microwaveושימוש בטכנולוגיה
חדשנית )Irreversible Electrophoresis
  .)IREבטכניקות אלה מושמדות הגרורותבמהלך ניתוח פתוח או לפרוסקופי ,ולעיתים
דרך העור ללא צורך בפתיחת הבטן.
אפשרות נוספת להתגבר על מספר גרורות
גדול או גרורות התופסות כלי דם משמעותיים
היא ניתוח דו-שלבי .בניתוחים אלה מנוקות
הגרורות בצד אחד של הכבד ,בדרך כלל
באונה השמאלית ,ווריד השער הנגדי ,לרוב
הימני ,נקשר .במשך מספר שבועות לאחר
הניתוח האונה שנוקתה מגרורות גדלה
במהירות ,בעוד האונה בה נקשר וריד השער
מתכווצת באיטיות .לאחר שהושג נפח כבד
מספק ,מבוצע השלב השני של הניתוח בו
מושלמת הכריתה.

הטיפול המשולב בגידולים
חוזרים של המעי הגס
בניגוד לחזרה אגנית לאחר ניתוח לסרטן
החלחולת ,חזרה מקומית או אזורית של סרטן

טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

המעי הגס לא ירדה בשכיחותה אלא נמצאת
במגמת עלייה איטית .הסיבות למגמה זו
מגוונות וקשורות במנגנוני החזרה [.]10-7
צורות החזרה של סרטן המעי הגס דומות
לסרטן החלחולת:
א .חזרה בתוך חלל המעי הגס  -חזרה זו בדרך
כלל מופיעה באזור ההשקה ,מתבטאת
בסימני דמם ומתגלית בבדיקת קולונוסקופיה.
ב .חזרה במיטת הגידול של הגידול הראשוני –
החזרה מתגלית בעקבות תלונות של כאבי
בטן ,כאבי גב או ירידה במשקל .בבדיקת
 CTאו  PETמודגם ,בדרך כלל ,גוש חיצוני
לחלל הנמצא בסמיכות למיקום בו היה
הגידול הראשוני .גם במקרה זה ,חשוב
ביותר לוודא כי לא מדובר בפיזור צפקי.
ג .חזרה לימפטית  -חזרה לימפטית
תיתכן עקב קשריות לימפה שלא נכרתו
במסגרת הניתוח הראשוני .הכריתה של
קשריות לימפה במהלך ניתוחים של המעי
הגס היא נושא המעסיק את הקהילה
הכירורגית והאונקולוגית במשך שנים.
בניגוד לניתוחים לסרטן החלחולת ,בהם
התבססה טכניקה אחידה של ,TME
הרי שבניתוחי המעי הגס יש שונות רבה
בין הכירורגים בהיקף הכריתה ובצורת
הכריתה של קשריות הלימפה המנקזות
את הגידול .מחקרים רבים הוכיחו את
הקשר בין מספר הקשריות הנכרתות ובין
ההישרדות מסרטן המעי הגס .בכריתות
מעי גס שמאלי ,חשוב מאוד לנתק את
אספקת הדם סמוך ככל הניתן לאבי
העורקים במוצא עורק המזנטריאלי
התחתון וכריתת הווריד המזנטריאלי
התחתון בכניסתו לווריד הטחול סמוך
לגבול הלבלב .כריתה בצורה זו מורידה
משמעותית את שיעור החזרה הלימפטית.
בכריתת מעי גס ימני ,יש מחלוקת בנושא
היקף הכריתה .רוב המנתחים יכרתו את
העורק האילאוקוליק ()ileocolic artery
במקום בו נוצר חלון טבעי ברקמת המזו
(שומן בשורש המעי) ולא במוצאו בעורק
המזנטריאלי העליון .כריתה של העורק

במוצאו והמשך כריתת קשריות הלימפה
לאורך הווריד המזנטריאלי העליון סמוך
ככל הניתן לקו האמצע הבטני ,מונע
לדעת חלק מהכירורגים ,את שיעור
החזרה הלימפטית לאחר ניתוחי כריתת
מעי גס ימני.

לווריד נמוכים יותר בחלל הצפק ,והשפעת
תרופות אלו ,נמוכה יותר .לעומת זאת ,תרופות
הניתנות ישירות לחלל הצפק יכולות לחדור
לרקמה ואף להיספג למחזור הדם באופן
מזערי .באופן תיאורטי ,ניתן להגיע לריכוזים
גבוהים ביותר של תרופות כימיות בחלל הצפק
עם תופעות לוואי מועטות ביותר.

ד .חזרה צפקית (חזרה בחלל הבטן)  -הפיזור
לחלל הצפק יופיע ב 15%-מהחולים
בסרטן המעי הגס המפתחים גרורות.
בחולים אלה כמו בחולים בהם קיימות
גרורות בכבד ,במידה וניתן לכרות את
הגרורות בחלל הצפק ,הרי שניתן יהיה
להשיג שיעורי ריפוי דומים לאלו המושגים
בכריתת גרורות מהכבד או מהריאות.
בניגוד לחולים הסובלים מגרורות בכבד
או בכל איבר מוצק אחר ,בהם ישנם גושים
שניתן לראות בבירור בבדיקות ההדמיה
השונות כמו  CT, USאו  ,PETהרי שבחולים
עם פיזור בחלל הצפק ,הגרורות בעלות
נפח קטן ומפוזרות על משטחים רחבים.
לכן קשה מאוד לקבוע בבדיקות הדמיה
אם ניתן לכרות גרורות אלו וכיצד לתכנן
את הניתוח .על מנת להשיג כריתה מלאה,
יש לבצע לא רק כריתה ממוקדת של איבר
בודד אלא כריתה של משטחי צפק רבים
ומספר איברים נגועים .ישנה חשיבות
עצומה לפתיחת חללים משניים בבטן
שהם נסתרים מהעין ושיכולות להתפתח
בהם גרורות .העובדות הללו הופכות ניתוח
כזה למורכב וארוך ביותר ,ועל כן הוא גם
עלול להיות קשור בשיעור סיבוכים גבוה.

שימוש בתמיסות מחוממות לטיפול בגרורות
בחלל הצפק  -מחקר רב נערך בנושא של
השפעת חום (היפרתרמיה) על תאי סרטן.
הוכח כי לחימום ישנה השפעה מעכבת על תאי
סרטן .חוקרים מצאו כי חימום התאים בתרבית
לטווח של  44-42מעלות צלסיוס למשך 90
דקות יגרום נזק רב לתאי הסרטן במחיר של
נזק מועט לרקמה הנורמלית .במחקרים אחרים
נמצא כי מספר תרופות כימיות ,כאשר הן
ניתנות במשולב עם חימום ,משיגות השפעה
טובה יותר בהשמדת תאי סרטן .ניסיון למתן
כימותרפיה בטווח הטמפרטורות הללו דרך
הווריד לאדם ער ,יגרום לנזק מוחי ועל כן אינו
מעשי .עובדה נוספת המקשה על הטיפול
בכימותרפיה מחוממת היא שהטמפרטורה
נופלת בצורה חדה ככל שהתמיסה חודרת
לרקמה ,וניתן לשמור על הטמפרטורה הרצויה
רק בעומק של  3-2מ"מ ברקמה הגידולית .לכן,
יש היגיון רב בטיפול בכימותרפיה מחוממת
בגרורות בעלות נפח נמוך המשתרעות על
שטח פנים רחב .במידה וניתן לכרות את
כל הגרורות שהן בקוטר של יותר מ 1-מ"מ,
ניתן באופן תיאורטי לטפל במחלה השיירית
בכימותרפיה מחוממת.

מתן כימותרפיה ישירות לחלל הצפק -
הגרורות המתפתחות באיברים מוצקים כגון
כבד או ריאה יוצרות סביבן כלי דם חדשים
בתהליך הנקרא אנגיוגנזה ,ולכן הן יכולות
לגדול ולהפוך לגושים גידוליים גדולי נפח.
עובדה זו היא גם בעוכריהן ,כי ריכוז התרופות
הכימיות המגיע אליהן הוא גבוה .לגרורות
המתפתחות בחלל הצפק יכולת פחותה לייצר
כלי דם ולכן הן אינן מתפתחות ,בדרך כלל,
לגושים גדולים אלא נוטות להתפזר כגרגירים
או משטחים דקים על פני האיברים בחלל
הבטן .על כן ,ריכוזי הכימותרפיה הניתנת

מחקרים קליניים בכריתת גרורות מחלל
הצפק והזלפת כימותרפיה מחוממת  -מספר
מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הראו
כי ההשערות כי קיים יתרון בשיטת הטיפול
בכריתת גרורות מחלל הצפק במשולב עם
הזלפת כימותרפיה מתאמתות הלכה למעשה.
חוקרים באירופה ובארה"ב הראו במעקב ארוך
שנים אחרי חולי סרטן מעי גס שטופלו בשיטה
זו ,כי ניתן להגיע להישרדות ארוכת שנים (מעל
 5שנים) ב 30%-מהחולים .הגורם החשוב
ביותר להצלחה הינו יכולת הכירורג להגיע
לכריתה שלמה של כל הגרורות הנראות לעין.
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במחקר מסכם נמצא כי בקבוצת החולים בהם
נכרתו כל הגרורות ללא מחלה שיירית הנראית
לעין ,שיעור ההישרדות ל 5-שנים נע בין 22%
ל .]11[ 49%-שיעור התחלואה הקשור
בניתוחים מסובכים אלו נע בין  23%ל,44%-
ושיעור התמותה הסב ניתוחית נע בין 0%
ל .12%-במחקר פרוספקטיבי-אקראי שבוצע
בהולנד [ ]12הוכחה היעילות של השיטה.
המחקר הופסק בשלב מתקדם על ידי ועדת
האתיקה ,לאחר שבבדיקה ראשונית הוכח
יתרון משמעותי לקבוצת החולים שטופלה
בניתוח .במעקב של  3שנים ,ההישרדות
בקבוצת החולים שטופלה בכימותרפיה תוך
ורידית הייתה נמוכה באופן משמעותי
מההישרדות של החולים שטופלו בכריתת
הגרורות בשילוב עם הזלפת כימותרפיה
מחוממת תוך ניתוחית .במעקב ארוך טווח ,לא
שרד אף לא אחד מהחולים שטופלו
בכימותרפיה תוך ורידית לעומת  27%מהחולים
שטופלו בשיטה הניתוחית .מחקר חדש
שפורסם על ידי  ,Prof. Olivier Glehenהמרכז
נתונים של  25מרכזים רפואיים המשתמשים
בשיטה ,הראה תוצאות טובות במעקב של
עד  20שנה .הם סקרו תוצאות של 1,290
חולים שטופלו בשיטה זו .בסקירתם התמותה
הקשורה בניתוח עמדה על  ,4%ושיעור
הסיבוכים הקשים  .33% -שיעור ההישרדות
לחמש שנים היה .37%
בחירת החולים לניתוח  -רק חולים בדרגה
תפקודית גבוהה וללא מחלות לב או ריאה
משמעותיות מתאימים לטיפול זה .מאחר
ומדובר במחלה מפושטת בחלל הבטן,
ישנה חשיבות רבה להערכת היקף המחלה
לפני הניתוח .רוב המנתחים משתמשים
בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת ( )CTעל
מנת להעריך את היקף המחלה .על מנת
ליצור מערכת כלל עולמית אחידה לדירוג
היקף המחלה לפני ,במהלך ולאחר הניתוח,
התכנסו רופאים מכל העולם העוסקים
בטיפול בממאירויות חלל הצפק וכתבו מסמך
הסכמה המגדיר שיטה אחידה להערכת
היקף המחלה והמשמש כיום את כל
הרופאים העוסקים בטיפול בקבוצת מחלות
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כיום המכשירים בהם משתמשים להזלפת כימותרפיה מחוממת ,כדוגמת המכשיר בתמונה ,מאפשרים
הזלפה בטוחה ויעילה .ניתן לנטר בעזרתם את זרימת הנוזל ,טמפרטורה במספר נקודות שונות ולחץ תוך
בטני .המערכות מצוידות באמצעים מתקדמים המתריעים על שינוי בזרימה ,נפח ,לחץ או טמפרטורה לפני
שתיווצר סכנה למנותח.

זו [ .]13שיטה זו קרויה "מדד הסרטן הצפקי"
או .PCI - peritoneal cancer index
עקרונות ניתוחיים  -הניתוח מבוצע בהרדמה
כללית עקב משכו הארוך ,מורכבותו
והטמפרטורות הגבוהות בהן מוזלפת
הכימותרפיה ,והוא מצריך מיומנות גבוהה
מצד צוות המרדימים .הניתוח מתחיל בכריתת
צלקת ניתוחית קודמת (במידה וקיימת),

ולאחריה מתחיל תהליך כריתת קרום הצפק
מדופן הבטן הקדמי והצידי עד המפגש עם
שרירי הגב .לאחר בדיקה של איברי הבטן
ואימות כי לא קיימת מעורבות של איברים
המונעים כריתה שלמה ,מתחיל תהליך של
כריתת גרורות ומוקדי גידול מאיברי הבטן
הנסרקים שנית בקפדנות ,וכל חלק נגוע
נכרת .שלב השחזור הוא שלב מורכב ,של

טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

רשימת ספרות
1. Kozak VN, Khorana AA, Amarnath S, et al.
Multidisciplinary clinics for colorectal cancer care
reduces treatment time. Clin Colorectal Cancer. 2017
Apr 19. pii:S1533-0028(16)30172-4. [Epub ahead of
print].
2. Brown KGM, Solomon MJ, Koh CE. Pelvic exenteration
surgery: the evolution of radical surgical techniques for
advanced and recurrent pelvic malignancy. Dis Colon
Rectum. 2017 Jul;60(7):745-54.
3. Teufel A, Gerken M, Hartl J, et al. Benefit of
adjuvant chemotherapy in patients with T4 UICC II
colon cancer. BMC Cancer. 2015 May 20;15:419.
Available from https://bmccancer.biomedcentral.com/
articles/10.1186/s12885-015-1404-9 [Accessed July
25, 2017].
4. Rangarajan K, Bhome R, Bateman N, et al.
Pelvic exenteration with en bloc resection of the
pelvic sidewall and intraoperative electron beam
radiotherapy with Mobetron(®) for locally advanced
rectal cancer. Tech Coloproctol. 2017 Jun;21(6):4935. Epub 2017 Jun 14.
5. Havenga K, Enker WE, Norstein J, Moriya Y, Heald
RJ, van Houwelingen HC, van de Velde CJ. Improved
survival and local control after total mesorectal
excision or D3 lymphadenectomy in the treatment of
primary rectal cancer: an international analysis of 1411
patients. Eur J Surg Oncol. 1999 Aug;25(4):368-74.
6. Ikoma N, You YN, Bednarski BK, et al. Impact of
recurrence and salvage surgery on survival after
multidisciplinary treatment of rectal cancer. J Clin Oncol.
2017 Jun 28:JCO2016721464. [Epub ahead of print].
7. Pugh SA, Shinkins B, Fuller A, et al. Site and stage
of colorectal cancer influence the likelihood and
distribution of disease recurrence and postrecurrence
survival: data from the FACS randomized controlled
trial. Ann Surg. 2016 Jun;263(6):1143-7.
8. Park JH, Kim MJ, Park SC, et al. Difference in time to
locoregional recurrence between patients with rightsided and left-sided colon cancers. Dis Colon Rectum.
2015 Sep;58(9):831-7.
9. Liska D, Stocchi L, Karagkounis G, et al. Incidence,
patterns, and predictors of locoregional recurrence in
colon cancer. Ann Surg Oncol. 2017 Apr;24(4):10939. Epub 2016 Nov 3.
10. Kontovounisios C, Tan E, Pawa N, et al. The selection
process can improve the outcome in locally advanced
and recurrent colorectal cancer: activity and results of
a dedicated multidisciplinary colorectal cancer centre.
Colorectal Dis. 2017 Apr;19(4):331-8.
11. YanTD, Black D, Savady R, Sugarbaker PH. Systematic
Review on the Efficacy of Cytoreductive Surgery
Combined With Perioperative Intraperitoneal
Chemotherapy for Peritoneal Carcinomatosis From
Colorectal Carcinoma. J Clin Oncol 2006, 24:4011-4019.
12. Verwaal VJ, van Ruth S, de Bree E, et al.
Randomized trial of cytoreduction and hyperthermic
intraperitoneal chemotherapy versus systemic
chemotherapy and palliative surgery in patients with
peritoneal carcinomatosis of colorectal cancer. J Clin
Oncol 2003;21(20):3737-3743.
13. Esquivel J, Sticca R, Sugarbaker P, et al. Cytoreductive
surgery and hyperthermic intraperitoneal
chemotherapy in the management of peritoneal
surface malignancies of colonic origin: a consensus
statement. Society of Surgical Oncology. Ann Surg
Oncol. 2007 Jan;14(1):128-33.

 אך,) אינו שכיחinferior vena cava, IVC(
 היכולת,כאשר קשריות לימפה אלו מעורבות
 מצב זה מופיע.להביא לריפוי מלא נמוכה
בדרך כלל כחזרת מחלה מספר שנים
לאחר כריתת המעי הגס ופחות בהתייצגות
 חשוב, במצב זה.הראשונית של הגידול
 עם שילוב,לטפל בכימותרפיה סיסטמית
תרופות מכוונות מטרה לפי שיקול הדעת
 בחלק מהמקרים.של האונקולוג המטפל
 מעורבות של.מדובר בנוסף גם בפיזור צפקי
גרורות בחלל הצפק יחד עם קשריות לימפה
ברטרופריטונאום הוא מצב בו לא ניתן להשיג
 מעורבות של קשריות.ריפוי באמצעות ניתוח
 כאשר המחלה,לימפה ללא מעורבות צפקית
 הוא מצב בו,נשארת יציבה תחת טיפול כימי
 גם כאשר המעורבות.ניתן לשלב ניתוח וקרינה
מוגבלת למקטע קטן של שרשרת קשריות
 יש צורך לבצע,צפקי-הלימפה באזור האחר
כריתה של כל קשריות הלימפה מעורקי
 לאורך האאורטה ועד למעבר תחת,הכסל
 מומלץ להוסיף קרינה לאזור בו.ורידי הכליה
 טיפול קרינתי במנות.היו הקשריות הנגועות
גבוהות לאורך אבי העורקים ועמוד השדרה
אינו אפשרי כי הוא עלול לגרום לפגיעה במוח
 כל מצב של הופעת גרורות, על כן.העצם
צפקי מחייב-בקשריות לימפה בחלל האחר
 וההחלטות,תחומי-דיונים מעמיקים בצוות רב
חייבות להתבצע כאשר כל האפשרויות
.הטיפוליות נסקרות

חיבור קטעי מעי זה לזה ושחזור המשכיות
 על פי שיקולי, שלב זה.מערכת העיכול
 מתבצע לפני או אחרי שלב הזלפת,המנתח
 לעיתים יש צורך ביצירת סטומה.הכימותרפיה
 שלב.זמנית עד החלמת כל חיבורי המעי
.הזלפת הכימותרפיה הוא שלב מורכב ביותר
המנתח מתקין צינורות המזרימים אל חלל
,הצפק את הכימותרפיה ושואבים אותה ממנו
ומדי חום המודדים את טמפרטורת הנוזל
 לאחר מכן נסגרת הבטן והמנתח.המוזרם
מחבר את הצינורות למערכת הזלפה ייעודית
 לאחר הגעה לטמפרטורה.]1 '[איור מס
 המנתח, מעלות צלסיוס42-40 הרצויה של
מוסיף את הכימותרפיה למכל מיוחד
במשאבה המפזרת את התרופה באופן
 הזרמת הכימותרפיה.אחיד בנוזל המוזרם
 בתום. דקות90 בטמפרטורה גבוהה נמשכת
 ובחלל,ההזלפה מנותק החולה מהמכשיר
,הבטן מושארים נקזים לצורך הוצאת הפרשות
 בתום.דם ונוזלים המצטברים בחלל הבטן
הניתוח מועבר המנותח ליחידה לטיפול נמרץ
 ומשם, ימים עד התאוששות מלאה3-1 למשך
.למחלקת האשפוז
הטיפול בחזרה של סרטן המעי הגס מחייב
 בחלק גדול ממקרי.תחומי בעל ניסיון-צוות רב
 ישנה גם חזרה צפקית המחייבת,החזרה
כריתה רדיקלית של הגרורות בחלל הבטן
cytoreduction( והזלפת כימותרפיה מחוממת
+ HIPEC - hyperthermic intraperitoneal

סיכום
חדירה מקומית או חזרה של סרטן המעי הגס
והחלחולת הם מצבים בהם נדרשת קבלת
תחומי בעל-החלטות טיפוליות של צוות רב
 מאחר וכמות הנתונים הקיימת בספרות.ניסיון
, ואין מחקרים רחבי היקף,הרפואית היא נמוכה
הרי שההתבססות על ניסיון וקבלת החלטות
.תחומיות הן המפתח להצלחה-רב

 על כן חשוב כי חולים אלה,)chemotherapy
יופנו למרכז בעל יכולת וניסיון בביצוע הליך
ניתוחית- חשוב לשלב קרינה טרום ותוך.זה
 חשוב לשקול מתן טיפול.בטיפול בחזרות אלה
סיסטמי מקדים בכימותרפיה בשילוב תרופות
.מכוונות מטרה (ביולוגיות) לפני ביצוע הניתוח

גרורות לקשריות לימפה
ברטרופריטונאום (האזור
)צפקי-האחר
התפשטות סרטן המעי הגס והחלחולת
לקשריות לימפה לאורך אבי העורקים
(אאורטה) או לאורך הווריד הנבוב התחתון
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סרטן המעי הגס באוכלוסייה הצעירה
ד“ר נעמה הלפרן

השירות לגידולי מערכת העיכול ,המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע“ש חיים שיבא ,תל השומר

רקע

מאפייני תחלואה בגיל צעיר

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא גורם
התחלואה והתמותה השני בשכיחותו בישראל.
כ 3,000-מקרים חדשים מאובחנים מדי שנה
[ .]1אבחנה של סרטן המעי הגס והחלחולת
בגיל צעיר מ 50-מוגדרת כ"אבחנה בגיל צעיר".

תסמונות גנטיות

בעשור האחרון חלה ירידה מתמדת בתחלואה
מסרטן המעי גס באוכלוסייה מעל גיל
 .50בניגוד לכך ,שיעור התחלואה בקרב
גברים צעירים לא ירד כלל ,ובקרב נשים
צעירות נצפתה ירידה קלה בלבד .הנתונים
באוכלוסייה הערבית הצעירה מדאיגים עוד
יותר ,עם עלייה משמעותית בתחלואה הן
בגברים והן בנשים מתחת לגיל .]1[ 50
מגמות התחלואה בישראל דומות למגמות
בארצות הברית .שם מתוארת עלייה בהיארעות
מקרי סרטן המעי הגס בצעירים מתחת גיל ,50
בניגוד למגמת הירידה בתחלואה במבוגרים .על
פי קצב העלייה בתחלואה בארה"ב ,הצפי הוא
כי בשנת  2030היארעות מקרי סרטן המעי הגס
בצעירים תוכפל [.]2
לעלייה בתחלואה בסרטן המעי הגס בצעירים
מספר הסברים אפשריים:
1.1אורח חיים – השמנה ,היעדר פעילות גופנית,
תזונה מערבית עשירה בשומן  -כולם
מעלים סיכון לתחלואה בסרטן המעי הגס.
2.2העדר תוכניות סריקה לגילוי מוקדם
לאוכלוסייה זו  -תוכנית הסריקה לגילוי
מוקדם של סרטן המעי הגס בארץ מיועדת
לאוכלוסייה בגילאי  .74-50צעירים ללא
סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס,
פוליפים במעי או מחלת מעי דלקתית לא
מבצעים בדיקות לגילוי מוקדם.
126

תחלואה בסרטן המעי הגס על רקע תורשתי
נפוצה יותר בחולים צעירים בהשוואה לחולים
מבוגרים .לרקע תורשתי לתחלואה קיימת
משמעות מבחינת ההתנהגות הביולוגית של
הגידול ,היקף הניתוח ,התגובה לטיפולים
שונים ואופי המעקב לאחר ההחלמה.
כל חולה סרטן המעי הגס שגילו פחות מ,50-
זכאי לייעוץ ובירור גנטי בסיסי במסגרת סל
שירותי הבריאות.
בבדיקה של כ 500-חולי סרטן המעי הגס
צעירים לנוכחות מוטציה הקשורה לסיכון
מוגבר לתחלואה בסרטן ,נמצא כי ב16%-
מהחולים אותרה מוטציה ,זאת בהשוואה
לאיתור מוטציה הקשורה לסיכון מוגבר
לתחלואה בסרטן בכ 10%-מחולי סרטן המעי
הגס בכל הגילים [.]4 ,3
רוב המוטציות שאותרו גורמות לתסמונת לינץ',
המוכרת כתסמונת התורשתית הנפוצה ביותר
הגורמת לסיכון מוגבר לסרטן המעי הגס.
גידולי המעי הגס על רקע תסמונת לינץ'
מאופיינים באי-יציבות רצפי דנ"א ברקמת
הגידולHigh microsatellite( MSI-H :
 .)instabilityהפרוגנוזה של גידולי המעי הגס
המאובחנים בשלב  2המציגים  MSI-Hטובה
יותר ,וחולים אלו אינם מפיקים תועלת מטיפול
כימי משלים .במחלה גרורתיתMSI-H ,
מהווה סמן לתגובה טובה לתרופות
מקבוצת האימונותרפיה – PD-1 inhibitors
( )Programmed cell death protein – 1ויכול
לסייע בהתאמת טיפול זה [.]5

תסמונות גנטיות נוספות ,נדירות יותר ,הקשורות
בסיכון מוגבר לתחלואה בסרטן המעי הגס הן:
•פוליפוזיס משפחתי (FAP - Familial

)Adenomatous Polyposis
•פוליפוזיס על רקע מוטציה בגן MUTYH

•פוליפוזיס נעורים ((Juvenile Polyposis
•תסמונת על רקע מוטציה בגן PTEN

•תסמונת על רקע מוטציה בגנים .POLD ,POLE
ככל הנראה קיימים גנים נוספים הקשורים
בסיכון מוגבר מעט לפתח סרטן המעי הגס.

מחלות מעי דלקתיות
מחלות מעי דלקתיות מגבירות את הסיכון
לפתח סרטן המעי הגס עד לפי  15מהצפוי
באוכלוסייה הכללית .הסיכון תלוי במשך
המחלה ,היקף מעורבות המעי ופעילות
המחלה [.]6

שלב האבחנה ומאפייני הגידול
שיעור גבוה יותר של גידולי המעי הגס בצעירים
מאובחנים בשלב מאוחר (שלב  3או  )4יחסית
לאוכלוסייה המבוגרת ( 63%מול .]7[ )49%
ייתכן כי ההסבר לכך הוא מודעות נמוכה ודעות
מוקדמות בקרב האוכלוסייה הכללית והרפואית
בנוגע לאפשרות תחלואה בסרטן המעי הגס
בקרב צעירים .החולה עצמו עלול להתעכב
בפנייה לגורם רפואי .הגורמים הרפואיים אינם
חושדים בממאירות באנשים צעירים ,ולכן עלול
להיות איחור בבירור המתאים.
גידולי המעי הגס בצעירים ממוקמים יותר
במעי השמאלי ובחלחולת ,מאופיינים
בהתמיינות נמוכה ,הפרשת ריר ומראה "טבעת
חותם" [ .]7חלק מהמאפיינים הללו קשורים
לסיכוי נמוך יותר לריפוי.

אוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים

 קיים סיכון גבוה יותר לאיתור שינויים,מנגד
תורשתיים שגרמו להתפתחות המחלה וניתן
 העובדה.לכוון לאפשרויות טיפוליות ייחודיות
,כי מדובר לרוב באנשים במצב בריאותי טוב
מאפשרת טיפול אגרסיבי יותר מאשר בחולים
. ואולי שיפור בסיכויי ההישרדות,מבוגרים
יש לזכור כי קיימים גורמים היכולים להפחית
את הסיכון לתחלואה ולשפר את שיעורי הריפוי
,מסרטן המעי הגס – שמירה על אורח חיים בריא
 פעילות גופנית והימנעות,הכולל משקל גוף תקין
 קיימים מספר מחקרים המצביעים על.מעישון
כך ששימוש באספירין באופן קבוע מפחית את
הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס הן באוכלוסייה
 כגון,בסיכון ממוצע והן באוכלוסייה בסיכון גבוה
.]12 ,11[ 'נשאי תסמונת לינץ

וסת קבועה לאחר טיפול כימי בסרטן-אל
16% המעי הגס מדווחת בשיעור של עד
.]9[  והיא תלויה בגיל המטופלת,מהנשים
בנשים שטופלו בכימוקרינה לאגן בשל סרטן
.]10[ 94%-וסת מגיע ל- שיעור האל,חלחולת
חשוב להדגיש כי ניתן לבצע הליך להסטת
 במטרה לשמר,השחלות משדה הקרינה
וסת-את פעילותן ולהקטין את הסיכון לאל
.ולתופעות גיל המעבר במטופלות צעירות

סיכום
סרטן המעי הגס בצעירים היא מחלה עם
 מודעות נמוכה.מאפיינים ייחודיים כמתואר
לאפשרות של סרטן בצעירים עלולה להוביל
לאיחור באבחנה ולשיעור גבוה של מקרים
.המאובחנים בשלב של מחלה מתקדמת

אופן הטיפול
באבחנה של סרטן מעי גס גרורתי קיים סיכוי
,לריפוי בעזרת כירורגיה אגרסיבית (כבד
.ריאות וחלל הצפק) כימותרפיה וקרינה
מטופלים צעירים מגיעים לרוב במצב גופני
 ניתן לשקול שילוב.טוב ללא מחלות רקע
של טיפולים שונים במטרה להביא לריפוי או
.לשפר את סיכויי ההישרדות עם המחלה

תופעות הלוואי והשלכות הטיפול
פגיעה בתפקוד המיני מתוארת בשיעור של
 מחולי סרטן חלחולת עם תפקוד מיני40% עד
 חלק מהחולים מתחת.]8[ שמור טרם הטיפול
 ויש לשקול, מעוניינים בשימור פריון50 לגיל
 לגברים יוצע שימור.נושא זה לאחר האבחנה
.זרע טרם טיפול כימי או קרינתי

רשימת ספרות
1. Israel National Cancer Registry. Colorectal cancer in
Israel – data update. Tel Hashomer: ICDC;2017 Mar.
[Press release]. [Hebrew]. Available from: http://www.
cancer.org.il/download/files/המלא20%הנתונים20%קובץ.pdf.
2. Bailey CE, Hu CY, You YN, et al. Increasing disparities
in the age-related incidences of colon and rectal
cancers in the United States, 1975-2010. JAMA Surg.
2015 Jan;150(1):17-22.
3. Pearlman R, Frankel WL, Swanson B, et al. Prevalence
and spectrum of germline cancer susceptibility gene
mutations among patients with early-onset colorectal
cancer. JAMA Oncol. 2017 Apr 1;3(4):464-71.
See comment in PubMed Commons below
4. Yurgelun MB, Kulke MH, Fuchs CS, et al. Cancer
susceptibility gene mutations in individuals
with colorectal cancer. J Clin Oncol. 2017 Apr
1;35(10):1086-95. Epub 2017 Jan 30.

127

5. Le DT, Uram JN, Wang H, et al. PD-1 Blockade in
tumors with mismatch-repair deficiency. N Engl J Med.
2015 Jun 25;372(26):2509-20. Epub 2015 May 30.
6. Ekbom A, Helmick C, Zack M, et al. Ulcerative colitis
and colorectal cancer. A population-based study. N
Engl J Med. 1990 Nov 1;323(18):1228-33.
7. You YN, Xing Y, Feig BW, et al. Young-onset colorectal
cancer: is it time to pay attention? Arch Intern Med.
2012 Feb 13;172(3):287-9. Epub 2011 Dec 12.
8. Ho VP, Lee Y, Stein SL, et al. Sexual function after
treatment for rectal cancer: a review. Dis Colon
Rectum. 2011;54(1):113-25.
9. Cercek A, Siegel CL, Capanu M, et al. Incidence
of chemotherapy-induced amenorrhea in
premenopausal women treated with adjuvant
FOLFOX for colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer.
2013 Sep;12(3):163-7. Epub 2013 Jul 17.

10. Wan J, Gai Y, Li G, Tao Z, et al. Incidence of
chemotherapy and chemoradiotherapy-induced
amenorrhea in premenopausal women with stage
II/III colorectal cancer. Clin Colorectal Cancer. 2015
Mar;14(1):31-4. Epub 2014 Sep 28.
11. Rothwell PM, Fowkes FG, Belch JF, et al. Effect of daily
aspirin on long-term risk of death due to cancer: analysis
of individual patient data from randomised trials. Lancet.
2011 Jan;377(9759):31-41. Epub 2010 Dec 6.
12. Burn J, Gerdes AM, Macrae F, et al. Long-term effect
of aspirin on cancer risk in carriers of hereditary
colorectal cancer: an analysis from the CAPP2
randomised controlled trial. Lancet. 2011 Dec
17;378(9809):2081-7. Epub 2011 Oct 27.

במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת
ד“ר הדר גולדוסר

מכון אונקולוגי ,מרכז הסרטן ע“ש דוידוף ,המרכז הרפואי רבין ,פתח תקווה

ככלל ,סרטן המעי הגס הוא מחלה של
האוכלוסייה המבוגרת .הגיל החציוני בעת
האבחנה הוא  ,68ויותר משליש מהחולים
מאובחנים לאחר גיל  .]1[ 75לכן האוכלוסייה
המבוגרת מהווה חלק מהותי בקרב חולים
עם סרטן המעי הגס ,ולאור תוחלת החיים
בעולם המערבי שעולה באופן עקבי ,היארעות
סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת צפויה
לעלות עוד [ .]2בספרות קיימים מחקרים
שונים המאפיינים את האוכלוסייה המבוגרת
עם סרטן המעי הגס ,אולם ה cut-off-באותם
מחקרים אינו אחיד ,מתחיל מגיל  65ואף
מגיע לגיל  .80בסקירה הבאה נתאר את
הספרות הקיימת ,כשמרבית המידע מתייחס
לאוכלוסייה מעל גיל .75
ייתכן שלחולים מבוגרים עם סרטן המעי
הגס יש מאפיינים ייחודיים בהשוואה לחולים
צעירים יותר .מבחינה דמוגרפית ,ישנן עבודות
שהראו כי בשכבת הגיל המבוגרת ,שכיחות
סרטן המעי הגס בנשים גבוהה יותר מאשר
בגברים [ ,]3אם כי ממצא זה אינו עקבי [.]4
בישראל התפלגות המוצא בקרב האוכלוסייה
עם סרטן המעי הגס משתנה עם קבוצות
הגיל .בעוד שבקרב צעירים עם סרטן המעי
הגס שכיחות הערבים עם סרטן גבוהה יחסית,
במבוגרים שכיחות הערבים נמוכה ושכיחות
החולים ממוצא אשכנזי גבוהה יותר [.]4
כצפוי ,גורמי סיכון לסרטן המעי הגס ,כמו
סיפור משפחתי של ממאירות ,מחלת מעי
דלקתית ותסמונות גנטיות הקשורות לסרטן
כמו familial adenomatous polyposis
ו,hereditary non-polyposis colon cancer-
שכיחים יותר באוכלוסייה הצעירה בהשוואה
לחולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס [.]4
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בדיקות סריקה לסרטן המעי הגס הובילו
לירידה מתמדת בהיארעות הסרטן ולשיפור
עקבי בתמותה [ .]5על פי ההנחיות המקובלות
כיום ,באוכלוסייה עם סיכון ממוצע מומלץ
להפסיק ביצוע בדיקת סריקה לסרטן המעי
הגס אחרי גיל  .]5[ 75אולם לאור העלייה
המתמדת בתוחלת החיים והעלייה בהיארעות
סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת ,עולים
ספקות לגבי הגיל הרצוי להפסקת בדיקות
אלה [ .]6ייתכן שיש מקום להתאים באופן
אישי את ההחלטה על ביצוע בדיקת סריקה
לסרטן המעי הגס ,בהתאם לתחלואה נוספת,
מצב תפקודי ותוחלת החיים הצפויה.
בהשוואה לאוכלוסייה צעירה יותר ,לחולים
מבוגרים יש נטייה מוגברת להופעת גידול
בקולון הימני [ .]4,3ממצא זה יכול לרמז שסרטן
המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת עשוי להיות
קשור בפתופיזיולוגיה שונה מזו של האוכלוסייה
הממוצעת .כך למשל ,שינויים גנטיים מסוג
)MSI-H( microsatellite instability high
שכיחים יותר בגידולים הממוקמים בצד ימין .עם
זאת ,אין מידע מספק שתומך בכך שMSI-H-
נמצא בשכיחות גבוהה יותר באוכלוסייה
המבוגרת .מידע עדכני הראה שבהשוואה
לגידולים בצד שמאל ,גידולים בצד ימין קשורים
בסיכון גבוה יותר לתמותה [ .]7ייתכן שהבדל
זה קשור בפרופיל גנטי או מולקולרי שונה
בין גידולים בצד ימין לצד שמאל ,דבר העשוי
לתמוך בפתופיזיולוגיה שונה בקרב חולים
מבוגרים עם סרטן המעי הגס.
חולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס מהווים
אוכלוסייה רבגונית מבחינת תחלואה ותוחלת
חיים צפויה .ההישרדות וסיבוכי הטיפול
עשויים להיות מושפעים ממחלות רקע שונות,

אשר שכיחות יותר במבוגרים .ההשפעה
הישירה של הגיל על הישנות ותמותה
הקשורה לסרטן אינה ברורה .ישנם מחקרים
שהראו כי הישרדות חולים מבוגרים עם סרטן
המעי הגס גרועה יותר מהישרדות של חולים
צעירים יותר [ ,]4בעוד מחקרים אחרים הראו
כי אין הבדל בהישרדות ובשיעור הסיבוכים בין
חולים מבוגרים לצעירים [.]8

הימנעות מטיפול באוכלוסייה
מבוגרת
החשיבות של טיפול סיסטמי וניתוחי בחולים
עם סרטן המעי הגס מבוססת היטב הן בקרב
חולים עם מחלה מקומית והן בקרב חולים עם
מחלה גרורתית .למרות זאת ,חולים מבוגרים
עם סרטן המעי הגס מקבלים טיפול סיסטמי
או עוברים התערבות ניתוחית בשכיחות נמוכה
יותר [ .]4גם כאשר מוצע טיפול אונקולוגי,
שכיח מתן טיפול אגרסיבי פחות (כמו שימוש
בכימותרפיה מסוג אחד לעומת משלב של
תרופות) או טיפול במינון מופחת יותר ,זאת
למרות העדר התוויית נגד ברורה [ .]4המידע
הקיים לגבי התועלת של טיפול אונקולוגי
בחולים מבוגרים על סרטן המעי הגס אינו
עקבי .בעוד שיש מידע מצטבר המראה
תועלת לכימותרפיה והתערבות ניתוחית
באוכלוסייה המבוגרת [ ,]9ישנם מחקרים
שלא הראו תועלת להוספת אוקסליפלטין
– ( Oxaliplatinאלוקסיטין® *)Eloxatin® -
לטיפול המשלים באוכלוסייה המבוגרת [,]10
ואחרים הראו סיכון מוגבר יותר לסיבוכים
מטיפול אונקולוגי [ .]11השכיחות הגבוהה
יותר של תחלואה והחשש המוגבר לסיבוכי
* או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות
מסחריים אחרים.
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. ושכיחותם צפויה לעלות,סרטן המעי הגס
קיים מידע מצטבר על מאפיינים שונים
 מה שעשוי לרמז על,בקרב האוכלוסייה הזו
 הטיפול הרצוי בחולים.פתופיזיולוגיה שונה
עם סרטן המעי הגס עשוי להיות שונה
,מהטיפול שניתן לאוכלוסייה הצעירה יותר
אך הכללתם של חולים מבוגרים במחקרים
 ולכן יש,קליניים פרוספקטיביים מוגבלת
 יש.קושי בביסוס הטיפול המיטבי בחולים אלו
צורך במחקרים נוספים של חולים מבוגרים
עם סרטן המעי הגס על מנת להבין טוב יותר
את הייחודיות שלהם ולבסס טיפול מיטבי
.באוכלוסייה זו

 בעוד שהם מהווים, מכלל המשתתפים9%
.]12[  מאוכלוסיית חולי הסרטן בארה"ב31%
 חולים,באופן ספציפי לגבי סרטן המעי הגס
 מהווים רק70  וחולים מעל גיל65 מעל גיל
 מהחולים המשתתפים בניסויים14%- ו40%
 למרות שהם מהווים חלק,קליניים בהתאמה
גדול בהרבה מכלל האוכלוסייה עם סרטן
 הייצוג הנמוך של האוכלוסייה.]13[ המעי הגס
המבוגרת במחקרים קליניים מקשה את
 והטיפול,קבלת ההחלטות בטיפול בחולים אלו
.המיטבי באוכלוסייה המבוגרת לא ברור
 חולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס,לסיכום
מהווים חלק גדול מכלל האוכלוסייה עם

 קרוב לוודאי מובילים,טיפול בקרב קשישים
לנטייה לטפל בצורה אגרסיבית פחות ולעיתים
 אולם אין ביסוס מובהק.אף להימנע מטיפול
 וההימנעות מטיפול באוכלוסייה,לגישה זו
המבוגרת עשויה אף להשפיע לרעה על
.הפרוגנוזה של אותם חולים
למרות שחולים מבוגרים מהווים חלק
משמעותי מכלל החולים עם סרטן המעי
,הגס ולמרות שיעורם העולה באוכלוסייה
.ייצוגם במחקרים קליניים נמוך משמעותית
 ושותפיו דיווחו כי בניסויים קלינייםTalarico
לבדיקת תרופות חדשות או התוויות חדשות
 ומעלה היוו75  חולים בני,לטיפול בסרטן
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

סרטן המעי הגס על רקע
מחלות מעי דלקתיות
ד“ר רונן ברנר

מנהל המכון האונקולוגי ,המרכז הרפואי ע“ש אדית וולפסון ,חולון

מבוא
ההגדרה של מחלות מעי דלקתיות
()Inflammatory bowel diseases - IBD
כוללת שתי מחלות עיקריות :קוליטיס כיבית
( )Ulcerative colitis - UCומחלת קרוהן
( .)Crohn‘s disease – CDקוליטיס כיבית
היא מחלה דלקתית כרונית המתאפיינת
בהתקפים חוזרים של דלקת המוגבלת
לשכבת הרירית של המעי הגס ,שכמעט
תמיד מערבת את הרקטום ויכולה להשתרע
פרוקסימלית ובאופן רציף לחלקים האחרים
של המעי הגס .מחלת קרוהן היא דלקת
כרונית המערבת את כל דופן המעי ,אינה
רציפה ויכולה לערב את כל מערכת העיכול
מהפה ועד האזור הפריאנלי [.]2,1
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא הממאירות
העיקרית בחולי  ,IBDוגורם ל15-10%-
מהתמותה בחולים אלו .למרות שחולי סרטן
המעי הגס על רקע  IBDמהווים רק כ 2%-מחולי
מחלה זו באוכלוסייה ,מדובר באחד משלושת
גורמי הסיכון הראשיים למחלה ,אחרי פוליפוזיס
אדנומטוטי משפחתי (Familial adenomatous
 )polyposis – FAPותסמונת לינץ' (Hereditary
,)non-polyposis colorectal cancer – HNPCC
עם סיכון גבוה פי שישה להופעת סרטן זה ביחס
לאוכלוסייה הכללית .הגיל הממוצע של הופעת
סרטן המעי הגס בחולי  IBDנמוך ב 20-10-שנה
מזה של סרטן אקראי ( 50-40לעומת .)60
בנוסף ,מחקרים הדגימו רמת תמותה גבוהה
באופן מובהק בחולי סרטן המעי על רקע IBD
[ .]2לכן ,קיימת חשיבות רבה לבדיקות אבחון
מוקדם בקבוצת חולים זו.
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גורמי סיכון להופעת סרטן מעי
גס בחולי IBD
משך קיום המחלה וההיקף האנטומי
שלה
קיים קושי בהערכת סיכון מדויקת בשל
הבדלים משמעותיים בין תוצאות מחקרים
היסטוריים שונים .ההבדלים מיוחסים
לאוכלוסיות מחקרים שהיו שונות משמעותית
זו מזו גיאוגרפית ,לחומרת המחלה הדלקתית
ולירידה בתחלואה בשל שיפור בגילוי מוקדם
וכריתות מניעתיות .המחקרים המוקדמים
כללו קבוצות של חולים עם  IBDבדרגת
חומרה קשה ,והראו רמות סיכון כללי גבוהות
וככל הנראה לקו בהערכת יתר .מחקר
מוקדם מייצג הוא מטה אנליזה עולמית
של  116מחקרי עוקבה מ ,2001-שכללה
 ,54,478חולים והדגימה רמת סיכון מצטברת
להופעת סרטן המעי הגס בחולי קוליטיס
כיבית שמאלית או פנקוליטיס ()pancolitis
של  1.6%לאחר  10שנים מהאבחון 8% ,לאחר
 20שנים ו 18%-לאחר  30שנים [ .]3מאידך,
מספר מחקרים מבוססי-אוכלוסייה רחבים
מאוחרים יותר ,שכללו גם אוכלוסיות עם
חומרת והיקף מחלה קטנים וחולים שעברו
כריתת מעי ( )colectomyמניעתית ,הדגימו
רמות סיכון נמוכות יותר של  1.5-0.6%כ10-
שנים לאחר האבחון;  5.4-2.5%לאחר  20שנה;
ו 10.8-7.5%-לאחר  30שנה [.]4
לגבי משמעות היקף המחלה כגורם סיכון -
מחקר תצפיתי של  19,486חולי קוליטיס כיבית
הדגים עלייה משמעותית בסיכון לסרטן המעי
הגס רק בחולים עם קוליטיס כיבית ומעורבות

של יותר מ 50%-מהמעי הגס .רמות הסיכון
הגבוהות ביותר תוארו בחולים עם מעורבות
המעי הגס עד הפלקסורה הכבדית לפחות.
הסיכון התחיל לעלות לאחר  10-8שנים
מהופעת התסמינים .בקוליטיס כיבית המערבת
רק את המעי הגס השמאלי ,נמצא כי הסיכון
מתחיל לעלות לאחר  20-15שנים מהאבחון,
כלומר עשור מאוחר יותר מאשר בפנקוליטיס
[ .]5במעורבות הרקטום בלבד ,ככל הנראה אין
סיכון מוגבר לסרטן המעי הגס [.]6
הסיכון לסרטן המעי הגס במחלת קרוהן
ממושכת ,המערבת את המעי הגס ,נחשב
דומה לזה של קוליטיס כיבית [ .]7מטה
אנליזה של  12מחקרים הדגימה סיכון מצטבר
של  2.9%לאחר  10שנים מהאבחון5.6% ,
לאחר  20שנה ו 8.3%-לאחר  30שנה [.]8
במחקר מבוסס אוכלוסייה משוודיה ,נמצא
כי הסיכון היחסי לסרטן המעי הגס היה 2.5
בחולים עם מחלת קרוהן ו 5.6-בחולים עם
מחלה מוגבלת למעי הגס [.]9

מחלת כבד כולסטטית כרונית
()Primary sclerosing cholangitis
מחלה הקשורה במובהק ל IBD-ומהווה גורם סיכון
להופעת סרטן המעי הגס בחולים אלה .מטה
אנליזה של  16,844חולי קוליטיס כיבית הדגימה
כי  21%מהחולים שפיתחו מחלת כבד כולסטטית
כרונית פיתחו גם סרטן המעי הגס ,לעומת 4%
מחולי קוליטיס כיבית ללא מחלת הכבד [.]10
גיל האבחון של IBD

מחקר מבוסס אוכלוסייה חילק את גיל אבחון
 IBDב 3,117-חולים לקבוצות גיל (מתחת

אוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים

ל ,59-50 ,49-40 ,39-30 ,29-15 ,15-מעל .)60
הסיכון היחסי היה נמוך פי שניים לערך ככל
שעלה עשור האבחון [.]11

מין החולה
במחקר מבוסס אוכלוסייה של יותר מ7,000-
חולים עם  IBDשאובחנו מתחת לגיל ,45
גברים היו בסיכון גבוה ב 60%-לחלות בסרטן
המעי הגס ביחס לנשים [.]12

סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס
מחקר מבוסס אוכלוסייה הדגים כי סיפור
משפחתי מכפיל את הסיכון (,)RR = 2.5
והסיכון גבוה עוד יותר אם מדובר בקרוב
משפחה מדרגה ראשונה מתחת לגיל 50
(.]13[ )RR = 9.2

פתוגנזה
ממצאים רבים תומכים במנגנוני היווצרות
שונים של סרטן המעי הגס בנוכחות IBD
בהשוואה לסרטן אקראי .דיספלזיה בקוליטיס
כיבית קשורה לקיום דלקת כרונית לאורך
זמן ,וניתן למצוא אתרי דיספלזיה מרוחקים
מהגידול הסרטני .בסרטן מעי גס אקראי
דיספלזיה מופיעה בדרך כלל בפוליפ
אדנומטוטי ספציפי ללא קשר לדלקת.
מוטציות  RASנמצאות בכמחצית מחולי סרטן
מעי גס אקראי ,ונחשבות אירוע פתוגנטי
מוקדם .בסוגי סרטן הקשורים לIBD-
שכיחותן נמוכה יותר והן ככל הנראה אירוע
מאוחר .לעומת זאת ,אובדן הטרוזיגוטיות
( )heterozygoteשל  p53ו SRC-מתרחש
מוקדם יותר בסוגי סרטן הקשורים לIBD-
מאשר בסרטן מעי גס אקראי .פעילות
ה SRC-בקוליטיס כיבית תואמת את מידת
הדיספלזיה ,ופגמים ב p53-לרוב אינם
מופיעים ברירית לא דיספלסטית בסרטן
מעי גס אקראי .לעומת זאת ,ברירית לא
דיספלסטית בקוליטיס כיבית ניתן למצוא
לעיתים קרובות דנ"א אנאופלואידי ושבטים
של תאים עם אובדן של הטרוזיגוזיות
של  .p53שכיחות Microsatellite( MSI
 )instabilityדומה לשכיחותה בסרטן מעי גס
אקראי ,אך פרופיל המוטציות הגורמות לה
שונה במובהק [.]14

פתולוגיה

בדיקות מעקב לגילוי מוקדם

מורפולוגית ,סרטן המעי הגס בנוכחות  IBDיכול
להופיע כמסה פוליפואידית ,נודולרית ,כיבית,
או כרובד דמוי פלאק .בהשוואה לסרטן מעי
גס אקראי ,ב IBD-נפוצות יותר אדנוקרצינומות
ברמות התמיינות נמוכות וקרצינומות
מוצינוטיות .בקוליטיס כיבית האתר השכיח
להופעת סרטן הוא הרקטוסיגמה.

הדרך העיקרית להקטנת הסיכון לסרטן המעי
הגס בחולי  IBDהיא מעקב בקולונוסקופיה
וטיפול כשמתגלה נגע חשוד .לא קיימת
אסטרטגיית מעקב אחידה ומוסכמת בחולי
 ,IBDוקיימות דעות שונות לגבי רגישות
הבדיקות ,דיספלזיה כמדד סיכון ומשמעות
המעקב על ההישרדות .אולם מכל תוכניות
המעקב עולה כי קיימת ירידה בתמותה
מסרטן המעי הגס בחולים שנמצאים במעקב
ושמוכנים לעבור קולוקטומיה מניעתית.
לרוב תוכניות המעקב מטרה משותפת
של איתור דיספלזיה הקשורה בסיכון גבוה
לסרטן המעי הגס .מאמר סקירה של עשרה
מחקרים פרוספקטיביים ,מצא כי לשליש
מחולי  IBDעם דיספלזיה ברמות שונות
שעברו קולקטומיה מיידית היה סרטן מעי.
מחקר רטרוספקטיבי אחר הראה כי בחולים
שנמצאים במעקב קולונוסקופיה ,הגידולים
מתגלים בשלבים מוקדמים יותר והפרוגנוזה
טובה יותר ,גם לאחר קיזוז הטיית הזמנים
של האבחון המוקדם .היעילות של המעקב
קשורה להיענות החולים לבצעו בזמן ולעבור
קולקטומיה מניעתית לפי הצורך [.]17

במחלת קרוהן ,לעומת זאת ,השכיחות
שווה בין המעי הימני לשמאלי .הגידול שכיח
באזורים הנגועים בדלקת כרונית ,וגידולים
סינכרוניים נפוצים הרבה יותר בנוכחות IBD
מאשר בסרטן מעי אקראי ( 12%לעומת )5-3%
[ .]14רצף ההתפתחות מאדנומה לקרצינומה
של המעי הגס קיים גם ב.IBD-
דיספלזיה נחשבת לנגע טרום סרטני וקיומה
יכול להוות סמן לממאירות קיימת .בחלק מחולי
קוליטיס כיבית מופיעה דיספלזיה שאינה קשורה
לנגע דמוי אדנומה (Dysplasia-Associated
 .)Lesion or Mass - DALMממצא זה עלול
להעיד על קיום של קרצינומה פולשנית ,שלא
ניתנת לגילוי על ידי ביופסיות אנדוסקופיות
ודורשת קולקטומיה .מאידך ,שכיחות אדנומות
אקראיות בחולי קוליטיס כיבית זהה לשכיחותן
באוכלוסייה הכללית ,והטיפול בהן הוא כריתה
אנדוסקופית .לכן ,הצורך להבדיל בין אדנומה
אקראית ו DALM-כדי למנוע קולקטומיות
מיותרות הוא אתגר דיאגנוסטי ,והאבחנה
נשענת על נתונים קליניים פתולוגיים
ומולקולריים .בקוליטיס כיבית מוסכם כי הימצאות
דיספלזיה ברמה גבוהה מצדיקה קולקטומיה
מלאה ,לאור שיעור גבוה של סרטן מעי גס
סינכרוני (למשל 10[ 42% ,מתוך  ]24במחקר
אחד) [ .]15פחות ברורה המשמעות של
דיספלזיה ברמה נמוכה ,שבה קיים סיכון נמוך
יותר וקיימים דיווחים על רמות שונות מאוד של
התקדמות לדיספלזיה ברמה גבוהה או לסרטן
מעי גס .במחלת קרוהן הקשר בין דיספלזיה
לסרטן מעי גס דומה לזה שבקוליטיס כיבית:
דיספלזיה קיימת ב 100-83%-מהחולים שאובחנו
עם סרטן המעי הגס ומופיעה באתרים מרוחקים
מהגידול ב .70-23%-דיספלזיה שכיחה הרבה
פחות בחולי קרוהן ללא סרטן המעי הגס [.]16

טכניקות מעקב
•קולונוסקופיה ונטילת ביופסיות :בחולי IBD

נדרשות ביופסיות אקראיות מרובות (4-2
דגימות כל  10ס"מ) להערכה אמינה של קיום
דיספלזיה .מחקר הדגים כי נדרשות לפחות
 33דגימות ביופסיה בקולונוסקופיה כדי לגלות
דיספלזיה עם מרווח ביטחון של  .90%כל אזור
של רירית לא סדירה דורש דגימה [.]18
•כרומואנדוסקופיה :קולונוסקופיה שבה
נעשה שימוש בפיגמנט המבליט אי-סדירויות
ברירית המעי .מספר מחקרים הדגימו
יתרונות לשיטה זו [.]19

המלצות למעקב וטיפול בנגעים
מוקדמים
לא גובשה עדיין אסטרטגיה אחידה לגילוי
מוקדם בחולים עם  ,IBDוקיימות תוכניות
מעקב של איגודים גסטרואנטרולוגיים רבים.
באופן כללי ,האיגודים הגסטרואנטרולוגיים
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MSI-H קבוצה קטנה מחולי סרטן המעי הגס עם

 מדיווחים.)Microsatellite instability-high(
שפורסמו עד כה במחלות ניאופלסטיות
 מדובר בתופעות הנשלטות בעזרת,אחרות
TNF-טיפול בסטרואידים ובתכשירי אנטי
.]23,22[ )Tumor necrosis factor inhibitors(

סיכום
האתגר העיקרי לגבי התחלואה בסרטן המעי
 למרות. הוא גילוי מוקדםIBD הגס בחולי
ההבדלים בהמלצות לגבי תדירות בדיקות
 מהנתונים העיקריים של המחקרים,הסריקה
עולה כי הקפדה על רציפות הבדיקות לגילוי
 ביצוע דגימות מעי בהתאם להמלצות,מוקדם
,והיענות החולים לביצוע קולקטומיה מניעתית
יכולים להקטין משמעותית את התחלואה
.והתמותה ממחלה זו

 הדעות חלוקות לגבי קולקטומיה.גבוהה
.]21,20[ כשנמצאת דיספלזיה ברמה נמוכה

טיפול אונקולוגי במחלה
מתקדמת מקומית ובמחלה
גרורתית
 פעילהIBD .מעט מאוד פרסומים קיימים בנושא
.נחשבת התווית נגד לטיפול בקרינה לאגן
הטיפול האונקולוגי הסיסטמי בכימותרפיה
ובתרופות מכוונות מטרה בחולי קרצינומת
 אינו שונה מהטיפול,IBD מעי גס על רקע של
 תוך שימת לב למגבלות,במחלה האקראית
.IBD העלולות לנבוע מהקליניקה הספציפית של
 היא אחד החששותIBD החמרה בקליניקת
הקיימים במתן אימונותרפיה מסוג מעכבי
checkpoint( נקודות בקרה חיסוניות
 טיפולים אלו הפכו רלוונטיים עבור.)inhibitors

בעולם המערבי מתייחסים למעקב של
קוליטיס כיבית וקוליטיס כיבית של קרוהן
 בקוליטיס כיבית המשתרעת.באופן זהה
מעבר לפלקסורה הספלנית או לקוליטיס
 מומלץ לבצע קולונוסקופיה,כיבית של קרוהן
 שנים לאחר אבחון10-8-שנתית החל מ
 בחולים עם קוליטיס כיבית שמאלית.המחלה
,ניתן להתחיל מעקב שנתי מאוחר יותר
 שנים15-12 ולבצע קולונוסקופיה לאחר
 חלק מהאיגודים ממליצים לא.של מחלה
לבצע מעקב עבור חולים עם קוליטיס כיבית
 במהלך בדיקת המעקב.רקטלית בלבד
 בשונה מקולונוסקופיית,בקולונוסקופיה
 פרט לנטילת ביופסיות מאזורי,סריקה רגילה
 מבוצעות ביופסיות סריקה,רירית חשודים
 מומלץ על.מרובות של רירית המעי הגס
קולקטומיה כשנמצאת דיספלזיה ברמה
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היבטים פסיכולוגיים וסוציאליים
של המחלה והטיפולים
ד“ר שלומית פרי

עו“ס ,לשעבר מנהלת השירות הפסיכואונקולוגי ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה

מבוא
סרטן המעי הגס הינו מחלה נפוצה ,שיכולה
להסתיים בהחלמה מלאה ,להפוך למחלה
כרונית או ,למרבה הצער ,להתפתח למחלה
גרורתית חשוכת מרפא .שיעור המחלימים
מסרטן המעי הגס הוא גבוה יחסית.
המחלה מאובחנת בשלבים שונים ,ומופיעה
באוכלוסיות שונות  -צעירים ומבוגרים ,גברים
ונשים .שכיחותה והשיפור באבחון ובטיפול
בה גרמו לכך שיש היום אוכלוסייה רחבה
מאוד של אנשים שחלו בסרטן המעי הגס,
והם מתמודדים עם ההשפעות של המחלה
והטיפולים על איכות החיים לאורך השנים.
לאור זאת ,ישנם כיום יותר ויותר מחקרים
המנסים להביט על מסע המחלה ונתיבי
ההתמודדות השונים (,)coping trajectories
במטרה לזהות אוכלוסיות שנמצאות בסיכון
למצוקה נפשית -חולים ובני משפחה
המתקשים לקיים שגרת חיים מספקת לאחר
אבחון המחלה ובמשך השנים .המחקר מנסה
לזהות ולפתח התערבויות שיתאימו לצרכים
המשתנים בשלבים השונים לאורך מסע
המחלה :שלב האבחנה והטיפולים ,השלב
האקוטי שמיד לאחר תום הטיפול ,והטווח
הארוך כאשר מזוהה נתיב של מצוקה כרונית
קבועה ומתמשכת .ההתערבויות הפסיכו-
סוציאליות מכוונות לחולים ,בני המשפחה,
והיחידה הזוגית והמשפחתית .המאמר סוקר
חלק מהקשיים עמם מתמודדים החולים
בסרטן המעי ,השפעת המחלה על איכות חיים
ובריאות נפשית ,ההיבט הזוגי ,ומקומם של
רגשות חיוביים ושליליים במסע המחלה.

איכות חיים ושביעות רצון
מהחיים
סרטן המעי ,הטיפולים והניתוח עלולים לגרום
לקשיים ,כגון הפרעות בתיאבון ובאכילה,
הפרעות במערכת העיכול ,פגיעה (ברמות
שונות) בשליטה ביציאות ,שלשול ,תשישות,
נשירת שיער ועוד .על פי רוב ,קשיים אלה
גורמים לפגיעה באיכות החיים ואף למצוקה
פסיכולוגית .הניסיון הקליני והספרות
המקצועית מלמדים כי רוב החולים מסתגלים
למחלה ומצליחים לשמר איכות חיים טובה.
אולם קיימת קבוצה לא קטנה של חולים
שעבורם המחלה והשלכותיה ממשיכות
להכביד על החיים ולפגוע באיכותם .כיום
מרבים להשתמש במושג של "חוסן" כדי
לבטא התמודדות טובה ,הסתגלות ותפקוד.
המושג חוסן מתייחס לתהליך של הסתגלות
חיובית מול איום משמעותי ,מבטא את היכולת
האנושית לחזור לתפקוד גם לאחר אירוע
קשה מול אתגרים מאיימים .חוסן איננו ההפך
ממצוקה; הוא משאיר מקום לקושי ומרחב
לרגשות השונים ,כולל פחד מהישנות המחלה.
איכות חיים בריאותית (health related quality

 )of lifeושביעות רצון מהחיים ,נבדקו בקרב
 1,966חולים לאחר אבחון של סרטן מעי [.]1
החוקרים ערכו מחקר אורך שנמשך חמש
שנים; המדידה הראשונה הייתה חמישה
חודשים לאחר האבחנה ,והאחרונה בתום
חמש שנים .הממצאים מראים כי כ75%-
מהחולים דיווחו על איכות חיים (בהקשר
הבריאותי) בדרגה בינונית עד גבוהה .כ20%-
דיווחו על איכות חיים ירודה (כרונית) שנמשכה

לאורך חמש השנים (מהמדידה הראשונה ועד
האחרונה) .קבוצה קטנה של חולים ()7.4%
דיווחה על ירידה באיכות חיים בריאותית
שהתחילה כשלוש שנים לאחר האבחנה
(קבוצה זו לא מראה מצוקה פיזית בהתחלה
אלא רק בהמשך) .דפוסים דומים נמצאו גם
במדד של שביעות רצון מהחיים .כמחצית
מהחולים דיווחו על שביעות רצון בינונית-
גבוהה ,קבועה ,לאורך חמש שנות המחקר.
כרבע מהחולים דיווחו על שביעות רצון בינונית
חמישה חודשים לאחר האבחנה .לאחר מכן
הופיעה עלייה בשביעות הרצון ,שנמשכה
כשלוש שנים ,ולאחריה ירידה בשביעות הרצון
עד חזרה לנקודת ההתחלה ,כפי שנצפתה
במדידה האחרונה .כ 20%-נוספים דיווחו על
שביעות רצון בינונית לאחר האבחנה ,ירידה
במהלך שלוש שנים ועלייה חזרה לנקודת
ההתחלה בתום חמש שנים .מכאן מסיקים
החוקרים כי תגובה של חוסן היא התגובה
השכיחה ביותר; תנודות מופיעות לאורך
השנים; ובקרב מיעוט לא קטן של חולים
נותרים מצוקה וקושי.
למרות שבחלק גדול מהחולים ,החוויה של
המחלה והטיפולים אינה פוגעת בהערכה
שלהם את החיים ואינה פוגעת בשביעות
הרצון מהם ,חשוב לזהות את החולים הזקוקים
לעזרה .לפגיעה בהרגלי אכילה ,הפרעה
בפעילות מעיים וסטומה יש השלכות ניכרות
על איכות החיים ובריאות נפשית .מחקר
איכותני מצא כי חולים שחלה אצלם פגיעה
בהרגלי אכילה ובפעילות המעיים כתוצאה
מהמחלה או מהטיפולים ,דיווחו על תחושה
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של בדידות ,אובדן ,פגיעה בפרטיות ,בכבוד
העצמי ובתחושת העצמאות [ .]2חולים אלה,
יותר מאחרים ,דיווחו על פגיעה בתפקוד המיני,
פגיעה ביכולת להגיע לזקפה בגברים וכאב
במהלך קיום יחסי מין בנשים .מחקר אחר מצא
כי סטומה קשורה לאיכות חיים נמוכה יותר
[ .]3בנוסף ,נמצא כי ניתוח סטומה שנעשה
לאחר הניתוח הראשוני קשור במצוקה רבה
יותר בהשוואה לסטומה שנעשית כבר בזמן
הניתוח הראשון .אין מספיק ידע לגבי השפעה
של סטומה זמנית ,ובעיקר מה קורה כאשר
סטומה זמנית הופכת לקבועה .סטומה עלולה
להיות קשורה בתחושה של סטיגמה ,להגביל
יחסים חברתיים ולעורר אצל חלק מהאנשים
תחושה של גועל [ .]4למרות שסטומה היא
בעלת פוטנציאל להפרעה ומצוקה ,מעטים
מדי המחקרים שעוסקים בהיבט הזה.

מצוקה ובריאות נפשית
במאמר סקירה העוסק בבריאות הנפשית של
חולי סרטן המעי ,החוקרים סברושיש מקום
להתייחס לתקופות ההחלמה בטווח הקצר
(שנה-שנתיים מהאבחנה) ובטווח הארוך
(שנתיים ומעלה) [ .]5הנתונים מהסקירה
הראו כי בדומה לשביעות רצון ואיכות חיים
בריאותית ,גם ביחס למצוקה נפשית רוב
החולים ביטאו התמודדות של חוסן (.)67-65%
גם במקרה זה במיעוט לא מבוטל ()16-13%
נמצא נתיב המאופיין במצוקה (דיכאון וחרדה)
ולאחר מכן חזרה לשגרה .כ 10%-מהחולים
מבטאים מצוקה מעוכבת ,המופיעה בשלב
מאוחר יותר ,ואילו מיעוט לא זניח ()9-7%
מבטא מסלול של מצוקה כרונית מתמשכת
שלא פוחתת עם השנים .עם זאת ,החוקרים
מציינים כי רוב המחקרים מודדים דיכאון
וחרדה כלליים ,וחסרים מחקרים המודדים
מצוקה ספציפית לגבי המחלה ,פחד מהישנותה
ודאגות הממוקדות בהיבטים שונים שלה.
הטענה המרכזית באותו מאמר היא שהיעדר
מצוקה כללית או פסיכופתולוגיה ,אינו מעיד
על היעדר דאגות או חששות אצל חולים
שאובחנו עם סרטן מעי .החוקרים סבורים ,כי
מכיוון שרוב החולים מגלים חוסן ומסתגלים
למחלה ,חשוב לנסות לזהות לא רק מנבאים
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של מצוקה ,אלא גם מנבאים לחוסן הקשורים
להסתגלות טובה יותר ,כמו למשל אופטימיות,
תפיסת המחלה כפחות מאיימת ,מערכות
תמיכה רבות יותר ,איכות יחסי משפחה טובה
יותר ,תחושת מסוגלות ושליטה .מנבאים
לפגיעה בבריאות הנפשית שצוינו בסקירה הם
מצב סוציו-אקונומי נמוך ,גיל צעיר ,מחלות
נלוות ,בריאות כללית ירודה ,פגיעה בתפקוד
המעיים ,תסמינים גופניים אחרים ,ומחשבות
טורדניות חוזרות (.(rumination
במאמר סקירה נוסף שהמתמקד בחולים ללא
מחלה פעילה בחנו חוקרים את תפיסת חולי
סרטן המעי באשר לצרכים שלהם [ .]6בראש
הרשימה ציינו החולים את הצורך להתייחס
לפחד מהישנות המחלה ,והצורך במידע לגבי
תזונה ,וטיפול בתסמינים וסיבוכים בבית.
צרכים נוספים שדורגו גבוה היו חוסר בהירות
לגבי צורת התקשרות עם הצוות המטפל
וטיפול בתשישות .עוד נמצא כי מידע חלקי ולא
מספק לגבי שאלות רפואיות וחוסר עקביות
בין הצוותים המטפלים היו מקור למצוקה.
בהקשר זה ציינו חוקרים כי גם כאשר חולים
מדווחים על רמה נמוכה עד בינונית של פחד
מהישנות המחלה ,הם מדרגים אותה כאחת
מהדאגות העיקריות שלהם [ .]7הפחד
מהישנות המחלה דומה במחלות השונות
(סרטן המעי ,סרטן השד וסרטן הערמונית).

השפעת המחלה על הזוגיות.
השפעת המחלה על המערכת הזוגית (דיאדה),
נחקרת כיום בהקשר של מחלות שונות.
העובדה שגם גברים וגם נשים חולים בסרטן
המעי מאפשרת להרחיב את ההבנה שלנו לגבי
הדרך בה זוגות מתמודדים עם סרטן .לאחרונה,
פורסם מאמר סקירה המתמקד במערכת
הזוגית מנקודת המבט של שני בני הזוג בקרב
חולים עם סרטן מעי [ .]8החוקרים מציינים
כי סרטן המעי משפיע על בני המשפחה של
החולה ,עלול לשבש את חיי היום-יום ,ולשנות
את היחסים האינטימיים ואת יחסי המין.
הפרעה ביחסי מין וקושי בהסתגלות קשורים
לטיפולים אינטנסיביים יותר ,ניתוחים נרחבים
יותר וטיפולי קרינה .מספר מחקרים שנסקרו

מראים כי נשים נמצאות במצוקה רבה יותר
מגברים ,הן כאשר הן חולות והן כבנות זוג.
עוד נמצא כי זוגיות טובה קשורה להסתגלות
טובה יותר .החוקרים מציינים את חשיבות
התמיכה של בן/בת הזוג הבריא/ה ,היכולת
שלו/ה להבין ,לתקף ולהדהד את הקושי של
החולה .מעורבות פעילה של בן/בת הזוג
ורמת פתיחות דומה בין בני הזוג באשר לשיח
על המחלה ,הם גורמים תומכים .דפוס של
הגנה חוסמת (כאשר בני הזוג נזהרים מביטוי
של דאגות ,פחדים וחששות ,מתוך חשש
לצער ,להכביד או להקשות על בן הזוג) קשור
בשביעות רצון פחותה מהזוגיות ,בעיקר כאשר
לחולה תמיכה חברתית מועטה ובן/בת הזוג
הוא/היא מקור התמיכה הבלעדי.
מחקר נוסף בדק זוגות של חולים עם סרטן
המעי והשווה אותם לאוכלוסייה בריאה
דומה [ .]9המחקר התבסס על שאלון
הנישואין Maudsley Marital( Maudsley
 ,)Questionnaire - MMQהכולל  20שאלות
על שביעות רצון ומחולק לשלושה תחומים:
תפקוד מיני ,זוגיות והחיים בכלל .את התוצאות
השוו החוקרים לנורמות של השאלון .כפי
שניתן היה לשער ,אצל הזוגות בהם אחד
מבני הזוג היה חולה ,שביעות רצון מהתפקוד
המיני הייתה נמוכה יותר .עם זאת ,שביעות
הרצון מהזוגיות הייתה דומה לזו של זוגות
בריאים ,ואילו שביעות הרצון מהחיים בכלל
נמצאה גבוהה יותר אצל זוגות עם בן/בת זוג
חולה לעומת זוגות בריאים .החוקרים הסיקו
מכאן כי פגיעה בתפקוד המיני לא בהכרח
"זולגת" לפגיעה בזוגיות או בשביעות הרצון
הכללית .בשל מרכזיות הזוגיות בחיים ,מוצע
לצוות המטפל לבחון את ההתמודדות של
החולים בהקשר הזוגי ולבנות גישות התערבות
הלוקחות בחשבון את הצרכים והתפקידים
השונים של החולה ובן/בת הזוג.

לגרש את החושך או להכניס
מעט אור?
רוב המחקרים שמנסים להעריך הסתגלות
של אנשים שחלו בסרטן המעי ,מתמקדים
במצוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי בדיכאון,
חרדה והפרעות הסתגלות .במחקר אחד,

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

החוקרים סברו שהימצאות של רגשות
שליליים אינה משקפת את התמונה המלאה
לגבי תהליך הסתגלות ,ולכן הציעו להתבונן
על שתי קבוצות של רגשות :רגשות חיוביים
(למשל מציאת עניין בדברים ,התלהבות)
ורגשות שליליים (פחד ,אי-שקט ,עוינות) .מכיוון
שרגשות חיוביים ושלילים יכולים להופיע בו
זמנית ,והם אינם תלויים זה בזה ,החוקרים
הציעו לבחון אותם כשני מדדים נפרדים [.]10
אחת השאלות החשובות שמעלים החוקרים
היא האם רגשות חיוביים יכולים להגן מפני
מצוקה נפשית ,כלומר האם הסתגלות טובה
קשורה לרמה גבוהה של רגשות חיוביים או
מושפעת בעיקר מרמה נמוכה של רגשות
שליליים? בנוסף בדקו החוקרים את השפעת
עמדת הנחקרים לגבי מטרותיהם בחיים.
הם ניסו לבחון אם התאמת המטרות למצב
המשתנה ,או דווקא התעקשות לממש מטרות
שנקבעו לפני האבחנה ,תורמת או מפריעה
להסתגלות טובה .החוקרים סברו שגמישות
והתאמת המטרות למציאות המחלה היוותה
גורם מגן מפני מצוקה .אוכלוסיית המחקר
הייתה חולים עם סרטן המעי שענו על
שאלונים בשלוש נקודות זמן :חודש לאחר
אבחנה ,שבעה חודשים לאחריה ושנה וחצי
לאחריה .כאשר בחנו החוקרים הימצאות של
רגשות חיוביים ושליליים בנפרד ,זוהו ארבעה
נתיבים של רגשות חיוביים ושניים של רגשות
שליליים ,המתוארים להלן:

מסלולים של רגשות חיוביים
רמה נמוכה של רגשות חיוביים במדידה
הראשונה ,עם עלייה בשכיחות הרגשות
החיוביים לאחר שבעה חודשים ,תוך שמירה
על אותה רמה של רגשות חיוביים (.)6.7%
•רמה נמוכה קבועה של רגשות חיוביים (.)18.8%
•רמה בינונית קבועה של רגשות חיוביים (.)68.2%
•רמה גבוהה קבועה של רגשות חיוביים (.)6.3%

מסלולים של רגשות שליליים
•רמה נמוכה קבועה של רגשות שליליים (.)36%
•רמה בינונית קבועה של רגשות שליליים (.)63.7%
רגשות שליליים ורגשות חיוביים נמצאו כשני

משתנים נפרדים ובלתי תלויים זה בזה.
החוקרים השוו בנפרד את הרמה של הרגשות
החיוביים והשליליים ביחס לאוכלוסייה
הרחבה .במדד של רגשות חיוביים נמצא כי
למעט הקבוצה אצלה שהייתה רמה גבוהה
של רגשות חיוביים ,אצל שאר הקבוצות היו
נמוכות יותר לעומת האוכלוסייה הכללית.
לעומת זאת ,במדד של הרגשות השליליים,
נמצא כי בקבוצת החולים היו פחות רגשות
שליליים בהשוואה לנורמה.
בעקבות זאת הציעו החוקרים שייתכן
שבחולים מדובר יותר בירידה ברגשות
החיוביים מאשר בעלייה ברגשות השליליים.
בנוסף ,המחקר המתואר תומך בהנחה
שגמישות ויכולת להתאים מטרות למציאות
משתנה הינן מדד של חוסן .גמישות באה
לידי ביטוי ביכולת להתאים מטרות למצב
המשתנה ,והיא הייתה קשורה לרגשות
חיוביים .למרות מגבלות המחקר ,בעיקר סביב
השאלה אם השאלון על הרגשות החיוביים
והשליליים הותאם מספיק לאוכלוסייה של
חולי סרטן ,לממצא הזה חשיבות קלינית רבה.
הוא מחזק את הצורך לנסות להפחית רגשות
שליליים ,ובו בזמן לנסות לייצר רגשות חיוביים.
כאשר קשה לגרש את החושך ,עדיין ניתן
לנסות להכניס מעט אור.

התערבויות פסיכו-סוציאליות
בעקבות אבחנה של ממאירות
במעי
מאמר סקירה שפורסם לאחרונה מתייחס
להתערבויות פסיכו-סוציאליות המכוונות
לאוכלוסייה של חולי סרטן המעי ,השפעתן
על איכות החיים ומדדים פסיכו-סוציאליים
[ .]11לצורך המחקר ,נכללו בסקירה:
פסיכותרפיה פרטנית או קבוצתית ,וכן
התערבויות קוגניטיביות התנהגותיות שמטרתן
לשנות מחשבות והתנהגויות בלתי מסתגלות.
ההתערבויות הפסיכו-סוציאלית כללו
מרכיבים פסיכו-חינוכיים ,לימוד מיומנויות
התמודדות וטכניקות הרגעה.
למרות שאוכלוסיית חולי סרטן המעי היא
גדולה ,נמצאו רק  14מחקרים שענו על

קריטריונים של מחקרים מבוקרים עם הקצאה
אקראית (Randomized Controlled Trials
 .)- RCTמתוך  14המחקרים רק שלושה
הוכיחו שיפור משמעותי במדדים פסיכולוגיים
בעקבות ההתערבות .שלוש ההתערבויות
הראו השפעה על איכות חיים ובריאות נפשית,
והן כללו מרכיבים של עידוד הביטוי הרגשי
במלל או בכתיבה ,לימוד מיומנות של הרפיית
שרירים ,והתערבויות המכוונות להגברת
המסוגלות העצמית .שמונה מחקרי התערבות
הראו השפעה קלה או היעדר השפעה כלל.
התערבויות אלה התבססו על גישה פסיכו-
חינוכית ותמיכה רגשית .שישה מהמחקרים
בדקו את שביעות רצון המשתתפים
מההתערבות ,ובכולם דווח על שביעות רצון
גבוהה ,ללא קשר להשפעה .שיעור ההיענות
להתערבויות הפסיכו-סוציאליות היה נמוך ,חלק
ניכר מההתערבויות לא היו מיועדות רק לחולים
המדווחים על מצוקה וייתכן שהפונים לטיפול
פסיכו-סוציאלי הם לאו דווקא חולים במצוקה.
לא ברור באיזו מידה יכולים השאלונים לשקף
את תהליך הטיפול ותרומתו  -הקשים לכימות.
במילים אחרות :מצוקה נמוכה בתחילת
ההתערבות (אפקט רצפה) ,קושי של שאלונים
לבדוק מדדים פסיכולוגיים ,היענות נמוכה
להתערבויות ומדגמים קטנים  -מקשים על
המחקר הפסיכו-אונקולוגי להעריך חולי סרטן
המעי כמו גם חולים אחרים .האתגר שעומד
בפני הפסיכו-אונקולוגיה הוא לזהות את
החולים ובני משפחתם שנמצאים בסיכון יתר
למצוקה נפשית ,ולפתח עבורם התערבויות
ייעודיות יעילות .אין ספק שלגבי חולים עם
סרטן המעי ,הפרעות בתפקוד המעיים
(אי-שליטה ,שלשולים תכופים) ,פגיעה
בתפקוד המיני וסטומה הם גורמי סיכון ,מעבר
לגורמים הידועים באוכלוסיית חולי סרטן
בכלל ,ולכן חשוב להתאים את ההתערבויות
לצרכים הייחודים שלהם ושל בני משפחתם.

סרטן מעי גרורתי
למרות ההתקדמות הרבה באונקולוגיה ,עדיין
קיימת קבוצה של חולים המתמודדת עם
מחלה גרורתית .חלק מהחולים מאובחנים
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

עם מחלה גרורתית ,ואצל אחרים הגרורות
מופיעות חודשים או שנים לאחר האבחנה.
למרות שניתן לחיות עם מחלה גרורתית
במשך שנים ,הפחד מהתקדמות המחלה,
ההתדרדרות בתפקוד והחרדה מפני המוות
הם חששות אמיתיים .הטיפול בחולים אלה
ובני משפחתם מהווה אתגר לצוות הפסיכו-
סוציאלי במערכת הבריאות .הקשיים עמם
מתמודדים החולים הם קשיים מעשיים
ונפשיים ברוב תחומי החיים :תסמינים
גופניים ונפשיים (כאב ,חולשה ,בחילות
והקאות ,הפרעות בפעילות מעיים ,דיכאון,
חרדה ,פגיעה במצב הרוח הכללי),תקשורת
סביב המחלה ,שינויים גופניים ותפקודיים
המתרחשים בעקבות החמרת המחלה,
שינויים בעצמי ,במשפחה ובמערכת היחסים.
לעיתים מופיעה תחושה או חשש מפני
הכבדה ,ומנגד חיפוש אחר מטרות בנות
השגה ואחר משמעות ורצון לקרבה ואוטנטיות
ביחסים הבין-אישיים.

רוב החולים מצליחים להתמודד עם סרטן
המעי ולהסתגל למצב החדש ,גם אם קיים
פחד מהישנות המחלה .בקרב מיעוט לא
קטן של החולים ,המחלה ממשיכה לפגוע
באיכות החיים ,בשביעות הרצון ובבריאות
הנפשית .המחלה משפיעה על החולה ועל
בני משפחתו ,ולכן מומלץ לראות את המחלה
וההתמודדות עמה בהקשר משפחתי .חסרים
מחקרים המתמקדים בהשפעת הסטומה על
חיי המטופלים ובני/בנות זוגם ,ואת הפער הזה
חשוב למלא.

דאגות לגבי מוות ופרידה מקבלות משמעות
אחרת ,כולל הדאגה מפני השפעת המחלה
והמוות הצפוי על בני המשפחה ,בעיקר על
ילדים צעירים .עולות תהיות באשר לשיח
פתוח על סוף החיים והטיפול בתקופה זו.
הלס וחב' מדגישים כי לקראת "סוף החיים",
נדרשים חולים ובני משפחה "לדבוק בחיים"
ובו זמנית "להתכונן למוות" [ .]12הם סבורים
כי תפקיד הצוות המטפל הוא לאפשר לחולים
לשהות ב"אזור הביניים" ,לסייע להם להחזיק
ולהכיל את הדואליות הזו מבלי לנסות
לפתור אותה .חולים לא חייבים לבחור בין
תקווה (ואולי הכחשה) ובין השלמה ופרידה.
עם זאת ,יש לזכור כי היעדר מודעות לגבי

התערבויות פסיכו-סוציאליות יכולות לשפר
איכות חיים ושביעות רצון ולהפחית מצוקה.
לסרטן המעי היבטים גופניים ייחודיים
והתערבויות המכוונות לחולי סרטן המעי,
ומומלץ להתחשב בהם בבניית ההתערבות.
כאשר המחלה מתקדמת ,נושא המוות תופס
מקום רב יותר ,ויש ללמוד כיצד מתמודדים
עם החרדה ממנו .אחת ההתערבויות
שעובדים סוציאליים יכולים להוביל היא
"מפגש משפחתי עם צוות רב-מקצועי" .מפגש
כזה מאפשר בנייה של יחסי עבודה ושותפות,
וגישור על מחלוקות בין חברי הצוות הרפואי,
שגורמות לבלבול אצל חולים ובני משפחה.
התערבות מערכתית ופגישה משפחתית עם
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הפרוגנוזה עלול להקשות על קבלת החלטות
מושכלות .חלק ניכר מהמשפחות אינן מוכנות
או מצוידות מספיק מול המטלות הכרוכות
בטיפול בחולה הנוטה למות .בראון וחב'
מצאו כי בני/בנות הזוג היו במצוקה רבה יותר
מהחולים ,ומדדי הדיכאון ,חוסר התקווה וחוסר
האונים שלהם היו גבוהים יותר [.]13

סיכום

צוות רב-מקצועי מסייעות לשיפור התקשורת
של הצוות המטפל עם החולה והמשפחה
ויכולות לעודד שיח פתוח בתוך המשפחה.
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

מיניות ופוריות בקרב חולי סרטן המעי הגס
פרופ‘ אירית בן-אהרון

המכון האונקולוגי ,מרכז הסרטן ע“ש דוידוף ,המרכז הרפואי רבין ,פתח תקווה; הפקולטה לרפואה ,אוניברסיטת תל אביב

מבוא
סרטן המעי הגס הינו אחד מסוגי הממאירויות
השכיחים ביותר בעולם המערבי .בעשור
האחרון מודגמת עלייה משמעותית בקרב
צעירים מתחת לגיל  50שמאובחנים עם סרטן
המעי (עלייה בשיעור של  1.5%בגברים ו1.6%-
בנשים מתחת לגיל  ,)50ועלייה חדה עוד יותר
בצעירים המאובחנים עם סרטן החלחולת
(עלייה של  3.2%בשנה) [.]1
אוכלוסיית חולי הסרטן הצעירים מתמודדת
עם אתגרים ייחודיים לקבוצת גיל זו,
השונים מאוכלוסיית החולים הממוצעת,
ובהם פגיעה בפוריות הנגזרת מהטיפולים
האונקולוגיים ,הפרעה במעגלי החיים
השונים – משפחה ,עבודה ,יחסים בינאישיים
ולימודים .ירידה חדה באנרגיה וירידה בחשק
המיני זוהו כגורמי עקה (סטרס) במחקרים
שעקבו אחר מחלימים צעירים מסרטן,
בכללם גם סרטן המעי .במחקר עוקבה של
חולות סרטן שד לעומת עוקבה של חולות
עם סרטן מעי ,נמצא כי עומס התסמינים
הנלווים לטיפול בסרטן חמור יותר בקרב
חולי סרטן המעי [.]2

ספרות מקצועית מועטה
בניגוד למחקר ענף יחסית על אודות
אספקטים של פוריות ומיניות בחולות
סרטן שד צעירות וחולי לימפומה צעירים,
הספרות על אודות תחומים אלה בקרב
חולי סרטן המעי והחלחולת מועטה יחסית.
השפעת הטיפול הכימי על הפוריות נגזרת
מסוגי הטיפול המקובלים בסרטן המעי
והחלחולת .פרוטוקולים אלה ,בייחוד במחלה
מקומית ,מבוססים פלואורופירימידינים

ואוקסליפלטין – ( Oxaliplatinאלוקסיטין® –
® .*)Eloxatinמחקרים קודמים שעקבו אחר
חולות סרטן שד שטופלו בפלואורופירימידין
( ,)fluoropyrimidineלא מצאו רעילות
שחלתית משמעותית [ ,]3אם כי הוא עלול
לגרום לאל-וסת זמנית .השפעת אוקסליפלטין
נבדקה עד היום בשני מחקרים בלבד –
במחקר רטרוספקטיבי הוערך שיעור האל-
וסת בקרב חולות סרטן מעי צעירות מגיל 50
שנים שטופלו בפרוטוקול  .FOLFOXבמחקר
נמצא כי מתחת לגיל  40הסיכוי לחזרת הווסת
היה גבוה ,בעוד שמעל גיל  40שיעור האל-
וסת עלה באופן משמעותי ל.]4[ 59%-
במחקר עוקבה פרוספקטיבי ,שבוצע במכוננו
בחולות וחולים שטופלו בפרוטוקולים מבוססי
אוקסליפלטין ,נמצא כי מרבית החולות
(מתחת לגיל  45שנים) שמרו על תפקוד
שחלתי גם במהלך הטיפול הכימי ,ורמות
הורמון אנטי-מולריאני (Anti-Mullerian
 ,)Hormone – AMHהמהווה מדד לרזרבה
השחלתית ,ירדו בצורה קלה בלבד שנה לאחר
הטיפול .בגברים לא נצפו שינויים משמעותיים
בגונדוטרופינים או ברמות הטסטוסטרון.
רמות ה ,AMH-שנמצא בגברים כסמן לפגיעה
אשכית  -טסטיקולרית (ובניגוד לנשים ערכו
עולה כשמתרחשת פגיעה באבוביות הזרע),
עלו בצורה משמעותית בגברים שטופלו
בפרוטוקול מבוסס אוקסליפלטין ,ולא הושפעו
בחולים שטופלו בפלואורופירימידין בלבד.
במחקר מעבדתי מקביל במודל עכבר ,מצאנו
כי אוקסליפלטין השרה רעילות שחלתית
* או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות
מסחריים אחרים.

ואשכית חולפת בשני המינים ,שלא גרמה
לתופעות משמעותיות לטווח הארוך [.]5
לאור העלייה בשכיחות הצעירים המאובחנים
עם סרטן המעי הגס והחלחולת ,נושא
הפוריות הולך ומקבל משנה תוקף ,ומחקרים
פרוספקטיביים רב-מרכזיים מתקיימים
בימים אלה בכוונה לאמוד את שיעור הפגיעה
בפוריות באופן מדויק יותר .תחום רלוונטי
נוסף לעתיד המחלימות מסרטן החלחולת
הינו השפעת הטיפול הקרינתי על הרחם
והיכולת לשאת היריון עתידי .הספרות
הדלה המתארת השפעת קרינה על הרחם
מתבססת על המחקרים המצוינים על אודות
מחלימים מסרטן בילדּות (Childhood
 ,)Cancer Survivor Studiesהעוקבים אחר
קבוצת מחלימות מסרטן בילדות או בנערות,
ובודקים בין היתר את השפעת הטיפולים
במחלה על הפוריות .במחקרים שבדקו את
השפעת הקרינה על הרחם ,קבוצת החולות
הרלוונטיות קיבלה קרינה חיצונית לכלל
הבטן (,)whole-abdominal irradiation
בניגוד לקרינה המקובלת לחלחולת,
ובטכנולוגיות קרינה ישנות יותר ולא טיפול
קרינתי מותאם עוצמה (IMRT –Intensity
 )modulated radiotherapyשהינן רלוונטיות
לסרטן החלחולת .כך ,שלמרות הסברה
הרווחת שקרינה לרחם גורמת לפיברוזיס
ואיננה מאפשרת התפתחות ההיריון בשלבים
מתקדמים ,אין בידינו נתונים לגבי היריון
לאחר סרטן חלחולת.
בסרטן המעי ובסרטן החלחולת הטיפול
הרב-תחומי הוא בעל השלכות על התפקוד
המיני במספר היבטים .בהיעדר גרורות
מרוחקות ,הכירורגיה מהווה את השלד
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

הטיפולי העיקרי במחלות אלה ,ובסרטן המעי
לרוב מושקים קצוות המעי לכדי מעי מתפקד,
ואולם לעיתים הנסיבות מחייבות הוצאת
סטומה .בניתוח חלחולת תחתונה ,לעיתים
נדרשת הוצאת סטומה קבועה .טיפול קרינתי
או כימו-קרינתי טרום ניתוחי ,הינו הטיפול
המקובל בגידולי חלחולת מתקדמים ,ועלול
להסתכם במגוון תסמינים בספקטרום זה,
ובייחוד לאחר הניתוח ,כגון דליפת צואה,
פגיעה בתפקוד דרכי השתן ובתפקוד המיני.

חשיבות התפקוד המיני
והאינטימיות
ממחקרים שבדקו מדדי איכות חיים
במטופלים ,נמצא כי מדדים אלה מורכבים
ממכלול ההיבטים הגופניים ,הפסיכולוגיים
והסוציאליים .התפקוד המיני והאינטימיות
נמצאו כגורמים חשובים ביותר במדדי איכות
החיים ,ותפקוד מיני ירוד נמצא בהתאמה
לאיכות חיים ירודה .במחקרים השונים נמצא
כי ההיבט הביו-פסיכוסוציאלי חשוב ביותר
בקביעת התפקוד המיני ,אולם גם גורמים
פסיכולוגיים סביבתיים ,כגון קשר עם בן/בת
הזוג והערכה סובייקטיבית של התפקוד המיני
הנוכחי ,נמצאו כמשמעותיים .כך לדוגמה,
תפקוד מיני יכול להיות מושפע מאוד מדימוי
גוף ירוד עקב סטומה ,ולא מהפרעה אורגנית
גרידא לתפקוד המיני עצמו.
בסקירה סיסטמטית שבחנה את השפעת
הטיפולים על התפקוד המיני בחולי סרטן
המעי והחלחולת [ ,]6נמצא כי שיעור
הגברים הפעילים מינית טרום הטיפול נע בין
 37%ל 79%-במחקרים שנכללו בסקירה.
המחקרים השונים היו הטרוגניים מאוד באשר
לשיעור הגברים שחוו הפרעה בתפקוד
המיני ,שנע בין  5%ל ,88%-אחרי הטיפול.
שיעור הנשים הפעילות מינית טרום הטיפול
במחקרים שנכללו נע בין  27%ל ,78%-ורובן
נותרו פעילות מינית גם לאחר הטיפול ,למרות
שחלקן הגדול דיווח על דיספראוניה  -יובש
נרתיקי וירידה בחשק המיני.
טיפול קרינתי היווה גורם מנבא לירידה
משמעותית יותר בתפקוד המיני ,בנשים
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ובגברים ,והימצאות סטומה נמצאה גם היא
כגורם מנבא שלילי חזק לירידה בתפקוד
המיני .סיבוכים בתר-ניתוחיים היו גם הם
בקורלציה לירידה חדה יותר בתפקוד
המיני .בחולי סרטן החלחולת ניתוח APR
( )abdomino perineal resectionנמצא
בקורלציה להפרעות בזקפה בגברים
ודיספראוניה בנשים ,ביחס לחולים שעברו
ניתוח לכריתה קדמית של החלחולת
(.]7[ )Anterior resection
נתוני המחקרים שבדקו את השפעת סוג
הניתוח – פתוח לעומת לפרוסקופי  -הציגו
תמונה מעורבת ולא חד משמעית ,אולם
נמצא כי ניתוחים בהם נשמרו עצבי האגן
באופן מבוקר יותר היו בהתאמה לירידה
פחותה יותר בתפקוד המיני .גיל מבוגר יותר
באבחנה נמצא גם הוא בהתאמה להחמרה
חדה יותר בתפקוד המיני .הסקירה כללה 82
מחקרים ,אולם חלק ממגבלותיה בהסקת
המסקנות נובע מהעובדה שבחלק גדול
מהמחקרים שנכללו היה התפקוד המיני
תוצא שניוני ולא ראשוני ,וכן כי לא היה ניתן
לבסס את הקשר הפוטנציאלי בין מצב
סוציואקונומי להיארעות התסמינים.

מאפיינים ייחודיים בטיפול
באוכלוסייה הצעירה
כאמור לעיל ,בשנים האחרונות אנו עדים
לעלייה בשיעור התחלואה בסוגי סרטן שונים
בקרב אוכלוסייה צעירה ,המציבה לפתחה
של הרפואה המודרנית אתגרים מסוג שונה
באבחון ,בטיפול ובקשת התחומים הנלווים
לטיפול באוכלוסייה ייחודית זו .מספר
מחקרים שנעשו באוכלוסיות של צעירים
חולי סרטן העלו כי בניגוד לאוכלוסיית חולי
הסרטן הממוצעת ,המבוגרת יותר בלמעלה
מעשור ,לצעירים צרכים בתחומים שונים
לחלוטין .חולה צעיר ,המצוי בשיאה של
הקמת משפחה ,התבססות מקצועית וכו',
נתקל בקשיים עצומים עם אבחנת הסרטן
– הוא עוצר לפתע את "מרוץ החיים" ונדרש
להתמודד בו זמנית במספר חזיתות ,ולעתים
הקושי הרב נותן את אותותיו בהתמודדות
הכוללת .מחקרים בנושא העלו כי ירידה

בתפיסת הגוף ,המיתרגמת לעיתים לשינוי
בתפקוד המיני ולשינויים ביחסים בינאישיים,
התמודדות עם ילדים צעירים ומתבגרים
וההפסקה הכפויה או שינוי במעגל העבודה,
הם הנושאים המעיקים ביותר על החולים
הצעירים.
במחקר שבוצע במוסדנו [ ,]8הערכנו
בקבוצת חולי ממאירויות מערכת העיכול
(קיבה ,מעי וחלחולת) את התסמינים
הגופניים והתפיסות הפסיכוסוציאליות לאורך
זמן ,את הצרכים שלהם מהמערכת הרפואית
כפועל יוצא מתסמינים ותפיסות אלה ,ואת
השאלה אם המערכת הרפואית עומדת
באתגר מתן מענה לצרכים אלה באוכלוסיית
החולים הצעירים .השתמשנו במדד ,CARES
המאפשר תקנון התוצאות של הערכת
מדדי איכות חיים בתחום התפקוד המיני,
והשוואה לערכים מתוקננים על פי נתוני
מחקרים קודמים לסרטן שד (עבור נשים)
וסרטן ערמונית או ממאירויות אחרות שאינן
ערמונית (עבור גברים ועבור נשים) כמעין
נומוגרמה לניבוי הפגיעה בתפקוד המיני.
מצאנו כי טרום הטיפול ,בקבוצת המטופלים
שנכללו במחקר לא דווח על הפרעה בתפקוד
המיני .לאחר הטיפול שיעור ההפרעה
בתפקוד המיני היה גבוה יחסית והתאים
לאחוזון  84בחולות סרטן השד ולאחוזון 87
בחולות סרטן שאיננו שד .בגברים בהשוואה
לחולי סרטן ערמונית ההתאמה הייתה
לאחוזון  ,59אולם בהשוואה לחולי סרטן
שאיננו ממקור ערמונית ההתאמה הייתה
לאחוזון  .83החולים דיווחו על ירידה בחשק
המיני עקב שלשולים וירידה בדימוי הגוף .יש
לציין כי במחקר שבדק את הקשר בין דימוי
הגוף לתפקוד מיני בחולי סרטן החלחולת
וסרטן פי הטבעת ,נמצא כי כמחצית החולים
דיווחו על הפרעה מסוימת בדימוי הגוף לאחר
הטיפול ,וכ 28%-מהחולים דיווחו כי הנושא
מטריד אותם מאוד [.]9

סיכום
ממחקרנו ,כמו גם ממחקרים נוספים בנושא,
עלה כי המערכת הרפואית והפרה-רפואית
איננה נותנת מענה מלא לצרכים אלה.
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הלומדים את המנגנונים לפגיעה הגונדלית
 מכווני המטרה,מסוגי הטיפולים הכימיים
 עשויים לשפוך אור על ממדי,והקרינתיים
,התופעה ועל דרכים למזער את הנזק הנגרם
המשמעותי מאוד לאיכות חייהם של החולים
.כמחלימים

 בחולי,סרטן צעירים עם ממאירויות אחרות
סרטן המעי השפעת סוגי הטיפולים השונים
 ושכיחות ההפרעה לתפקוד,על הפוריות
 מחקרים. אינן ברורות לאשורן,המיני
 העוקבים אחר,פרוספקטיביים עתידיים
 במקביל למחקרים,חולי סרטן מעי צעירים

 וניסיון,כיום חלה עלייה במודעות לנושא
של המערכת לייחד את הטיפול התומך
 הנחיות האיגוד האונקולוגי.באוכלוסייה זו
האמריקני קוראות להפנות מטופלים בגיל
הפוריות לשימור פוריות טרם הטיפול
 בניגוד לקבוצות חולי.]10[ האונקולוגי
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

החיים עם סטומה  -ניהול הטיפול וסיבוכים
רוית אילון

אחות מתאמת סטומה ופצעים ,שירותי בריאות כללית ,מחוז דן-פ“ת

מבוא
סטומה (ּפיּום) של מערכת העיכול -
אילאוסטומיה או קולוסטומיה  -היא חלק
משגרת החיים של אנשים רבים ,ולעיתים
היא יכולה להוות אתגר למתמודדים עמה,
בין שהיא זמנית ובין שהיא קבועה .הסתגלות
מוצלחת לניתוח סטומה מתחילה בשלב
המקדים לניתוח ונמשכת פרק זמן לאחריו,
שבו בעל הסטומה מפנים את השינויים בדימוי
של גופו ,בתפקודו היומיומי ובשגרת חייו
המשתנה עם קיומה של הסטומה.
הצורך ביצירת אילאוסטומיה או קולוסטומיה
נוצר בעקבות מגוון של מצבים פתולוגיים,
אנומ ְליֹות מולדות ,חסימת מעי גס ,מחלת
כולל ַ
מעי דלקתית ,טראומה במעיים או ממאירות
במערכת העיכול .למיקום ולסוג הסטומה
יש השפעה על ניהול הטיפול בה .טיפול
נכון ותשומת לב לתזונה ולהפרשות ,יכולים
לאפשר לרוב המטופלים חיים חברתיים
ומקצועיים מלאים ,בריאים ופעילים ,וחיי מין
תקינים .במקרים רבים איכות החיים יכולה
להשתפר.

הסתגלות
הכנת המטופל לחיים עם סטומה ,זמנית או
קבועה ,מתחילה כבר לפני הניתוח ,במידת
האפשר .על המטופל להסתגל לדפוסים
חדשים של התרוקנות ולשינויים בגוף ובדימוי
העצמי .הסתגלות מוצלחת מחייבת את
המטופל לשלוט במיומנויות חדשות ולטפל
ביעילות בבעיות הרגשיות הרבות הקשורות
באנטומיה המשתנה ובשינויים בשליטה על
הסוגרים .התערבויות המקדמות הסתגלות
כוללות:
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•סימון מיקום הסטומה טרם הניתוח על ידי
אחות סטומה או מנתח מנוסה.
•ייעוץ תומך לכל המטופלים טרום
ניתוח ,וייעוץ פרטני מעמיק לכל מטופל
המתקשה להסתגל .מספר מחקרים
הוכיחו שלמעורבות של אחות סטומה ,כמו
גם להשתתפות בקבוצות תמיכה לבעלי
סטומה ,יש השפעה משמעותית על תוצאות
חיוביות לטווח הארוך ועל הפחתת שיעור
הסיבוכים (מתוארים בהמשך).

ציוד סטומה והטיפול היומיומי
ציוד לטיפול בסטומה מורכב מיחידה אחת,
שבה הבסיס מחובר לשקית האיסוף ולא ניתן
להפרדה ,או משתי יחידות  -בסיס ושקית איסוף.
הדבר מאפשר מגוון אפשרויות טיפול ,גם כאשר
הסטומה נמצאת בכפל עמוק .בתקופה שלאחר
הניתוח ,הסטומה משנה לעיתים קרובות את
גודלה וצורתה .על המטופל לרכוש מיומנויות
טיפול עצמי ,שיבטיחו הדבקה טובה של הבסיס
לעור הבטן ובכך ימזערו את האפשרות לדליפה.
זה כולל בחירת הציוד בהתאם למבנה הבטן
ולמיקום הסטומה .לדוגמה:
•בסיס שטוח לסטומה בולטת ,ובסיס קעור
לסטומה שטוחה/שקועה.
•( Transverse loop colostomyפיום בחלקו
הרוחבי של המעי הגס בצורת לולאה) -
לרוב אלה סטומות גדולות בחלק העליון
של הבטן ,שמיקומן מקשה להסתיר אותן.
צניחת סטומה ( )prolapseבמקרה זה נפוצה
יותר .יש צורך בשינוי קוטר גזירת פתח
הבסיס על מנת למזער את כמות העור
החשוף להפרשות.

•( Loop ileostomyאילאוסטומיה בצורת
לולאה) – סטומות מסוג זה הן קשות
יותר לטיפול מאשר End ileostomy
(אילאוסטומיה סגורה) ,מכיוון שלרוב פתח
הסטומה פונה כלפי העור ,וההפרשות הן
עשירות באנזימים פרוטאוליטים .מטופלים
אלו לרוב צריכים להשתמש במוצרי עזר
לאטימה על מנת להבטיח הגנה על העור.
ריחות וגזים הם חששות נפוצים עבור בעלי
סטומה .כאשר מרוקנים את השקית ,טבעי
שיהיה ריח .אסטרטגיות פשוטות שיכולות
לסייע בהפחתת הריחות:
•ריקון השקית כאשר היא מלאה עד שליש
מנפחה.
•החלפת השקית לפחות פעמיים בשבוע או
לפי הצורך.
•שמירה על ניקיון פתח ריקון השקית כך
שלא יהפוך למקור ריח.
•שימוש במנטרל ריח בהחלפת שקיות.
•חומרים ממצקים ,שהופכים את התוכן
הנוזלי של ההפרשה למרקם מוצק יותר
(כדוגמת דאיימונדז  -שקיק שהופך נוזל
לג'ל והוא בעל בקרת ריחות) ,יכולים להועיל
למטופלים בעלי הפרשות נוזליות.

תזונה וגזים
שינויים תזונתיים יכולים לעזור בהפחתת
נפח הגזים .באילאוסטומיה ,הזמן בין בליעת
המזון ובין שחרור גזים בפועל הוא בין 4-2
שעות ,ובקולוסטומיה דיסטלית  8-6שעות.
לצורך עמעום קול הגזים ניתן ללבוש שכבות
של בגדים ולהפעיל לחץ קל על הסטומה
בעזרת היד או הזרוע .מזונות ספציפיים יכולים
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להשפיע על הריח ועל כמות הגזים .פחמימות,
לדוגמה ,מתעכלות היטב ,אך יוצרות גזים
על ידי פעולה חיידקית במעי הגס .שעועית,
כרובית ,ברוקולי ואספרגוס מכילים עמילן
וסיבים מסיסים (הנמצאים גם בסובין ,שיבולת
שועל ,אפונה ושאר קטניות וברוב הפירות) הם
צורות אחרות של פחמימות היכולות לעורר
היווצרות גזים .תפוחי אדמה ,תירס ,אטריות
וחיטה מייצרים גזים ,ואילו אורז לא .במקרים
חריגים ניתן להיעזר בתרופות להפחתת
גזים .בנוסף לשינויים התזונתיים ,יש להימנע
משתייה באמצעות קשית ,מלעיסת מסטיק
ומעישון ,המגבירים את בליעת האוויר.
בעלי אילאוסטומיה – יש להגדיל את צריכת
הנוזלים היומית (לעומת הצריכה שהייתה לפני
יצירת הסטומה) לכל הפחות בעוד 750-500
מ"ל ולשתות אף יותר בתקופות חמות והזעה
מוגברת .נוזלים מועדפים כוללים מים ,מרק
ומיצי ירקות .יש לשים לב לסימני התייבשות,
הכוללים יובש בפה ,מיעוט שתן ,שתן מרוכז
כהה ,תחושת סחרחורת בזמן עמידה ,עייפות
מוגברת והתכווצויות בבטן.
חסימת מעי יכולה לקרות כאשר ישנה צריכה
גבוהה של סיבים מסיסים ,במזונות כגון
פופקורן ,קוקוס ,פטריות ,זיתים שחורים ,עוף/
דגים עם עור ,פירות יבשים ,ירקות עם סיבים
קשים ונקניקיות .חסימת מעי נמנעת על ידי
צריכת כמות מועטה של מזונות אלה (אחד
בכל פעם) ,לעיסה יסודית ובחינה של השפעת
סוגי מזונות שונים על העיכול.
במקרה של הפרשות נוזליות רבות
מהאילאוסטומיה ,הטיפול כולל גם תרופות
לעצירות .בכל המקרים יש להתאים את
הטיפול התרופתי בהדרגה ,ולא במשולב,
שכן זה יכול להביא לאילאוס פרליטי (חסימת
מעיים) .במצבי קיצון עלול להיות צורך
בהוספת נוזלים בעירוי ,על מנת לפצות על
איבוד הנוזלים.
בעלי קולוסטומיה – המגבלות התזונתיות
קלות יותר .יש לאכול סיבים מסיסים ומאכלים
היוצרים פחות גזים ,ולשתות כמות נוזלים
מספקת למניעת עצירות .בקולוסטומיה

בעיקר תיתכן יציאת רירית מהסטומה (ו/או
מהפיסטולה) או מפי הטבעת – זהו תהליך
פיזיולוגי נורמלי .ביצוע חוקן שגרתי לסטומה
יכול להתאים רק לבעלי קולוסטומיה במעי
הגס המרוחק ,ולא לכל המטופלים .מטופלים
שחוקן מתאים עבורם והם מצליחים לבצעו
באופן שגרתי מדווחים על איכות חיים גבוהה
יותר; חלקם חוששים מתלות המעיים בביצוע
החוקן ,אך אין מחקרים התומכים בהשפעת
חוקן שגרתי על איכות החיים.

פעילות פיזית
ניתן לעסוק בבטחה ברוב הפעילויות הגופניות,
למעט פעילויות ספורט המערבות מגע גופני
צמוד למשתתפים/לשחקנים אחרים (כגון
כדורגל ,קרב מגע ,כדורסל וכד') העלולות
לפגוע בסטומה .שימוש בחגורה מסייע
בשמירה על היצמדות הבסיס והשקית לגוף.

פעילות מינית
מדובר במקור לדאגה עבור אנשים רבים עם
סטומה .הסטומה אינה משפיעה על התפקוד
המיני ,אך אם נעשו ניתוח או הקרנות סמוך
לפי הטבעת ובאגן ,ייתכן שנפגע העצבוב
האוטונומי השולט על התפקוד המיני ,ויהיה
צורך בייעוץ רפואי/סקסולוגי .רוב המטופלים
מרגישים טוב יותר כאשר הם מנקים את
הסטומה לפני פעילות מינית .בנוסף ,בעלי
סטומה ובני זוגם מצאו כי שימוש בהלבשה
תחתונה המסתירה את השקית מסייע להם.

טיולים
לפני כל טיול יש להיערך מראש ולהצטייד
בציוד נוסף ,ובמקרה של נסיעה לחו"ל ,לארוז
אותו גם במזוודה וגם בתיק היד .יש להימנע
מחשיפת הציוד לטמפרטורות קיצוניות
העלולות לפגום באיכות ההדבקה .יש לשתות
מים מבקבוקים (מים מינרליים) אם מי הברז
אינם ידועים כבטוחים.

סיבוכי סטומה
שכיחות הסיבוכים נעה בין  14%ל.79%-
השכיחים ביותר הם גירוי העור מסביב
לסטומה ,הרניה (בקע) ,היצרות ,נסיגה

וצניחה של הסטומה ודימום .הסיבוכים יכולים
להתרחש בתקופה שלאחר הניתוח או שנים
רבות לאחר מכן.
גורמי סיכון לסיבוכים  -אנשים שעברו ניתוח
חירום בהשוואה לניתוח אלקטיבי; מי שלא
עבר סימון סטומה לעומת מי שסומן לו מיקום
הסטומה; גובה סטומה נמוך מ 10-מ"מ;
מחלות רפואיות נלוות כגון השמנת יתר,
מחלות מעי דלקתיות ,סוכרת ועישון.
הטיפול לרוב כרוך בייעוץ של אחות סטומה,
שימוש בציוד קעור וחגורה.
פיודרמה גנגרנוזום (Peristomal Pyoderma

 - )Gangrenosumמצב נדיר יחסית ,המתבטא
בכיב הנוצר סמוך לסטומה בחולים עם מחלת
מעי דלקתית .הכיב יכול להתפתח בתוך
שבועות עד שנים לאחר ניתוח הסטומה ,עם
שכיחות של פחות מ 1%-מכלל הסטומות.
כיבים עמוקים וכאב הם מאפיינים עיקריים.
הטיפול הוא לרוב סיסטמי-כללי ומקומי ,ויכול
לכלול סטרואידים ,טיפול לדיכוי מערכת
החיסון (טאקרולימוס  )Tacrolimus -או מתן
אימונוגלובולינים.

סיכום
למיקום ולצורת הסטומה ישנה השפעה על
תדירות היציאות והסיבוכים ,ובעלי סטומות
נדרשים להסתגל לשינוי משמעותי בדימוי
הגוף ולאתגרי הטיפול בסטומה ,למגבלות
תזונתיות ,לנסיעות ולפעילות מינית.
סיבוכים שיכולים להתפתח כוללים בעיות
עור סביב הסטומה ,היווצרות בקע בסטומה,
היצרות או אי-תפקוד הסטומה .לעיתים
הסיבוכים מצריכים ניתוח סטומה חוזר.
מומלץ להיעזר באחות סטומה ,שיכולה לסייע
בהתאמת הציוד ולייעץ במקרה של סיבוכים.

רשימת ספרות
1. Landmann RG. Routine care of patients with an
ileostomy or colostomy and management of ostomy
complications. UpToDate [Internet]. [Accessed August
15, 2017]. Available from: https://www.uptodate.
com/contents/routine-care-of-patients-with-anileostomy-or-colostomy-and-management-of-ostomycomplications
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פעילות גופנית וסרטן המעי הגס
דנה איתח ,פיזיותרפיסטית

המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה

"פעילות גופנית" מוגדרת כל תנועת גוף
הגורמת לכיווץ של שרירים ומעלה את
ההוצאה האנרגטית .יש להבדיל בין פעילות
גופנית ספונטנית  -פעילות יומיומית בעבודה
או בבית  -ובין פעילות ספורטיבית יזומה -
אימון גופני מתוכנן ומובנה לפיתוח כושר.
הפעילות הגופנית מוצגת כפירמידה ,בה
מדורגים סוגי הפעילות המומלצים לשם
קידום הבריאות .בבסיס הפירמידה נמצאת
ההמלצה להגביר פעילות גופנית ספונטנית,
בחלקה האמצעי נמצאות ההמלצות לגבי
פעילות ספורטיבית יזומה ,ובקודקוד
הפירמידה ההמלצה להפחית שעות יושבנות.
מאמר זה יסקור את ההנחיות וההמלצות
לפעילות גופנית ,יתרונותיה בהקשר של
בריאות ,תחלואה בכלל וסרטן המעי הגס בפרט.

יושבנות כגורם סיכון
באוכלוסייה הכללית
אורח חיים יושבני וחוסר פעילות גופנית
נמצא כגורם סיכון וניבוי לתמותה ולמחלות
כרוניות רבות ,כגון :מחלות לב וכלי דם ,יתר
לחץ דם ,סוכרת ,השמנה חולנית וסרטן .עם
ההתפתחות הטכנולוגית בימינו פחת הצורך
לנוע ,וזמן הישיבה ,הן בעבודה והן בשעות
הפנאי ,התארך מאוד .במחקר שנעשה בקנדה
נבדקו מעל  15,000גברים ונשים במשך 12
שנים ,והנבדקים התבקשו להעריך את זמן
הישיבה הממוצע שלהם במהלך היום .נמצא
קשר ישיר בין משך הישיבה לשיעורי התמותה
מכלל הגורמים :מחלות לב ,כלי דם וסרטן [.]1

היום מחקרים מדגישים את חשיבות הפעילות
הגופנית למניעת מחלות כרוניות שונות בכלל,
וסרטן בפרט ,ולכן הפעילות הגופנית הפכה
לחלק אינטגרלי מסל הטיפולים למניעה
ראשונית ושניונית [.]2

מניעת סרטן
מחקרים רבים הראו קשר בין ביצוע פעילות
גופנית בעצימות בינונית-גבוהה בתדירות
יומיומית ובאופן קבוע ובין הפחתה בסיכון
לחלות בסרטן המעי הגס בכ ,50-40%-אך
הסיבות לקשר לא ידועות [ .]4,3ישנן מספר
השערות לגבי הסיבות לכך:
•קיים קשר בין השמנה לסרטן המעי הגס,
כאשר מדד מסת הגוף גבוה מBMI 30-
(משקל בק"ג  /גובה בריבוע) ישנו סיכון
מוגבר לסרטן .ביצוע פעילות אירובית
ואימוני כוח עוזרים בשמירה על משקל
והפחתה בשומן הבטני [.]5,4
•ישנו קשר בין סוכרת למחלות לב ,כלי דם
וסרטן .ביצוע פעילות גופנית מפחית את
התנגודת לאינסולין ומשפר את ספיגת
הסוכר בתאים .בכך הוא עוזר לאזן את
רמות הסוכר בגוף ומקטין את הסיכון
לחלות בסוכרת [.]4
•הימצאות של דלקת כרונית במעי נמצאה
קשורה לסוגי סרטן שונים .ביצוע פעילות
גופנית עוזר בהורדת מדדי הדלקת.
•פעילות גופנית משפרת את תפקוד מערכת
החיסון בהתמודדות עם מזהמים שונים וגם
עם מחלת הסרטן.

•פעילות גופנית מקצרת את זמן מעבר המזון
במעי ,ובכך מורידה את הסיכון להשתרשות
תאים סרטניים באיבר זה [.]6

אימון גופני בזמן הטיפולים
במחלה
היום הוכח במחקרים רבים שלא רק שפעילות
גופנית בזמן הטיפולים במחלת הסרטן היא
בטוחה ,אלא שישנה גם תועלת רבה בכך.
באמצעות הפעילות הגופנית המטופלים
מחזירים לעצמם את תחושת השליטה בגוף,
משפרים את דימוי הגוף ומפחיתים מתחים
וחרדה .הפעילות הגופנית מסייעת למטופלים
להתמודד פיזית ונפשית עם קשיים ,ונמצאה
כיעילה בהתמודדות עם תופעות הלוואי
במהלך הטיפול ובשיפור איכות החיים .האימון
הגופני משפר את התפקוד ,מגביר תיאבון,
ומפחית את העייפות ותחושת הבחילה.
בדומה לבריאים ,התועלת לחולים מתבטאת
בשיפור כוח השריר ,הגמישות ,שיווי המשקל
והשמירה על מסת העצם [ .]7ייתכן שבזמן
הטיפול הכימי או הקרינתי המטופל יפחית את
עומס האימון או את משכו ,אך העיקרון הוא
להישאר פעיל ככל שאפשר בזמן הטיפולים.

אימון גופני למחלימים
המחלימים מסרטן עלולים להתמודד עם
תופעות לוואי רבות ,שהן משניות לכלל
הטיפולים במחלה .תופעות אלה מלוות את
המטופלים גם שנים לאחר סיום הטיפולים,
והן יכולות לכלול תשישות ,חולשת שרירים,
כושר ירוד ,שיווי משקל לקוי ,אוסטיאופורוזיס,
כאבים ,נוירופטיות ,חרדה ,דיכאון ועוד.
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 פעילות גופנית היא- לסיכום
תרופה
למרות שהיום כבר ברורה התועלת של פעילות
 מאוכלוסיית העולם60%- לפחות כ,גופנית
 מאלה50%- וכ,אינה מבצעת את ההנחיות
.]13[  מפסיקים לאחר כשנה- שמתחילים
העוסקים בחינוך לבריאות והמתווים מדיניות
בריאות חייבים לקחת אחריות בתחום מניעת
 יש.התחלואה באמצעות פעילות גופנית
להכניס את החינוך לפעילות גופנית בכל
. בריאים וחולים,אינטרקציה עם מטופלים
, הן ספונטנית והן יזומה,לביצוע פעילות גופנית
,יש חשיבות אף גדולה יותר בקרב חולי סרטן
.לשם שמירה על אורח החיים ואיכות החיים
על מקדמי הבריאות להנחות את המטופלים
 או להפנותם למסגרתACSM על פי הנחיות
שתתאים להם תוכנית אימון ותלמדם כיצד
.לשלב את הפעילות הגופנית בשגרת יומם

הבריאות דיווחו על עייפות פחותה ואיכות חיים
 שלא קיבלה,גבוהה יותר מקבוצת הביקורת
.]10[ הנחיות כלל

ההנחיות לפעילות גופנית
להלן ההנחיות לפעילות גופנית שפורסמו על ידי
American( הקולג' האמריקני לרפואת ספורט
.]12[ )College Of Sports Medicine - ACSM
פעילות – יש להרבות-•הימנעות מאי
בפעילות ספונטנית במהלך היום (הליכה
.) עלייה וירידה במדרגות ועוד,עם הכלב
 דקות בשבוע של150 •ביצוע של לפחות
 דקות75 אימון אירובי במאמץ בינוני או
.אימון במאמץ רב
.•ביצוע של לפחות שני אימוני כוח בשבוע
•ביצוע מתיחות לקבוצות השרירים
.העיקריות לאחר כל אימון

כתוצאה מתופעות לוואי אלה חלה ירידה
.בתפקוד ובאיכות חייהם של המחלימים
התועלת של פעילות גופנית נחקרה רבות
 נמצא כי יש לה חשיבות.בקרב מחלימים
 נמצא שיפור.רבה גם לאחר סיום הטיפולים
, שיווי משקל, כוח שריר,ריאה-בסבולת לב
 הורדת חרדה ודיכאון ושיפור,הפחתת עייפות
.]9,8[ איכות החיים
 נמצא קשר הפוך בין רמת ביצוע,בנוסף
פעילות גופנית ובין רמת הסיכון לחזרה של
.]11,10[ המחלה ולתמותה
מחקר קנדי בדק עייפות ואיכות חיים על ידי
 נבדקו שתי קבוצות של מחלימים.שאלונים
 קבוצה אחת קיבלה את:מסרטן המעי הגס
ההנחיות של משרד הבריאות לגבי פעילות
. והקבוצה השנייה לא קיבלה הנחיות,גופנית
המחלימים שקיבלו את הנחיות משרד
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מחלימים מסרטן המעי הגס:
כיצד המערכת הרפואית יכולה לעזור?
פרופ‘ גיל בר-סלע

מנהל היחידה לטיפול תומך ,המערך האונקולוגי ,המרכז הרפואי רמב“ם

הגדרות ושכיחות
מחלימי סרטן מוגדרים כמטופלים ללא
מחלה לאחר השלמת הטיפול האונקולוגי,
או מטופלים אשר ממשיכים לקבל טיפול
כדי להפחית את הסיכון לחזרת המחלה או
לצורך ניהול מחלה כרונית – כך על פי החברה
האמריקנית לאונקולוגיה קלינית (American
.)Society of Clinical Oncology - ASCO
על פי נתוני  ,ASCOבינואר  2014היו בארצות
הברית  14.5מיליוני ילדים ובוגרים שהוגדרו
כ"מחלימי סרטן" .קבוצה זו מהווה כ 4%-מכלל
האוכלוסייה בארה"ב .שיעור מחלימי סרטן
המעי הגס מכלל אוכלוסייה זו היה  ,9-8%וזהו
הגידול השני בשכיחותו בקרב המחלימים .יש
לציין שסרטן הערמונית בגברים כלל 45%
מאוכלוסיית הגברים המחלימים ,וסרטן השד
 41%מאוכלוסיית המחלימות ,כך שהפער
במספר המחלימים מסרטן הערמונית או
השד לעומת סרטן המעי הגס הוא גדול [.]1
בישראל ,בהסתמך על הנתונים שפורסמו על
ידי האגודה למלחמה בסרטן ביחס לשנת ,2012
חיו בישראל  283,000חולים ומחלימים ממחלת
הסרטן [ .]2חישוב לא מדויק ביחס לאוכלוסיית
ישראל יראה שגם בארץ  4-3.5%מקרב כלל
האוכלוסייה הם מחלימי סרטן .כיוון ששכיחות
מחלות הסרטן בארץ דומה לזו שבארה"ב ,ניתן
להניח שבישראל חיים מעל  25,000אנשים
אשר החלימו מסרטן המעי הגס.
רבים מקרב המחלימים מסרטן מציינים שעם
סיום הטיפול הם נשארים עם מגוון שאלות
ובעיות ,אשר המערכת הרפואית אינה נותנת
להן מענה ,בעוד שבמהלך הטיפול הם חוו

תחושה של שפע מידע ותמיכה .התעוררות
העולם הרפואי לבעיה זו ,הדורשת התייחסות
מיוחדת ,עלתה לתודעה הציבורית כבר
בשנת  ,1986עם הקמתו בארה"ב של האיגוד
הלאומי לניצולי סרטן (National Coalition for
 .]3[ )Cancer Survivorshipמאז מושקעים
בארה"ב מאמצים בביצוע מחקרים ובבניית
הנחיות לאיתור ,מעקב וטיפול בתופעות הלוואי
ארוכות הטווח ,הקשורות לטיפול הכירורגי או
האונקולוגי שניתן למחלות הסרטן השונות.
מאמצים אלו נעשים עתה גם בישראל,
בהובלתה של האגודה למלחמה בסרטן .אך עד
כה לא גובשה בארץ תוכנית הדרכה והמלצות
למעקב וטיפול ברמה הלאומית.

מחקר שפורסם לאחרונה בוצע בארה"ב
והסתמך על שאלונים שניתנו לציבור ,תחילה
על בסיס מחקרי בבתי החולים ,ובהמשך הם
הפכו להיות חלק מאתרי אינטרנט שנבנו
לצורך מתן מידע לציבור על החלמה מסרטן.
מטופלים או בני משפחותיהם יכלו להכניס
באתרים אלה מידע רלוונטי ,כולל מילוי שאלון
על תופעות לוואי קצרות וארוכות טווח ,ולקבל
מידע על אפשרויות הטיפול בהסתמך על
המלצות .]5[ ASCO

מטרת התוכנית לטיפול במחלימי סרטן היא
לשפר את הבריאות הכללית ואת איכות
החיים של המטופלים .חלק גדול מהאנשים
שקיבלו טיפול עקב סרטן המעי הגס ימשיכו
לחיות שנים רבות לאחר סיום הטיפול
במחלתם ,אך יסבלו מתופעות לוואי מאוחרות
משמעותיות לאורך זמן רב .אחת הדרכים
הטובות ביותר לאפיין את אותן תופעות לוואי
מאוחרות ו/או ממושכות היא דיווח עצמי
של המטופלים .לאיסוף נתונים משאלונים
מסוג זה יש משקל חשוב בקבלת ההחלטות
ובבניית תוכניות שיקום ומעקב המותאמות
למחלימי הסרטן .לאחרונה בוצעה עבודה
נרחבת מצד האיגוד האירופי לחקר הסרטן,
על מנת ליצור סטנדרטיזציה של שאלונים
אלו ,שיהוו בסיס נתונים להערכת תופעות

המחקר ,שהתמקד בתופעות הלוואי ארוכות
הטווח של חולי סרטן המעי הגס ,החלחולת
והתעלה האנלית ,כלל מעל  1,200משתתפים,
מעל מחציתם נשים ,והגיל החציוני היה 51
שנים .מבחינת הטיפול שניתן ,יותר מ60%-
ממטופלי סרטן המעי הגס עברו ניתוח וטיפול
כימי ,ומעל  72%ממטופלי סרטן החלחולת
עברו טיפול קרינתי ,טיפול כימי וניתוח [.]6
תופעות הלוואי ארוכות הטווח שדווחו ביותר
ממחצית השאלונים כללו תשישות (,)56%
נוירופטיה של כפות הידיים והרגליים ()65%
ושינויים קוגניטיביים ( .)48%בנוסף דווחו
קשיים בתפקוד המיני ,בעיה שבדרך כלל
אינה זוכה לבירור וטיפול ,אך בלטה בדיווחי
המטופלים .חוסר יכולת להגיע לזקפה דווח
על ידי  32%מהגברים המחלימים מסרטן
החלחולת ,ו 18%-מהגברים המחלימים
מסרטן המעי הגס .שינויים בתפקוד המיני

איתור ואפיון בעיות שכיחות

לוואי ארוכות טווח בקרב מטופלים ,במיוחד
במחקרים עם תרופות חדשות ,בהם מידע זה
היה חסר אחידות עד כה [.]4
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דווחו גם על ידי הנשים ב 45%-ו37%-
בהתאמה .בניתוח התוצאות לפי סוג הטיפול
(שילוב של קרינה ,כימותרפיה וניתוח לעומת
כימותרפיה וניתוח או ניתוח בלבד) בלט ריבוי
תופעות הלוואי ארוכות הטווח בשילוב של
שלושת סוגי הטיפול ,בעיקר ביחס לבעיות
מערכת העיכול ,מערכת השתן ותפקוד מיני.
דיווח על בעיות אלו בלט במיוחד בקרב 10%
מהמשתתפים שהיו עם קולוסטומיה קבועה.
המחקר מצביע על תופעות לוואי ששכיחותן
עולה ככל שהזמן מסיום הטיפול מתארך.
בהשוואה בין מחלימים הנמצאים פחות
משנתיים מסיום הטיפול ,מעל שנתיים
ומעל חמש שנים ,נצפתה עלייה משמעותית
בדיווחים על בעיות זקפה ותפקוד מיני
בגברים ,ובעיות של מערכת העיכול ,כולל
הידבקויות ,חסימות מעי ,קוליטיס לאחר
קרינה ועלייה בפיברוזיס של כיס השתן עם
עלייה בזמן המעקב [ .]6הנתונים במחקר זה
תואמים מספר מחקרים קודמים שדיווחו על
בעיות דומות בקרב המחלימים מסרטן המעי
הגס והחלחולת.

חזרה לעבודה
יש לציין שמחלימי סרטן סובלים ממספר
בעיות נוספות הקשורות לחזרה לתפקוד
מלא בחיי היומיום .אחת הבעיות שלא קיבלה
תשומת לב מספקת עד לאחרונה היא
החזרה לעבודה לאחר סיום טיפול אונקולוגי.
המחקרים שבוצעו אינם מתמקדים בסוג
גידול מסוים ,אלא בחולים לאחר סיום טיפול.
מאמר סקירה של  14מחקרים שבוצעו בנושא,
מראה ששיעור החזרה לעבודה עומד על 62%
(טווח  .)92-30%הגורמים העיקריים שהביאו
לאי-חזרה לעבודה היו היעדר סביבת עבודה
תומכת ,עבודה הדורשת מאמץ פיזי וגידולי
ראש-צוואר .גיל המטופלים היה משמעותי
רק בחלק מהמחקרים ,ומצב סוציו-אקונומי
לא היה גורם משפיע [ .]7לכן ,כאשר 4%
מהאוכלוסייה הם מחלימי סרטן ,יש משמעות
רבה להתייחסות לבעיה זו ולבניית תוכניות
שיקום ותמיכה מתאימות.
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הרגלי חיים -מודל התערבותי
הרגלי חיים נמצאו כגורמים המשפיעים על
איכות החיים של מחלימי הסרטן ,ויתרה
מכך  -כמפחיתים הישנות של גידול סרטני
(מניעה שניונית) ומאריכים הישרדות  ,במספר
גידולים ,כולל המעי הגס [ .]8לפני כעשור
פורסם מחקר גדול ,אשר התבסס על מדגם
של מעל ל 9,000-מחלימי סרטן ,משישה
גידולים שכיחים ,בהם קרוב ל 2,000-מחלימי
סרטן המעי הגס .במדגם נשאלו הנחקרים
ביחס להתנהגותם בפועל ,לגבי ההמלצות
המקובלות למחלימים בנושא פעילות גופנית,
תזונה המתבססת על מספר רב של ירקות
ופירות והימנעות מעישון [ .]9קבוצת מחלימי
סרטן המעי הגס הראתה תוצאות דומות מאוד
ליתר המחלימים עם סוגי גידול אחרים (לא
הייתה שונות בין הקבוצות).
הנתונים לגבי המעי הגס הראו שרק 35%
מהמחלימים מבצעים פעילות גופנית ,ורק
 16%אימצו תוכנית תזונה בהתאם להמלצות
המקובלות (מאמרים אחרים בחוברת זו
עוסקים בנושא פעילות גופנית ותזונה באופן
מפורט יותר) ,לעומת  91%שנמנעים מעישון.
רק  4.6%מקרב מחלימי סרטן המעי הגס דיווחו
על היצמדות לכל שלוש ההמלצות .מרבית
החולים ( )61%נצמדו רק להמלצה על הימנעות
מעישון .מודל שהשווה בין שאלוני איכות החיים
להיצמדות להרגלי חיים מומלצים ,הראה קשר
מובהק סטטיסטי בין השניים .כלומר ,בקרב
המחלימים אשר דיווחו על מילוי ההמלצות,
דווחה איכות חיים טובה יותר [.]9
ובכן ,כיצד ניתן לגרום למחלימים מסרטן
לבצע בפועל את ההמלצות הניתנות
בתוכניות לשינוי הרגלי חיים? היכולת של
התערבות סוציו-קוגניטיבית יזומה למטרת
שינוי הרגלי חיים נמדדה במספר מועט של
מחקרים .מטה-אנליזה שבדקה את המחקרים
האקראיים ,בהם שאלת המחקר הייתה :האם
ביכולתה של תוכנית התערבותית בקרב
מחלימים לגרום לשינוי בהרגלי חיים? איתרה
רק  18מחקרים עם שאלת מחקר כזו .המטה-
אנליזה לא כללה מחקרים בהם נבדקה
השפעת התערבות ספציפית על איכות החיים

של המטופלים [ .]10מחקר אחד מתוך 18
מחקרים אלו כלל רק מחלימי סרטן מעי גס,
מחקר אחר כלל מחלימי סרטן מעי גס ושד,
ושני מחקרים נוספים לא כללו הגדרת סוג
המחלה .ההדרכות לשינוי הרגלי חיים בוצעו
באמצעות הטלפון ,המייל או הפייסבוק ,ורק
במחקר אחד התבססה ההדרכה על מפגשים
פנים-אל-פנים .המטה-אנליזה הראתה יכולת
טובה לגרום לשינוי בביצוע פעילות גופנית ואף
לביצוע שינוי בחלק ממדדי התזונה באמצעות
תוכנית התערבות סוציו-קוגנטיבית .השפעות
אלו נבדקו ברוב המחקרים רק לטווח הקצר,
והמסקנות לטווח הארוך אינן ברורות [.]10

סיכום
הסקירה הנוכחית מצביעה על מגוון הבעיות
איתן מתמודדים המחלימים מסרטן באופן
כללי ומחלימי סרטן המעי הגס בפרט .נכון
להיום לא קיימת במדינת ישראל תוכנית
לזיהוי ,מעקב והמלצות טיפול למחלימי סרטן
ברמה הלאומית .מחקרים שבוצעו בנושא זה,
שמקצתם הובאו בסקירה ,מראים שאיכות
החיים של מחלימי סרטן המעי הגס אינה
טובה בשל מגוון רחב של תסמינים ,ומצביעים
על כך ששינוי בהרגלי חיים יכול להביא
לשיפור באיכות החיים בחלק מהמדדים ואף
להאריך הישרדות לאחר מחלה .לכן ,יש צורך
ברור בבניית תוכנית כזו ובהקצאת משאבים
מתאימים.
האגודה למלחמה בסרטן תומכת בשנים
האחרונות בניסיונות לבניית מודלים שונים
למעקב והתערבות ,שיתאימו למערכת
הבריאות בישראל .לדוגמה ,במערך האונקולוגי
בבית החולים רמב"ם נבנה מודל המתבסס על
מרפאות אחיות בתחומי גידולי הסרטן השונים.
במרפאות אלו האחות פוגשת את מחלימי
הסרטן ,מבצעת מיפוי של הבעיות העיקריות,
התסמינים והצרכים המיוחדים שלהם ,מדריכה
אותם ,מתאמת ומפנה אותם לגורמים רלוונטים
נוספים לסיוע .היישום הרחב של מודל
התערבותי זה עדיין דורש הוכחה ,באמצעות
מדידה של איכות ההתערבות ותוצאותיה על
איכות חיי המחלימים.

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס
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רפואה משלימה וסרטן המעי הגס
ד“ר עופר כספי ,ענבל דרסלר ,צביקה ראובן

היחידה לרפואה אינטגרטיבית ,מרכז דוידוף ,המרכז הרפואי רבין ,קמפוס בילינסון ,פתח תקווה

מבוא
המונח רפואה משלימה (Complementary
 )Medicineמאגד בתוכו שיטות טיפול שאינן
תרופתיות ושהתיאוריות המנסות להסבירן
"אלטרנטיביות" לאלו הקונבנציונליות (לדוגמה,
" – Qiאנרגיה" ברפואה הסינית) .בהקשר
של סרטן המעי הגס ,מוסכם שהרפואה
"האלטרנטיבית" איננה מהווה אלטרנטיבה
לרפואה הקונבנציונלית ,וכן שהמונח
"משלימה" אין כוונתו חלק מהטיפול המשלים
(אדג'ובנטי  )adjuvant -במובן האונקולוגי
הקלאסי.

אם כן ,מדובר בגישה כוללנית ,אינטגרטיבית,
המבקשת לשלב באופן מושכל בין עולמות
התוכן הקונבנציונלי והאלטרנטיבי ,ובין גוף ונפש
לתמיכה בחולה ולגיוס חוכמת הריפוי של הגוף.
תפיסת עולם משולבת זו היא שנתנה לתחום
את שמו העכשווי - Integrative Medicine -
תוך שימת דגש גם על בריאות ולא רק על
רפואה וחולי ,כפי שבא לידי ביטוי בשינוי שמו
של התחום מComplementary( CAM-
 )& Alternative MedicineלCIH-
( )Complementary & Integrative Healthעל
ידי המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב
(.]1[ )NIH – National Institutes of Health
מאחר ומחקרים שונים מראים כי עד 75%
מהחולים בסרטן המעי הגס משתמשים
ברפואה אינטגרטיבית [ ]2לאחר אבחון מחלתם
ובתקופת הטיפולים ,חשוב שהצוותים המטפלים
יכירו את התחום וישתפו פעולה עם יחידות
לרפואה משלימה במכונים האונקולוגיים במטרה
לסייע לחולים ולבני משפחותיהם להיות צרכנים
נבונים של שירותי בריאות [ .]3ברוח זו הסקירה
שלהלן מציגה חמישה תחומים עיקריים של
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עניין קליני ומחקרי ,בשילוב של רפואה משלימה
בסרטן המעי הגס – תזונה ,צמחי מרפא ,דיקור,
גוף-נפש ומיקרוביום.

תזונה
כיום ידוע כי אחד המרכיבים התזונתיים
החשובים ביותר במניעת התפתחות סרטן
המעי הגס הוא ריכוז הסיבים התזונתיים.
סיבים אלו פועלים במספר מנגנונים להפחתת
התפתחות סרטן המעי הגס ,ובהם ראויים
לציון במיוחד :הפחתת ריכוז מקומי במעי
של חומרים קרצינוגניים ,חיסוניות מקומית
טובה יותר ,היותם פרה-ביוטיקה התורמת
למיקרוביום עשיר וחיוני ,וקישורם לנוגדי
חמצון המשתחררים במעי .בסקירת מחקרים
משנת  2015הוצגה ההשפעה של הדיאטה
הים תיכונית ,העשירה בסיבים תזונתיים,
על שכיחות סוגי סרטן שונים ועל תמותה
מהמחלה [ .]4שני מחקרי עוקבה ושלושה
מחקרי מקרה-ביקורת הראו קשר הפוך
מובהק סטטיסטית בין דיאטה ים תיכונית ובין
שכיחות סרטן המעי הגס .סקירה שיטתית
ומטה-אנליזה שסיכמה  56מחקרי תצפית
שכללו יחד  1,700,000משתתפים ,הראתה כי
היענות גבוהה יותר לעקרונות הדיאטה הים
תיכונית תרמה להפחתה של  13%בממוצע
של תמותה מכל סוגי הסרטן ,ולירידה של 15%
בשכיחות סרטן המעי הגס .לעומת זאת ,בקרב
מחלימים מסרטן לא נמצא קשר משמעותי בין
דבקות בתזונה הים תיכונית ובין הפחתת הסיכון
להישנות המחלה [.]5
מה לגבי בשר? בדוח שפרסמה הקרן
העולמית לחקר הסרטן (WCRF - World

 )Cancer Research Fundבשנת  2011הוצגו

עדויות משכנעות לכך שצריכת בשר בקר
ובשר מעובד מגבירה את הסיכון להתפתחות
סרטן המעי הגס [ .]6ואכן ,מטה-אנליזה
הראתה עלייה של כ 20%-בממוצע בסיכון
לממאירות עבור כל  100גרם של בשר בקר
או  50גרם של בשר מעובד הנצרכים מדי
יום [ .]7הוצע כי המנגנונים העשויים להוות
בסיס לקשר הם פגיעה במארג הטבעי של
אוכלוסיית חיידקי המעי המשמשים כקו
ההגנה העיקרי במעי ,תכולת ברזל מסוג ֶהם
( )Hemeהקשור ביצירת תרכובות קרצינוגניות,
ובמקרה של בשר מעובד  -החומרים
המשמרים .נמצא גם כי בישול בשר
בטמפרטורה גבוהה גורם ליצירת תוצרי לוואי
הקשורים בתהליך הסרטני.
בכנס  2017של החברה האמריקנית
לאונקולוגיה קלינית (ASCO - American

 )Society of Clinical Oncologyניתנה
התייחסות להשפעת אורחות חיים בריאים על
מדדי הישרדות שונים;)overall survival( OS :
 ;)disease-free survival( DFSוPFS-
( .)progression-free survivalמחקר תצפיתי
עקב אחרי קרוב ל 1,000-חולי סרטן מעי גס
בשלב  IIIשקיבלו טיפול מונע (אדג‘ובנטי).
בתחילת המחקר המשתתפים קיבלו שאלון
להערכת אורח חייהם מבחינת תזונה נבונה
(יותר פירות ,ירקות ודגנים מלאים ופחות
בשר בקר ובשר מעובד) ,שמירה על משקל
גוף תקין ועיסוק בפעילות גופנית .לאחר שבע
שנות מעקב נמצא בבירור שחולים ששמרו על
משקל גוף תקין ,עסקו בפעילות גופנית והרבו
באכילת מגוון מזונות צמחיים מלאים חיו יותר
שנים ללא התקדמות המחלה וזכו לתקופת
שרידות ארוכה יותר [.]8

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

צמחי מרפא
סקירת  ]9[ Cochraneשל צמחי מרפא
סיניים בסרטן המעי הגס שכללה מחקרים
מבוקרים בהם הושוו התוצאות בחולים
שקיבלו כימותרפיה בלבד לעומת חולים
שקיבלו כימותרפיה עם פורמולות סיניות
מבוססות צמח האסטרגלוס (Huang Qi/
 ,)Astraglusנמצא שהחולים שקיבלו את
תערובות הצמחים סבלו פחות מנויטרופניה
והתאפיינו בספירת לימפוציטים מסוג T
גבוהה יותר .בסקירה זו לא דווח שהצמחים
הסיניים פגעו ביעילות הטיפול הקונבנציונלי.
 ,PHY906הינה פורמולה צמחית אחרת
שנבדקה במחקר מודרני בהקשר של
טיפול בסרטן המעי הגס .הפורמולה ,שהינה
תערובת של ארבעה צמחי מרפא ,נמצאת
בשימוש ברפואה הסינית במשך כ1,800-
שנה ,ובמחקרים ראשוניים שנעשו בחולי
סרטן מעי גס מתקדם המקבלים טיפול
ב)leucovorin, 5-FU, irinotecan( FOLFIRI-
[ ]10כמו גם בחולים אחרים המקבלים
טיפול מכוונן מטרה [ .]11הפורמולה לא זו
בלבד שאיננה פוגעת בפרמקוקינטיקה של
התרופות הכימיות ,ולא זו בלבד שמקטינה
את חומרת תופעות הלוואי של מערכת
העיכול הנובעות מהטיפול [ ,]12אלא אף
עשויה להשפיע באופן חיובי וייחודי על
הסביבה הדלקתית בה נמצא הסרטן [.]13
עם זאת ,הצמח בה"א הידיעה ,שמושך את
תשומת הלב של הקהילה המדעית בשנים
האחרונות בהקשר של גידולי מערכת העיכול
ולא רק בגלל ההשפעה האנטי-דלקתית
שלו ,הוא הכורכום ()Curcuma longa
ונגזרת פוליפנולית המופקת מהשורש שלו -
כורכומין .מחקרי מעבדה הראו שלכורכומין
השפעה בולמת על שגשוג רקמת הגידול
על ידי התערבות בשלבי חלוקת התא,
השריית מוות תאי מתוכנת של תאי גידול
ללא השפעה על תאים תקינים ,עיכוב תהליך
יצירת כלי דם חדשים המשמשים להזנת
רקמת הסרטן ,עיכוב גורמים מתווכי דלקת
וכן גורמי גדילה שונים הקשורים בתהליך
הסרטני [ .]14אלא שאין עדיין מחקרים
קליניים מבוקרים היטב המצביעים על

היעילות של כורכום בחולים עם סרטן מעי
גס מתקדם ,בין השאר בגלל שהמינון ,צורת
ההכנה ומידת הספיגה של הכורכום נחקרו
באופן חלקי בלבד.

דיקור סיני (אקופונקטורה)
 Ngוחבריו מצאו כי דיקור ,לעומת דיקור
דמה ( )shamולעומת טיפול קונבנציונלי ללא
דיקור ( )standard of careהפחית באופן
מובהק סטטיסטי את משך האילאוס ()ileus
שלאחר ניתוח לפרוסקופי לסרטן המעי
הגס ,קיצר את פרק הזמן עד שהחולה החל
לזוז ,הקטין את צריכת התרופות משככות
הכאב שלאחר הניתוח ,וקיצר את משך
האשפוז [ .]15מחקרים ראשוניים אחרים
[ ]16הראו שלדיקור יש מקום גם בטיפול
בנוירופטיה היקפית משנית לכימותרפיה
(CIPN Chemotherapy-induced peripheral
 ,)neuropathyלמרות שלא בכל המקרים
היה מתאם בין הדיווח של החולים על
שיפור קליני ובין שיפור בהולכה העצבית
[ .]17בעוד שלדיקור ולתוספי תזונה כגון
ויטמין  ,E, L-glutamineאומגה ,3-חומצה
אלפא-ליפואית וויטמינים מקבוצה  ,Bתיתכן
השפעה חיובית על  ,]18[ CIPNאין עדיין
מחקר פאזה  IIIהמדגים את היעילות של
דיקור ב .CIPN-מאחר וחולי סרטן מעי גס
רבים סובלים במיוחד במהלך הטיפול הכימי
גם מתלונות נוספות כגון בחילות ,תשישות,
ירידה בספירות הדם ,ירידה בתיאבון וכיו"ב,
הטיפול במרפאה האינטגרטיבית בדיקור
לא מתמקד בתסמין בודד כפי שנבדק
במחקרי התערבות בהקצאה אקראית (RCT
 ,)- randomized controlled trialאלא בסך
איכות החיים של המטופל.

גוף-נפש
חולי סרטן רבים ,ובכלל זה סרטן המעי
הגס ,חווים עקה נפשית רבה סביב אבחנת
המחלה ,הטיפול בה וההחלמה ממנה .לכן
התערבויות גוף-נפש הן חלק חשוב ממה שיש
לרפואה המשלימה להציע לחולים .במחקר
 ]19[ RCTהושוו התוצאים בין קבוצת ביקורת
של חולי סרטן המעי הגס שקיבלה טיפול

סטנדרטי סביב הניתוח ,ובכלל זה פרה-
מדיקציה ,ובין קבוצת מחקר שתרגלה דמיון
מודרך לפני הניתוח ולאחריו .נמצא שהקבוצה
שתרגלה דמיון מודרך סבלה באופן מובהק
סטטיסטי ומשמעותי קליני מפחות חרדה,
כאב וצריכת תרופות נרקוטיות בהשוואה
לקבוצת הביקורת .מחקרים אחרים הראו את
היעילות של שיטות טיפול גוף-נפש אחרות
דוגמת ( mindfulnessקשיבות) בחולים עם
סרטן מתקדם [ .]20לאור העלות האפסית
של טיפולי גוף-נפש בהשוואה לטיפולים
תרופתיים ,העובדה שהם מעצימים את
החולים ושבני משפחה יכולים להשתתף אף
הם בתרגול ,וכן הבטיחות הרבה שלהם ,אנו
רואים חשיבות בהזמנה של כל חולה סרטן
מעי גס חדש להתנסות בטיפול ולתרגלו בעת
הצורך תרגול עצמי (לדוגמה ,תרגול נשימות
בעת כאב בבית).

מיקרוביום
למיקרוביום תפקיד מרכזי בשמירת בריאות
מערכת העיכול ,ובכלל זה ככל הנראה גם
תרומה למניעת היווצרות סרטן המעי הגס.
האונקוביום ( ,)oncobiomeכפי שהוא מכונה
לעיתים ,נחקר בקשת רחבה של היבטים בסרטן
המעי הגס ,מאטיולוגיה הקשורה בחוסר איזון
בפלורת המעי ( )dysbiosisועד לשיקום מערכת
העיכול לאחר הטיפולים ומניעת הישנות המחלה.
מחקרים רבים הראו כי החתימה המיקרובילית
של חולי סרטן המעי הגס שונה בהשוואה
לבריאים או לחולים במחלות מעי אחרות.
במחקר עוקבה שבדק את התזונה של 45,241
גברים ונשים במשך  12שנים ,נמצא מתאם חיובי
בין צריכה גבוהה של יוגורט מותסס להפחתה
בסיכון לחלות בסרטן מעי גס ,ככל הנראה
משנית ליכולת של לקטובאצילוס אסידופילוס
( )Lactobacillus acidophilusלהשרות
אפופטוזיס של תאי סרטן המעי הגס .זן זה ,כמו
גם הזנים לקטובצילוס קאסאי (Lactobacillus
 )caseiולקטובצילוס פאראקאסאי (Lactobacillus
 ,)paracaseiהראו גם פעילות ביוסינתטית
המפחיתה דרך פפטידים את הסיכון להתמרה
סרטנית במערכת העיכול.
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

Hand-( רגל-מתן משחה לתסמונת כף יד

 השימוש המושכל בשיטות,)Foot Syndrome
טיפול מסורתיות במערכת בריאות מודרנית
דורש הבנה טובה ומעמיקה יותר של יחס
סיכוי של הטיפולים/תועלת והסיכון/העלות
.המשלימים בהינתן הטיפולים הקונבנציונליים
לצורך כך דרושים מחקרים הבודקים את
. לא פחות מאשר את סך חלקיו,השלם
 חשובים ככל,מחקרים נוספים על כורכום
 מחקרים. לא יסייעו ביצירת שלם אחר,שיהיו
הבודקים את השפעת האינטגרציה של
הרפואה המשלימה עם הטיפול הקונבנציונלי
 ולא בתגובה לתסמין,כבר מן הרגע הראשון
 עשויים להפתיע אותנו וללמדנו,כזה או אחר
. ולא בדעות,שיש לחפש את האמת בעובדות

 שלצד המניעה, מכאן.]23-21[ דנדריטים
 ההשלכה,של היווצרות סרטן במעי הגס
שעשויה להיות למיקרוביום על מידת הצלחת
הטיפול האימונותרפי מצריכה העמקה בהבנת
,)host( ההשפעות ההדדיות בין האדם השלם
,)microenvironment( הסביבה הפנימית
.גנטי של הגידול עצמו-והפרופיל המולקולרי

אינטגרציה
הרפואה המשלימה הינה עוד אחד מכלי
,הנגינה בתזמורת האונקולוגית המודרנית
 המערך,בצד הרפואה הפליאטיבית
.הפסיכואונקולוגי ושאר המערכים התומכים
.היא אינה רעש רקע או חיידק מעי מיותר
אלא שבשונה מרישום תרופות אופיאטיות או
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 הממשק בין טיפול כימי ובין,בזירה הטיפולית
המיקרוביום עשוי לקבל משמעות עם התקדמות
הידע על אודות ההשפעה הפרמקוקינטית של
 רתימה.המערך החיידקי על הטיפול התרופתי
מושכלת של פרוביוטיקה עשויה לשפר יעילות
ולהפחית רעילות של מגוון תרופות בחולי סרטן
-  התרופה אירינוטקאן, לדוגמה.המעי הגס
)* הינה בעלתCampto® - ® (קאמפטוIrinotecan
 דבר,40%-שיעור פגיעה מוקוזיאלי העומד על כ
 בתהליך.המתבטא בשלשול ובסטומטיטיס
 אירינוטקן הופכת,תאי-ההתמרה התוך
) באמצעות האנזיםSN-38( למטבוליט פעיל
.) בכבדcarboxylesterase( קרבוקסיל אסטראז
 חוברת לחומצה גלוקורוניתSN-38- ה,בהמשך
) המתפנהSN-38G( ומומרת למטבוליט אינרטי
 חיידקי המעי הדק מייצרים את האנזים.מהגוף
גלוקורונידאז שביכולתו להפריד את-בטא
 ובכךSN-38G-החומצה הגלוקורונית מה
להגביר הן את פעילות התרופה והן את שיעור
 כיווני חקירה של.הפגיעה המוקוזיאלית שלה
גלוקורונידאז-פעילות מעכבת אנזים בטא
,חיידקי הובילה לחקר פיטוכימיקלים שונים
 המצוי בצמחBaicalin בהם הפלבנואיד
)Scutellaria baicalensis( הקערועית הסינית
Ziziphus jujuba, המצוי יחד עם הצמחים
,Paeonia lactiflora ,Glycyrrhiza uralensis
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 בסביבת הגידול עשויה להגביר אתT
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן –
נגד המחלה ולמען החולים
האגודה למלחמה בסרטן פועלת להפחתת
התחלואה והתמותה ממחלות הסרטן
בישראל .פעילותה מכוונת כלפי כלל הציבור
 בריאים וחולים .האגודה יוזמת תוכניותלמניעה ולאבחון מוקדם ,המופעלות בשיתוף
עם משרד הבריאות ,משרד החינוך וקופות
החולים ,ומקדישה משאבים ומאמצים רבים
למען שיפור סיכויי הריפוי ואיכות חייהם של
החולים ,שיקומם וקידום זכויותיהם .פעילויות
האגודה מתאפשרות הודות לתרומות הציבור
בלבד ,וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי
כלשהו.

כל פעילויות האגודה למלחמה בסרטן
לחולים ,למחלימים ולבני משפחותיהם,
וכן לציבור הרחב – ללא תשלום.

תמיכה במחקר
זה למעלה מ 50-שנה האגודה מסייעת באופן
משמעותי לקידום מחקר הסרטן בארץ,
מעניקה עשרות מענקי מחקר לרופאים
ולחוקרי סרטן מדי שנה ,ומעודדת הפעלת
פרוטוקולים קליניים ארציים.
פרופ' אהרן צ'חנובר ,חתן פרס נובל ונשיא הכבוד
של האגודה למלחמה בסרטן ,נעזר בתחילת
דרכו המקצועית במענקי המחקר של האגודה
ושימש כחבר בוועדת המחקר שלה במשך
עשור .גם פרופ' זליג אשחר ,חוקר בכיר במכון
ויצמן למדע וחתן פרס ישראל לשנת ,2015
קיבל בתחילת דרכו מענקי מחקר מהאגודה.
כיום מחקריו מהווים פריצת דרך בתחום הטיפול
האימונולוגי במחלת הסרטן ,ועבודתם של
חוקרים נוספים נחשבת בסיס למחקרים שרשמו
הצלחות בטיפול והפיחו תקווה בחולים ,בבני
משפחותיהם ובציבור הרחב.

תוכניות לגילוי מוקדם
האגודה מובילה את המאבק בסרטן השד
ברחבי הארץ ,מהקמת תחנות לבדיקת השד
ועד לייזום ויישום פרויקט הסריקה הלאומי
בממוגרפיה .לפני למעלה מ 20-שנה יזמה
האגודה למלחמה בסרטן את התוכנית,
המופעלת מאז בשיתוף עם משרד הבריאות,
יחד עם כל קופות החולים .במטרה להעלות
את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה
בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות ,רכשה
האגודה למלחמה בסרטן ניידת ממוגרפיה .מאז
הפעלתה צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי
ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים ,והתבטלו
לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות.
הניידת מופעלת בידי צוות מקצועי של בית
החולים אסותא ,בשיתוף כל קופות החולים.
התוכניות לאבחון ולגילוי מוקדם של מחלת
הסרטן כוללות העלאת המודעות לבדיקות
לאבחון מוקדם של סרטן השד והמעי הגס,
ומודעות גם לאבחון מוקדם ביחס לסרטן
צוואר הרחם והעור.

ימי עיון לחולי סרטן ובני
משפחותיהם
מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים,
המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות
הסרטן והשפעותיהן ,כגון :דרכי הטיפול ,תופעות
לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה
ובני המשפחה עם המחלה .מידע על אודות
ימי העיון ניתן למצוא באתר האגודה באינטרנט
ובעיתונות הכתובה ,וההרצאות הנערכות בהם
מוקלטות ומועלות לאתר האגודה .כמו כן ,ניתן
לפנות למחלקת השיקום והרווחה של
האגודה למלחמה בסרטן ,המארגנת את ימי
העיון לאורך השנה ,בטל.03-5721678 .

מערך המידע והתמיכה
®

'טלמידע'

שירות מידע טלפוני ללא תשלום  24שעות
ביממה לחולים ,לבני משפחותיהם ולציבור
הרחב .ניתן לקבל מידע על מחלות הסרטן
השונות ,הטיפול ,השיקום ,זכויות ושירותים
הניתנים בארץ ,אבחון מוקדם ומניעה של
מחלות הסרטן על ידי אימוץ אורח חיים בריא
והימנעות מעישון ,חשיפה לשמש וגורמים
נוספים העשויים להגביר את הסיכון לחלות.
'טלמידע'®1-800-599-995 :
טלמידע‘® בשפה בערבית1-800-36-36-55 :
טלמידע‘® בשפה הרוסית1-800-34-33-44 :

מרכז מידע
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן
מאויש במידעניות ומקושר למאגרי מידע
ממוחשבים בינלאומיים מהימנים ועדכניים.
ניתן להיעזר במידעניות לקבלת מידע מפורט.
מרכז מידע03-5721608 :
info@cancer.org.il
®

'טלתמיכה'

שירות טלפוני המורכב מאנשי מקצוע מתחום
הפסיכו-אונקולוגיה לתמיכה נפשית ראשונית
בחולי סרטן ובקרוביהם ומופעל על ידי
האגודה למלחמה בסרטן.
'טלתמיכה'®1-800-200-444 :

אתר אינטרנט
האתר כולל מידע לציבור הרחב ,לחולי סרטן,
למחלימים ולאנשי מקצוע .האתר מתעדכן
בכל יום וניתן לקבל בו מידע על כל מחלות
הסרטן ,על גנטיקה וחידושים בתחום ,על
גורמי סיכון ,דרכי מניעה ,אבחון מוקדם,
טיפול ושיקום ,זכויות ושירותים לחולי סרטן,
פעילויות האגודה וימי עיון .באתר נמצא
מאגר מחקרים קליניים המתעדכן באופן
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

שוטף וכן מערך פורומים נרחב לשאלות
ותשובות ,בניהול מיטב המומחים בנושאים
שונים ,הכולל גם פורום סרטן מערכת העיכול
ופורום לאנשי מקצוע.

עמוד פייסבוק:
'האגודה מלחמה בסרטן – לחיים בריאים'
האגודה למלחמה בסרטן מקיימת פעילות
ענפה ברשת החברתית 'פייסבוק' ,וכיום יש
לעמוד האגודה כ 60,000-חברים .העמוד
משמש במה למסרי האגודה למלחמה בסרטן,
לקידום אירועיה ,למתן מידע ולמענה על
שאלות הגולשים .כמו כן ,האגודה מקיימת
שיתופי פעולה ומיזמים ייחודיים באינטרנט
ובאפליקציות סלולר ,כגון אינסטגרם ויו-טיוב.

פעילויות בתחום השיקום
והרווחה – לחולים ,מחלימים
ובני משפחותיהם
מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד'
של האגודה למלחמה בסרטן

TM

מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' משמשים
בית בקהילה לחולים ,למחלימים ולבני
משפחותיהם .המרכזים פועלים כיום
בגבעתיים ,בירושלים ,בחיפה ,בעפולה,
בבאר שבע וכן בסניפי האגודה ברחבי הארץ,
והם מספקים מגוון פעילויות תמיכה ,מידע,
פעילויות גוף ונפש ,העשרה ופנאי ,המסייעות
בהתמודדות האישית והנפשית עם המחלה.
המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את
הטיפול הפעיל ,אך עדיין זקוקים לתמיכה
ולשיקום .כל הפעילויות ללא תשלום.

קבוצות תמיכה
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות
תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם,
המתגבשות בהתאם לביקוש ולצורך ,כגון:
קבוצת תמיכה לנשים צעירות (בנות ,)50-30
קבוצה לבריאים התומכים בבני זוגם החולים,
קבוצה לחולות במחלה גרורתית ,קבוצה
להורים שכולים ,קבוצה לבני משפחה מלווים
ועוד .קבוצות התמיכה מונחות בידי אנשי
מקצוע שהוכשרו לכך .הכל ללא תשלום.
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®

'יד להחלמה'

'יד להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן
מורכב מנשים מתנדבות שהתמודדו עם סרטן
השד ועברו הכשרה מיוחדת המאפשרת להן
לעמוד לצד הנשים המתמודדות עם המחלה,
ולצד נשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי.
המתנדבות מותאמות לחולות בגיל ,בטיפול
ובשפה ,ומסייעות להן בהתלבטויות השונות,
במתן מידע ותמיכה רגשית ומעשית ,מתוך
ניסיונן האישי.

ארגון בעלי סטומה בישראל
ארגון בעלי סטומה פועל תחת מחלקת
השיקום של האגודה למלחמה בסרטן .בארגון
רשומים חברים שעברו ניתוחים להטיית השתן
או הצואה (לא רק על רקע של מחלת סרטן).
חברי הארגון מקבלים את הביטאון "פתחון
פה" ,המתפרסם אחת לשנה ומכיל מאמרים
בנושאים חשובים לבעלי סטומה ,דוגמת
תזונה ,טיפול בעור ,מידע על זכויותיהם ,החיים
האינטימיים עם סטומה ועוד .בארגון פועלת
קבוצה ייחודית לצעירים עם סטומה (בני  20עד
 ,)40המעניקה מידע ותמיכה ,ומקיימת מפגשי
מידע בנושאים הרלבנטיים לקבוצת גיל זו.
®

'להיראות טוב – להרגיש טוב יותר'
ע"ש פרנסין רובינסון

האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה
בישראל את פרויקט "להיראות טוב – להרגיש
טוב יותר'® .במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות,
מאפרות ,פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות
בחולי סרטן במכונים האונקולוגיים ,בסניפי
האגודה למלחמה בסרטן ,בקהילה ובהוספיס-
בית .המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי
והדרכה כיצד לטפל בפניהם ובשיערם
או להתאים תספורת במטרה לשפר את
הרגשתם .כמו כן ,ספרים מתנדבים מטפלים
בפאות ומתאימים אותן למטופלים .במקרים
רבים הפאות ניתנות ללא תשלום.
®

'צעדים לאיכות חיים'

פרויקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן
ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות

הגופנית ,לעודדם לשלב פעילות מתוכננת
ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי
מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב
בפרויקט .יתרונותיה הבריאותיים ,הפיזיים
והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב חולי
סרטן נחקרו רבות בשנים האחרונות ,והוכח
כי פעילות גופנית יכולה לסייע לחולי הסרטן
בהתמודדות עם המחלה ועם תסמיניה.
הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי
הארץ ,בהנחיה קבוצתית של אנשי מקצוע
מתחומי החינוך הגופני והפיזיותרפיה.
®

'מחלימים לחיים בריאים'

סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות
מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה,
לשפר את איכות חייהם ,להדריכם להרגלים
בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים
וקהילתיים פעילים .הסדנה מתקיימת במרכזי
התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן,
בסניפי האגודה ובמרכזים הרפואיים ,וכוללת
סדרת מפגשים במגוון נושאים ,ובהם :חזרה
לשגרה ולמשפחה ,אינטימיות ומיניות ,שמירה
על הבריאות לאחר המחלה והתמודדות עם
תופעות לוואי ,ביצוע פעילות גופנית מותאמת
למחלימים מסרטן ,תזונה ,רפואה משלימה
ועוד .המפגשים נערכים בהנחיית אנשי מקצוע
מתחום הפסיכו-אונקולוגיה ,עובדים סוציאליים,
אחיות ,פיזיותרפיסטים ,תזונאים ועוד.

ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי
דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל הגילים .הייעוץ
כולל:
•מידע על השפעות מחלת הסרטן על המיניות
ועל הפוריות.
•ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום
התפקוד המיני.
•הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

למחלקת השיקום והרווחה פעילויות רבות נוספות ,כגון ייעוץ מס ארצי,
ייעוץ בתחום שיקום הדיבור ,תוכניות למען ילדים חולי סרטן ועוד.
להצטרפות לכל פעילויות מחלקת שיקום של האגודה למלחמה בסרטן ,ללא תשלום,
ניתן לפנות בטל.03-5721678 .

המעון לחולי סרטן
ע"ש סר צ'ארלס קלור
ב 1976-הקימה האגודה למלחמה בסרטן את
המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים ,לטיפול
תומך בחולי סרטן המתגוררים במקומות
מרוחקים ומטופלים בבתי חולים באזור
המרכז .המעון מיועד לחברי כל קופות החולים

ומופעל בידי האגודה למלחמה בסרטן .הפנייה
למעון נעשית על ידי הצוות הרפואי-סיעודי
במכונים האונקולוגיים.

שירות פליאטיבי ביתי ע“ש
רוזלינד (לנדי) שטרן
שירות המופעל מאז אוגוסט  1989על ידי
האגודה למלחמה בסרטן .השירות הפליאטיבי

נותן מענה לצרכים פיזיים ופסיכו-סוציאליים
המתעוררים אצל המתמודדים עם מחלת הסרטן
ובני משפחותיהם .מטרת השירות לאפשר איכות
חיים טובה יותר לאנשים שחלו בסרטן ,הנמצאים
בשלבים מתקדמים של המחלה ,ומעוניינים
להישאר בביתם ובחיק משפחתם .השירות זמין
 24שעות ביממה כל השנה ,ומפעיל אותו צוות
בין-תחומי מיומן ,המסוגל להתמודד עם מורכבות
הבעיות וההשלכות הפיזיות והפסיכו-חברתיות.
השירות ניתן לחולי סרטן ובני משפחותיהם
ברדיוס של עד  30ק“מ מההוספיס האשפוזי,
שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן ,במרכז
הרפואי ע“ש שיבא ,תל השומר.

כל השירותים והפעילויות לחולים ,מחלימים ובני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
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במה  ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

פרסומים בתחום סרטן המעי הגס  -האגודה למלחמה בסרטן
041
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חוברת – עברית ,ערבית ,רוסית
מידע על דרכי המניעה והאבחון.

237

מניעה ואבחון מוקדם של
סרטן המעי הגס

טיפול בקרינה באזור הבטן
והאגן

לשוב לחיים רגילים עם
קולוסטומיה

לשוב לחיים רגילים עם
אילאוסטומיה

לדעת יותר על סרטן המעי
הגס והחלחולת

חוברת – עברית
מידע על הטיפול ותופעות הלוואי.

חוברת – עברית ,ערבית ,רוסית
מידע על התמודדות עם סטומה.

חוברת – עברית
מידע על התמודדות עם סטומה.

חוברת  -עברית ,ערבית
מידע על המחלה.

מבחר מפרסומי האגודה למלחמה בסרטן (ע“ר)
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142
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143

141

חוברת הדרכה למטופל >

בחילות והקאות

הנלוות לטיפול כימי וקרינתי

ניסויים קליניים
בטיפול במחלת הסרטן

מידעון לאנשי מקצוע על
האגודה למלחמה בסרטן

כל מה שרצית לדעת
על גנטיקה וסרטן

ניסויים קליניים
במחלת הסרטן

הטיפול הכימי –
כימותרפיה

בחילות והקאות הנלוות
לטיפול כימי וקרינתי

הטיפול התזונתי התומך
בחולה הסרטן

כאב והטיפול בו

חוברת  -עברית
מידע מקיף על מגוון שירותי
האגודה למלחמה בסרטן לאנשי
מקצוע

חוברת  -עברית
על הקשר שבין תסמונות
תורשתיות לבין מחלות
הסרטן

חוברת  -עברית
מידע בנושא ניסויים קליניים
במחלת הסרטן

חוברת  -עברית ,ערבית,
רוסית
על הטיפול הכימי
ותופעות הלוואי

חוברת  -עברית ,רוסית
הדרכה להתמודדות עם
בחילות והקאות

חוברת  -עברית ,ערבית,
רוסית
הדרכה בנושא תזונה לחולים
ולמחלימים מסרטן

חוברת  -עברית
מידע בנושא כאב למתמודדים
עם מחלת הסרטן ובני
משפחותיהם
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חיי אישות וזוגיות
מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה

לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן
פנו לאגודה למלחמה בסרטן (ע"ר) ,ללא תשלום:
‘טלמידע’® בשפה העברית 1-800-599-995
‘טלמידע’® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44
‘טלמידע’® בשפה הערבית 1-800-36-36-55

חיי אישות
וזוגיות

telemeyd@cancer.org.il

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע 03-5721608
או
info@cancer.org.il

לשירות תמיכה נפשי ראשוני:
‘טלתמיכה’® 1-800-200-444

לנשים המתמודדות עם סרטן השד:
‘יד להחלמה’® 1-800-36-07-07

בקרו אותנו באתר האינטרנט:
www.cancer.org.il

מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה

החוברת נכתבה בשיתוף
האגודה למלחמה בסרטן

חוברת המעניקה כלים
למתנדבים ,בני משפחה וחברים,
לתמיכה בחולי סרטן

1

לתרומות*1-800-35-46-46 :

האגודה למלחמה בסרטן (ע”ר) מחלקת הסברה והדרכה

עיצוב סטודיו בילט מ.ה23076 .

לדבר,
להקשיב,
להבין

האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים

לעתיד
עם הפנים
החיים לאחר הטיפולים במחלת הסרטן
מדריך למחלימים

טל 03-5721677 .פקסinfo@cancer.org.il 03-7322780 .

בית מטי ,לזכרה של מטילדה רקנאטי רח’ רביבים  ,7ת.ד ,437 .גבעתיים 53103
© כל הזכויות שמורות ,מאי 2015
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור ,ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס ,על פי סעיף  46לפקודת מס הכנסה

תשישות ועייפות אצל
חולי סרטן

רפואה משלימה וסרטן

חיי אישות וזוגיות לאישה
הדתית

זכויות ושירותים לחולים
ומחלימים

מרכזי תמיכה
“חזקים ביחד“

לדבר ,להקשיב להבין

עם הפנים לעתיד –
מדריך למחלימים

חוברת – עברית ,ערבית,
רוסית
דרכי התמודדות עם
תשישות ועייפות

חוברת – עברית
מה חובה לדעת ,כיצד
כדאי לנהוג

חוברת – עברית
מדריך לאישה הדתית שחלתה
בסרטן ולבן זוגה

חוברת – עברית ,ערבית ,רוסית
מידע בנושא זכויותיהם של חולים
ומחלימים והשירותים העומדים
לשירותם

עלון – עברית
מידע על מרכזי התמיכה של
האגודה למלחמה בסרטן
ברחבי הארץ

חוברת – עברית ,רוסית
מידע למתנדבים ,בני
משפחה וחברים התומכים
בחולי סרטן

חוברת – עברית
מדריך למחלימים ממחלת
הסרטן

להזמנת חוברות בודדות
®
פנו ל'טלמידע'
בטל1-800-599-995 :
או בדוא"ל:
telemeyda@cancer.org.il
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להזמנת חומרי הסברה בכמויות גדולות יש לפנות
למח' הסברה בציון שם מלא ,כתובת מדויקת למשלוח,
אמצעי התקשרות ופירוט ההזמנה בפקס03-7322780 .
או בדוא"לhasbaradep@cancer.org.il :
מעקב אחר הזמנות ניתן לבצע בטל03-5721677 .

מזה  15שנה רוש מובילה יוזמות מגוונות לרווחת החולים.
הפעילויות תורמות לשיפור איכות החיים ומאפשרות רגעי נחת
במהלך ההתמודדות עם המחלה.

www.roche-moshita-yad.co.il

