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רותם אליזרע
טיפול בקרינה – המכונה גם 
שימוש  הוא   – רדיותרפיה 
בקרני רנטגן, אלקטרונים או 
חלקיקים אחרים, לשם פגיעה בתאים 
חלוקתם.  בזמן  והשמדתם,  סרטניים 
נפגעים  הבריאים  התאים  גם  אמנם 
שהם  מכיוון  אך  מהטיפול,  כתוצאה 
שלמים ובריאים, לרוב הם מתאוששים 

ומתחדשים. 
כדי להפחית ככל האפשר את הנזק 
לתאים הבריאים, מתבצע הטיפול בקרינה 
רק לאחר תכנון מדוקדק, המצמצם את 
חשיפת התאים הבריאים, ומכוון את 
מלוא הקרינה לאזור שבו נמצאים תאים 
סרטניים. הטכנולוגיה של רדיותרפיה 
מבוססת על הדמיה תל ממדית. בונים 
מודל של החולה וניתן לדייק את הקרינה 

רק לאזורים שזקוקים לטיפול. 
לגידול סרטני  נועד  בקרינה  טיפול 
סולידי ממוקד, נטול גרורות בכל הגוף. 
בכמה מקרים, יעדיפו הרופאים לבצע 
טיפול בהקרנות בלבד, גם מבלי לבצע 
ניתוח. כך, למשל, אם יגיע חולה מבוגר 
עם גידול סרטני קטן בריאה, יעדיפו 
לעתים הרופאים לתת טיפול באמצעות 
הקרנות, ולא לסכן את החולה בניתוח, 
משום שבשלוש הקרנות ניתן לקבל את 
אותן תוצאות כמו בניתוח, ללא סכנות. 
טיפול בקרינה יכול להיות גם משלים. 
למשל, בסרטן שד מבצעים לעיתים 
בנשים הקרנות לאחר ניתוח להסרת 
הגידול, על מנת למנוע את חזרתה של 
וכדי לטפל בבלוטות השד.  המחלה, 
לכ־10 אחוזים מהמטופלים יש לעיתים 
תופעות לוואי קלות – חום ושיעול, 
למשל, ואלה חולפות לאחר מספר ימים. 
בתחום,  הראשונים  המחקרים  אחד 
בכנס  החודש  בראשית  שפורסם 
האונקולוגים בשיקגו, בחן שילוב של 

טיפול בחולי סרטן באמצעות תרופות 
אימונולוגיות, יחד קרינה. 

קטנה  אוכלוסיה  על  בוצע  המחקר 
באופן יחסי, עם גידולי ראש־צוואר. 
"הממצאים הראו ששילוב של תרופות 
הקרנות  עם  יחד  אימונולוגיות 
וכימותרפיה, לא מגדילות את תופעות 
הלוואי בהשוואה לטיפול אימונולוגי או 
קרינה וכימותרפיה בנפרד", אומר ד"ר 
רפאל פפר, רופא קרינה בכיר ומנהל 
המכון האונקולוגי באסותא. "הממצאים 
הללו חדשים עבורנו, והמשמעות היא 
שניתן לתת את הטיפול המשולב. זאת 

בהחלט בשורה משמחת".

מצמצמים נזקים 
הטיפול הסטנדרטי המקובל כיום לחולים 
הרגישים לטיפולים אימונולוגיים, הוא 
שילוב של כימותרפיה והקרנות, אבל 
המחקר הנוכחי בדק חולים עם גידולי 
ראש צוואר שקיבלו תרופה בשילוב עם 
הקרנות. "מלבד העובדה שלא נרשמו 
בקרב  דופן,  יוצאות  לוואי  תופעות 
תגובה  הייתה  מהחולים  אחוז  כ־75 
מלאה לטיפול והגידול נעלם", מוסיף 
ד"ר פפר. "יחד עם זאת, מדובר במחקר 
ראשוני והחוקרים מתכוונים להגדיל 
לבדוק  כדי  המחקר  אוכלוסיית  את 
את היעילות גם על כמות גדולה של 
נחקרים. אני מעריך שנראה עוד ועוד 
מחקרים שיבדקו את השילובים, שאולי 
יובילו להפסקת מתן כימותרפיה לחלק 

מהחולים". 
בשנים האחרונות נעשו מחקרים שבדקו 
שילוב של תרופות ממוקדות מטרה 
עם הקרנות, אולם התוצאות לא הראו 
יעילות בטיפול. "התקווה הגדולה בתחום 
הרדיולוגיה היא שילוב של תרופות 
אימונולוגיות יחד עם הקרנות", אומר 
ד"ר פפר. "כולם מקווים שהמחקרים 

יותר של  ילמדו על תוצאות טובות 
הטיפול המשולב, מאשר טיפול בודד 

של תרופה אימונולוגיות".
במחקר נוסף שהוצג בכנס, על סרטן 
הערמונית, נבדקו חולים עם מחלקה 
מתקדמת אך נטולת גרורות מרוחקות 
הסטנדרטי  הטיפול  הגידול.  ממקום 
המקובל הוא סדרה של הקרנות, יחד 
עם טיפול הורמונאלי, במטרה לחסום 

את הטסטוסטרון למשך שלוש שנים. 
הורמונלי  טיפול  רבים,  "במקרים 
למשך 36 חודשים גרם לנזקים בלתי 
החולים  המיני של  הפיכים לתפקוד 
בסרטן הערמונית מחד, אבל היה מביא 
ליעילות של הטיפול הקרינתי ולאחוזי 
ריפוי גבוהים מאידך", מסביר ד"ר פפר. 
במחקר שהוצג בכנס האונקולוגים חילקו 
החוקרים את חולי הסרטן הערמונית 
קרינה  קיבלו  חלק  קבוצות:  לשתי 
וטיפול הורמונאלי למשך 36 חודשים, 
וחלק קרינה וטיפול הורמונאלי ל־18 
חודשים. התוצאות: שיעור ההישרדות 
 65 על  עמדו  המחקר  זרועות  בשתי 
אחוזים. "המשמעות היא שלא נמצאו 
הבדלים בין הקבוצות, ולכן עדיף לקצר 
את זמן הטיפול לשנה וחצי כדי לא לגרום 

לחולים נזק בלתי הפיך". 
המחקר הרלוונטי האחרון עסק בקרינה 
ובטיפול בסימפטומים: מקובל שחולים 
שהגיעו בגלל כאבים או לחץ בעמוד 
קיבלו  לוחצת,  גרורה  השדרה, בשל 
טיפולים   5-10 של  בסדרה  הקרנות 

במשך שבועיים. 
על פי תוצאות המחקר, ניתן לתת טיפול 
אחד מרוכז בכמות גדולה יותר, שיחסוך 
לחולה את ההגעה לבית החולים למספר 
טיפולים. "מבחינה טכנולוגית אין שינוי 

משמעותי". מבהיר ד"ר פפר, 
"אבל מבחינה לוגיסטית זה מקל 

על החולה". �

מחקרים חדשים מגלים שניתן לצמצם את כמות 
ההקרנות תוך שמירה על יעילות הטיפול, ובודקים 
האם שילוב בין ההקרנות לתרופות אימונולוגיות 

יאפשר לוותר לעתים לחלוטין על כימותרפיה

בין אנושיות 
לחדשנות

פרופ' גיל בר סלע

רבע מכלל מקרי התמותה בישראל נגרמים 
ממחלות הסרטן, מה שהופך מחלות אלו 
לגורם המוות השכיח ביותר. מסיבה זו, 
מקצוע האונקולוגיה הוא אתגר – מקצועי, 

רפואי, ובעיקר אנושי. 
אונקולוגיה נחלקת לשני תת־מקצועות: 
אונקולוגיה רפואית שעוסקת בטיפול 
באמצעות תרופות שונות, שרבות מהן 
פותחו בשנים האחרונות; ורדיותרפיה, מתן 
טיפולי קרינה באמצעות מכשור ומחשוב 
מודרני. שני תחומים אלה התפתחו באופן 
דרמטי בשנים האחרונות. הפיתוחים בתחום 
הטיפולי כוללים, בין השאר, חידושים 
בתחום התרופות: תרופות מכוונות מטרה, 
תרופות ביולוגיות ותרופות אימונולוגיות, 
לצד התרופות הוותיקות של הכימותרפיה.
גם תחום הרדיותרפיה והטיפול הקרינתי 
מחשבים  משמעותית.  בצורה  השתנה 
מתקדמות  טכנולוגיות  עוצמתיים, 
שמתאימות את עצמן לחולה, וטכנולוגיות 
קרינה שמתאימות את עצמן למדדים 
פיזיולוגים כמו נשימה ותנועתיות של 
איברים בגוף הופכים את הטיפול למדויק 

מאוד, שמהווה לעיתים תחליף לניתוח.
תחום נוסף שהתפתח בשנים האחרונות 
הוא הגנטיקה המולקולרית. כאשר מדובר 
בטיפול בגידול סרטני צריך להבחין בין 
הגנטיקה של החולה לגנטיקה של הגידול. 
הרפואה המותאמת אישית, תחום שזוכה 
האחרונות,  בשנים  לפיתוח משמעותי 
בוחנת את השינויים הגנטיים הספציפיים 
שהביאו להתפתחות הגידול, לצד הגנטיקה 
הייחודית לכל אדם. הטיפול צריך להיות 
מותאם הן לגנטיקה הייחודית של החולה 

והן לגנטיקה המיוחדת של הגידול.
 הרופא האונקולוג צריך להכיר את כל 
ולהיות מעודכן בכל  התהליכים הללו 
המחקרים, הפרסומים והחידושים בתחום. 
עליו לשאוף לקחת חלק פעיל במחקר 
עצמו ולהיות שותף ויזם של המחקרים 
המתחדשים. לצד המומחיות המקצועית, 
האונקולוג צריך לפתח רמה גבוהה של 
אנושיות ורגישות, שנדרשת מעצם עבודתו. 
הוא מלווה את החולים ובני משפחותיהם 
ברגעי משבר קשים, וצריך לפתח בעצמו 
את היכולת לייצר אמפטיה ומעורבות 
רגשית. מדובר באתגר לא פשוט בעידן 
שבו הרפואה הופכת למאוד טכנית, והמגע 

האנושי הולך ומצטמצם. �
 

הכותב הוא סגן מנהל המערך 
האונקולוגי במרכז הרפואי רמב"ם 
ומזכיר האיגוד הישראלי לאונקולוגיה 
קלינית ורדיותרפיה
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תקווה, הרי שהיום הן יכולות לחיות זמן 
רב יותר. "אני ממשיכה לעבוד ולחיות 
כרגיל", אומרת אלין. "וזה כשלעצמו 

משמעותי". 
בשנים האחרונות החלו החוקרים לבדוק 
את המחלה על פי קריטריון נוסף, שבוחן 
את ההישרדות ולא רק את השלב שבו 
 PFS - Progression ( התקדמה 
המחקרים  שני   .)Free Survival
יעילות  הוכיחו  אמנם  כאן  שהבאנו 
בעיכוב ההתפתחות של המחלה, אבל 
לא בדקו מה ההשפעה על הישרדות 
החולות מכיוון שהם פורסמו כשהחולות 

עדיין איתנו. 
הציגו  בכנס,  שהוצג  חדש  במחקר 
ההישרדות של  נתוני  את  החוקרים 
 – יותר  מוקדמים  ממחקרים  חולות 
שנערכו לפני שנים אחדות – משום 

שרק כעת יש מספיק נתונים. 
החוקרים בדקו 160 חולות בקו טיפול 
אייברנס  קיבלו  שמחציתן  ראשון, 
וטיפולים הורמונליים, ומחציתן טיפול 
הורמונלי ופלצבו. על פי התוצאות 
במחקרים הקודמים, הטיפול המשולב 
האריך את משך הזמן עד להתקדמות 
המחלה בעשרה חודשים, לעומת הטיפול 
ההורמונלי בלבד. כעת חזרו החוקרים 
לאותן חולות, ובדקו כיצד השפיעו 

התרופות על הישרדותן של החולים. 
כאן הנתונים מעט פחות דרמטיים. 
חולות שקיבלו את הטיפול המשולב 
שרדו בממוצע 37.5 חודשים, לעומת 
שקיבלו  אלה  בקרב  חודשים   34.5
טיפולים הורמונליים בלבד. החוקרים 
בהארכת  חיובית  נטייה  שיש  טענו 
את  שקיבלו  חולות  של  ההישרדות 
השילוב, אך הממצאים אינם מובהקים. 
בנושא הזה קיימת מחלוקת, משום שעם 
סיומו של השלב הראשון במחקר, שבדק 
את התקדמות המחלה, החולות יכולות 
לקבל כל טיפול. כלומר, ייתכן שחולות 
שקיבלו את הטיפול ההורמונלי בלבד 
המחקר,  של  הראשון  החלק  במהלך 
קיבלו טיפולים נוספים עד שפורסם 

חלקו השני.  
לטענת אונקולוגים הקשורים למחקר, 
העובדה שאין מובהקות סטטיסטית אינו 
אומרת שבפועל התרופה לא האריכה 
את חייהן של המטופלות יותר מאשר 

טיפול הורמונלי בלבד. 
בהישרדות  יעילות  להוכיח  "קשה 
בן  נועה  פרופ'  אומרת  במחקרים", 
השד  לסרטן  היחידה  מנהלת  ברוך, 
בבית החולים קפלן. "המחקרים הוכיחו 
יעילות של הטיפול בעיכוב המחלה 
בצורה דרמטית, אבל שיעור ההישרדות 

יחסית מינורי ולא מובהק סטטיסטי. 
בהתקדמות  שהעיכוב  להבין  חשוב 
המחלה הוא פרמטר חשוב ביותר, משום 
שזה מאפשר לנשים לשמור על איכות 

חיים טובה". 
מיכל מלמד כהן חולה כבר עשר שנים 
מטופלת  וכיום  גרורתי,  שד  בסרטן 
הורמונליים  טיפולים  של  בשילוב 
וביולוגיים. "רק לפני חודש הפסקתי 
וחצי",  שנה  אחרי  הכימותרפיה  את 
היא מספרת. "התשישות אחרי טיפל 
קשה  שמאוד  משהו  זה  כימותרפי 
להתמודד איתו. ההרגשה היא כאילו 
מישהו בא עם מזרק ויונק ממך את כל 

האנרגיות". 
ומה קורה בטיפולים הורמונליים? 

"כמו השפעות של גיל מעבר. גלי חום, 
קצת עייפות. חוסר נוחות. יש גם זריקות, 

שלפעמים הן קצת כואבות".
10 שנים, מה מחזיק אותך?

טובה.  הכי  התשובה  זאת  "החיים, 
המשפחה, השאיפות, החלומות. סרטן 
גרורתי הוא כמו רכבת הרים. אתה פעם 
למעלה ופעם למטה, וזאת לא קלישאה 
– לפעמים כדי להיות למעלה צריכים 
להרגיש את התחתית. אני אומרת את 
זה בתור מישהי שהייתה עכשיו בתחתית 
של התחתית. לקחתי מזה שיעורים מאוד 

גדולים לחיים. להבין מה זו סבלנות, 
לא  אותי,  תראה  אם  נתינה.  לקבל 
תדע מה אני עוברת בפנים. עם זה אני 
מתמודדת. אבל אני גם עושה כל כך 
הרבה דברים ולא מוותרת עליהם. רק 

השבוע קיבלתי את התואר השני". 

"בשורה שנותנת תקווה"
המחקרים הנוגעים לסרטן שד מתקדמים 
בכל החזיתות, וגם בתחום הגנטי נרשמו 
חידושים דרמטיים שיכולים להשפיע 
על חייהן של מאות אלפי נשים. כך, 
לראשונה  לאחרונה  נמצא  למשל, 
טיפול יעיל לנשאיות "הֶגן היהודי" – 
BRCA, שנקרא כך משום שהוא שכיח 
יותר אצל יהודים. בישראל השכיחות 
לגן באוכלוסייה אשכנזית היא 1 ל־40, 

לעומת 1 ל־350 בעולם המערבי.
צעירות, אשר  בחולות  לרוב  מדובר 
מחלתן אגרסיבית ומתקדמת במהירות, 
רוב  ולשליטה.  לטיפול  מאוד  וקשה 
החולות הללו מוגדרות "טריפל נגטיב", 
כלומר כאלה שאינן מתאימות למרבית 
הטיפולים ההורמונליים והביולוגיים 
הקיימים, ועל כן הן מקבלות במקרים 

רבים טיפול כימותרפי בלבד. 
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במשך שנים ארוכות, מטופלים 
ורופאים חששו שהריון יגביר את 
הסיכוי להישנות סרטן השד, בייחוד 
בקרב נשים שבגידול שלהם היה 
קולטן לאסטרוגן. כלומר שהמחלה 
מתפתחת ומתקדמת בגלל 
ההורמון אסטרוגן. הרופאים חששו 
שבגלל השינויים ההורמונאליים 
במהלך ההיריון, ייתכן שתאי סרטן 
נסתרים יחזרו לפעול ויגרמו שוב 
להתפרצות המחלה

המשך בעמוד 6 �
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"כל יום 
הוא נס"

בתוך שנים ספורות, הפך סרטן השד הגרורתי ממחלה 
שהורגת במהירות, והטיפולים בה גורמים לסבל רב, 
לכזו שאפשר לחיות איתה. תופעות הלוואי צומצמו, 
פתרונות חדשנים נמצאו, ומתברר שנשים שהחלימו 

אפילו יכולות להיכנס להריון ללא חשש

רותם אליזרע

רבות,  לא  שנים  לפני  עד 
יכול מאוד להיות שאלין כבר 
הייתה צריכה להיפרד מקרוביה 
ואהוביה. סרטן השד התגלה אצלה רק 
לאחר שכבר החל לשלוח גרורות למקומות 
נוספים בגופה, וסיכויי ההחלמה שלה נראו 
נמוכים. "קראתי קצת חומר, והבנתי 
שנותרו לי כמה חודשים לחיות", היא 
אומרת. "אבל הנה, אני עדיין חיה. זה לא 
מבטיח לי שום דבר, אבל עבור הילדים 
שלי – כל חודש שאני כאן, זה נס וברכה". 
סרטן השד מחולק לשני סוגים: בסרטן 
שאינו גרורתי הגידול ממוקד בשד עצמו, 
וניתן לטפל בו באופן ממוקד. בסרטן 
גרורתי, המשמעות היא שמעבר לגידול 
בשד עצמו נמצאו גרורות סרטניות גם 

במקומות אחרים בגוף. 
סרטן גרורתי מן הסתם מסוכן הרבה 
יותר, מפני שהמחלה כבר אינה ממוקדת 
רק במקום אחד. הוא מופיע לרוב בשני 
מקרים: אישה שהמחלה אצלה התגלתה 
בשלב מאוחר, או כזו שטופלה בשלב 
הראשוני, אולם לאחר תקופה המחלה 
התעצמה ותקפה גם מקומות אחרים בגוף. 
היא  איתנו,  עדיין  שאלין  הסיבה 
ההתקדמות האדירה שנעשתה בשנים 
האחרונות במחקרים ובטיפולים בסרטן 
שד גרורתי, עד שכבר ניתן לחיות היום 
עם המחלה למשך זמן רב יותר. איש אינו 
מתיימר להבטיח החלמה מלאה, אך כמו 
שאמרה אלין – כל שנה, כל חודש, כל 

יום, הם ברכה. 

לדלג על תופעות הלוואי
בתחילת החודש פורסם בכנס של איגוד 
האונקולוגיה האמריקאי בשיקגו מחקר 
"אייברנס"  על תרופה בשם  שנערך 
)פאלבוציקיליב(, של חברת פייזר, ונועד 
לבדוק את ההישרדות של החולות עם 
סרטן שד גרורתי, שקיבלו את התרופה 
בשילוב עם הטיפול ההורמונלי הקיים. 
התרופה הזו מיועדת לחולות סרטן שד 

 HER2 ,פוזיטיב HER" גרורתי מסוג
נגטיב" - כלומר חולות שלגידול שלהן 
יש קולטנים להורמונים שמסייעים לחלוקת 
התא המאפשרים את שגשוג המחלה מחד; 
אבל לגידול אין קולטנים לרצפטור מסוג 
HER2 מאידך. סוג סרטן הזה מאפיין כ־60 
אחוז מהנשים החולות בסרטן השד. על 
פי הערכות, בישראל מאובחנות כל שנה 
כ־1,000 נשים עם סרטן שד גרורתי, 

וכ־600 הן מהסוג  המדובר. 
עד לפני מספר שנים לא היו טיפולים 
יעילים לחולות הללו. בדרך כלל , בקו 
הטיפול הראשון של המחלה הגרורתית, 
טיפולים  מקבלות  נשים  אותן  היו 
הורמונליים "מעכבי הארומטז". כלומר 
טיפולים שנוגדים את אפקט ההורמונים. 
הן ניתנו באמצעות כדורים או בזריקות, 

ולרוב הקדימו טיפול כימותרפי. 
כמו בסוגי סרטן אחרים, גם לחולות אלה 
קיימים טיפולים כימיים שאמנם מסייעים 
לחולות, אך גם גורמים לתופעות לוואי 
קשות, ועל כן מעדיפים הרופאים לתת 
כימותרפיה רק בשלבים מתקדמים יותר.
הטיפול  לשגרת  נכנסו  הבא,  בשלב 
 )CDK4/6 inhibitors ( תרופות 
שמעכבות את האנזימים שאחראיים 
על חלוקת התא, כפי שמתרחש בסרטן, 
וכך מונעות או מעכבות את התקדמות 
המחלה. בכמה מהמקרים נמצא אפילו 

שהגידולים מתכווצים ונעלמים. 
התרופות האלו לא מחליפות את הטיפולים 
המסורתיים של מעכבי הארומטז', אלא 
נוספות אליהן. אייברנס, שהיא אחת מהן, 
רשומה בארץ מאז שנת 2016 אך טרם 
נכנסה לסל הבריאות. תרופה נוספת 
מקבוצה זו היא "קיסקלי" )ריבוציקליב(, 
פי  על  אך  בישראל,  נרשמה  שטרם 
ההערכות בשוק הפארמה שתי התרופות 
הללו יתמודדו השנה בסל הבריאות עבור 

חולות סרטן שד גרורתי. 

איכות או כמות
איך בודקים את יעילותה של תרופה 
באונקולוגיה? אחת הדרכים היא לבדוק 

את משך הזמן החציוני עד התקדמות 
שעבר  הזמן  משך  כלומר,  המחלה. 
 50% בקרב  התקדמה  שהמחלה  עד 

מאוכלוסיית המחקר. 
במחקר פאזה שלישית )מחקר בשלב 
מתקדם וגדול יותר(, שפורסם בעיתון 
אוף  ג'ורנל  אינגלנד  "ניו  היוקרתי 
מדיסון" והוצג בכנס איגוד האונקולוגים 
האמריקאי, חילקו החוקרים את החולות 
לשתי קבוצות: כאלה שקיבלו את הטיפול 
ההורמונלי הסטנדרטי, וכאלה שקיבלו 
עם  בשילוב  הסטנדרטי  הטיפול  את 

אייברנס. 
שפורסמו  כפי  הממצאים,  פי  על 
 CDK4/6( שם, תוספת של התרופה 
ההורמונלי  לטיפול   )inhibitors
שנמדדה  יעילות  הניבה  הסטנדרטי 
ב־24.8 חודשים עד להתקדמות המחלה, 
לעומת 14.5 חודשים לטיפול ההורמונלי 
עם תוספת של פלצבו )תרופת דמה(. 
כלומר, הארכה של עשרה חודשים עד 
להחמרת המחלה בקרב נשים שקיבלו 
עם  יחד  האנזים,  הטיפול מעכב  את 
הטיפול ההורמונלי. על בסיס תוצאות 
אלה אושרה התרופה לשימוש בארה"ב.
הוועדה המרכזית העצמאית שבחנה 
את הניסוי, חיזקה את מסקנותיו. לפיה, 

תוספת של התרופה לטיפול ההורמונלי 
הניבה יעילות שנמדדה ב־30.5 חודשים 
 19.3 עד התקדמות המחלה, לעומת 
הטיפול  את  לאלה שקיבלו  חודשים 

ההורמונלי בלבד, בתוספת פלצבו. 
משום  משמעותיים,  הללו  הנתונים 
שהישרדות של נשים עם סרטן שד 
 36-40 על  בממוצע  עמדה  גרורתי 
חודשים בלבד, ושילוב התרופות יכול 
כפי  חודשים,   30 עוד  להן  להעניק 

שקורה לאלין.
הטיפול החדש הוכיח את יעילותו לא 
רק על חולות בקו הטיפול הראשון אלא 
גם בקווי טיפול מתקדמים. בפברואר 
2016 אושר בארצות הברית השימוש 
נשים שמחלתן  עבור  גם  באייברנס 
התקדמה על אף הטיפול ההורמונלי, 
לאחר מחקרים שגילו שהשילוב מעכב 
את התקדמות המחלה ב־11.2 חודשים, 
לעומת 4.6 חודשים אצל נשים שקיבלו 
טיפול הורמונלי בלבד )בשילוב פלצבו(. 
עד כה טופלו בתרופה כ־55 אלף נשים 
בארצות הברית, וכ־5,000 בשאר העולם. 
ישראל היא בין המדינות המובילות, 
אחרי ארה"ב כמובן, בהכנסת אייברנס 
לסטנדרט הטיפולי בחולות המתאימות 

במסגרת מחקר וחמלה. 
המשמעות של המחקרים הללו ברורה: 
אם בעבר כמעט לא הייתה לנשים הללו  מיכל מלמד

שרי ערמון  
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תקווה, הרי שהיום הן יכולות לחיות זמן 
רב יותר. "אני ממשיכה לעבוד ולחיות 
כרגיל", אומרת אלין. "וזה כשלעצמו 

משמעותי". 
בשנים האחרונות החלו החוקרים לבדוק 
את המחלה על פי קריטריון נוסף, שבוחן 
את ההישרדות ולא רק את השלב שבו 
 PFS - Progression ( התקדמה 
המחקרים  שני   .)Free Survival
יעילות  הוכיחו  אמנם  כאן  שהבאנו 
בעיכוב ההתפתחות של המחלה, אבל 
לא בדקו מה ההשפעה על הישרדות 
החולות מכיוון שהם פורסמו כשהחולות 

עדיין איתנו. 
הציגו  בכנס,  שהוצג  חדש  במחקר 
ההישרדות של  נתוני  את  החוקרים 
 – יותר  מוקדמים  ממחקרים  חולות 
שנערכו לפני שנים אחדות – משום 

שרק כעת יש מספיק נתונים. 
החוקרים בדקו 160 חולות בקו טיפול 
אייברנס  קיבלו  שמחציתן  ראשון, 
וטיפולים הורמונליים, ומחציתן טיפול 
הורמונלי ופלצבו. על פי התוצאות 
במחקרים הקודמים, הטיפול המשולב 
האריך את משך הזמן עד להתקדמות 
המחלה בעשרה חודשים, לעומת הטיפול 
ההורמונלי בלבד. כעת חזרו החוקרים 
לאותן חולות, ובדקו כיצד השפיעו 

התרופות על הישרדותן של החולים. 
כאן הנתונים מעט פחות דרמטיים. 
חולות שקיבלו את הטיפול המשולב 
שרדו בממוצע 37.5 חודשים, לעומת 
שקיבלו  אלה  בקרב  חודשים   34.5
טיפולים הורמונליים בלבד. החוקרים 
בהארכת  חיובית  נטייה  שיש  טענו 
את  שקיבלו  חולות  של  ההישרדות 
השילוב, אך הממצאים אינם מובהקים. 
בנושא הזה קיימת מחלוקת, משום שעם 
סיומו של השלב הראשון במחקר, שבדק 
את התקדמות המחלה, החולות יכולות 
לקבל כל טיפול. כלומר, ייתכן שחולות 
שקיבלו את הטיפול ההורמונלי בלבד 
המחקר,  של  הראשון  החלק  במהלך 
קיבלו טיפולים נוספים עד שפורסם 

חלקו השני.  
לטענת אונקולוגים הקשורים למחקר, 
העובדה שאין מובהקות סטטיסטית אינו 
אומרת שבפועל התרופה לא האריכה 
את חייהן של המטופלות יותר מאשר 

טיפול הורמונלי בלבד. 
בהישרדות  יעילות  להוכיח  "קשה 
בן  נועה  פרופ'  אומרת  במחקרים", 
השד  לסרטן  היחידה  מנהלת  ברוך, 
בבית החולים קפלן. "המחקרים הוכיחו 
יעילות של הטיפול בעיכוב המחלה 
בצורה דרמטית, אבל שיעור ההישרדות 

יחסית מינורי ולא מובהק סטטיסטי. 
בהתקדמות  שהעיכוב  להבין  חשוב 
המחלה הוא פרמטר חשוב ביותר, משום 
שזה מאפשר לנשים לשמור על איכות 

חיים טובה". 
מיכל מלמד כהן חולה כבר עשר שנים 
מטופלת  וכיום  גרורתי,  שד  בסרטן 
הורמונליים  טיפולים  של  בשילוב 
וביולוגיים. "רק לפני חודש הפסקתי 
וחצי",  שנה  אחרי  הכימותרפיה  את 
היא מספרת. "התשישות אחרי טיפל 
קשה  שמאוד  משהו  זה  כימותרפי 
להתמודד איתו. ההרגשה היא כאילו 
מישהו בא עם מזרק ויונק ממך את כל 

האנרגיות". 
ומה קורה בטיפולים הורמונליים? 

"כמו השפעות של גיל מעבר. גלי חום, 
קצת עייפות. חוסר נוחות. יש גם זריקות, 

שלפעמים הן קצת כואבות".
10 שנים, מה מחזיק אותך?

טובה.  הכי  התשובה  זאת  "החיים, 
המשפחה, השאיפות, החלומות. סרטן 
גרורתי הוא כמו רכבת הרים. אתה פעם 
למעלה ופעם למטה, וזאת לא קלישאה 
– לפעמים כדי להיות למעלה צריכים 
להרגיש את התחתית. אני אומרת את 
זה בתור מישהי שהייתה עכשיו בתחתית 
של התחתית. לקחתי מזה שיעורים מאוד 

גדולים לחיים. להבין מה זו סבלנות, 
לא  אותי,  תראה  אם  נתינה.  לקבל 
תדע מה אני עוברת בפנים. עם זה אני 
מתמודדת. אבל אני גם עושה כל כך 
הרבה דברים ולא מוותרת עליהם. רק 

השבוע קיבלתי את התואר השני". 

"בשורה שנותנת תקווה"
המחקרים הנוגעים לסרטן שד מתקדמים 
בכל החזיתות, וגם בתחום הגנטי נרשמו 
חידושים דרמטיים שיכולים להשפיע 
על חייהן של מאות אלפי נשים. כך, 
לראשונה  לאחרונה  נמצא  למשל, 
טיפול יעיל לנשאיות "הֶגן היהודי" – 
BRCA, שנקרא כך משום שהוא שכיח 
יותר אצל יהודים. בישראל השכיחות 
לגן באוכלוסייה אשכנזית היא 1 ל־40, 

לעומת 1 ל־350 בעולם המערבי.
צעירות, אשר  בחולות  לרוב  מדובר 
מחלתן אגרסיבית ומתקדמת במהירות, 
רוב  ולשליטה.  לטיפול  מאוד  וקשה 
החולות הללו מוגדרות "טריפל נגטיב", 
כלומר כאלה שאינן מתאימות למרבית 
הטיפולים ההורמונליים והביולוגיים 
הקיימים, ועל כן הן מקבלות במקרים 

רבים טיפול כימותרפי בלבד. 
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במשך שנים ארוכות, מטופלים 
ורופאים חששו שהריון יגביר את 
הסיכוי להישנות סרטן השד, בייחוד 
בקרב נשים שבגידול שלהם היה 
קולטן לאסטרוגן. כלומר שהמחלה 
מתפתחת ומתקדמת בגלל 
ההורמון אסטרוגן. הרופאים חששו 
שבגלל השינויים ההורמונאליים 
במהלך ההיריון, ייתכן שתאי סרטן 
נסתרים יחזרו לפעול ויגרמו שוב 
להתפרצות המחלה

המשך בעמוד 6 �
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"כל יום 
הוא נס"

בתוך שנים ספורות, הפך סרטן השד הגרורתי ממחלה 
שהורגת במהירות, והטיפולים בה גורמים לסבל רב, 
לכזו שאפשר לחיות איתה. תופעות הלוואי צומצמו, 
פתרונות חדשנים נמצאו, ומתברר שנשים שהחלימו 

אפילו יכולות להיכנס להריון ללא חשש

רותם אליזרע

רבות,  לא  שנים  לפני  עד 
יכול מאוד להיות שאלין כבר 
הייתה צריכה להיפרד מקרוביה 
ואהוביה. סרטן השד התגלה אצלה רק 
לאחר שכבר החל לשלוח גרורות למקומות 
נוספים בגופה, וסיכויי ההחלמה שלה נראו 
נמוכים. "קראתי קצת חומר, והבנתי 
שנותרו לי כמה חודשים לחיות", היא 
אומרת. "אבל הנה, אני עדיין חיה. זה לא 
מבטיח לי שום דבר, אבל עבור הילדים 
שלי – כל חודש שאני כאן, זה נס וברכה". 
סרטן השד מחולק לשני סוגים: בסרטן 
שאינו גרורתי הגידול ממוקד בשד עצמו, 
וניתן לטפל בו באופן ממוקד. בסרטן 
גרורתי, המשמעות היא שמעבר לגידול 
בשד עצמו נמצאו גרורות סרטניות גם 

במקומות אחרים בגוף. 
סרטן גרורתי מן הסתם מסוכן הרבה 
יותר, מפני שהמחלה כבר אינה ממוקדת 
רק במקום אחד. הוא מופיע לרוב בשני 
מקרים: אישה שהמחלה אצלה התגלתה 
בשלב מאוחר, או כזו שטופלה בשלב 
הראשוני, אולם לאחר תקופה המחלה 
התעצמה ותקפה גם מקומות אחרים בגוף. 
היא  איתנו,  עדיין  שאלין  הסיבה 
ההתקדמות האדירה שנעשתה בשנים 
האחרונות במחקרים ובטיפולים בסרטן 
שד גרורתי, עד שכבר ניתן לחיות היום 
עם המחלה למשך זמן רב יותר. איש אינו 
מתיימר להבטיח החלמה מלאה, אך כמו 
שאמרה אלין – כל שנה, כל חודש, כל 

יום, הם ברכה. 

לדלג על תופעות הלוואי
בתחילת החודש פורסם בכנס של איגוד 
האונקולוגיה האמריקאי בשיקגו מחקר 
"אייברנס"  על תרופה בשם  שנערך 
)פאלבוציקיליב(, של חברת פייזר, ונועד 
לבדוק את ההישרדות של החולות עם 
סרטן שד גרורתי, שקיבלו את התרופה 
בשילוב עם הטיפול ההורמונלי הקיים. 
התרופה הזו מיועדת לחולות סרטן שד 

 HER2 ,פוזיטיב HER" גרורתי מסוג
נגטיב" - כלומר חולות שלגידול שלהן 
יש קולטנים להורמונים שמסייעים לחלוקת 
התא המאפשרים את שגשוג המחלה מחד; 
אבל לגידול אין קולטנים לרצפטור מסוג 
HER2 מאידך. סוג סרטן הזה מאפיין כ־60 
אחוז מהנשים החולות בסרטן השד. על 
פי הערכות, בישראל מאובחנות כל שנה 
כ־1,000 נשים עם סרטן שד גרורתי, 

וכ־600 הן מהסוג  המדובר. 
עד לפני מספר שנים לא היו טיפולים 
יעילים לחולות הללו. בדרך כלל , בקו 
הטיפול הראשון של המחלה הגרורתית, 
טיפולים  מקבלות  נשים  אותן  היו 
הורמונליים "מעכבי הארומטז". כלומר 
טיפולים שנוגדים את אפקט ההורמונים. 
הן ניתנו באמצעות כדורים או בזריקות, 

ולרוב הקדימו טיפול כימותרפי. 
כמו בסוגי סרטן אחרים, גם לחולות אלה 
קיימים טיפולים כימיים שאמנם מסייעים 
לחולות, אך גם גורמים לתופעות לוואי 
קשות, ועל כן מעדיפים הרופאים לתת 
כימותרפיה רק בשלבים מתקדמים יותר.
הטיפול  לשגרת  נכנסו  הבא,  בשלב 
 )CDK4/6 inhibitors ( תרופות 
שמעכבות את האנזימים שאחראיים 
על חלוקת התא, כפי שמתרחש בסרטן, 
וכך מונעות או מעכבות את התקדמות 
המחלה. בכמה מהמקרים נמצא אפילו 

שהגידולים מתכווצים ונעלמים. 
התרופות האלו לא מחליפות את הטיפולים 
המסורתיים של מעכבי הארומטז', אלא 
נוספות אליהן. אייברנס, שהיא אחת מהן, 
רשומה בארץ מאז שנת 2016 אך טרם 
נכנסה לסל הבריאות. תרופה נוספת 
מקבוצה זו היא "קיסקלי" )ריבוציקליב(, 
פי  על  אך  בישראל,  נרשמה  שטרם 
ההערכות בשוק הפארמה שתי התרופות 
הללו יתמודדו השנה בסל הבריאות עבור 

חולות סרטן שד גרורתי. 

איכות או כמות
איך בודקים את יעילותה של תרופה 
באונקולוגיה? אחת הדרכים היא לבדוק 

את משך הזמן החציוני עד התקדמות 
שעבר  הזמן  משך  כלומר,  המחלה. 
 50% בקרב  התקדמה  שהמחלה  עד 

מאוכלוסיית המחקר. 
במחקר פאזה שלישית )מחקר בשלב 
מתקדם וגדול יותר(, שפורסם בעיתון 
אוף  ג'ורנל  אינגלנד  "ניו  היוקרתי 
מדיסון" והוצג בכנס איגוד האונקולוגים 
האמריקאי, חילקו החוקרים את החולות 
לשתי קבוצות: כאלה שקיבלו את הטיפול 
ההורמונלי הסטנדרטי, וכאלה שקיבלו 
עם  בשילוב  הסטנדרטי  הטיפול  את 

אייברנס. 
שפורסמו  כפי  הממצאים,  פי  על 
 CDK4/6( שם, תוספת של התרופה 
ההורמונלי  לטיפול   )inhibitors
שנמדדה  יעילות  הניבה  הסטנדרטי 
ב־24.8 חודשים עד להתקדמות המחלה, 
לעומת 14.5 חודשים לטיפול ההורמונלי 
עם תוספת של פלצבו )תרופת דמה(. 
כלומר, הארכה של עשרה חודשים עד 
להחמרת המחלה בקרב נשים שקיבלו 
עם  יחד  האנזים,  הטיפול מעכב  את 
הטיפול ההורמונלי. על בסיס תוצאות 
אלה אושרה התרופה לשימוש בארה"ב.
הוועדה המרכזית העצמאית שבחנה 
את הניסוי, חיזקה את מסקנותיו. לפיה, 

תוספת של התרופה לטיפול ההורמונלי 
הניבה יעילות שנמדדה ב־30.5 חודשים 
 19.3 עד התקדמות המחלה, לעומת 
הטיפול  את  לאלה שקיבלו  חודשים 

ההורמונלי בלבד, בתוספת פלצבו. 
משום  משמעותיים,  הללו  הנתונים 
שהישרדות של נשים עם סרטן שד 
 36-40 על  בממוצע  עמדה  גרורתי 
חודשים בלבד, ושילוב התרופות יכול 
כפי  חודשים,   30 עוד  להן  להעניק 

שקורה לאלין.
הטיפול החדש הוכיח את יעילותו לא 
רק על חולות בקו הטיפול הראשון אלא 
גם בקווי טיפול מתקדמים. בפברואר 
2016 אושר בארצות הברית השימוש 
נשים שמחלתן  עבור  גם  באייברנס 
התקדמה על אף הטיפול ההורמונלי, 
לאחר מחקרים שגילו שהשילוב מעכב 
את התקדמות המחלה ב־11.2 חודשים, 
לעומת 4.6 חודשים אצל נשים שקיבלו 
טיפול הורמונלי בלבד )בשילוב פלצבו(. 
עד כה טופלו בתרופה כ־55 אלף נשים 
בארצות הברית, וכ־5,000 בשאר העולם. 
ישראל היא בין המדינות המובילות, 
אחרי ארה"ב כמובן, בהכנסת אייברנס 
לסטנדרט הטיפולי בחולות המתאימות 

במסגרת מחקר וחמלה. 
המשמעות של המחקרים הללו ברורה: 
אם בעבר כמעט לא הייתה לנשים הללו  מיכל מלמד

שרי ערמון  
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איגוד  בכנס  שהתפרסם  במחקר 
האונקולוגים האמריקאי, גילו חוקרים 
מבית החולים סלואן קטרינג בניו יורק, 
שטיפול ממוקד ב"אולאפריב" – תרופה 
מסוג מעכב PARP – הצליח לעכב את 
המחלה ולהקטין את הגידולים באופן 

משמעותי. 
החוקרים לקחו 302 נשאיות של הגן 
BRCA שחלו בסרטן, וחילקו אותן לשתי 
קבוצות: לאחת נתנו כימותרפיה בלבד, 
ולשניה את התרופה המדוברת. בקרב 
הקבוצה השנייה, קטנו הגידולים בקרב 
29% מאלה  60% מהנבדקות, לעומת 
שקיבלו רק את הטיפול הכימותרפי 
הצליח  כך,  על  נוסף  כיום.  המקובל 
ב־42% את הסיכון  הטיפול להפחית 
להתקדמות מחלה אצל החולות שקיבלו 

את התרופה. 
פרק הזמן שבו המחלה לא התקדמה, 
בקרב הקבוצה שקיבלה את הטיפול, היה 
כמעט כפול מהכימותרפיה: 7 חודשים 

לעומת 4.2. 
תופעות הלוואי השכיחות ביותר בקבוצה 
שקיבלה את התרופה היו בחילות ואנמיה. 
לעומת תופעות הלוואי של כימותרפיה – 
כמות נמוכה של תאי דם לבנים, אנמיה, 
עייפות ופריחה על הידיים והרגליים. 

BRCA הוא גן אשר תפקידו לתקן נזקים 
שמתרחשים לתאים בגופנו מדי יום. 
כאשר נוצרת מוטציה בגן והוא אינו 
מתפקד כראוי, הוא לא יכול "לתקן" 

תאים סרטניים כפי שאמור לקרות. 
PARP הוא האנזים שמשתתף בהליך 
ונמצא  הדי־אן־איי,  של  של  התיקון 
כי עיכוב שלו פוגע ביכולת התאים 
הורס אותם  ואף  הסרטניים לשגשג, 

המודעות ל־BRCA עלתה לכותרות 
השחקנית  כאשר  האחרונות,  בשנים 
ג'ולי בחרה לבצע כריתה  אנג'לינה 
מניעתית של שדיה ושחלותיה על מנת 
להקטין את הסיכון שלה לחלות בעתיד, 

מכיוון שהיא נושאת את הגן. 
"מדובר במחקר משמעותי משום שלחולות 
רבות לא היה מענה למעט כימותרפיה", 
מסבירה ד"ר אורה רוזנגרטן, מנהלת 
היחידה לאונקולוגיה גניקולוגית בבית 
החולים שערי צדק בירושלים. ״חולות 
עם BRCA הן לרוב צעירות והתוצאות 
של המחקר מעודדות משום שהטיפול 
לא רק מצמצם את הגידולים, הוא גם 
מאפשר לחולות איכות חיים בשל מיעוט 

תופעות הלוואי". 

ללדת בלי חשש
מחקר נוסף שנוגע לסרטן השד והוצג 
בכנס של איגוד האונקולוגיה האמריקני, 
גילה כי נשים שהחלימו מסרטן שד 
ונכנסו להיריון לא היו בסיכון מוגבר 
להישנות של המחלה, לעומת כאלה שלא 

היו בהריון. 
סרטן השד הוא השכיח ביותר בקרב נשים 
בגיל הפריון, ופעמים רבות עשוי לתקוף 
לפני השלמת התוכנית להגדלת התא 
המשפחתי. על פי הנתונים בעולם, פחות 
מעשרה אחוז מהנשים שחלו בסרטן השד 
והחלימו, נכנסו להריון לאחר הטיפול 

בשל החשש מהישנות של המחלה. 
במשך שנים ארוכות, מטופלים ורופאים 
חששו שהריון יגביר את הסיכוי להישנות 
סרטן השד, בייחוד בקרב נשים שבגידול 
שלהם היה קולטן לאסטרוגן. כלומר 
שהמחלה מתפתחת ומתקדמת בגלל 

חששו  הרופאים  אסטרוגן.  ההורמון 
שבגלל השינויים ההורמונאליים במהלך 
ההיריון, ייתכן שתאי סרטן נסתרים יחזרו 
לפעול ויגרמו שוב להתפרצות המחלה.
מכך  עלה  הרופאים  של  נוסף  חשש 
שנשים לאחר סרטן זקוקות לטיפולים 
הורמונאליים שמסייעים במניעת חזרת 
המחלה, חמש 5 שנים ובמקרים מסוימים 
אפילו 10 שנים. אבל במקרה של כניסה 
להריון יש צורך בלהפסיק את הטיפול 

ההורמונאלי.
במחקר השתתפו 1,207 נשים שאובחנו 
כחולות בסרטן שד שאינו גרורתי לפני 
50. לרובן  2008, מתחת לגיל  שנת 
)57%(  היה קולטן חיובי לאסטרוגן. 
333 מהנשים נכנסו להיריון, ולאחר 
מעקב של כעשור התברר שאין הבדל 
בהישנות של המחלה בין נשים שנכנסו 

להריון לבין כאלה שלא. 
"ממצאי המחקר מאשרים כי הריון לאחר 
סרטן השד לא צריך להיות מסוכן", אומר 
ד"ר מטאו למברטיני, החוקר הראשי. 
"יחד עם זאת, כאשר אישה שמחלימה 
מסרטן מחליטה להיכנס להריון, הרופא 
צריך לשקול את הסיכון האישי של כל 

מטופלת.
פרופ' נועה בן ברוך, מנהלת היחידה 
קפלן,  החולים  בבית  השד  לסרטן 
הגדול  הוא  הזה  "המחקר  הוסיפה: 
ביותר שנעשה בנושא. בעצם הממצאים 
מאשרים שניתן להפסיק את הטיפול 
ההורמונאלי כשנכנסים להריון. המטרה 
של כל הטיפול ההורמונלי היה לדכא 

את ההורמונים, ועכשיו אנחנו 
מבינים שזה בסדר להפסיק את 
התרופות ולהיכנס להריון". �

המשך מעמוד 5 �

מאות עבודות מחקר חדשות בתחום 
סרטן השד, שמבטאות את המאמץ 
והתנופה שניתנים בתחום, הוצגו 
בכנס האונקולוגי הגדול בעולם 

)ASCO( שהסתיים בימים אלה.
הוא  בכנס  שעלה  חשוב  מסר 
שהמלחמה בסרטן דורשת הבנה 
מקיפה, לא רק של "תעודת הזהות" 
של הגידול, אלא גם של הסביבה 
הספציפית שבה מתפתח הגידול. 
קרוב לוודאי שהפוטנציאל של 
גידול להתפתח ולשלוח גרורות 
גם  אלא  באופיו,  רק  לא  תלוי 

בסביבה שבה התפתח.
בשנים האחרונות פותחו טיפולים 
כימותרפיה:  כוללים  שאינם 
וכאלה  ביולוגיים  הורמונליים, 
הפועלים דרך מערכת החיסון. 
בכנס פורסמו נתונים נוספים על 
יעילותן של תרופות ביולוגיות 
שיש ביכולתן לשפר את התגובה 
לטיפול  גרורתי  שד  סרטן  של 
הורמונלי – שילוב כזה יש בו כדי 
לדחות באופן משמעותי שימוש 

בכימותרפיה. 
גרורתי,  שד  בסרטן  כשמדובר 
אינן  שהנשים  היא  המשמעות 
כל  לחיות  ויצטרכו  מבריאות 
חייהן עם המחלה, ועל כן אנחנו 
מנסים להפוך אותה לכרונית – 
כמו שחיים עם סכרת, לחץ דם 
ועוד. כרגע אנחנו עוד לא שם, 
ועל אף שמשתמשים בביטוי "מחלה 
כרונית", עדיין חייה של אישה 
שחולה בסרטן שד גרורתי קצרים 

משל אישה ללא המחלה. 
אחת מפריצות הדרך בתחום היא 
 ."CDK4/6 "מעכבי  קבוצת 
ולא  בכדור  מדובר  ראשית 
כימותרפיה, עם תופעות לוואי 
מועטות יחסית. שנית, הטיפול 
את  משמעותי  באופן  משפר 
הטיפולים  של  האפקטיביות 
ההורמונלים הקיימים. כל גידול 
עמידות,  כלשהו  בשלב  מפתח 
והרעיון הוא להרוויח מקסימום זמן 
עד הצורך לעבור לטיפול אחר, 
טיפול ביולוגי זה מאריך את הזמן 

עד התקדמות המחלה. 

פריצת דרך 

פרופ' רינת ירושלמי משאלי
מנהלת היחידה לאונקולוגיה של 
השד במכון לאונקולוגיה, מרכז 

דוידוף, בית חולים בילינסון 
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פרופ' אירית בן־אהרון
מנהלת אונקולוגיה של מערכת 

העיכול, מרכז דוידוף, בית 
החולים בילינסון

כל האפשרויות 
נפתחות

בדיקות גנומיות הן אלה הנותנות 
לנו את פרופיל המוטציות של 
הגידול, באפן שמאפשר לנו לראות 
קיים  מוטציה שעבורה  יש  אם 
טיפול שיכול לעבוד באופן שהוכח 
ביולוגית. מחקרים קליניים כיום 
מגלים שלא בהכרח סוג הגידול 
הוא החשוב, אלא סוג המוטציה. 

בבדיקה  רואה  אני  למעשה, 
הגנומית כלי שמאפשר לנו לפתוח 
אופציות טיפוליות נוספות בפני 
החולה, בעיקר הכנסה למחקר 
קליני בזכות הבדיקה או המלצה 
להתוויה  שקיימת  תרופה  על 
לו  אך עשויה להתאים  אחרת, 

עם כל ההסתייגויות. 
מחקר  אמורים?  דברים  במה 
יכול, למשל, לבדוק האם תרופה 
שעובדת במסלול ביולוגי עבור 
גידול מסוים, תתאים גם לגידול 
שונה לגמרי, שהמוטציה הגנטית 
בו דומה. משום שאין לנו כל דרך 
לדעת אם יש לחולה את המוטציה, 
עלינו לבצע את הבדיקה הגנומית. 
את הבדיקות הגנומיות אין צורך 
לבצע במחלות מקומיות, משום 
שלאלה קיימים טיפולים שכבר 
הוכיחו את יעילותן. סוגי הגידולים 
שבהם נזדקק לעתים למיפוי גנומי, 
הם בשלב מחלה גרורתי. במצבים 
כאלה יש מקום לבצע את הבדיקות 
בנקודות החלטה מתקדמות, שבהן 
צריכים   – הרופאים   – אנחנו 
להיות יצירתיים בנוגע להמשך 
הטיפול, בידיעה שהיעילות של 
קווי הטיפול המתקדמים הולכת 
ופוחתת. אותם הדברים אמורים 
לגבי סוגי גידול נדירים יותר, 
שבהם התועלת של קווי הטיפול 

המקובלים פחותה.
 NCIכיום מתנהל מחקר של ה־
לחקר  הלאומי  המחקר  מכון   –
הסרטן בארה"ב – שבודק האם 
השימוש בטיפול הזה משנה את 
השרידות. כלומר, האם הטיפולים 
אכן מיתרגמים לשיפור בתוחלת 

החיים של המטופל. 

משירים מספיק דנ"א לדם ולא נראית 
נוכחות של מוטציה, לכן נהוג להסתכל 
על שתי הבדיקות כמשלימות זו את זה 
אך העדיפות לרב היא להקדים ולבדוק 

רקמה גידולית.
אם האונקולוג חושד שישנה נוכחות של 
מוטציה, והתשובה בבדיקת הדם שלילית 
– הוא יבקש לערוך גם בדיקה רקמתית, 
ולהפך. ההתעקשות על אבחון מדויק 
חשובה במיוחד, משום שזהו היא המפתח 

להתאמת הטיפול. 
בכנס איגוד האונקולוגים האמריקאי, 
שהתקיים בתחילת החודש בשיקגו, הוצגו 
נתונים חדשים על יעילות הביופסיה 
הנוזלית של חברת פאונדיישן, הקרויה 
"פאונדיישן אקט", לאתר שינויים גנטיים 
במגוון גידולים. בין השאר סרטן ריאה, 
שד, גניקולוגי, מעי גס , לבלב וערמונית. 
במחקר נכללו 1,552 חולי סרטן מסוג 
תאים לא קטנים, חלקם בעלי מוטציה 
המתאימה לטיפול במעכב ALK וחלקם 
ל  פו לטי מה  המתאי ה  טצי במו
במעכבי EGFR. הבדיקה הצליחה לאתר 
אצל 2 קבוצות החולים הללו מנגנוני 
עמידות שאותרו בפלסמת הדם שלהם. 
ממצאים אלה מספקים הוכחות נוספות 
לאתר  החדשה  הבדיקה  ליכולת של 
שינויים בגידול, שמאפשרים להבין את 
השינוי שחל בגידול ולהציע לחולים 

פתרונות חדשים מותאמים אישית.

"הביופסיה הנוזלית היא מבחינתנו דבר 
נפלא, כי אנחנו יכולים להגיע לגידולים 
שאליהם אי אפשר להגיע עם מחט – כמו 
בריאות", אומר ד"ר אמיר און, מנהל מכון 
הריאה בבית החולים שיבא בתל השומר. 
"זה גם מאפשר לנו לנטר חולה, ותוך כדי 
טיפול לראות את השינוי בתבנית הגנטית 
של הגידול כתוצאה מהתרופה. כך ניתן 
למדוד בזמן אמת את יעילות הטיפול". 
לדבריו, ישנן חברות רבות שעורכות 
)בין השאר טבע  את הבדיקות הללו 
 cancerאו focos oncomine עם 
select 125(, ברמות שונות של הצלחה 
– שתלויה בין השאר גם בגודל המאגר 
הגנטי, כלומר: במספר הנבדקים עד כה, 

ובמספר הגנים הנחקרים. 
לרוב, מעדיפים הרופאים לקחת רקמה 
מהגידול עצמו, משום שהתוצאות הן 
מקיפות  יותר. ברקמת גידול בודקים 315 
גנים, לעומת ביופסיה נוזלית שמאפשרת 

בדיקה ל־62 גנים. 
בשנת 2013 פורסם מחקר שנעשה על 
דגימות של 2,221 חולים, באמצעות 
כל הבדיקות הגנומיות הקיימות בשוק, 
והבדיקות של פאונדיישן נמצאו כיעילות 

באופן משמעותי יותר מהמתחרות. 
החסרונות  אחד  און,  ד"ר  לדברי 
המשמעותיים של הבדיקה הוא המחיר 
– כ־5,000 דולר, וניתנת רק לבעלי 
מקופות  בחלק  משלימים  ביטוחים 

החולים, אך אינה בסל הבריאות. 
התפיסה  מקובלת  סרטן  בתחלואת 
גבוהים  המחלה  של  הריפוי  שאחוזי 
מאותרת  המחלה  כאשר  משמעותית 
בשלבים המוקדמים, ועל כן המהפכה 
הבאה בתחום תהיה כשבביופסיה נוזלית 
אפשר יהיה לאבחן מראש סוגי סרטן 
מסוימים, עוד בטרם מופיעים סימפטומים 

קליניים של המחלה. 
במחקרים שהוצגו בכנס בשיקגו, הודגמה 
יעילותה של הביופסיה הנוזלית באיתור 
תאי סרטן בדם בקרב חולות סרטן שד 
גרורתי, וכן בתחום סרטן הערמונית – 
שם קשה מאוד לדגום ביופסיית רקמה. 
המחקר נערך על בקרב 1,911 חולי סרטן 
פרוסטטה גרורתית, והתברר שהבדיקה 
מצליחה לאתר מוטציות BRCA 1 או 
BRCA 2 בדומה לביופסיות רקמתיות. 
מחקרים מראים שחולי סרטן הערמונית 
שלהם מוטציות ב־BRCA )מתאימים 
לטיפול במעכבי PARP , טיפול מבטיח 
שכבר אושר בתחום סרטן השחלה והוגדר 
כטיפול פורץ דרך לסרטן הערמונית(. 
הבדיקה  יכולה גם לדעת אם יש עודף 
 TMB מוטציות בגידול שמכונה גם
 .-Tumor Mutational Burden
תרופות אימונותרפיות "מורידות את 
הברקסים" ממערכת החיסון ואז מערכת 
החיסון מזהה את הגידול ותוקפת אותו. 
ככל שיש יותר חלבונים שלא מזוהים 
האימונותרפיות  התרופות  בגידול, 
כלומר,  יותר.  טובה  בצורה  יפעלו 
תוצאות הבדיקה יכולה להגיד לחולה 
– אם תרופה עשויה להיות אפקטיבית 

עבורו במיוחד בגידולים מסוג 
מלנומה, סרטן ריאה, סרטן מעי 

וסרטן שלפוחית השתן.   �

אחת התוצאות של התקדמות המחקר 
הטכנולוגי, ושיפור תוצאות הבדיקות הגנומיות, 

היא ביכולת לומר לחולה איזו תרופה עשויה 
להיות אפקטיבית במיוחד עבורו
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התחזיות המוקדמות העניקו למיכאל נגרין לא יותר 
משנה לחיות. האמת, לא הייתה סיבה לחשוב אחרת, 
כשהסרטן שלח גרורות משלפוחית השתן שלו. אבל 

בזכות הבדיקה הגנומית, הוא קיבל טיפול מדויק - 
שבכלל מיועד לחולות בסרטן השד - וזכה מחדש 

בחייו. בשלב הבא, אולי אפשר יהיה כבר לגלות סוגי 
סרטן מסוימים מראש, ולהכות בהם לפני שיתפרצו
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רותם אליזרע
על פי האבחנות המוקדמות של 
הרופאים, מיכאל נגרין כבר לא 
היה אמור להיות איתנו. שישה 
חודשים עד שנה נתנו לו הרופאים, בשל 
סרטן אלים בשלפוחית השתן, ששלח 
גרורות סביב. "אבל לא הייתי מוכן 
למות", הוא אומר, "והנה אני כאן, שלוש 
שנים אחרי, כמעט נקי מסרטן, עובד, חי 
את השגרה – בדיוק כפי שעשיתי גם 

במהלך ההתמודדות עם המחלה". 
נגרין, בן 67, נשוי ואב לילדים שעלה 
גילה לפני שלוש שנים  מיוון,  לארץ 
דם בשתן. הוא פנה לרופא, ששלח אותו 
לסדרת בדיקות בבית החולים, ושם כבר 
קיבל את האבחנה: סרטן בשלפוחית השתן. 
לאחר התייעצות עם רופאים ואורולוג, 
הוחלט לנתח אותו ולהסיר את שלפוחית 
השתן, אבל במהלך הניתוח החליט הרופא 
לא לעשות דבר משום שגילה שהסרטן 
שלח גרורות סביב – מה שלא התגלה 

בשלב מוקדם יותר. 
המליצה  הקשה  האבחנה  לאחר 
כימותרפי.  טיפול  על  האונקולוגית 
"התחלתי טיפול רגיל, חמישה ימים 
בשבוע, לסירוגין – שבוע כן שבוע לא", 
הוא אומר. "18-19 שעות ביממה הייתי 
מחובר לצינורות שהזרימו את החומר 

הזה לוורידים שלי". 
אחדים,  חודשים  נמשך  הטיפול 
כשהפרוגנוזה לא משתנה והרופאים 
פסימיים, ואז המליצה לו האונקולוגית, 
ד"ר אביבית פאר, על ביצוע בדיקה 
גנומית מקיפה בשם פאונדיישן וואן. 

"הבנתי שהבדיקה יכולה לאתר מוטציה 
ספציפית ויכולה לתת לי טיפול שגם 
הוא ממוקד, בשונה מכימותרפיה", הוא 
אומר. "לכן החלטתי יחד עם הרופאה 
שלי לבצע את הבדיקה למרות העלות 

הגבוהה שלה".
לאחר קבלת תוצאות הבדיקה התברר 
למיכאל – לתדהמתו ולתדהמת הרופאים 
– שהגורם לסרטן שלו היא מוטציה 
שאופיינית דווקא לנשים שחולות סרטן 
שד. "מה שמיוחד בסיפור שלי זה שאני 
הראשון בארץ שיש לו סרטן בשלפוחית 
שתן, אבל מקבל טיפול שנשים בכל 
העולם מקבלות כדי לטפל בסרטן השד", 

הוא צוחק. 
בזכות הבדיקה, הוא התחיל לקבל טיפול 
ביולוגי ממוקד, ומצבו השתפר פלאים. 
התחזיות של הרופאים נגנזו, והוא שב 
לחייו. "אני לא יודע לומר אם הבדיקה 
הזו מצילת חיים", הוא אומר, "אבל היא 
יכולה לעזור לחולים רבים, ולכן לדעתי 
התרופות  לסל  אותה  להכניס  צריך 
החולים.  קופות  דרך  אותה  ולקבל 
אנשים צריכים להבין שכימותרפיה 
נחשבת לשיטת טיפול, אבל היא יכולה 
להרוג. אם יש בדיקות שיכולות להעניק 
אפשרות לטיפול ממוקד עבור חולי 
סרטן, הן צריכות להיות זמינה לכולם. 
מגיע קרדיט לאונקולוגית שטיפלה בי 

והכווינה אותי במהלך ההתמודדות".

המהפכה המולקולרית
אם בעבר הסתכלו על הסרטן על פי מקום 
הגידול, וכולם קיבלו את אותו הטיפול, 

גלוי וידוע כיום שישנם הבדלים מהותיים 
בין הגידולים – אפילו אם הם ממוקמים 
באותו מקום בגוף, אצל אנשים שונים. 
כך למשל סרטן ריאה, שנחשב לנפוץ 
לשתי  בעבר  חולק  במיוחד,  וקטלני 
קבוצות בלבד: סרטן ריאה של התאים 
הגדולים, וסרטן ריאה של תאים לא 
גדולים. כיום, תחת ניתן למצוא מספר רב 
של תתי מחלות הנבדלות זו מזו באפיון 
הגנטי של הגידול. לחלק מהמוטציות 
הגנטיות השכיחות יש כיום טיפולים 
מותאמים אישית, שתופעות הלוואי שלהן 
פחותות ויעילותן גבוהה באופן משמעותי.
המולקולרי  באבחון  המהפכה  בחזית 
עומדת חברת התרופות הביוטכנולוגית 
רוש, שהייתה לפני 20 שנה ממובילות 
המטרה  מכווני  הטיפולים  מהפכת 
בסרטן, ולפני כשנתיים רכשה את חברת 
פאונדיישן מדיסין במטרה להוביל שינוי 
נוסף במאבק במחלה באמצעות מידע 

מולקולרי.
מדובר בפלטפורמה שמאגדת סביבה 
חברות רבות, שמשתמשות במידע הנצבר 
מנת לפתח תרופות  על  באמצעותה 
חדשות, להתאים אותן באופן מדויק 
למטופלים, לשלב תרופות שמאפשרות 
טיפול יעיל ואפקטיבי ובעיקר – לייצר 

טיפול יעיל ומדויק. 
את  הרחיבה  הגנום  מיפוי  מהפכת 
אפשרויות הטיפול עבור חולים רבים. 
האבחון המתקדם יכול לאתר שינויים 
גנטיים ברקמת הגידול, אשר גורמים 
לעמידות לטיפול מסוים, ובכך לבחור 

טיפול מותאם אישית לחולה. 
התרופות  חברות  חוקרות  כיום 

והביוטכנולוגיה כ־700 סוגי מולקולות 
שקשורות לסרטן, ומאפשרות לרופאים 
שלוקחים פיסה מהביופסיה לשלוח אותה 

לבדיקת די־אן־איי במעבדות. 
מטופל שעובר את הבדיקה הייחודית 
מקבל דו"ח מפורט ופרטני, שכולל את 
הגנטיים שנמצאו  רשימת השינויים 
הטיפולים  כל  של  ורשימה  בגידול 
והמחקרים שיכולים להתאים לו, על 

פי הממצאים שהתגלו בבדיקה.
כך בדיוק קיבל מיכאל נגרין את הטיפול 
המדויק שלרוב ניתן בכלל לחולות סרטן 
השד, משום שהתברר שאותו הגן שאחראי 
למוטציה קיים אצלו, וגרם לו לסרטן 

בשלפוחית השתן. 
במשימה  תמיד  מדובר  לא  זאת,  עם 
פשוטה. חולה גרורתי, למשל, עלול 
בדיקה  במצב שאינו מאפשר  להיות 
פולשנית, או שקשה להגיע למיקום 
הגידול בשביל לדגום אותו. נוסף על 
קיימת  אינה  המוטציה  לעיתים  כך, 
בדגימה שנלקחה, אלא בחלקים אחרים 

של הגידול. 

לדלג על הביופסיה 
כאן נכנסת לתמונה התפתחות נוספת: 
ביופסיה נוזלית – בדיקת דם פשוטה 
שיכולה לאתר תאים סרטניים. התברר 
שבמחלה גרורתית משתחררים לדם 
הגידול,  דנ"א שנשרו מתאי  מקטעי 
ועל כן ניתן לאתר את הנוכחות של 
מוטציות שונות בבדיקת דם. בדיקה 
זו אינה מייתרת בהכרח את הביופסיה 
הרקמתית, משום שלעתים גידולים לא 

הייתי מוכן
לא
  למות

מיכאל נגרין 
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פרופ' אירית בן־אהרון
מנהלת אונקולוגיה של מערכת 

העיכול, מרכז דוידוף, בית 
החולים בילינסון

כל האפשרויות 
נפתחות

בדיקות גנומיות הן אלה הנותנות 
לנו את פרופיל המוטציות של 
הגידול, באפן שמאפשר לנו לראות 
קיים  מוטציה שעבורה  יש  אם 
טיפול שיכול לעבוד באופן שהוכח 
ביולוגית. מחקרים קליניים כיום 
מגלים שלא בהכרח סוג הגידול 
הוא החשוב, אלא סוג המוטציה. 

בבדיקה  רואה  אני  למעשה, 
הגנומית כלי שמאפשר לנו לפתוח 
אופציות טיפוליות נוספות בפני 
החולה, בעיקר הכנסה למחקר 
קליני בזכות הבדיקה או המלצה 
להתוויה  שקיימת  תרופה  על 
לו  אך עשויה להתאים  אחרת, 

עם כל ההסתייגויות. 
מחקר  אמורים?  דברים  במה 
יכול, למשל, לבדוק האם תרופה 
שעובדת במסלול ביולוגי עבור 
גידול מסוים, תתאים גם לגידול 
שונה לגמרי, שהמוטציה הגנטית 
בו דומה. משום שאין לנו כל דרך 
לדעת אם יש לחולה את המוטציה, 
עלינו לבצע את הבדיקה הגנומית. 
את הבדיקות הגנומיות אין צורך 
לבצע במחלות מקומיות, משום 
שלאלה קיימים טיפולים שכבר 
הוכיחו את יעילותן. סוגי הגידולים 
שבהם נזדקק לעתים למיפוי גנומי, 
הם בשלב מחלה גרורתי. במצבים 
כאלה יש מקום לבצע את הבדיקות 
בנקודות החלטה מתקדמות, שבהן 
צריכים   – הרופאים   – אנחנו 
להיות יצירתיים בנוגע להמשך 
הטיפול, בידיעה שהיעילות של 
קווי הטיפול המתקדמים הולכת 
ופוחתת. אותם הדברים אמורים 
לגבי סוגי גידול נדירים יותר, 
שבהם התועלת של קווי הטיפול 

המקובלים פחותה.
 NCIכיום מתנהל מחקר של ה־
לחקר  הלאומי  המחקר  מכון   –
הסרטן בארה"ב – שבודק האם 
השימוש בטיפול הזה משנה את 
השרידות. כלומר, האם הטיפולים 
אכן מיתרגמים לשיפור בתוחלת 

החיים של המטופל. 

משירים מספיק דנ"א לדם ולא נראית 
נוכחות של מוטציה, לכן נהוג להסתכל 
על שתי הבדיקות כמשלימות זו את זה 
אך העדיפות לרב היא להקדים ולבדוק 

רקמה גידולית.
אם האונקולוג חושד שישנה נוכחות של 
מוטציה, והתשובה בבדיקת הדם שלילית 
– הוא יבקש לערוך גם בדיקה רקמתית, 
ולהפך. ההתעקשות על אבחון מדויק 
חשובה במיוחד, משום שזהו היא המפתח 

להתאמת הטיפול. 
בכנס איגוד האונקולוגים האמריקאי, 
שהתקיים בתחילת החודש בשיקגו, הוצגו 
נתונים חדשים על יעילות הביופסיה 
הנוזלית של חברת פאונדיישן, הקרויה 
"פאונדיישן אקט", לאתר שינויים גנטיים 
במגוון גידולים. בין השאר סרטן ריאה, 
שד, גניקולוגי, מעי גס , לבלב וערמונית. 
במחקר נכללו 1,552 חולי סרטן מסוג 
תאים לא קטנים, חלקם בעלי מוטציה 
המתאימה לטיפול במעכב ALK וחלקם 
ל  פו לטי מה  המתאי ה  טצי במו
במעכבי EGFR. הבדיקה הצליחה לאתר 
אצל 2 קבוצות החולים הללו מנגנוני 
עמידות שאותרו בפלסמת הדם שלהם. 
ממצאים אלה מספקים הוכחות נוספות 
לאתר  החדשה  הבדיקה  ליכולת של 
שינויים בגידול, שמאפשרים להבין את 
השינוי שחל בגידול ולהציע לחולים 

פתרונות חדשים מותאמים אישית.

"הביופסיה הנוזלית היא מבחינתנו דבר 
נפלא, כי אנחנו יכולים להגיע לגידולים 
שאליהם אי אפשר להגיע עם מחט – כמו 
בריאות", אומר ד"ר אמיר און, מנהל מכון 
הריאה בבית החולים שיבא בתל השומר. 
"זה גם מאפשר לנו לנטר חולה, ותוך כדי 
טיפול לראות את השינוי בתבנית הגנטית 
של הגידול כתוצאה מהתרופה. כך ניתן 
למדוד בזמן אמת את יעילות הטיפול". 
לדבריו, ישנן חברות רבות שעורכות 
)בין השאר טבע  את הבדיקות הללו 
 cancerאו focos oncomine עם 
select 125(, ברמות שונות של הצלחה 
– שתלויה בין השאר גם בגודל המאגר 
הגנטי, כלומר: במספר הנבדקים עד כה, 

ובמספר הגנים הנחקרים. 
לרוב, מעדיפים הרופאים לקחת רקמה 
מהגידול עצמו, משום שהתוצאות הן 
מקיפות  יותר. ברקמת גידול בודקים 315 
גנים, לעומת ביופסיה נוזלית שמאפשרת 

בדיקה ל־62 גנים. 
בשנת 2013 פורסם מחקר שנעשה על 
דגימות של 2,221 חולים, באמצעות 
כל הבדיקות הגנומיות הקיימות בשוק, 
והבדיקות של פאונדיישן נמצאו כיעילות 

באופן משמעותי יותר מהמתחרות. 
החסרונות  אחד  און,  ד"ר  לדברי 
המשמעותיים של הבדיקה הוא המחיר 
– כ־5,000 דולר, וניתנת רק לבעלי 
מקופות  בחלק  משלימים  ביטוחים 

החולים, אך אינה בסל הבריאות. 
התפיסה  מקובלת  סרטן  בתחלואת 
גבוהים  המחלה  של  הריפוי  שאחוזי 
מאותרת  המחלה  כאשר  משמעותית 
בשלבים המוקדמים, ועל כן המהפכה 
הבאה בתחום תהיה כשבביופסיה נוזלית 
אפשר יהיה לאבחן מראש סוגי סרטן 
מסוימים, עוד בטרם מופיעים סימפטומים 

קליניים של המחלה. 
במחקרים שהוצגו בכנס בשיקגו, הודגמה 
יעילותה של הביופסיה הנוזלית באיתור 
תאי סרטן בדם בקרב חולות סרטן שד 
גרורתי, וכן בתחום סרטן הערמונית – 
שם קשה מאוד לדגום ביופסיית רקמה. 
המחקר נערך על בקרב 1,911 חולי סרטן 
פרוסטטה גרורתית, והתברר שהבדיקה 
מצליחה לאתר מוטציות BRCA 1 או 
BRCA 2 בדומה לביופסיות רקמתיות. 
מחקרים מראים שחולי סרטן הערמונית 
שלהם מוטציות ב־BRCA )מתאימים 
לטיפול במעכבי PARP , טיפול מבטיח 
שכבר אושר בתחום סרטן השחלה והוגדר 
כטיפול פורץ דרך לסרטן הערמונית(. 
הבדיקה  יכולה גם לדעת אם יש עודף 
 TMB מוטציות בגידול שמכונה גם
 .-Tumor Mutational Burden
תרופות אימונותרפיות "מורידות את 
הברקסים" ממערכת החיסון ואז מערכת 
החיסון מזהה את הגידול ותוקפת אותו. 
ככל שיש יותר חלבונים שלא מזוהים 
האימונותרפיות  התרופות  בגידול, 
כלומר,  יותר.  טובה  בצורה  יפעלו 
תוצאות הבדיקה יכולה להגיד לחולה 
– אם תרופה עשויה להיות אפקטיבית 

עבורו במיוחד בגידולים מסוג 
מלנומה, סרטן ריאה, סרטן מעי 

וסרטן שלפוחית השתן.   �

אחת התוצאות של התקדמות המחקר 
הטכנולוגי, ושיפור תוצאות הבדיקות הגנומיות, 

היא ביכולת לומר לחולה איזו תרופה עשויה 
להיות אפקטיבית במיוחד עבורו
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התחזיות המוקדמות העניקו למיכאל נגרין לא יותר 
משנה לחיות. האמת, לא הייתה סיבה לחשוב אחרת, 
כשהסרטן שלח גרורות משלפוחית השתן שלו. אבל 

בזכות הבדיקה הגנומית, הוא קיבל טיפול מדויק - 
שבכלל מיועד לחולות בסרטן השד - וזכה מחדש 

בחייו. בשלב הבא, אולי אפשר יהיה כבר לגלות סוגי 
סרטן מסוימים מראש, ולהכות בהם לפני שיתפרצו
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רותם אליזרע
על פי האבחנות המוקדמות של 
הרופאים, מיכאל נגרין כבר לא 
היה אמור להיות איתנו. שישה 
חודשים עד שנה נתנו לו הרופאים, בשל 
סרטן אלים בשלפוחית השתן, ששלח 
גרורות סביב. "אבל לא הייתי מוכן 
למות", הוא אומר, "והנה אני כאן, שלוש 
שנים אחרי, כמעט נקי מסרטן, עובד, חי 
את השגרה – בדיוק כפי שעשיתי גם 

במהלך ההתמודדות עם המחלה". 
נגרין, בן 67, נשוי ואב לילדים שעלה 
גילה לפני שלוש שנים  מיוון,  לארץ 
דם בשתן. הוא פנה לרופא, ששלח אותו 
לסדרת בדיקות בבית החולים, ושם כבר 
קיבל את האבחנה: סרטן בשלפוחית השתן. 
לאחר התייעצות עם רופאים ואורולוג, 
הוחלט לנתח אותו ולהסיר את שלפוחית 
השתן, אבל במהלך הניתוח החליט הרופא 
לא לעשות דבר משום שגילה שהסרטן 
שלח גרורות סביב – מה שלא התגלה 

בשלב מוקדם יותר. 
המליצה  הקשה  האבחנה  לאחר 
כימותרפי.  טיפול  על  האונקולוגית 
"התחלתי טיפול רגיל, חמישה ימים 
בשבוע, לסירוגין – שבוע כן שבוע לא", 
הוא אומר. "18-19 שעות ביממה הייתי 
מחובר לצינורות שהזרימו את החומר 

הזה לוורידים שלי". 
אחדים,  חודשים  נמשך  הטיפול 
כשהפרוגנוזה לא משתנה והרופאים 
פסימיים, ואז המליצה לו האונקולוגית, 
ד"ר אביבית פאר, על ביצוע בדיקה 
גנומית מקיפה בשם פאונדיישן וואן. 

"הבנתי שהבדיקה יכולה לאתר מוטציה 
ספציפית ויכולה לתת לי טיפול שגם 
הוא ממוקד, בשונה מכימותרפיה", הוא 
אומר. "לכן החלטתי יחד עם הרופאה 
שלי לבצע את הבדיקה למרות העלות 

הגבוהה שלה".
לאחר קבלת תוצאות הבדיקה התברר 
למיכאל – לתדהמתו ולתדהמת הרופאים 
– שהגורם לסרטן שלו היא מוטציה 
שאופיינית דווקא לנשים שחולות סרטן 
שד. "מה שמיוחד בסיפור שלי זה שאני 
הראשון בארץ שיש לו סרטן בשלפוחית 
שתן, אבל מקבל טיפול שנשים בכל 
העולם מקבלות כדי לטפל בסרטן השד", 

הוא צוחק. 
בזכות הבדיקה, הוא התחיל לקבל טיפול 
ביולוגי ממוקד, ומצבו השתפר פלאים. 
התחזיות של הרופאים נגנזו, והוא שב 
לחייו. "אני לא יודע לומר אם הבדיקה 
הזו מצילת חיים", הוא אומר, "אבל היא 
יכולה לעזור לחולים רבים, ולכן לדעתי 
התרופות  לסל  אותה  להכניס  צריך 
החולים.  קופות  דרך  אותה  ולקבל 
אנשים צריכים להבין שכימותרפיה 
נחשבת לשיטת טיפול, אבל היא יכולה 
להרוג. אם יש בדיקות שיכולות להעניק 
אפשרות לטיפול ממוקד עבור חולי 
סרטן, הן צריכות להיות זמינה לכולם. 
מגיע קרדיט לאונקולוגית שטיפלה בי 

והכווינה אותי במהלך ההתמודדות".

המהפכה המולקולרית
אם בעבר הסתכלו על הסרטן על פי מקום 
הגידול, וכולם קיבלו את אותו הטיפול, 

גלוי וידוע כיום שישנם הבדלים מהותיים 
בין הגידולים – אפילו אם הם ממוקמים 
באותו מקום בגוף, אצל אנשים שונים. 
כך למשל סרטן ריאה, שנחשב לנפוץ 
לשתי  בעבר  חולק  במיוחד,  וקטלני 
קבוצות בלבד: סרטן ריאה של התאים 
הגדולים, וסרטן ריאה של תאים לא 
גדולים. כיום, תחת ניתן למצוא מספר רב 
של תתי מחלות הנבדלות זו מזו באפיון 
הגנטי של הגידול. לחלק מהמוטציות 
הגנטיות השכיחות יש כיום טיפולים 
מותאמים אישית, שתופעות הלוואי שלהן 
פחותות ויעילותן גבוהה באופן משמעותי.
המולקולרי  באבחון  המהפכה  בחזית 
עומדת חברת התרופות הביוטכנולוגית 
רוש, שהייתה לפני 20 שנה ממובילות 
המטרה  מכווני  הטיפולים  מהפכת 
בסרטן, ולפני כשנתיים רכשה את חברת 
פאונדיישן מדיסין במטרה להוביל שינוי 
נוסף במאבק במחלה באמצעות מידע 

מולקולרי.
מדובר בפלטפורמה שמאגדת סביבה 
חברות רבות, שמשתמשות במידע הנצבר 
מנת לפתח תרופות  על  באמצעותה 
חדשות, להתאים אותן באופן מדויק 
למטופלים, לשלב תרופות שמאפשרות 
טיפול יעיל ואפקטיבי ובעיקר – לייצר 

טיפול יעיל ומדויק. 
את  הרחיבה  הגנום  מיפוי  מהפכת 
אפשרויות הטיפול עבור חולים רבים. 
האבחון המתקדם יכול לאתר שינויים 
גנטיים ברקמת הגידול, אשר גורמים 
לעמידות לטיפול מסוים, ובכך לבחור 

טיפול מותאם אישית לחולה. 
התרופות  חברות  חוקרות  כיום 

והביוטכנולוגיה כ־700 סוגי מולקולות 
שקשורות לסרטן, ומאפשרות לרופאים 
שלוקחים פיסה מהביופסיה לשלוח אותה 

לבדיקת די־אן־איי במעבדות. 
מטופל שעובר את הבדיקה הייחודית 
מקבל דו"ח מפורט ופרטני, שכולל את 
הגנטיים שנמצאו  רשימת השינויים 
הטיפולים  כל  של  ורשימה  בגידול 
והמחקרים שיכולים להתאים לו, על 

פי הממצאים שהתגלו בבדיקה.
כך בדיוק קיבל מיכאל נגרין את הטיפול 
המדויק שלרוב ניתן בכלל לחולות סרטן 
השד, משום שהתברר שאותו הגן שאחראי 
למוטציה קיים אצלו, וגרם לו לסרטן 

בשלפוחית השתן. 
במשימה  תמיד  מדובר  לא  זאת,  עם 
פשוטה. חולה גרורתי, למשל, עלול 
בדיקה  במצב שאינו מאפשר  להיות 
פולשנית, או שקשה להגיע למיקום 
הגידול בשביל לדגום אותו. נוסף על 
קיימת  אינה  המוטציה  לעיתים  כך, 
בדגימה שנלקחה, אלא בחלקים אחרים 

של הגידול. 

לדלג על הביופסיה 
כאן נכנסת לתמונה התפתחות נוספת: 
ביופסיה נוזלית – בדיקת דם פשוטה 
שיכולה לאתר תאים סרטניים. התברר 
שבמחלה גרורתית משתחררים לדם 
הגידול,  דנ"א שנשרו מתאי  מקטעי 
ועל כן ניתן לאתר את הנוכחות של 
מוטציות שונות בבדיקת דם. בדיקה 
זו אינה מייתרת בהכרח את הביופסיה 
הרקמתית, משום שלעתים גידולים לא 

הייתי מוכן
לא
  למות

מיכאל נגרין 
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פרופ' ניר פלד 
מנהל היחידה לגידולי בית חזה 

והמרכז לרפואה מותאמת 
אישית, מרכז דוידוף לסרטן, 

בי"ח בילינסון

שש בבוקר, טיול עם הכלבים. 
לבית  בדרך  בפקקים  נסיעה 
החולים, להתמודדות יומיומית עם 
סרטן הריאה. מחלה קשה, כמעט 

תמיד דחופה. 
ג.ס. היא הראשונה. בת 24, חזרה 
מחודש בתאילנד היישר ללימודי 
הכימיה. שנה שנייה. לא מעשנת, 
נדירה.  ונאיביות  תמידי  חיוך 
סרטן  עם  אובחנה  שנה  לפני 
הריאה, ומעורבות מוחית קשה. 
היום עמוסת חוויות מתאילנד, 
בעוד  רק  יהיה  הבא  והביקור 
שלושה חודשים. בשורה חשובה 

לחולת סרטן הריאה.
י.ג. בת 42. גם היא מעולם לא 
עישנה. זקוקה לחמצן, על כיסא 
גלגלים. תחילה היינו אופטימיים 
לתגובה טובה לטיפולים, אך זו 
איחרה לבוא. היא כבר השלימה. 
הבעל מבולבל וחסר אונים; האח, 
מנסה  בשנתיים,  ממנה  הצעיר 
לאסוף את השברים. הילדה שלה 
עוד בגן, ברור לי שהיא לא תשרוד 
יותר ממספר חודשים. קשה ועצוב.
קשה  מחלה  היא  ריאה  סרטן 
אופק, תקווה  ריכוז,  ומורכבת. 
ואמפטיה הם תנאי נדרש. האור 
שבקצה המנהרה מחזיק את כולנו 
ביחד, ובעיקר עם הרבה הקשבה 
לחוסר  לפחד,  הקשבה  לדרך, 
הביטחון, לשינוי הזהות ולעיתים 

גם לאותות ההשלמה.
הריאה  בסרטן  הטיפול  אופק 
עבר תהפוכות דרמטיות בשנים 
האחרונות. שפע יחסי של טיפולים 
ביולוגיים ואימונותרפיים, והיכולת 
להתאים אישית את הטיפול לפי 
המוטציה הגנטית הספציפית של 
הגידול, שיפרו לא רק את השרידות 
במחלה, אלא גם את איכות החיים 

והיכולת לחיות עם המחלה. 
נתינה. הרצון לשנות ולהפוך כל 
מפגש לחוויה אחרת ומועילה, הם 

הכח המניע אותי כרופא. 

כוחה של 
נתינה

נלחמים 
במוטציות

בקרב 67% מהחולים עם גרורות מוחיות 
וחדירה של  שנבדקו, נצפתה תגובה 
אלונבריג למוח. משך התרופה שבו 
המחלה פסקה מלהתקדם עמד באחת 
מזרועות המחקר על קרוב ל־13 חודשים. 
במחקר נוסף על חולים אלה שנחשף 
בכנס, הוצגו גם ממצאים של "טגריסו" 
)אוסימרטיניב(, תרופה המטפלת בחולי 
סרטן ריאה מסוג EGFR אשר בגידול 
שלהם התפתחה מוטציה נוספת הגורמת 
לעמידות בטיפול הראשוני שקיבלו. גם 
תרופה זו הצליחה לחדור את המחסור, 
הגיבו  אותה  שקיבלו  מאלה  ו־70% 

לטיפול. 
עוד מחקר שנוגע לחולי סרטן ריאה מסוג 
ALK והוצג באסקו, ביצע השוואה ישירה 

בין 2 תרופות בתחום הניתנות לחולים. 
מחקר פאזה 3 השוואתי, לימד על יתרון 
של התרופה אלסנסה בהפחתת הסיכון 
להתקדמות המחלה או למוות, בהשוואה 
לטיפול בתרופה "קריזוטיניב", הנחשבת 

לטיפול המקובל בקו ראשון. 
ב־31  נבדקים   303 המחקר – שכלל 
מדינות – ראה אור במקביל גם בכתב 
העת המדעי היוקרתי ניו אינגלנד ז'ורנל 
אוף מדיסין. הטיפול הוכיח עצירה של 
התקדמות המחלה ב־15 חודשים יותר 
מאשר קריזוטיניב )25.7 חודשים לעומת 

 .)10.4
נוסף על כך, על אף ששתי התרופות 
הוכיחו יכולת לעבור את מחסום "הדם־
מוח". "הממצאים מלמדים שאלקטיניב 
היא תרופה עם פרופיל בטיחותי טוב, 
כלומר יש לה משמעותית פחות תופעות 
לוואי, והיא גם יעילה מאוד בטיפול 
כשיש גרורות מוחיות", אומרת ד"ר 
גוטפריד. "אני מאמינה שלאחר הפרסום, 
תהפוך התרופה לסטנדרט בקו הטיפול 

הראשון". 

המחלה השקטה
סרטן הריאה הוא השכיח ביותר בקרב 
גברים בישראל, ושני בקרב נשים. 
שליש מהתמותה הסרטנית הכוללת 
ושיעורי  הריאה  לסרטן  משויכת 
התמותה מהמחלה מדי שנה גבוהים 
יותר מאשר סך שיעורי התמותה מסרטן 
שד, המעי הגס והערמונית גם יחד. 

ברחבי העולם, סרטן הריאות מהווה 
כ־13% מכל סוגי הסרטן. 

ראשית, מדובר במחלה שקשה לאתר 
מדובר  באם  לבטח  מוקדם,  בשלב 
באוכלוסייה לא מעשנת. בריאות שלנו 
אין חיישני כאב, ועל כן המחלה בשלביה 
המוקדמים נטולת סימפטומים. שלא 
כפי שחושבים אנשים רבים, כאבים או 
תסמינים כמו שיעול או קוצר נשימה 
יופיעו לרוב רק במקרים שבהם המחלה 
מתקדמת או התפשטה מחוץ לריאות. 
לעיתים, מאובחנים חולים בשלבים 
מוקדמים לגמרי במקרה: בזכות בדיקות 
תקופתיות, או בדיקת סי־טי שהחולה 

עבר לצורך בירור רפואי אחר. 
נוסף על כך, אין כיום בדיקה רוטינית 
מוסכמת לגילוי מוקדם של המחלה, 
בשונה מסרטן שד או מעי גס. בעולם 
ונלמדת  רבים  מחקרים  נעשים 
בקרינה  סי־טי  שבדיקת  האפשרות 
עשויה  בסיכון  לאוכלוסיות  נמוכה 
לשמש כלי אבחון שכזה, אך גם כלי 
מעין זה לא יסייע לאבחון אלו שאינם 

מעשנים. 
טיפולים  הותאמו  האחרון  בעשור 
ספציפיים למספר מוטציות גנטיות, 
ובכך הם עוצרים את המחלה לתקופה 
ממושכת, ובחלק מהמקרים אף מקטינים 
את הגידולים משמעותית. ככל שיפותחו 
לגן  המותאמות  טיפול  אפשרויות 

ספציפי, כך ניתן יהיה להפוך 
את המחלה לכרונית במקרים 

רבים יותר. �

 בעשור 
האחרון 
הותאמו 
טיפולים 
ספציפיים למספר 

מוטציות גנטיות, ובכך 
הם עוצרים את המחלה 

לתקופה ממושכת, 
ובחלק מהמקרים אף 

מקטינים את הגידולים 
משמעותית
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בניגוד לתפיסה הרווחת, סרטן הריאה תוקף 
לעתים גם אנשים שמעולם לא עישנו. מכיוון 
שמדובר במחלה נפוצה כל כך, מתנהלים אין 

ספור מחקרים שמתמקדים בניסיון לזהות את 
השינויים הגנטיים שגורמים לה. התוצאה: לא 
מעט טיפולים חדשים שנותנים תקווה לחולים

רותם אליזרע

בעולם נטול סיגריות – רעל 
שנהנה מפופולאריות חסרת 
היגיון בקרב אזרחי הגלובוס – 
כנראה שסרטן הריאה לא היה נחלתם של 
רבים כל כך. יותר מ־1.1 מיליון מקרים 
של סרטן הריאות מאובחנים בעולם מדי 
שנה. בארצות הברית, 28% מכל מקרי 
מוות מסרטן בשנה )30% אצל גברים, 
26% בנשים( הם כתוצאה מסרטן הריאות. 
אבל בשונה ממה שמקובל לחשוב, סרטן 
הריאה אינו נחלתם של מעשנים בלבד. 
כיום כבר ידוע שישנם סוגי סרטן ריאה 
אשר מתרחשים בשל מוטציות גנטיות. 
אם בעבר, המחלה הוגדרה רק על פי 
האיבר בו התפרצה, כיום, הודות להבנת 
האפיון הגנטי של המחלה והאפשרויות 
המגוונות בתחום האבחון, ניתן לזהות 
ברקמת הגידול מאפיינים שונים. עובדה 
זו חילקה גם את גידולי הריאה לתתי 
סוגים המחייבים גישה טיפולית נפרדת. 
המעבר מכימותרפיה זהה לכל החולים 
שכוללת  אישית,  מותאמת  לרפואה 
תרופות ביולוגיות ואימונותרפיות, מהווה 
שינוי של ממש המתרחש במהירות ויצר 
מציאות חדשה שבה חלק ניכר מחולי 
סרטן הריאה מאריכים חיים ואף באיכות 

חיים טובה בהשוואה לעבר. 

נכנסים למסלול מואץ
ישנם שני סוגים עיקריים של סרטן ריאה 
ראשוני, המתנהגים ומגיבים לטיפול 
באופן שונה לחלוטין: סרטן ריאה של 
 Small Cell Lung( תאים קטנים 
Cancer(, וסרטן ריאה של תאים לא 
 Non-Small Cell Lung( קטנים

 .)Cancer
סרטן ריאות מסוג תאים קטנים מכונה 
כך משום שתאי הסרטן נראים קטנים 
מאוד מתחת למיקרוסקופ. לעתים הוא 
מכונה בשם סרטן תאי שיבולת שועל. 85 

אחוז מהחולים הם חולי סרטן ריאה מסוג 
תאים לא קטנים )NSCLC( וקטגוריה 
זו מחולקת לקבוצות חולים ספציפיות, 

בהתאם למאפיין הגנטי של הגידול. 
כשמדברים לא פעם על חולים שמחלתם 
אינה בהכרח תוצאה של עישון רב שנים, 
מדברים על שתי קבוצות חולים עיקריות 
- חולי EGFR המהווים 20%-15% מכלל 
חולי סרטן התאים הלא קטנים, וכן על 
חולים בעלי ALK חיובי )כ־5% מהחולים 
שבקבוצה הזו(. מוטציה בגן ALK או 
EGFR מייצרת חלבונים שמעודדים 
את צמיחת התאים הסרטניים, והטיפול 
התרופתי הוא ממשפחת מעכבי האנזים 

 .)TKI( 'טירוזין קינאז
גן ה־ALK מייצר חלבון אשר מעורב 
בהתפתחות של כלי דם חדשים, בגידול 
ושגשוג של תאים סרטניים. גילוי ה־
ALK והקשר שלו לסרטן נעשה לפני 
10 שנים בלבד, בשנת 2007, ומאז פותחו 
מספר תרופות הפועלות במנגנון ייחודי 

המתמקד בחלבון זה. 
מעכבי ה־ALK חוסמים את הקולטנים 
הללו ובכך פוגעים ביכולת התקדמות 
התאים הסרטניים מתוך מטרה לעכב 
את המחלה. "המוטציה ALK נמצאת 
בקרב 3-6 אחוזים מכלל החולים בסרטן 
ריאה מסוג תאים לא קטנים, שבדרך 
כלל אופייני לצעירים ולא מעשנים", 
אומרת ד"ר מיה גוטפריד מנהלת המכון 
האונקולוגי בבית חולים מאיר ומבכירות 
האונקולוגים בישראל. "בארץ הבדיקה 
בסל ובחינם לכל החולים עם מחלה 
מפושטת, שהסוג ההיסטולוגי של הגידול 
אינו קשקשי, כך שבודקים גם מעשנים, 
אם כי הסבירות שיימצא להם המוטציה 

הזו מאוד נמוכה". 
אצל חולים רבים מאלה, בשל שינויים 
ברקמת הגידול, מפתחת המחלה עמידות 
לטיפול. בשנת 2011 אושר 'קריזוטיניב' 
)שם מסחרי: קסלסקורי(, הטיפול הראשון 
יותר  ומאוחר   ,ALKה־ הממוקד לגן 
אושרה גם זיקדיה כטיפול קו שני לאחר 

התקדמות המחלה. 
ב־2015 אישר ה־FDA )מנהל התרופות 
התרופה  את  גם  האמריקאי(  והמזון 
 ALK כמעכב  )אלקטיניב(  אלסנסה 

לטיפול בחולים אלו. 
מגיעה  לחולים  חדשה  בשורה 
בדמות תרופה חדשה – "אלונבריג" 
התרופות  חברת  של   ,)brigatinib(
היפנית טקדה – שאושרה בסוף אפריל 
2017. רשות התרופות והמזון האמריקאי 
אישרה את התרופה לשימוש כקו שני, 
עם התקדמות המחלה לאחר טיפול קודם. 
התרופה ניטלת בכדור פעם אחת ביום, 
ואושרה במסלול מואץ על מנת להנגיש 
האפשרית,  במהירות  לחולים  אותה 
בהתבסס על  מחקר פאזה שניה )מחקר 
קטן יחסית( שכלל 222 חולים עם סרטן 
ריאות גרורתי מסוג תאים לא קטנים 
ובעלי מוטציה בגן ALK. במחקר עצמו, 
הטיפול  לאחר  התקדמו  החולים  כל 

בקריזוטיניב. 
בקרב החולים שנטלו את המינון הגבוה 
יותר של אלונבריג )90 מ"ג למשך שבוע 
נעצרה  המחלה  מ"ג(   180 כך  ואחר 

 53% או שהגידולים התכווצו בקרב 
מהחולים, כאשר משך התגובה הממוצע 
עמד על קרוב ל־14 חודשים. בימים 
אלה מתנהל מחקר נוסף גדול יותר 
בפאזה השלישית, גם לטיפול בתרופה 

גם בקו ראשון.
תופעות הלוואי של התרופה כוללות 
בחילה, שלשול, עייפות, שיעול, כאב 
אך  מקומיות,  ראיה  ודלקות  ראש 
הפרופיל הבטיחותי שלה נחשב לגבוה. 
"התוצאות של בריגטיניב )אלונבריג( 
בקו שני טובות מבחינת יעילות ופרופיל 
תופעות הלוואי", מוסיפה ד"ר גוטפריד, 
"אבל חשוב לציין שהתרופה הזו אינה 

רשומה בארץ".

לחדור למבצר המוח 
בכנס האסקו האחרון הוצגו ממצאים 
 ALK חיוביים גם בתחום הטיפול בחולי
שמחלתם התפשטה למוח – מצב הנחשב 
קשה לטיפול. הרלבנטיות של המחקר 
 ALK גדולה, משום שכ־70% מחולי ה

מפתחים בשלב מסוים גרורות במוח. 
הטיפול בגרורות מוחיות נחשב לאתגר 
מורכב. המבנה האנושי שלנו בנוי עם 
"מחסום דם־מוח", כחלק מהגנת המוח 
ממזהמים ונוגדנים. מחסום זה מונע גם 
מתרופות רבות להגיע אל האיבר העדין. 
מחקרים רבים מתנהלים על מנת להרחיב 
את אפשרויות הטיפול בחולים עם גרורות 
מוחיות, ולהימנע ככל הניתן מהקרנות 

העלולות להותיר נזק ברקמת המוח. 
על פי המחקר שהוצג בתחילת החודש, 

נלחמים 
במוטציות

בקרב 67% מהחולים עם גרורות מוחיות 
וחדירה של  שנבדקו, נצפתה תגובה 
אלונבריג למוח. משך התרופה שבו 
המחלה פסקה מלהתקדם עמד באחת 
מזרועות המחקר על קרוב ל־13 חודשים. 
במחקר נוסף על חולים אלה שנחשף 
בכנס, הוצגו גם ממצאים של "טגריסו" 
)אוסימרטיניב(, תרופה המטפלת בחולי 
סרטן ריאה מסוג EGFR אשר בגידול 
שלהם התפתחה מוטציה נוספת הגורמת 
לעמידות בטיפול הראשוני שקיבלו. גם 
תרופה זו הצליחה לחדור את המחסור, 
הגיבו  אותה  שקיבלו  מאלה  ו־70% 

לטיפול. 
עוד מחקר שנוגע לחולי סרטן ריאה מסוג 
ALK והוצג באסקו, ביצע השוואה ישירה 

בין 2 תרופות בתחום הניתנות לחולים. 
מחקר פאזה 3 השוואתי, לימד על יתרון 
של התרופה אלסנסה בהפחתת הסיכון 
להתקדמות המחלה או למוות, בהשוואה 
לטיפול בתרופה "קריזוטיניב", הנחשבת 

לטיפול המקובל בקו ראשון. 
ב־31  נבדקים   303 המחקר – שכלל 
מדינות – ראה אור במקביל גם בכתב 
העת המדעי היוקרתי ניו אינגלנד ז'ורנל 
אוף מדיסין. הטיפול הוכיח עצירה של 
התקדמות המחלה ב־15 חודשים יותר 
מאשר קריזוטיניב )25.7 חודשים לעומת 

 .)10.4
נוסף על כך, על אף ששתי התרופות 
הוכיחו יכולת לעבור את מחסום "הדם־
מוח". "הממצאים מלמדים שאלקטיניב 
היא תרופה עם פרופיל בטיחותי טוב, 
כלומר יש לה משמעותית פחות תופעות 
לוואי, והיא גם יעילה מאוד בטיפול 
כשיש גרורות מוחיות", אומרת ד"ר 
גוטפריד. "אני מאמינה שלאחר הפרסום, 
תהפוך התרופה לסטנדרט בקו הטיפול 

הראשון". 

המחלה השקטה
סרטן הריאה הוא השכיח ביותר בקרב 
גברים בישראל, ושני בקרב נשים. 
שליש מהתמותה הסרטנית הכוללת 
ושיעורי  הריאה  לסרטן  משויכת 
התמותה מהמחלה מדי שנה גבוהים 
יותר מאשר סך שיעורי התמותה מסרטן 
שד, המעי הגס והערמונית גם יחד. 

ברחבי העולם, סרטן הריאות מהווה 
כ־13% מכל סוגי הסרטן. 

ראשית, מדובר במחלה שקשה לאתר 
מדובר  באם  לבטח  מוקדם,  בשלב 
באוכלוסייה לא מעשנת. בריאות שלנו 
אין חיישני כאב, ועל כן המחלה בשלביה 
המוקדמים נטולת סימפטומים. שלא 
כפי שחושבים אנשים רבים, כאבים או 
תסמינים כמו שיעול או קוצר נשימה 
יופיעו לרוב רק במקרים שבהם המחלה 
מתקדמת או התפשטה מחוץ לריאות. 
לעיתים, מאובחנים חולים בשלבים 
מוקדמים לגמרי במקרה: בזכות בדיקות 
תקופתיות, או בדיקת סי־טי שהחולה 

עבר לצורך בירור רפואי אחר. 
נוסף על כך, אין כיום בדיקה רוטינית 
מוסכמת לגילוי מוקדם של המחלה, 
בשונה מסרטן שד או מעי גס. בעולם 
ונלמדת  רבים  מחקרים  נעשים 
בקרינה  סי־טי  שבדיקת  האפשרות 
עשויה  בסיכון  לאוכלוסיות  נמוכה 
לשמש כלי אבחון שכזה, אך גם כלי 
מעין זה לא יסייע לאבחון אלו שאינם 

מעשנים. 
טיפולים  הותאמו  האחרון  בעשור 
ספציפיים למספר מוטציות גנטיות, 
ובכך הם עוצרים את המחלה לתקופה 
ממושכת, ובחלק מהמקרים אף מקטינים 
את הגידולים משמעותית. ככל שיפותחו 
לגן  המותאמות  טיפול  אפשרויות 

ספציפי, כך ניתן יהיה להפוך 
את המחלה לכרונית במקרים 

רבים יותר. �

 בעשור 
האחרון 
הותאמו 
טיפולים 
ספציפיים למספר 

מוטציות גנטיות, ובכך 
הם עוצרים את המחלה 

לתקופה ממושכת, 
ובחלק מהמקרים אף 

מקטינים את הגידולים 
משמעותית מיה גוטפריד צילום: רמי זלינגר
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פרופ' ניר פלד 
מנהל היחידה לגידולי בית חזה 

והמרכז לרפואה מותאמת 
אישית, מרכז דוידוף לסרטן, 

בי"ח בילינסון

שש בבוקר, טיול עם הכלבים. 
לבית  בדרך  בפקקים  נסיעה 
החולים, להתמודדות יומיומית עם 
סרטן הריאה. מחלה קשה, כמעט 

תמיד דחופה. 
ג.ס. היא הראשונה. בת 24, חזרה 
מחודש בתאילנד היישר ללימודי 
הכימיה. שנה שנייה. לא מעשנת, 
נדירה.  ונאיביות  תמידי  חיוך 
סרטן  עם  אובחנה  שנה  לפני 
הריאה, ומעורבות מוחית קשה. 
היום עמוסת חוויות מתאילנד, 
בעוד  רק  יהיה  הבא  והביקור 
שלושה חודשים. בשורה חשובה 

לחולת סרטן הריאה.
י.ג. בת 42. גם היא מעולם לא 
עישנה. זקוקה לחמצן, על כיסא 
גלגלים. תחילה היינו אופטימיים 
לתגובה טובה לטיפולים, אך זו 
איחרה לבוא. היא כבר השלימה. 
הבעל מבולבל וחסר אונים; האח, 
מנסה  בשנתיים,  ממנה  הצעיר 
לאסוף את השברים. הילדה שלה 
עוד בגן, ברור לי שהיא לא תשרוד 
יותר ממספר חודשים. קשה ועצוב.
קשה  מחלה  היא  ריאה  סרטן 
אופק, תקווה  ריכוז,  ומורכבת. 
ואמפטיה הם תנאי נדרש. האור 
שבקצה המנהרה מחזיק את כולנו 
ביחד, ובעיקר עם הרבה הקשבה 
לחוסר  לפחד,  הקשבה  לדרך, 
הביטחון, לשינוי הזהות ולעיתים 

גם לאותות ההשלמה.
הריאה  בסרטן  הטיפול  אופק 
עבר תהפוכות דרמטיות בשנים 
האחרונות. שפע יחסי של טיפולים 
ביולוגיים ואימונותרפיים, והיכולת 
להתאים אישית את הטיפול לפי 
המוטציה הגנטית הספציפית של 
הגידול, שיפרו לא רק את השרידות 
במחלה, אלא גם את איכות החיים 

והיכולת לחיות עם המחלה. 
נתינה. הרצון לשנות ולהפוך כל 
מפגש לחוויה אחרת ומועילה, הם 

הכח המניע אותי כרופא. 

כוחה של 
נתינה

נלחמים 
במוטציות

בקרב 67% מהחולים עם גרורות מוחיות 
וחדירה של  שנבדקו, נצפתה תגובה 
אלונבריג למוח. משך התרופה שבו 
המחלה פסקה מלהתקדם עמד באחת 
מזרועות המחקר על קרוב ל־13 חודשים. 
במחקר נוסף על חולים אלה שנחשף 
בכנס, הוצגו גם ממצאים של "טגריסו" 
)אוסימרטיניב(, תרופה המטפלת בחולי 
סרטן ריאה מסוג EGFR אשר בגידול 
שלהם התפתחה מוטציה נוספת הגורמת 
לעמידות בטיפול הראשוני שקיבלו. גם 
תרופה זו הצליחה לחדור את המחסור, 
הגיבו  אותה  שקיבלו  מאלה  ו־70% 

לטיפול. 
עוד מחקר שנוגע לחולי סרטן ריאה מסוג 
ALK והוצג באסקו, ביצע השוואה ישירה 

בין 2 תרופות בתחום הניתנות לחולים. 
מחקר פאזה 3 השוואתי, לימד על יתרון 
של התרופה אלסנסה בהפחתת הסיכון 
להתקדמות המחלה או למוות, בהשוואה 
לטיפול בתרופה "קריזוטיניב", הנחשבת 

לטיפול המקובל בקו ראשון. 
ב־31  נבדקים   303 המחקר – שכלל 
מדינות – ראה אור במקביל גם בכתב 
העת המדעי היוקרתי ניו אינגלנד ז'ורנל 
אוף מדיסין. הטיפול הוכיח עצירה של 
התקדמות המחלה ב־15 חודשים יותר 
מאשר קריזוטיניב )25.7 חודשים לעומת 

 .)10.4
נוסף על כך, על אף ששתי התרופות 
הוכיחו יכולת לעבור את מחסום "הדם־
מוח". "הממצאים מלמדים שאלקטיניב 
היא תרופה עם פרופיל בטיחותי טוב, 
כלומר יש לה משמעותית פחות תופעות 
לוואי, והיא גם יעילה מאוד בטיפול 
כשיש גרורות מוחיות", אומרת ד"ר 
גוטפריד. "אני מאמינה שלאחר הפרסום, 
תהפוך התרופה לסטנדרט בקו הטיפול 

הראשון". 

המחלה השקטה
סרטן הריאה הוא השכיח ביותר בקרב 
גברים בישראל, ושני בקרב נשים. 
שליש מהתמותה הסרטנית הכוללת 
ושיעורי  הריאה  לסרטן  משויכת 
התמותה מהמחלה מדי שנה גבוהים 
יותר מאשר סך שיעורי התמותה מסרטן 
שד, המעי הגס והערמונית גם יחד. 

ברחבי העולם, סרטן הריאות מהווה 
כ־13% מכל סוגי הסרטן. 

ראשית, מדובר במחלה שקשה לאתר 
מדובר  באם  לבטח  מוקדם,  בשלב 
באוכלוסייה לא מעשנת. בריאות שלנו 
אין חיישני כאב, ועל כן המחלה בשלביה 
המוקדמים נטולת סימפטומים. שלא 
כפי שחושבים אנשים רבים, כאבים או 
תסמינים כמו שיעול או קוצר נשימה 
יופיעו לרוב רק במקרים שבהם המחלה 
מתקדמת או התפשטה מחוץ לריאות. 
לעיתים, מאובחנים חולים בשלבים 
מוקדמים לגמרי במקרה: בזכות בדיקות 
תקופתיות, או בדיקת סי־טי שהחולה 

עבר לצורך בירור רפואי אחר. 
נוסף על כך, אין כיום בדיקה רוטינית 
מוסכמת לגילוי מוקדם של המחלה, 
בשונה מסרטן שד או מעי גס. בעולם 
ונלמדת  רבים  מחקרים  נעשים 
בקרינה  סי־טי  שבדיקת  האפשרות 
עשויה  בסיכון  לאוכלוסיות  נמוכה 
לשמש כלי אבחון שכזה, אך גם כלי 
מעין זה לא יסייע לאבחון אלו שאינם 

מעשנים. 
טיפולים  הותאמו  האחרון  בעשור 
ספציפיים למספר מוטציות גנטיות, 
ובכך הם עוצרים את המחלה לתקופה 
ממושכת, ובחלק מהמקרים אף מקטינים 
את הגידולים משמעותית. ככל שיפותחו 
לגן  המותאמות  טיפול  אפשרויות 

ספציפי, כך ניתן יהיה להפוך 
את המחלה לכרונית במקרים 

רבים יותר. �

 בעשור 
האחרון 
הותאמו 
טיפולים 
ספציפיים למספר 

מוטציות גנטיות, ובכך 
הם עוצרים את המחלה 

לתקופה ממושכת, 
ובחלק מהמקרים אף 

מקטינים את הגידולים 
משמעותית
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בניגוד לתפיסה הרווחת, סרטן הריאה תוקף 
לעתים גם אנשים שמעולם לא עישנו. מכיוון 
שמדובר במחלה נפוצה כל כך, מתנהלים אין 

ספור מחקרים שמתמקדים בניסיון לזהות את 
השינויים הגנטיים שגורמים לה. התוצאה: לא 
מעט טיפולים חדשים שנותנים תקווה לחולים

רותם אליזרע

בעולם נטול סיגריות – רעל 
שנהנה מפופולאריות חסרת 
היגיון בקרב אזרחי הגלובוס – 
כנראה שסרטן הריאה לא היה נחלתם של 
רבים כל כך. יותר מ־1.1 מיליון מקרים 
של סרטן הריאות מאובחנים בעולם מדי 
שנה. בארצות הברית, 28% מכל מקרי 
מוות מסרטן בשנה )30% אצל גברים, 
26% בנשים( הם כתוצאה מסרטן הריאות. 
אבל בשונה ממה שמקובל לחשוב, סרטן 
הריאה אינו נחלתם של מעשנים בלבד. 
כיום כבר ידוע שישנם סוגי סרטן ריאה 
אשר מתרחשים בשל מוטציות גנטיות. 
אם בעבר, המחלה הוגדרה רק על פי 
האיבר בו התפרצה, כיום, הודות להבנת 
האפיון הגנטי של המחלה והאפשרויות 
המגוונות בתחום האבחון, ניתן לזהות 
ברקמת הגידול מאפיינים שונים. עובדה 
זו חילקה גם את גידולי הריאה לתתי 
סוגים המחייבים גישה טיפולית נפרדת. 
המעבר מכימותרפיה זהה לכל החולים 
שכוללת  אישית,  מותאמת  לרפואה 
תרופות ביולוגיות ואימונותרפיות, מהווה 
שינוי של ממש המתרחש במהירות ויצר 
מציאות חדשה שבה חלק ניכר מחולי 
סרטן הריאה מאריכים חיים ואף באיכות 

חיים טובה בהשוואה לעבר. 

נכנסים למסלול מואץ
ישנם שני סוגים עיקריים של סרטן ריאה 
ראשוני, המתנהגים ומגיבים לטיפול 
באופן שונה לחלוטין: סרטן ריאה של 
 Small Cell Lung( תאים קטנים 
Cancer(, וסרטן ריאה של תאים לא 
 Non-Small Cell Lung( קטנים

 .)Cancer
סרטן ריאות מסוג תאים קטנים מכונה 
כך משום שתאי הסרטן נראים קטנים 
מאוד מתחת למיקרוסקופ. לעתים הוא 
מכונה בשם סרטן תאי שיבולת שועל. 85 

אחוז מהחולים הם חולי סרטן ריאה מסוג 
תאים לא קטנים )NSCLC( וקטגוריה 
זו מחולקת לקבוצות חולים ספציפיות, 

בהתאם למאפיין הגנטי של הגידול. 
כשמדברים לא פעם על חולים שמחלתם 
אינה בהכרח תוצאה של עישון רב שנים, 
מדברים על שתי קבוצות חולים עיקריות 
- חולי EGFR המהווים 20%-15% מכלל 
חולי סרטן התאים הלא קטנים, וכן על 
חולים בעלי ALK חיובי )כ־5% מהחולים 
שבקבוצה הזו(. מוטציה בגן ALK או 
EGFR מייצרת חלבונים שמעודדים 
את צמיחת התאים הסרטניים, והטיפול 
התרופתי הוא ממשפחת מעכבי האנזים 

 .)TKI( 'טירוזין קינאז
גן ה־ALK מייצר חלבון אשר מעורב 
בהתפתחות של כלי דם חדשים, בגידול 
ושגשוג של תאים סרטניים. גילוי ה־
ALK והקשר שלו לסרטן נעשה לפני 
10 שנים בלבד, בשנת 2007, ומאז פותחו 
מספר תרופות הפועלות במנגנון ייחודי 

המתמקד בחלבון זה. 
מעכבי ה־ALK חוסמים את הקולטנים 
הללו ובכך פוגעים ביכולת התקדמות 
התאים הסרטניים מתוך מטרה לעכב 
את המחלה. "המוטציה ALK נמצאת 
בקרב 3-6 אחוזים מכלל החולים בסרטן 
ריאה מסוג תאים לא קטנים, שבדרך 
כלל אופייני לצעירים ולא מעשנים", 
אומרת ד"ר מיה גוטפריד מנהלת המכון 
האונקולוגי בבית חולים מאיר ומבכירות 
האונקולוגים בישראל. "בארץ הבדיקה 
בסל ובחינם לכל החולים עם מחלה 
מפושטת, שהסוג ההיסטולוגי של הגידול 
אינו קשקשי, כך שבודקים גם מעשנים, 
אם כי הסבירות שיימצא להם המוטציה 

הזו מאוד נמוכה". 
אצל חולים רבים מאלה, בשל שינויים 
ברקמת הגידול, מפתחת המחלה עמידות 
לטיפול. בשנת 2011 אושר 'קריזוטיניב' 
)שם מסחרי: קסלסקורי(, הטיפול הראשון 
יותר  ומאוחר   ,ALKה־ הממוקד לגן 
אושרה גם זיקדיה כטיפול קו שני לאחר 

התקדמות המחלה. 
ב־2015 אישר ה־FDA )מנהל התרופות 
התרופה  את  גם  האמריקאי(  והמזון 
 ALK כמעכב  )אלקטיניב(  אלסנסה 

לטיפול בחולים אלו. 
מגיעה  לחולים  חדשה  בשורה 
בדמות תרופה חדשה – "אלונבריג" 
התרופות  חברת  של   ,)brigatinib(
היפנית טקדה – שאושרה בסוף אפריל 
2017. רשות התרופות והמזון האמריקאי 
אישרה את התרופה לשימוש כקו שני, 
עם התקדמות המחלה לאחר טיפול קודם. 
התרופה ניטלת בכדור פעם אחת ביום, 
ואושרה במסלול מואץ על מנת להנגיש 
האפשרית,  במהירות  לחולים  אותה 
בהתבסס על  מחקר פאזה שניה )מחקר 
קטן יחסית( שכלל 222 חולים עם סרטן 
ריאות גרורתי מסוג תאים לא קטנים 
ובעלי מוטציה בגן ALK. במחקר עצמו, 
הטיפול  לאחר  התקדמו  החולים  כל 

בקריזוטיניב. 
בקרב החולים שנטלו את המינון הגבוה 
יותר של אלונבריג )90 מ"ג למשך שבוע 
נעצרה  המחלה  מ"ג(   180 כך  ואחר 

 53% או שהגידולים התכווצו בקרב 
מהחולים, כאשר משך התגובה הממוצע 
עמד על קרוב ל־14 חודשים. בימים 
אלה מתנהל מחקר נוסף גדול יותר 
בפאזה השלישית, גם לטיפול בתרופה 

גם בקו ראשון.
תופעות הלוואי של התרופה כוללות 
בחילה, שלשול, עייפות, שיעול, כאב 
אך  מקומיות,  ראיה  ודלקות  ראש 
הפרופיל הבטיחותי שלה נחשב לגבוה. 
"התוצאות של בריגטיניב )אלונבריג( 
בקו שני טובות מבחינת יעילות ופרופיל 
תופעות הלוואי", מוסיפה ד"ר גוטפריד, 
"אבל חשוב לציין שהתרופה הזו אינה 

רשומה בארץ".

לחדור למבצר המוח 
בכנס האסקו האחרון הוצגו ממצאים 
 ALK חיוביים גם בתחום הטיפול בחולי
שמחלתם התפשטה למוח – מצב הנחשב 
קשה לטיפול. הרלבנטיות של המחקר 
 ALK גדולה, משום שכ־70% מחולי ה

מפתחים בשלב מסוים גרורות במוח. 
הטיפול בגרורות מוחיות נחשב לאתגר 
מורכב. המבנה האנושי שלנו בנוי עם 
"מחסום דם־מוח", כחלק מהגנת המוח 
ממזהמים ונוגדנים. מחסום זה מונע גם 
מתרופות רבות להגיע אל האיבר העדין. 
מחקרים רבים מתנהלים על מנת להרחיב 
את אפשרויות הטיפול בחולים עם גרורות 
מוחיות, ולהימנע ככל הניתן מהקרנות 

העלולות להותיר נזק ברקמת המוח. 
על פי המחקר שהוצג בתחילת החודש, 

נלחמים 
במוטציות

בקרב 67% מהחולים עם גרורות מוחיות 
וחדירה של  שנבדקו, נצפתה תגובה 
אלונבריג למוח. משך התרופה שבו 
המחלה פסקה מלהתקדם עמד באחת 
מזרועות המחקר על קרוב ל־13 חודשים. 
במחקר נוסף על חולים אלה שנחשף 
בכנס, הוצגו גם ממצאים של "טגריסו" 
)אוסימרטיניב(, תרופה המטפלת בחולי 
סרטן ריאה מסוג EGFR אשר בגידול 
שלהם התפתחה מוטציה נוספת הגורמת 
לעמידות בטיפול הראשוני שקיבלו. גם 
תרופה זו הצליחה לחדור את המחסור, 
הגיבו  אותה  שקיבלו  מאלה  ו־70% 

לטיפול. 
עוד מחקר שנוגע לחולי סרטן ריאה מסוג 
ALK והוצג באסקו, ביצע השוואה ישירה 

בין 2 תרופות בתחום הניתנות לחולים. 
מחקר פאזה 3 השוואתי, לימד על יתרון 
של התרופה אלסנסה בהפחתת הסיכון 
להתקדמות המחלה או למוות, בהשוואה 
לטיפול בתרופה "קריזוטיניב", הנחשבת 

לטיפול המקובל בקו ראשון. 
ב־31  נבדקים   303 המחקר – שכלל 
מדינות – ראה אור במקביל גם בכתב 
העת המדעי היוקרתי ניו אינגלנד ז'ורנל 
אוף מדיסין. הטיפול הוכיח עצירה של 
התקדמות המחלה ב־15 חודשים יותר 
מאשר קריזוטיניב )25.7 חודשים לעומת 

 .)10.4
נוסף על כך, על אף ששתי התרופות 
הוכיחו יכולת לעבור את מחסום "הדם־
מוח". "הממצאים מלמדים שאלקטיניב 
היא תרופה עם פרופיל בטיחותי טוב, 
כלומר יש לה משמעותית פחות תופעות 
לוואי, והיא גם יעילה מאוד בטיפול 
כשיש גרורות מוחיות", אומרת ד"ר 
גוטפריד. "אני מאמינה שלאחר הפרסום, 
תהפוך התרופה לסטנדרט בקו הטיפול 

הראשון". 

המחלה השקטה
סרטן הריאה הוא השכיח ביותר בקרב 
גברים בישראל, ושני בקרב נשים. 
שליש מהתמותה הסרטנית הכוללת 
ושיעורי  הריאה  לסרטן  משויכת 
התמותה מהמחלה מדי שנה גבוהים 
יותר מאשר סך שיעורי התמותה מסרטן 
שד, המעי הגס והערמונית גם יחד. 

ברחבי העולם, סרטן הריאות מהווה 
כ־13% מכל סוגי הסרטן. 

ראשית, מדובר במחלה שקשה לאתר 
מדובר  באם  לבטח  מוקדם,  בשלב 
באוכלוסייה לא מעשנת. בריאות שלנו 
אין חיישני כאב, ועל כן המחלה בשלביה 
המוקדמים נטולת סימפטומים. שלא 
כפי שחושבים אנשים רבים, כאבים או 
תסמינים כמו שיעול או קוצר נשימה 
יופיעו לרוב רק במקרים שבהם המחלה 
מתקדמת או התפשטה מחוץ לריאות. 
לעיתים, מאובחנים חולים בשלבים 
מוקדמים לגמרי במקרה: בזכות בדיקות 
תקופתיות, או בדיקת סי־טי שהחולה 

עבר לצורך בירור רפואי אחר. 
נוסף על כך, אין כיום בדיקה רוטינית 
מוסכמת לגילוי מוקדם של המחלה, 
בשונה מסרטן שד או מעי גס. בעולם 
ונלמדת  רבים  מחקרים  נעשים 
בקרינה  סי־טי  שבדיקת  האפשרות 
עשויה  בסיכון  לאוכלוסיות  נמוכה 
לשמש כלי אבחון שכזה, אך גם כלי 
מעין זה לא יסייע לאבחון אלו שאינם 

מעשנים. 
טיפולים  הותאמו  האחרון  בעשור 
ספציפיים למספר מוטציות גנטיות, 
ובכך הם עוצרים את המחלה לתקופה 
ממושכת, ובחלק מהמקרים אף מקטינים 
את הגידולים משמעותית. ככל שיפותחו 
לגן  המותאמות  טיפול  אפשרויות 

ספציפי, כך ניתן יהיה להפוך 
את המחלה לכרונית במקרים 

רבים יותר. �

 בעשור 
האחרון 
הותאמו 
טיפולים 
ספציפיים למספר 

מוטציות גנטיות, ובכך 
הם עוצרים את המחלה 

לתקופה ממושכת, 
ובחלק מהמקרים אף 

מקטינים את הגידולים 
משמעותית מיה גוטפריד צילום: רמי זלינגר
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שכטר. "אני רואה חולים עם גרורות במוח 
שמקבלים תרופות ממוקדות מטרה, ותוך 
כמה ימים מצבם משתפר. נוסף על כך, 
היעילות של התרופות גבוהה מאוד. 
למשל, אם כימותרפיה עוזרת לחמישה 
אחוז מהאנשים לשבעה שבועות, תרופות 
ממוקדות מטרה יעילות לשבעים אחוז" .

 

המחקר ששינה את התמונה
את המוטציה בגן ניתן לגלות רק בגידול 
אז   ,BRCAל־ למשל,  )בניגוד,  קיים 
ניתן לבדוק את הגן לפני שלב המחלה(. 
BRAF היא המוטציה המשמעותית בגידול 
הסרטני אצל חולי מלנומה – כחמישים 
אחוז מכלל החולים שמאובחנים עם סרטן 
העור, שיכולים להגיב לטיפול בתרופות 

 .BRAF מעכבות
הגן הזה בא לידי ביטוי גם בגידולים 
אחרים בגוף, אך הוא לא משמעותי עבור 
הטיפול באותה מידה. כך, למשל, בגידולי 
סרטן ריאה רק לשלושה אחוזים יש את 
המוטציה בגן המדובר. במרבית המקרים, 
יקבלו החולים טיפולים ממוקדי מטרה 
באמצעות תרופות ביולוגיות, שהטיפול 

בהם עשוי להיות יעיל ביותר.
במחקר שהוצג בתחילת החודש בכנס 
הציגו  בשיקגו,  האונקולוגי  האיגוד 
החוקרים עדכון של מחקר פאזה שנייה 
שנערך לפני מספר שנים על ההישרדות 
של חולים שקיבלו טיפול הכולל שילוב 
של התרופות טפינלר ומקיניסט – שתיהן 
של חברת נוברטיס – שמעכבות את ה־

 .BRAF
162 חולים עם ביטוי  החוקרים בדקו 
של הגן בגידול, שיש להם גרורות במוח 
ולא קיבלו טיפול מקומי מוקדם. החולים 
שהשתתפו במחקר קיבלו את הקומבינציה 
של התרופות בקו הטיפול הראשון, כדי 
ללמוד כמה מהם שרדו למרות שהמחלה 

שלהם גרורתית. 
על פי הממצאים, כ־28% מהחולים שרדו 

חמש שנים מאז שהתחילו את הטיפול. 
בעולם  דרמטיות  נחשבות  התוצאות 
האונקולוגיה מכיוון שבעבר היו החולים 

שורדים זמן קצר.
המחקר שפורסם בשנה שעברה )פאזה 
שלישית, מתקדם יותר( בדק את החולים 
שקיבלו קומבינציה, שלוש שנים לאחר 
תחילת הטיפול. גם אז התוצאות היו 
אחוז  שכחמישים  ונמצא  מרשימות, 
מהחולים שרדו. בזכות המחקר הזה נכנס 
לסל הבריאות בשנה האחרונה שילוב של 
התרופות טפינלר ומקיניסט. המשמעות 
היא שכל חולה מלנומה גרורתי עם ביטוי 

של BRAF יכול לקבל את התרופה.
"מתברר שלא רק בתרופות אימונותרפיות 
יש הישרדות לאורך זמן, וגם בטיפול 
ממוקד מטרה יש חולים שמחלתם לא חזרה 
במשך יותר מחמש שנים", אומר פרופ' 
שכטר. "עם זאת, אנחנו לא מפסיקים לתת 
את התרופות לאותם חולים משום שיש 

חשש שאם נפסיק, המחלה תחזור".
טפינלר  של  התרופות  שילוב  מלבד 
ומקיניסט, מתחרה שילוב נוסף המטפל 
באותה מחלה: זלבורף וקוטליק. רופאים 
אונקולוגים סבורים שיש תת קבוצה של 
חולים עם מלנומה, שמקבלים את הטיפול 
הביולוגי ומצליחים להגיע באמצעותן 
בכל  באימונותרפיה  שיש  ליתרונות 
הקשור להישרדות אפילו של מעל מחמש 
שנים. החולים האלו לרוב מתאפיינים ב 
LDH נמוך, או שיש להם פחות משלושה 

אתרי גרורות. 
"התרופות האלו שוברות את הפרדיגמות 
שהיו מקובלות בעולם האונקולוגיה, ולאור 
התוצאות המדהימות של המחקר אני 
מעריך שהנושא של תרופות ממוקדות 
מטרה יצבור תאוצה ויהיה מקובל יותר 
ויותר בכל סוגי הסרטן", אומר פרופ' 
שכטר. "נראה את הכימותרפיה הולכת 

ונעלמת מהעולם". 
איך בוחרים מתי לתת לחולה טיפול 
ממוקד  טיפול  ומתי  אימונותרפיה 

מטרה?
"זה משתנה. האלגוריתם הטיפולי מתפתח 
על ציר הזה כל הזמן. תחום האונקולוגיה 
מתקדם בקצב אדיר. בעוד כמה שנים ניתן 
טיפולים משולבים – גם אימונותרפיה וגם 
ממוקד מטרה. בימים אלו אנחנו עושים 
ניסויים של שילוב תרופות אימונולוגיות 
יחד עם ביולוגיות. אנחנו יודעים בוודאות 
באופן  הרעילות  את  מגביר  לא  שזה 
משמעותי, והתוצאות צריכות להיות 
את  רואים  שאנחנו  משום  מדהימות, 
השיפור בקרב החולים האלה מדי יום". 

חולים,  מאותם  אחד  הוא  גל  חזי 
שההתקדמות בתחום שינתה את חייהם. 
"לפני שנתיים התחלתי לקבל את הטיפול, 
ומאז אני כאילו בן אדם אחר", הוא אומר. 
"אני לא מוגבל בשום דבר, מסתובב רגיל 
בשמש כמו לפני המחלה. ולא פחות חשוב: 
אין שום תופעת לווי שמשפיעה על החיים 
שלי, לעומת הכדורים הקודמים שהחלישו 

אותי מאוד". 
ישראל נחשבת לחלוצה ומובילה בטיפול 
בסרטן המלנומה. אחד הטיפולים שהחלו 
החולים  בבית  לפני שבע שנים  כבר 
תל השומר, בחולי סרטן העור גרורתי 
סופניים, נקרא TIL. בטיפול, הרופאים 
מוציאים באמצעות ניתוח כירורגי את 
אחת הגרורות של הסרטן, שמכילה תאי 
סרטן ותאים לימפוציטים של מערכת 

החיסון המשותקת. 
"אנחנו יודעים לגדל את הלימפוציטים 
האלה במעבדה בצורה מבוקרת ואחרי 
שלושה שבועות יש לנו המוני תאים 
לימפוציטים נקיים שטיפלו בגידול", 
אנחנו  כך  "אחר  שכטר.  פרופ'  אומר 
מחזירים את אותם תאים נקיים לחולה, 
ובכך אנחנו מרפאים 40-50 אחוז מהחולים 
שנכשלו בכל טיפול אחר. זה העתיד של 
הטיפולים, ונוכל לטפל בשיטה הזו גם 

בתחומים אחרים של אונקולוגיה, 
כמו סרטן ריאה, סרטן שחלה 

וסרטן שד". �
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ד"ר דניאל הנדלר
סגן מנהל המערך האונקולוגי 
ומנהל השירות האמבולטורי 

האונקולוגי במרכז דוידוף, בית 
חולים בילינסון

מהפכה 
דרמטית 

עבר  האחרונות  השנים  בשש 
של  מהפכה  במלנומה  הטיפול 
ממש, שטרם הסתיימה. בעשרים 
מנהל  ל־2011,  שקדמו  השנים 
 )FDA( המזון והתרופות האמריקאי
אישר שתי תרופות בלבד לטפול 
במלנומה. מאז 2011 אושרו כבר 

שמונה תרופות חדשות. 
השינוי הדרמטי כולל את שני 
לטיפול  עיקריים  המסלולים 
מתקדם:  בשלב  במלנומה 
אימונותרפיה וטיפול מכוון מטרה. 
באימונותרפיה, התרופות מעוררות 
את תגובת מערכת החיסון של 
הסרטניים.  התאים  נגד  החולה 
כלומר, המערכת החיסונית תוקפת 
העיקרי  המאפיין  הגידול.  את 
בטפולים אלה הוא הסיכוי לתגובה 
ארוכת טווח, שבמקרים מסוימים 

ניתן להגדירה כריפוי. 
טיפול מכוון מטרה הוא סוג של 
טיפול במולקולות קטנות מאוד 
התאים  תוך  אל  חודרות  אשר 
הסרטניים ותוקפות אותם באופן 
את  ולמנוע  מנת  על  ממוקד, 
התרבותם ולחסל אותם. בטיפול 
לטפולים  בניגוד  זה,  מסוג 
הכימותרפיים הקלסיים, התגובה 
מהירה מאוד, ולעתים תוך ימים 
ספורים אנו צופים בגידול נמס 

מול עינינו. 
אבן  הם  הטיפול  מסלולי  שני 
היסוד להתפתחות של טיפולים 
חדשים שנמצאים כעת במחקרים 
קליניים בשלבים מתקדמים, עם 
הבטחה של אופקים רחבים יותר 
בטיפול במלנומה בפרט ובגידולים 
סרטניים בכלל. העתיד מעולם לא 

היה נראה ורוד יותר.

 באימונותרפיה, 
התרופות מעוררות את 
תגובת מערכת החיסון 
של החולה נגד התאים 
הסרטניים. המאפיין 
העיקרי בטפולים 
אלה הוא הסיכוי 
לתגובה ארוכת טווח, 
שבמקרים מסוימים 
ניתן להגדירה כריפוי
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פרופ' יעקב שכטר מתל השומר כבר הפסיק כמעט 
לחלוטין לטפל בחולי הסרטן באמצעות כימותרפיה, 

וצמצם דרמטית גם את השימוש בהקרנות. בזכות 
תרופות ממוקדות מטרה לטיפול במלנומה, כמו אלה 
שנכנסו השנה לסל התרופות, הוא בטוח שלא ירחק 

היום והמהפכה תקיף את רוב סוגי הסרטן

רותם אליזרע, שרי ערמון
"לפני 30 שנה חליתי בפעם 
הראשונה במלנומה", מספר 
"טופלתי, החלמתי,  גל.  חזי 
בשנית.  אובחנתי   2013 בשנת  אבל 
דעת  חוות  לקבל  הלכתי  בתחילה 
התייעצויות  ולאחר  רופאים,  מכמה 
החלטתי לקבל טיפול חדשני בעזרת 
כדורים. ביקשתי מהפתולוגיה בבית 
החולים איכילוב לערוך לי את הבדיקה, 
והתברר שאני עומד בקריטריונים לקבל 
התרופה. התחלתי בטיפול, אבל מהר 
מאוד חוויתי את תופעות הלוואי – לא 
יכולתי להיחשף לאור השמש, ולאחר זמן 
קצר עורי התמלא בכוויות ובבלוטות". 
בצר לו, פנה חזי לאפיקים אחרים, ולפני 
שנתיים נכנס למחקר שאיפשר לו לקבל 
תרופה אחרת. מאז, חייו השתנו לבלי 
כמו  רגילה  לפעילות  "חזרתי  היכר. 
לפני המחלה: חדר כושר, טיולים בחוץ, 
צניחה חופשית. אני לגמרי סיפור הצלחה. 
להבנתי, כרגע המצב הוא שהגרורות בכבד 
נעלמו והגידול בלימפה קטן אך טרם 
נעלם, אם כי מבחינה אונקולוגית הסבירו 

לי שהוא מת. הרווחתי חיים חדשים". 

בחזית הטכנולוגיה
מחלה  היא  העור,  סרטן  מלנומה, 
בעולם  וגדלה  הולכת  ששכיחותה 
 – בהיר  עור  בעלי  אנשים  המערבי. 
בעיקר ג'יננג'ים ובלונדינים – רגישים 
מאוד לנזקי השמש ונחשבים לאוכלוסייה 
בסיכון מוגבר לתחלואה. גם אנשים 
שמשתזפים באמצעות מכשירים לשיזוף 
מלאכותי, ואנשים עם ריבוי נקודות חן, 
הם בסיכון גבוה. בכל שנה מאובחנים 
בישראל כ־1,500 חולים בסרטן העור, 

כ־100 מהם בשלב הגרורתי.
במקרים של גילוי מוקדם, עומדים סיכויי 
ההחלמה על כמעט 90%. מה שמלמד 

על סיכויי ההחלמה הוא עומק הגידול 
מתחת לפני העור, ולאו דווקא גודלו. 
ככל שהגידול עמוק יותר כך המחלה 
אגרסיבית יותר. ברוב המקרים, הטיפול 
במחלה הוא כירורגי. החולים עוברים 
ניתוח להסרת הגידול ונשארים במעקב. 
הטיפול המורכב יותר הוא בקרב החולים 
גרורות  שלח  שהסרטן  הגרורתיים, 

למקומות נוספים בעולם. 
של  טיפוס  לאב  נחשבת  מלנומה 
המודרנית  האונקולוגיה  התפתחות 
–  משום שהאונקולוגיה המסורתית 
כימותרפיה  על  בעיקר  שמבוססת 
והקרנות הולכת ונעלמת, והטיפולים 
החדשים שהתגלו כאפקטיביים תופסים 
את מקומה. "כבר שבע שנים אני לא 
משתמש בכלל בכימותרפיה, וממעט 
מאוד בקרינה בשל חוסר אפקטיבית 
או אפקטיבית זמנית ביותר", מספר 
פרופ' יעקב שכטר, מנהל מכון אלה 
לטיפול ומחקר במלנומה וסרטן העור 
ומבכירי  השומר,  תל  החולים  בבית 
האונקולוגים בעולם בתחום המלנומה. 
"הטיפולים המודרניים הם שנותנים את 

המענה הטוב ביותר עבור החולים".
טיפול,  טכנולוגיות  שתי  יש  כיום 
שהתפתחו בעיקר בתחום סרטן העור 
והופכות לנפוצות יותר ויותר במחלות 
נוספות. הראשונה: טיפול  ממאירות 
ממוקד מטרה. החוקרים מחפשים מוטציה 
שלטת מבחינת ההתנהגות הביולוגית 
של התא, והתרופות מטפלות באותה 
מוטציה, משנות אותה ומחזירות את התא 
להתנהגות נורמלית. בכך הן עוצרות את 
התקדמות המחלה, ובחלק מהמקרים אף 

מסייעות לנסיגתה. 
אימונו  היא  השנייה  הטיפול  שיטת 
אלא  במחלה,  מטפלים  לא  תרפיה: 
במערכת החיסון. המטרה: לסייע לגוף 
לתקוף בעצמו את הגידול. התרופות 
האימונותרפיות משנות את שיווי המשקל 
בין מערכת החיסון לגידול, ומאפשרות 

להשיג תגובות ארוכות טווח עד לריפוי. 
"מלנומה מגיבה נפלא לאימונותרפיה 
ואני באופן אישי הצלחתי לרפא לאורך 
עם  במלנומה  חולים  מאות  השנים 
גרורות", אומר פרופ' שכטר. "אנחנו 
מלמדים את כל העולם האונקולוגי איך 
לטפל בסרטן, ולשמחתנו יותר ויותר 
תחומים של סרטן עוברים לטיפולים 

החדשים". 
 20 כ־ הרפואית,  הספרות  פי  על 
לתרופות  מגיבים  מהחולים  אחוז 
אימונותרפיות, שמביאות להפוגה ארוכה 
או אפילו היעלמות של המחלה. טרם 
כניסת הטיפולים החדשים, כמחצית 
היו  גרורתית  מלנומה  עם  מהחולים 
שורדים בין שישה ל־12 חודשים בלבד. 
בכ־50 אחוז מהחולים עם מלנומה ישנה 
 .BRAF מוטציה מובילה בגן, שנקרא

הסרטני  לתא  גורמת  הזו  המוטציה 
לעבור את השתנות ממאירה. המוטציה 
רווחת יותר בקרב צעירים ופחות בקרב 

מבוגרים.
"המוטציה מאפשרת לנו לתת טיפול מכוון 
מטרה", מסביר פרופ' שכטר. "זה כמו טיל 
שמזהה את החום ומכוון ישרות לפגוע 
במנוע של המטוס. הטיפול הזה התחיל 
והתבסס  לראשונה לפני שבע שנים, 

בתחום המלנומה". 
על פי ההערכות, 10-15 אחוז מהחולים 
ונזקקים  גרורתית  מחלה  מפתחים 
לתרופות. אלו עוברים בדיקה לאבחון 
המוטציות בגידול, ובמידה ונמצאו עבורם 
הטיפולים  מטרה,  ממוקדות  תרופות 
יש  הללו  "לתרופות  מאוד.  יעילים 
פחות תופעות לוואי באופן משמעותי, 
והן עובדות מהר מאוד", ממשיך פרופ' 

    נראה את 
הכימותרפיה

הולכת ונעלמת
מהעולם

פרופ' יעקב שכטר 
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שכטר. "אני רואה חולים עם גרורות במוח 
שמקבלים תרופות ממוקדות מטרה, ותוך 
כמה ימים מצבם משתפר. נוסף על כך, 
היעילות של התרופות גבוהה מאוד. 
למשל, אם כימותרפיה עוזרת לחמישה 
אחוז מהאנשים לשבעה שבועות, תרופות 
ממוקדות מטרה יעילות לשבעים אחוז" .

 

המחקר ששינה את התמונה
את המוטציה בגן ניתן לגלות רק בגידול 
אז   ,BRCAל־ למשל,  )בניגוד,  קיים 
ניתן לבדוק את הגן לפני שלב המחלה(. 
BRAF היא המוטציה המשמעותית בגידול 
הסרטני אצל חולי מלנומה – כחמישים 
אחוז מכלל החולים שמאובחנים עם סרטן 
העור, שיכולים להגיב לטיפול בתרופות 

 .BRAF מעכבות
הגן הזה בא לידי ביטוי גם בגידולים 
אחרים בגוף, אך הוא לא משמעותי עבור 
הטיפול באותה מידה. כך, למשל, בגידולי 
סרטן ריאה רק לשלושה אחוזים יש את 
המוטציה בגן המדובר. במרבית המקרים, 
יקבלו החולים טיפולים ממוקדי מטרה 
באמצעות תרופות ביולוגיות, שהטיפול 

בהם עשוי להיות יעיל ביותר.
במחקר שהוצג בתחילת החודש בכנס 
הציגו  בשיקגו,  האונקולוגי  האיגוד 
החוקרים עדכון של מחקר פאזה שנייה 
שנערך לפני מספר שנים על ההישרדות 
של חולים שקיבלו טיפול הכולל שילוב 
של התרופות טפינלר ומקיניסט – שתיהן 
של חברת נוברטיס – שמעכבות את ה־

 .BRAF
162 חולים עם ביטוי  החוקרים בדקו 
של הגן בגידול, שיש להם גרורות במוח 
ולא קיבלו טיפול מקומי מוקדם. החולים 
שהשתתפו במחקר קיבלו את הקומבינציה 
של התרופות בקו הטיפול הראשון, כדי 
ללמוד כמה מהם שרדו למרות שהמחלה 

שלהם גרורתית. 
על פי הממצאים, כ־28% מהחולים שרדו 

חמש שנים מאז שהתחילו את הטיפול. 
בעולם  דרמטיות  נחשבות  התוצאות 
האונקולוגיה מכיוון שבעבר היו החולים 

שורדים זמן קצר.
המחקר שפורסם בשנה שעברה )פאזה 
שלישית, מתקדם יותר( בדק את החולים 
שקיבלו קומבינציה, שלוש שנים לאחר 
תחילת הטיפול. גם אז התוצאות היו 
אחוז  שכחמישים  ונמצא  מרשימות, 
מהחולים שרדו. בזכות המחקר הזה נכנס 
לסל הבריאות בשנה האחרונה שילוב של 
התרופות טפינלר ומקיניסט. המשמעות 
היא שכל חולה מלנומה גרורתי עם ביטוי 

של BRAF יכול לקבל את התרופה.
"מתברר שלא רק בתרופות אימונותרפיות 
יש הישרדות לאורך זמן, וגם בטיפול 
ממוקד מטרה יש חולים שמחלתם לא חזרה 
במשך יותר מחמש שנים", אומר פרופ' 
שכטר. "עם זאת, אנחנו לא מפסיקים לתת 
את התרופות לאותם חולים משום שיש 

חשש שאם נפסיק, המחלה תחזור".
טפינלר  של  התרופות  שילוב  מלבד 
ומקיניסט, מתחרה שילוב נוסף המטפל 
באותה מחלה: זלבורף וקוטליק. רופאים 
אונקולוגים סבורים שיש תת קבוצה של 
חולים עם מלנומה, שמקבלים את הטיפול 
הביולוגי ומצליחים להגיע באמצעותן 
בכל  באימונותרפיה  שיש  ליתרונות 
הקשור להישרדות אפילו של מעל מחמש 
שנים. החולים האלו לרוב מתאפיינים ב 
LDH נמוך, או שיש להם פחות משלושה 

אתרי גרורות. 
"התרופות האלו שוברות את הפרדיגמות 
שהיו מקובלות בעולם האונקולוגיה, ולאור 
התוצאות המדהימות של המחקר אני 
מעריך שהנושא של תרופות ממוקדות 
מטרה יצבור תאוצה ויהיה מקובל יותר 
ויותר בכל סוגי הסרטן", אומר פרופ' 
שכטר. "נראה את הכימותרפיה הולכת 

ונעלמת מהעולם". 
איך בוחרים מתי לתת לחולה טיפול 
ממוקד  טיפול  ומתי  אימונותרפיה 

מטרה?
"זה משתנה. האלגוריתם הטיפולי מתפתח 
על ציר הזה כל הזמן. תחום האונקולוגיה 
מתקדם בקצב אדיר. בעוד כמה שנים ניתן 
טיפולים משולבים – גם אימונותרפיה וגם 
ממוקד מטרה. בימים אלו אנחנו עושים 
ניסויים של שילוב תרופות אימונולוגיות 
יחד עם ביולוגיות. אנחנו יודעים בוודאות 
באופן  הרעילות  את  מגביר  לא  שזה 
משמעותי, והתוצאות צריכות להיות 
את  רואים  שאנחנו  משום  מדהימות, 
השיפור בקרב החולים האלה מדי יום". 

חולים,  מאותם  אחד  הוא  גל  חזי 
שההתקדמות בתחום שינתה את חייהם. 
"לפני שנתיים התחלתי לקבל את הטיפול, 
ומאז אני כאילו בן אדם אחר", הוא אומר. 
"אני לא מוגבל בשום דבר, מסתובב רגיל 
בשמש כמו לפני המחלה. ולא פחות חשוב: 
אין שום תופעת לווי שמשפיעה על החיים 
שלי, לעומת הכדורים הקודמים שהחלישו 

אותי מאוד". 
ישראל נחשבת לחלוצה ומובילה בטיפול 
בסרטן המלנומה. אחד הטיפולים שהחלו 
החולים  בבית  לפני שבע שנים  כבר 
תל השומר, בחולי סרטן העור גרורתי 
סופניים, נקרא TIL. בטיפול, הרופאים 
מוציאים באמצעות ניתוח כירורגי את 
אחת הגרורות של הסרטן, שמכילה תאי 
סרטן ותאים לימפוציטים של מערכת 

החיסון המשותקת. 
"אנחנו יודעים לגדל את הלימפוציטים 
האלה במעבדה בצורה מבוקרת ואחרי 
שלושה שבועות יש לנו המוני תאים 
לימפוציטים נקיים שטיפלו בגידול", 
אנחנו  כך  "אחר  שכטר.  פרופ'  אומר 
מחזירים את אותם תאים נקיים לחולה, 
ובכך אנחנו מרפאים 40-50 אחוז מהחולים 
שנכשלו בכל טיפול אחר. זה העתיד של 
הטיפולים, ונוכל לטפל בשיטה הזו גם 

בתחומים אחרים של אונקולוגיה, 
כמו סרטן ריאה, סרטן שחלה 

וסרטן שד". �
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ד"ר דניאל הנדלר
סגן מנהל המערך האונקולוגי 
ומנהל השירות האמבולטורי 

האונקולוגי במרכז דוידוף, בית 
חולים בילינסון

מהפכה 
דרמטית 

עבר  האחרונות  השנים  בשש 
של  מהפכה  במלנומה  הטיפול 
ממש, שטרם הסתיימה. בעשרים 
מנהל  ל־2011,  שקדמו  השנים 
 )FDA( המזון והתרופות האמריקאי
אישר שתי תרופות בלבד לטפול 
במלנומה. מאז 2011 אושרו כבר 

שמונה תרופות חדשות. 
השינוי הדרמטי כולל את שני 
לטיפול  עיקריים  המסלולים 
מתקדם:  בשלב  במלנומה 
אימונותרפיה וטיפול מכוון מטרה. 
באימונותרפיה, התרופות מעוררות 
את תגובת מערכת החיסון של 
הסרטניים.  התאים  נגד  החולה 
כלומר, המערכת החיסונית תוקפת 
העיקרי  המאפיין  הגידול.  את 
בטפולים אלה הוא הסיכוי לתגובה 
ארוכת טווח, שבמקרים מסוימים 

ניתן להגדירה כריפוי. 
טיפול מכוון מטרה הוא סוג של 
טיפול במולקולות קטנות מאוד 
התאים  תוך  אל  חודרות  אשר 
הסרטניים ותוקפות אותם באופן 
את  ולמנוע  מנת  על  ממוקד, 
התרבותם ולחסל אותם. בטיפול 
לטפולים  בניגוד  זה,  מסוג 
הכימותרפיים הקלסיים, התגובה 
מהירה מאוד, ולעתים תוך ימים 
ספורים אנו צופים בגידול נמס 

מול עינינו. 
אבן  הם  הטיפול  מסלולי  שני 
היסוד להתפתחות של טיפולים 
חדשים שנמצאים כעת במחקרים 
קליניים בשלבים מתקדמים, עם 
הבטחה של אופקים רחבים יותר 
בטיפול במלנומה בפרט ובגידולים 
סרטניים בכלל. העתיד מעולם לא 

היה נראה ורוד יותר.

 באימונותרפיה, 
התרופות מעוררות את 
תגובת מערכת החיסון 
של החולה נגד התאים 
הסרטניים. המאפיין 
העיקרי בטפולים 
אלה הוא הסיכוי 
לתגובה ארוכת טווח, 
שבמקרים מסוימים 
ניתן להגדירה כריפוי
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פרופ' יעקב שכטר מתל השומר כבר הפסיק כמעט 
לחלוטין לטפל בחולי הסרטן באמצעות כימותרפיה, 

וצמצם דרמטית גם את השימוש בהקרנות. בזכות 
תרופות ממוקדות מטרה לטיפול במלנומה, כמו אלה 
שנכנסו השנה לסל התרופות, הוא בטוח שלא ירחק 

היום והמהפכה תקיף את רוב סוגי הסרטן

רותם אליזרע, שרי ערמון
"לפני 30 שנה חליתי בפעם 
הראשונה במלנומה", מספר 
"טופלתי, החלמתי,  גל.  חזי 
בשנית.  אובחנתי   2013 בשנת  אבל 
דעת  חוות  לקבל  הלכתי  בתחילה 
התייעצויות  ולאחר  רופאים,  מכמה 
החלטתי לקבל טיפול חדשני בעזרת 
כדורים. ביקשתי מהפתולוגיה בבית 
החולים איכילוב לערוך לי את הבדיקה, 
והתברר שאני עומד בקריטריונים לקבל 
התרופה. התחלתי בטיפול, אבל מהר 
מאוד חוויתי את תופעות הלוואי – לא 
יכולתי להיחשף לאור השמש, ולאחר זמן 
קצר עורי התמלא בכוויות ובבלוטות". 
בצר לו, פנה חזי לאפיקים אחרים, ולפני 
שנתיים נכנס למחקר שאיפשר לו לקבל 
תרופה אחרת. מאז, חייו השתנו לבלי 
כמו  רגילה  לפעילות  "חזרתי  היכר. 
לפני המחלה: חדר כושר, טיולים בחוץ, 
צניחה חופשית. אני לגמרי סיפור הצלחה. 
להבנתי, כרגע המצב הוא שהגרורות בכבד 
נעלמו והגידול בלימפה קטן אך טרם 
נעלם, אם כי מבחינה אונקולוגית הסבירו 

לי שהוא מת. הרווחתי חיים חדשים". 

בחזית הטכנולוגיה
מחלה  היא  העור,  סרטן  מלנומה, 
בעולם  וגדלה  הולכת  ששכיחותה 
 – בהיר  עור  בעלי  אנשים  המערבי. 
בעיקר ג'יננג'ים ובלונדינים – רגישים 
מאוד לנזקי השמש ונחשבים לאוכלוסייה 
בסיכון מוגבר לתחלואה. גם אנשים 
שמשתזפים באמצעות מכשירים לשיזוף 
מלאכותי, ואנשים עם ריבוי נקודות חן, 
הם בסיכון גבוה. בכל שנה מאובחנים 
בישראל כ־1,500 חולים בסרטן העור, 

כ־100 מהם בשלב הגרורתי.
במקרים של גילוי מוקדם, עומדים סיכויי 
ההחלמה על כמעט 90%. מה שמלמד 

על סיכויי ההחלמה הוא עומק הגידול 
מתחת לפני העור, ולאו דווקא גודלו. 
ככל שהגידול עמוק יותר כך המחלה 
אגרסיבית יותר. ברוב המקרים, הטיפול 
במחלה הוא כירורגי. החולים עוברים 
ניתוח להסרת הגידול ונשארים במעקב. 
הטיפול המורכב יותר הוא בקרב החולים 
גרורות  שלח  שהסרטן  הגרורתיים, 

למקומות נוספים בעולם. 
של  טיפוס  לאב  נחשבת  מלנומה 
המודרנית  האונקולוגיה  התפתחות 
–  משום שהאונקולוגיה המסורתית 
כימותרפיה  על  בעיקר  שמבוססת 
והקרנות הולכת ונעלמת, והטיפולים 
החדשים שהתגלו כאפקטיביים תופסים 
את מקומה. "כבר שבע שנים אני לא 
משתמש בכלל בכימותרפיה, וממעט 
מאוד בקרינה בשל חוסר אפקטיבית 
או אפקטיבית זמנית ביותר", מספר 
פרופ' יעקב שכטר, מנהל מכון אלה 
לטיפול ומחקר במלנומה וסרטן העור 
ומבכירי  השומר,  תל  החולים  בבית 
האונקולוגים בעולם בתחום המלנומה. 
"הטיפולים המודרניים הם שנותנים את 

המענה הטוב ביותר עבור החולים".
טיפול,  טכנולוגיות  שתי  יש  כיום 
שהתפתחו בעיקר בתחום סרטן העור 
והופכות לנפוצות יותר ויותר במחלות 
נוספות. הראשונה: טיפול  ממאירות 
ממוקד מטרה. החוקרים מחפשים מוטציה 
שלטת מבחינת ההתנהגות הביולוגית 
של התא, והתרופות מטפלות באותה 
מוטציה, משנות אותה ומחזירות את התא 
להתנהגות נורמלית. בכך הן עוצרות את 
התקדמות המחלה, ובחלק מהמקרים אף 

מסייעות לנסיגתה. 
אימונו  היא  השנייה  הטיפול  שיטת 
אלא  במחלה,  מטפלים  לא  תרפיה: 
במערכת החיסון. המטרה: לסייע לגוף 
לתקוף בעצמו את הגידול. התרופות 
האימונותרפיות משנות את שיווי המשקל 
בין מערכת החיסון לגידול, ומאפשרות 

להשיג תגובות ארוכות טווח עד לריפוי. 
"מלנומה מגיבה נפלא לאימונותרפיה 
ואני באופן אישי הצלחתי לרפא לאורך 
עם  במלנומה  חולים  מאות  השנים 
גרורות", אומר פרופ' שכטר. "אנחנו 
מלמדים את כל העולם האונקולוגי איך 
לטפל בסרטן, ולשמחתנו יותר ויותר 
תחומים של סרטן עוברים לטיפולים 

החדשים". 
 20 כ־ הרפואית,  הספרות  פי  על 
לתרופות  מגיבים  מהחולים  אחוז 
אימונותרפיות, שמביאות להפוגה ארוכה 
או אפילו היעלמות של המחלה. טרם 
כניסת הטיפולים החדשים, כמחצית 
היו  גרורתית  מלנומה  עם  מהחולים 
שורדים בין שישה ל־12 חודשים בלבד. 
בכ־50 אחוז מהחולים עם מלנומה ישנה 
 .BRAF מוטציה מובילה בגן, שנקרא

הסרטני  לתא  גורמת  הזו  המוטציה 
לעבור את השתנות ממאירה. המוטציה 
רווחת יותר בקרב צעירים ופחות בקרב 

מבוגרים.
"המוטציה מאפשרת לנו לתת טיפול מכוון 
מטרה", מסביר פרופ' שכטר. "זה כמו טיל 
שמזהה את החום ומכוון ישרות לפגוע 
במנוע של המטוס. הטיפול הזה התחיל 
והתבסס  לראשונה לפני שבע שנים, 

בתחום המלנומה". 
על פי ההערכות, 10-15 אחוז מהחולים 
ונזקקים  גרורתית  מחלה  מפתחים 
לתרופות. אלו עוברים בדיקה לאבחון 
המוטציות בגידול, ובמידה ונמצאו עבורם 
הטיפולים  מטרה,  ממוקדות  תרופות 
יש  הללו  "לתרופות  מאוד.  יעילים 
פחות תופעות לוואי באופן משמעותי, 
והן עובדות מהר מאוד", ממשיך פרופ' 

    נראה את 
הכימותרפיה

הולכת ונעלמת
מהעולם

פרופ' יעקב שכטר 
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"בדרך כלל הוועד מורכב רובו ככולו 
מחולים", היא אומרת, "אבל יושבת ראש 
העמותה, זו שהקימה אותה, פאולה אזולאי, 
רצתה למנות כמנכ"לית מישהי שאינה 
חולה, כדי לשמור על יציבות הארגון. 
לפני  נפטרה  היא עצמה  הרב  לצערי 
חודשיים, אחרי התמודדות של 14 שנים 

עם המחלה". 
עיקר פעילות העמותה היא לשרת את 
האינטרסים של החולים, לעדכן אותם 
למען  ולדחוף  האפשרי,  המידע  בכל 
הכנסת תרופות נוספות וחדשות יחסי לסל 
הבריאות, כפי שנעשה בהצלחה מרובה 

בשנים האחרונות. 
"המחקר בתחום המיאלומה התקדם מאוד 
בשנים האחרונות", היא מספרת. "זה לא 
יאמן כמה תרופות חדשות ודרכי טיפול 
הצטרפו למאגר הטיפולים. ברוב המקרים, 

התרופות גם נכנסות לסל". 
ואכן, בשנים אחרונות חלה פריצת דרך 
משמעותית בטיפול במיאלומה, עם כניסתם 
ואישורם על ידי הרשויות של התרופות 
הביולוגיות, שנקשרות לתא וגורמות להרס 

שלו. 
לקבוצה זו שייכת, בין השאר, דרזאלקס 
)דאראטומומאב(, אשר הדגימה יעילות 
במיאלומה נשנית ומתקדמת, הן כתרופה 
התרופות  עם  בשילובים  והן  בודדת 

מהקבוצות האחרות.  
תרופה שניה השייכת לקבוצה זו היא 
אמפליסיטי )אלוטוזומאב(, נוגדן כנגד סמן 
אחר על פני תא הסרטני, אשר נמצאה 

יעילה במחלה נשנית בשילוב עם רבלימיד 
וסטרואדים. "נוגדנים מכווני מטרה אלה 
עובדים בצורה טובה", אומרת ד"ר סוריאו, 
"והוכנסו השנה לסל הבריאות בהתוויות 

מסוימות".
בין החולים ישנם כאלה המוגדרים כמצויים 
בסיכון מוגבר, משום שיש להם מוטציות 
גנטיות שגורמות למחלה להיות אגרסיבית 
במיוחד, ולרוב הם שורדים בין שנה עד 
שנתיים מרגע האבחון. מצבם של חולים 
מידרדר במהירות, וגופם נעשה עמיד 
לתרופות. בשל כך, הגישה הטיפולית כיום 
היא לתת את הטיפול התרופתי המיטבי 
כבר בשלבים המוקדמים ביותר של המחלה. 
צורפה  לתרופות מעכבי הפרוטאוזום 
של  נינלארו,  נוספת,  אחת  לאחרונה 
חברת טקדה היפנית. זו נכנסה לשלב 
והוכיחה  קליניים,  בניסויים  מתקדם 
יתרון בהישרדות ללא מחלה אל מול 
שתי קבוצת הביקורת בחולי מיאלומה 
נפוצה. בשנה שעברה פורסם במגזין ניו 
אינגלד אוף מדיסין מחקר, אשר בדק את 
יעילות הטיפול המשולב בנינלארו עם 
.)imids( ודקסאמתזון, תרופה מהסוג השני
מהמחקר, שנערך בקרב 722 מטופלים 
אקראיים עם מחלה נשנית או עמידה, 
עולה כי משך אי ההתקדמות של המחלה 
היה ארוך יותר בצורה מובהקת בקבוצת 
החולים שטופלה במשלב התרופתי עם 
נינלארו, לעומת קבוצת הביקורת – כשבעה 

חודשים יותר. 
יתרון משמעותי וחשוב הודגם בחולים 

המוגדרים בסיכון גבוה: על פי הממצאים, 
כמחלתם של כמחצית מהחולים בסיכון 
גבוה שקיבלו טיפול משולב, לא התקדמה 
במשך 21.4 חודשים, לעומת 9.7 חודשים 
הטיפול  את  קיבלו  שלא  אלה  בקרב 

המשולב. 
בזכות תוצאות המחקר הוגשה נינלארו לסל 
הבריאות בשנה שעברה, ואושרה בשילוב 
עם רבלימיד ודקסאמתזון, לחולי מיאלומה 
נפוצה שנמצאים בסיכון גבוה להתקדמות 
המחלה, אשר קיבלו לפחות טיפול אחד 
קודם והמחלה שלהם חזרה. על פי ההערכה, 
כרבע מהחולים זכאים לקבל את הטיפול 

המשולב. 
וחולים  הפה,  דרך  ניתנות  התרופות 
שמערכת החיסון שלהם חלשה גם כך לא 
צריכים להגיע לבית חולים כדי לקבל 
טיפולים בזריקה. במסגרת הסל נכללו 
עבור אותם חולים עוד קומבינציות, כקו 
טיפול שני. כך, למשל, שילוב של רבלימיד 
עם מעכב פרוטיאוזום בשם קיפרוליס 

וסטרואדים. 
קומבינציה שלישית שנכנסה לסל הבריאות 
היא של הנוגדן אמפליסיטי, עם רבלימיד 
ודקסאקורט. התרופה אושרה בהתבסס על 
מחקר שנערך בקרב 646 חולים, והראה 
שיפור בזמן חופשי ממחלה, במיוחד בחולים 

בסיכון גבוה. 
כניסתם של השילובים הללו לסל הבריאות 
מהווה שיפור משמעותי בטיפול במטופלים 
בסיכון, ובמידה והרופא כבר התחיל לטפל 
באחד השילובים, עליו להמשיך בטיפול 

והוא אינו יכול לחליף אותו.
בעשור האחרון חלו שינויים משמעותיים 
בטיפול במיאלומה נפוצה, אשר הופכת 
את פניה אט-אט למחלה כרונית. "חשוב 
לציין את עמותת אמ"ן, שמשמשת כבית 
ד"ר  אומרת  למטופלים",  גב  ונותנת 

סוריאו. "העמותה פועלת ללא 
הרף לשיפור איכות החיים של 

החולים בארץ".  �

לתרופות מעכבי הפרוטאוזום צורפה לאחרונה 
אחת נוספת, נינלארו, של חברת טקדה היפנית. 

זו נכנסה לשלב מתקדם בניסויים קליניים, 
והוכיחה יתרון בהישרדות ללא מחלה אל מול 
שתי קבוצת הביקורת בחולי מיאלומה נפוצה.

ד"ר הילה מגן
מנהלת שירות מיאלומה נפוצה 
במכון להמטואונקולוגיה, מרכז 

דוידוף, בית החולים בילינסון

עם הפנים 
קדימה

חולי  בין  רבה  שונות  קיימת 
מיאלומה, הן באופן שבו מתבטאת 
לטיפול,  בתגובה  והן  המחלה 
הנובעת ככל הנראה ממורכבות 
המחלה ומהמטען הגנטי אותו היא 

נושאת. 
בשני העשורים האחרונים חלה 
בטיפול  התקדמות משמעותית 
הודות לפיתוח ואישור תרופות 
חדשות המכוונות לפגיעה בתאי 
הפלסמה ובסביבתם. התכשירים 
החדשים שיפרו מאוד את יכולת 
חוזרת. הם  אף במחלה  הטיפול 
ניתנים בדרך כלל בשילוב עם 
תרופות נוספות ולעיתים אף עם 

תרופות כימותרפיות. 
לשיפור  הביאו  אלו  תרופות 
מתמשך בתוחלת החיים ובאיכותם 
בחלק גדול מהחולים, עם עליה 
בהישרדות הממוצעת משלוש-
לשבע-שמונה  שנים,  ארבע 
שנים ואף יותר. בעולם מתקיימים 
למצוא  בניסיון  רבים  מחקרים 
לטיפול  יותר  יעילות  תרופות 
בשלבים  הנמצאות  במחלה, 

מתקדמים. 
מעניק  מחקר  במסגרת  טיפול 
לקבל  אפשרות  רבים  לחולים 
תרופה חדשה שעדיין לא ניתן 
להשיג בדרך אחרת, ואנו עושים 
מאמצים לשלב את החולים, בכל 
שלבי המחלה, במסגרת מחקרים 
קליניים עם הסבר על היתרונות 
כיום  מחקר.  בכל  האפשריים 
חולים  דוידוף  במרכז  מגויסים 
לשישה מחקרים קליניים פעילים, 

מהבוטלים בעולם. 
כיום, המחלה עדיין אינה נחשבת 
כברת ריפוי, ומרבית החולים חווים 
תקופות של מחלה פעילה וביניהן 
תקופות שבהן המחלה שקטה. עם 
אפשרויות  הרחבת  ועם  הזמן, 
הטיפול, הופך הטיפול במיאלומה 

נפוצה למורכב ומאתגר. 
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כרוניקה של מחלה
רותם אליזרע

הם  הכאבים  מהכל,  יותר 
שהופכים את חייה של דנה 
לגיהינום עלי אדמות. "זה בא 
בגלים, ומרגיש כאילו מישהו הצית בתוך 
גופך שריפה", היא אומרת. "ואין לך 
שום יכולת לברוח". אני מכיר אותה 
כבר שנים, ומאז שתקף אותה סרטן מח 
העצם - או בשמו המקצועי מיאלומה – 
היא הולכת ונעלמת מול עיניי. מאישה 
חיה, מלאה באנרגיות, היא הפכה לצל. 
בירושלים,  מביתה  לצאת  ממעטת 

מצטמקת ממפגש למפגש. 
"הרופאים אומרים שאני אוכל לחיות 
כך הרבה שנים", היא מספרת, "אבל אם 
החיים שלי ייראו כך – לא יודעת כמה 
כוח יהיה לי להילחם. בינתיים אני כאן, 
כי יש לי ילדים ונכדים אהובים, ובעיקר 
יש לי עוד תקווה שתימצא התרופה 
שגם אם לא תחזיר את הגלגל לאחור, 
לפחות תאפשר לי לחיות את שארית 
חיי בלי סבל. לאחרונה, הבנתי, שיש 
סיבות לאופטימיות, ואני מקווה שכמו 
שהמחלה הופכת לאט לאט לכרונית, כך 

גם היא תוכל להיעלם". 

טיפול לצעירים בלבד
מיאלומה, שמאובחנת באמצעות בדיקת 
דם וביופסיה של מח העצם, היא מחלה 
ממארת של תאי הפלסמה שמהווים חלק 
מהמערכת החיסונית. בישראל מאובחנים 
כיום 2,500-3,000 חולים, ומדי שנה 
מתגלים כ־400 מקרים חדשים, מרביתם 
בני 65 ומעלה, אם כי בשנים האחרונות 
מסתמנת מגמה של אבחון מוקדם, כבר 

בשנות ה־40 לחייהם של החולים. 
המחלה, כפי שאפשר להבין מהסיפור של 
דנה, גורמת לחולים סבל רב שמתאפיין 
בנזק לעצמות ולכליות, אנמיה ונטייה 
את  הופכים  אשר  בזיהומים  ללקות 

הפגיעה לחמורה ואת ההתמודדות של 
החולים ובני משפחותיהם לקשה ביותר. 
"מדובר במחלה מאוד קשה, שעד לפני 
מספר שנים ההישרדות של החולים 
עמדה על 3-5 שנים", אומרת ד"ר צ'ליה 
סוריאו, המרכזת את תחום המיאלומה 
במרכז הרפואי גליל. "היום ההישרדות 
כבר כפולה. יש לי מטופלים שחולים 
כבר יותר מעשר שנים, והמחלה אצלם 

כבר הופכת לכרונית". 
במצב תקין, תאי הפלסמה בגוף מייצרים 
סוגים שונים של נוגדנים. אבל בזמן 
מחלה הם משכפלים את עצמם ומפרישים 
נוגדנים מסוג אחד בלבד, כך נוצר מעין 
"שבט" של תאי פלסמה זהים. התוצאה: 
דיכוי של שאר התאים, ובשל כך ירידה 
בכמות תאי הדם האדומים שגורמת 
לאנמיה, ירידה בכמות תאי דם לבנים 
שמייצרת פגיעה במערכת החיסון, פגיעה 

בכליות ופגיעה בעצמות. 
פעמים רבות סובלים החולים מכאבים 
והעצמות שלהם שבריריות  איומים, 
ונפגעות בקלות. לעיתים מאובחן חולה 
עם מיאלומה לאחר שהוא מגיע למרפאה 
בקהילה או לחדר מיון כתוצאה משבר 

בעצמות בגלל מעידה קלה. 
עד כה לא ברור לחלוטין מהן הסיבות 

לתחלואה, אבל ישנם מחקרים שקשרו 
בין חשיפה לחומרים כימיים מסוימים 
להתפתחות המחלה. אם כי דבר עוד לא 

הוכח באופן מובהק. 
בעשור האחרון פותחו מגוון טיפולים 
במחלה חשוכת המרפא, שעד אז הטיפול 
בה היה מוגבל ביותר. כיום עומד בפני 
הרופאים והחולים מגוון רחב יותר של 
אפשרויות טיפול, ופותחו תרופות חדשות 
שניתנות בשילוב עם תרופות שכבר 
קיימות בפרוטוקול הטיפולי. "המטרה 
שלנו היום היא להשיג הפוגות ארוכות עד 
כמה שניתן מהמחלה", אומרת ד"ר סוריאו, 
"ובכל חזרה שלה נותנים טיפול נוסף". 
שתי משפחות התרופות המרכזיות שבהן 
משתמשים לטיפול בחולי מיאלומה 
נפוצה, הן "מעכבי פרוטאזום" ותרופות 
אימונומודולאטוריות )imids(. לראשונה 
שייכות התרופות וולקייד )בורטזומיב( 
קיפרוליס  תת־עורית,  בזריקה 
)קרפילזומיב( הניתנת במנה תוך ורידית 
דרך  הניתנת  )איקסזומיב(  ונינלארו 
הפה. הפרוטאזום היא המערכת בתא 
שמפרקת את החלבונים, ועל התגלית 
הזו זכו פרופ' אהרון צ'כנובר ופרופ' 
אברהם הרשקו מהטכניון בפרס נובל 
לכימיה לשנת 2004. במשפחת הטיפול 

השנייה, התרופות המרכזיות הן רבלימיד 
)לנלידומיד( ופומלידומיד, הניתנות דרך 

הפה. 
החולים הצעירים עוברים לרוב השתלת 
מח עצם עצמית – פתרון עדיף בדרך 
כלל. במהלך הטיפול מנוקה מח העצם עד 
כמה שניתן, בהליך המכונה "אינדוקציה", 
ובהמשך הם עוברים תהליך של איסוף 
תאי אב והחזרתם לגוף, לאחר שקיבלו 
כימותרפיה במינון גבוה. זהו הטיפול 
שנותן את ההפוגה המשמעותית ביותר 
במחלה. הבעיה: מבוגרים לא יכולים לרוב 
לעבור השתלה כזו בשל גילם המתקדם 

ומחלות רקע נלוות.

ותודה לסל
ורדה שוהם היא דמות יחודית בנוף ארגוני 
החולים, ולו מסיבה אחת פשוטה: היא כלל 
לא חולה במחלה שאת העמותה שלה היא 
מנהלת – אמ"ן )אגודה למיאלומה נפוצה(. 
היא הגיעה בכלל מהעולם העסקי, שם 
שימשה כמנכ"לית בחברות כמו סודה־
סטרים, ובמקביל היא גם מנהלת קרן 
שמשקיעה ותומכת במיזמים עסקיים־
חברתיים, שמעסיקים אוכלוסיות עם 

צרכים מיוחדים. 

מאז שחלתה במיאלומה, חייה של דנה הפכו 
לגיהינום של כאבים ויסורים. התרופות החדשות 
שהוכנסו לסל הבריאות כבר הופכות את המחלה 
מקטלנית לכמעט כרונית, וכעת נותר רק לקוות 

לפריצת דרך נוספת שתשנה את ההיסטוריה
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"בדרך כלל הוועד מורכב רובו ככולו 
מחולים", היא אומרת, "אבל יושבת ראש 
העמותה, זו שהקימה אותה, פאולה אזולאי, 
רצתה למנות כמנכ"לית מישהי שאינה 
חולה, כדי לשמור על יציבות הארגון. 
לפני  נפטרה  היא עצמה  הרב  לצערי 
חודשיים, אחרי התמודדות של 14 שנים 

עם המחלה". 
עיקר פעילות העמותה היא לשרת את 
האינטרסים של החולים, לעדכן אותם 
למען  ולדחוף  האפשרי,  המידע  בכל 
הכנסת תרופות נוספות וחדשות יחסי לסל 
הבריאות, כפי שנעשה בהצלחה מרובה 

בשנים האחרונות. 
"המחקר בתחום המיאלומה התקדם מאוד 
בשנים האחרונות", היא מספרת. "זה לא 
יאמן כמה תרופות חדשות ודרכי טיפול 
הצטרפו למאגר הטיפולים. ברוב המקרים, 

התרופות גם נכנסות לסל". 
ואכן, בשנים אחרונות חלה פריצת דרך 
משמעותית בטיפול במיאלומה, עם כניסתם 
ואישורם על ידי הרשויות של התרופות 
הביולוגיות, שנקשרות לתא וגורמות להרס 

שלו. 
לקבוצה זו שייכת, בין השאר, דרזאלקס 
)דאראטומומאב(, אשר הדגימה יעילות 
במיאלומה נשנית ומתקדמת, הן כתרופה 
התרופות  עם  בשילובים  והן  בודדת 

מהקבוצות האחרות.  
תרופה שניה השייכת לקבוצה זו היא 
אמפליסיטי )אלוטוזומאב(, נוגדן כנגד סמן 
אחר על פני תא הסרטני, אשר נמצאה 

יעילה במחלה נשנית בשילוב עם רבלימיד 
וסטרואדים. "נוגדנים מכווני מטרה אלה 
עובדים בצורה טובה", אומרת ד"ר סוריאו, 
"והוכנסו השנה לסל הבריאות בהתוויות 

מסוימות".
בין החולים ישנם כאלה המוגדרים כמצויים 
בסיכון מוגבר, משום שיש להם מוטציות 
גנטיות שגורמות למחלה להיות אגרסיבית 
במיוחד, ולרוב הם שורדים בין שנה עד 
שנתיים מרגע האבחון. מצבם של חולים 
מידרדר במהירות, וגופם נעשה עמיד 
לתרופות. בשל כך, הגישה הטיפולית כיום 
היא לתת את הטיפול התרופתי המיטבי 
כבר בשלבים המוקדמים ביותר של המחלה. 
צורפה  לתרופות מעכבי הפרוטאוזום 
של  נינלארו,  נוספת,  אחת  לאחרונה 
חברת טקדה היפנית. זו נכנסה לשלב 
והוכיחה  קליניים,  בניסויים  מתקדם 
יתרון בהישרדות ללא מחלה אל מול 
שתי קבוצת הביקורת בחולי מיאלומה 
נפוצה. בשנה שעברה פורסם במגזין ניו 
אינגלד אוף מדיסין מחקר, אשר בדק את 
יעילות הטיפול המשולב בנינלארו עם 
.)imids( ודקסאמתזון, תרופה מהסוג השני
מהמחקר, שנערך בקרב 722 מטופלים 
אקראיים עם מחלה נשנית או עמידה, 
עולה כי משך אי ההתקדמות של המחלה 
היה ארוך יותר בצורה מובהקת בקבוצת 
החולים שטופלה במשלב התרופתי עם 
נינלארו, לעומת קבוצת הביקורת – כשבעה 

חודשים יותר. 
יתרון משמעותי וחשוב הודגם בחולים 

המוגדרים בסיכון גבוה: על פי הממצאים, 
כמחלתם של כמחצית מהחולים בסיכון 
גבוה שקיבלו טיפול משולב, לא התקדמה 
במשך 21.4 חודשים, לעומת 9.7 חודשים 
הטיפול  את  קיבלו  שלא  אלה  בקרב 

המשולב. 
בזכות תוצאות המחקר הוגשה נינלארו לסל 
הבריאות בשנה שעברה, ואושרה בשילוב 
עם רבלימיד ודקסאמתזון, לחולי מיאלומה 
נפוצה שנמצאים בסיכון גבוה להתקדמות 
המחלה, אשר קיבלו לפחות טיפול אחד 
קודם והמחלה שלהם חזרה. על פי ההערכה, 
כרבע מהחולים זכאים לקבל את הטיפול 

המשולב. 
וחולים  הפה,  דרך  ניתנות  התרופות 
שמערכת החיסון שלהם חלשה גם כך לא 
צריכים להגיע לבית חולים כדי לקבל 
טיפולים בזריקה. במסגרת הסל נכללו 
עבור אותם חולים עוד קומבינציות, כקו 
טיפול שני. כך, למשל, שילוב של רבלימיד 
עם מעכב פרוטיאוזום בשם קיפרוליס 

וסטרואדים. 
קומבינציה שלישית שנכנסה לסל הבריאות 
היא של הנוגדן אמפליסיטי, עם רבלימיד 
ודקסאקורט. התרופה אושרה בהתבסס על 
מחקר שנערך בקרב 646 חולים, והראה 
שיפור בזמן חופשי ממחלה, במיוחד בחולים 

בסיכון גבוה. 
כניסתם של השילובים הללו לסל הבריאות 
מהווה שיפור משמעותי בטיפול במטופלים 
בסיכון, ובמידה והרופא כבר התחיל לטפל 
באחד השילובים, עליו להמשיך בטיפול 

והוא אינו יכול לחליף אותו.
בעשור האחרון חלו שינויים משמעותיים 
בטיפול במיאלומה נפוצה, אשר הופכת 
את פניה אט-אט למחלה כרונית. "חשוב 
לציין את עמותת אמ"ן, שמשמשת כבית 
ד"ר  אומרת  למטופלים",  גב  ונותנת 

סוריאו. "העמותה פועלת ללא 
הרף לשיפור איכות החיים של 

החולים בארץ".  �

לתרופות מעכבי הפרוטאוזום צורפה לאחרונה 
אחת נוספת, נינלארו, של חברת טקדה היפנית. 

זו נכנסה לשלב מתקדם בניסויים קליניים, 
והוכיחה יתרון בהישרדות ללא מחלה אל מול 
שתי קבוצת הביקורת בחולי מיאלומה נפוצה.

ד"ר הילה מגן
מנהלת שירות מיאלומה נפוצה 
במכון להמטואונקולוגיה, מרכז 

דוידוף, בית החולים בילינסון

עם הפנים 
קדימה

חולי  בין  רבה  שונות  קיימת 
מיאלומה, הן באופן שבו מתבטאת 
לטיפול,  בתגובה  והן  המחלה 
הנובעת ככל הנראה ממורכבות 
המחלה ומהמטען הגנטי אותו היא 

נושאת. 
בשני העשורים האחרונים חלה 
בטיפול  התקדמות משמעותית 
הודות לפיתוח ואישור תרופות 
חדשות המכוונות לפגיעה בתאי 
הפלסמה ובסביבתם. התכשירים 
החדשים שיפרו מאוד את יכולת 
חוזרת. הם  אף במחלה  הטיפול 
ניתנים בדרך כלל בשילוב עם 
תרופות נוספות ולעיתים אף עם 

תרופות כימותרפיות. 
לשיפור  הביאו  אלו  תרופות 
מתמשך בתוחלת החיים ובאיכותם 
בחלק גדול מהחולים, עם עליה 
בהישרדות הממוצעת משלוש-
לשבע-שמונה  שנים,  ארבע 
שנים ואף יותר. בעולם מתקיימים 
למצוא  בניסיון  רבים  מחקרים 
לטיפול  יותר  יעילות  תרופות 
בשלבים  הנמצאות  במחלה, 

מתקדמים. 
מעניק  מחקר  במסגרת  טיפול 
לקבל  אפשרות  רבים  לחולים 
תרופה חדשה שעדיין לא ניתן 
להשיג בדרך אחרת, ואנו עושים 
מאמצים לשלב את החולים, בכל 
שלבי המחלה, במסגרת מחקרים 
קליניים עם הסבר על היתרונות 
כיום  מחקר.  בכל  האפשריים 
חולים  דוידוף  במרכז  מגויסים 
לשישה מחקרים קליניים פעילים, 

מהבוטלים בעולם. 
כיום, המחלה עדיין אינה נחשבת 
כברת ריפוי, ומרבית החולים חווים 
תקופות של מחלה פעילה וביניהן 
תקופות שבהן המחלה שקטה. עם 
אפשרויות  הרחבת  ועם  הזמן, 
הטיפול, הופך הטיפול במיאלומה 

נפוצה למורכב ומאתגר. 
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כרוניקה של מחלה
רותם אליזרע

הם  הכאבים  מהכל,  יותר 
שהופכים את חייה של דנה 
לגיהינום עלי אדמות. "זה בא 
בגלים, ומרגיש כאילו מישהו הצית בתוך 
גופך שריפה", היא אומרת. "ואין לך 
שום יכולת לברוח". אני מכיר אותה 
כבר שנים, ומאז שתקף אותה סרטן מח 
העצם - או בשמו המקצועי מיאלומה – 
היא הולכת ונעלמת מול עיניי. מאישה 
חיה, מלאה באנרגיות, היא הפכה לצל. 
בירושלים,  מביתה  לצאת  ממעטת 

מצטמקת ממפגש למפגש. 
"הרופאים אומרים שאני אוכל לחיות 
כך הרבה שנים", היא מספרת, "אבל אם 
החיים שלי ייראו כך – לא יודעת כמה 
כוח יהיה לי להילחם. בינתיים אני כאן, 
כי יש לי ילדים ונכדים אהובים, ובעיקר 
יש לי עוד תקווה שתימצא התרופה 
שגם אם לא תחזיר את הגלגל לאחור, 
לפחות תאפשר לי לחיות את שארית 
חיי בלי סבל. לאחרונה, הבנתי, שיש 
סיבות לאופטימיות, ואני מקווה שכמו 
שהמחלה הופכת לאט לאט לכרונית, כך 

גם היא תוכל להיעלם". 

טיפול לצעירים בלבד
מיאלומה, שמאובחנת באמצעות בדיקת 
דם וביופסיה של מח העצם, היא מחלה 
ממארת של תאי הפלסמה שמהווים חלק 
מהמערכת החיסונית. בישראל מאובחנים 
כיום 2,500-3,000 חולים, ומדי שנה 
מתגלים כ־400 מקרים חדשים, מרביתם 
בני 65 ומעלה, אם כי בשנים האחרונות 
מסתמנת מגמה של אבחון מוקדם, כבר 

בשנות ה־40 לחייהם של החולים. 
המחלה, כפי שאפשר להבין מהסיפור של 
דנה, גורמת לחולים סבל רב שמתאפיין 
בנזק לעצמות ולכליות, אנמיה ונטייה 
את  הופכים  אשר  בזיהומים  ללקות 

הפגיעה לחמורה ואת ההתמודדות של 
החולים ובני משפחותיהם לקשה ביותר. 
"מדובר במחלה מאוד קשה, שעד לפני 
מספר שנים ההישרדות של החולים 
עמדה על 3-5 שנים", אומרת ד"ר צ'ליה 
סוריאו, המרכזת את תחום המיאלומה 
במרכז הרפואי גליל. "היום ההישרדות 
כבר כפולה. יש לי מטופלים שחולים 
כבר יותר מעשר שנים, והמחלה אצלם 

כבר הופכת לכרונית". 
במצב תקין, תאי הפלסמה בגוף מייצרים 
סוגים שונים של נוגדנים. אבל בזמן 
מחלה הם משכפלים את עצמם ומפרישים 
נוגדנים מסוג אחד בלבד, כך נוצר מעין 
"שבט" של תאי פלסמה זהים. התוצאה: 
דיכוי של שאר התאים, ובשל כך ירידה 
בכמות תאי הדם האדומים שגורמת 
לאנמיה, ירידה בכמות תאי דם לבנים 
שמייצרת פגיעה במערכת החיסון, פגיעה 

בכליות ופגיעה בעצמות. 
פעמים רבות סובלים החולים מכאבים 
והעצמות שלהם שבריריות  איומים, 
ונפגעות בקלות. לעיתים מאובחן חולה 
עם מיאלומה לאחר שהוא מגיע למרפאה 
בקהילה או לחדר מיון כתוצאה משבר 

בעצמות בגלל מעידה קלה. 
עד כה לא ברור לחלוטין מהן הסיבות 

לתחלואה, אבל ישנם מחקרים שקשרו 
בין חשיפה לחומרים כימיים מסוימים 
להתפתחות המחלה. אם כי דבר עוד לא 

הוכח באופן מובהק. 
בעשור האחרון פותחו מגוון טיפולים 
במחלה חשוכת המרפא, שעד אז הטיפול 
בה היה מוגבל ביותר. כיום עומד בפני 
הרופאים והחולים מגוון רחב יותר של 
אפשרויות טיפול, ופותחו תרופות חדשות 
שניתנות בשילוב עם תרופות שכבר 
קיימות בפרוטוקול הטיפולי. "המטרה 
שלנו היום היא להשיג הפוגות ארוכות עד 
כמה שניתן מהמחלה", אומרת ד"ר סוריאו, 
"ובכל חזרה שלה נותנים טיפול נוסף". 
שתי משפחות התרופות המרכזיות שבהן 
משתמשים לטיפול בחולי מיאלומה 
נפוצה, הן "מעכבי פרוטאזום" ותרופות 
אימונומודולאטוריות )imids(. לראשונה 
שייכות התרופות וולקייד )בורטזומיב( 
קיפרוליס  תת־עורית,  בזריקה 
)קרפילזומיב( הניתנת במנה תוך ורידית 
דרך  הניתנת  )איקסזומיב(  ונינלארו 
הפה. הפרוטאזום היא המערכת בתא 
שמפרקת את החלבונים, ועל התגלית 
הזו זכו פרופ' אהרון צ'כנובר ופרופ' 
אברהם הרשקו מהטכניון בפרס נובל 
לכימיה לשנת 2004. במשפחת הטיפול 

השנייה, התרופות המרכזיות הן רבלימיד 
)לנלידומיד( ופומלידומיד, הניתנות דרך 

הפה. 
החולים הצעירים עוברים לרוב השתלת 
מח עצם עצמית – פתרון עדיף בדרך 
כלל. במהלך הטיפול מנוקה מח העצם עד 
כמה שניתן, בהליך המכונה "אינדוקציה", 
ובהמשך הם עוברים תהליך של איסוף 
תאי אב והחזרתם לגוף, לאחר שקיבלו 
כימותרפיה במינון גבוה. זהו הטיפול 
שנותן את ההפוגה המשמעותית ביותר 
במחלה. הבעיה: מבוגרים לא יכולים לרוב 
לעבור השתלה כזו בשל גילם המתקדם 

ומחלות רקע נלוות.

ותודה לסל
ורדה שוהם היא דמות יחודית בנוף ארגוני 
החולים, ולו מסיבה אחת פשוטה: היא כלל 
לא חולה במחלה שאת העמותה שלה היא 
מנהלת – אמ"ן )אגודה למיאלומה נפוצה(. 
היא הגיעה בכלל מהעולם העסקי, שם 
שימשה כמנכ"לית בחברות כמו סודה־
סטרים, ובמקביל היא גם מנהלת קרן 
שמשקיעה ותומכת במיזמים עסקיים־
חברתיים, שמעסיקים אוכלוסיות עם 

צרכים מיוחדים. 

מאז שחלתה במיאלומה, חייה של דנה הפכו 
לגיהינום של כאבים ויסורים. התרופות החדשות 
שהוכנסו לסל הבריאות כבר הופכות את המחלה 
מקטלנית לכמעט כרונית, וכעת נותר רק לקוות 

לפריצת דרך נוספת שתשנה את ההיסטוריה



העור  של  ראשונית  לימפומה 
נחשבת אמנם מחלה ממארת, אך 
במרבית המקרים מדובר בדרגת 
ממאירות נמוכה.האתגר שבניהול 
מקרים אילו קיים הן בפן האבחוני, 
הדורש מיומנות וניסיון, והן בפן 
הטיפולי. אבחון המחלה מבוצע על 
ידי שילוב של הבדיקה הגופנית 
אשר  שבביופסיה,  והממצאים 
לעיתים מחייבים עיבוד נרחב 

כדי להגיע לאבחנה המדויקת. 
ההחלטה על הטיפול המיטבי עבור 
המטופל נעשית בהתאם לאבחנה, 
בהתאם לשלב המחלה ובהתאם 
לרקע הרפואי הנוסף. אפשרויות 
הטיפול מגוונות, החל ממשחות 
שונות לעור, פוטותרפיה )טיפול 
בקרינה על סגולה(, וכדורים או 
המייעלות את תפקוד  זריקות 
מערכת החיסון כנגד הלימפומה. 
בחולים עם מחלה מתקדמת ניתן 
לעשות שימוש בטיפול קרינתי 
כלל עורי )המבוצע רק במרכזים 
ייעודיים בעולם, ביניהם מרכז 
דוידוף(, או בטיפולים אחרים כגון 
פוטופרזיס, טיפולים ביולוגים 
ובחלק קטן מהחולים טיפולים 
כימותרפיים ואף השתלת מח עצם. 
המחקר בתחום הלימפומה העורית 
התקדם מאוד בשנים האחרונות, 
מה שהביא להכנסתן לשימוש 
של תרופות חדשות, הפועלות 
במנגנונים שונים ומגוונים, בייחוד 

בשלבי המחלה המתקדמים. 
המטרה בטיפול בלימפומה עורית 
– שנעשה בבילינסון בשיתוף עם 
מרכזים רפואיים מובילים בעולם 
–  היא לאפשר איכות חיים טובה, 
והטיפול בשלבים מסוימים של 
המחלה יכול להביא להטבה ניכרת 

עד לכדי העלמות הנגעים. 
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כ־50 ישראלים מאובחנים בכל שנה כחולים 
בלימפומה של העור. עבור אלה מהם שהגיעו לשלב 

השלישי של המחלה, לא היה עד היום כל מזור. 
מחקר חדש מגלה שלפחות עבור חלקם, יש טיפול 

שיכול לבלום את התקדמות המחלה
רותם אליזרע

במשך שנים ארוכות לא היו 
לחולים בלימפומה סיסטמתית 
יעילות  תרופות  העור  של 
מספיק, וגם הטיפולים הכימותרפיים 
לא הועילו. לאחרונה נמצאה תרופה 
שמבוססת על נוגדן חד-שבטי כנגד 
חלבון CD30 יעילה לטיפול בקו שני, 

לאחר כישלון קווי טיפול קודמים. 
א  י ה ר  ו ע ה ל  ש ה  מ ו פ מ י ל
גידול סרטני של מערכת הלימפה אשר 
מהמקרים  בחלק  אבל  בעור,  מקורו 
מתפשטת המחלה לכל הגוף. תסמיני 
המחלה הם עור מתקלף ואדמומי שגורם 
לכאבים. בתחילה החולים מטופלים אצל 
דרמטולוגים בשל הנגעים המקומיים 
שמופיעים על העור, וכאשר המחלה 
הופכת להיות מפושטת ולעתים קטלנית, 
נזקקים החולים לטיפול של המטולוגים. 
האבחנה של לימפומות עור אינה קלה 
בשלבים  קרובות,  שלעיתים  משום 
הנגעים למחלות  נדמים  הראשונים, 

עור אחרות. 
המחלה נפוצה בקרב אנשים בני 40-60 אך 
ישנם גם חולים בגילאים צעירים יותר. 
 בישראל מאובחנים כחמישים חולים בשנה.

התפתחות איטית
לימפומה של העור נוצרת כאשר מסיבה 
שאינה ידועה חלה גדילה בלתי מבוקרת 
של תאי דם לבנים מסוג T הנמצאים 
בעור. ישנם מספר שלבים אופייניים 
בכל  לא  אולם  המחלה,  בהתפתחות 

המקרים הם באים לידי ביטוי. 
המחלה  מתפתחת  המקרים  במרבית 
באיטיות, והמעבר בין השלבים יכול 
להימשך שנים. אצל חלק ניכר מהחולים 
המחלה כלל לא מתפתחת מעבר לשלב 
הראשון, שבו מופיעים הכתמים לרוב 
באזורים שאינם חשופים לשמש. בשלב 
השני נוצרים כתמים אדומים מוגבהים, 

בעלי צורות שונות, ולעתים נושר השיער 
מהאזורים הנגועים.

בשלב השלישי שמתרחש אצל מיעוט 
גידולים  יתפתחו על העור  החולים, 
בולטים ואדומים, אשר עלולים להפוך 
הנוטים  ועמוקים,  לכיבים דלקתיים 
לזיהום. בשלבים מתקדמים יותר העור 

הופך אדום, מעובה, נפוח וכואב. 
לעיתים מתגלה בבדיקות הדם חריגה 
ברמת התאים הלבנים, וכן ריבוי של 
עלולה  והמחלה  תאי הגידול בדם, 
להתפשט לקשרי הלימפה, לכבד, לטחול 
ולריאות. חולים שהגיעו לשלב הזה, לא 

צפויים לרוב לשרוד יותר משנה. 
לפעמים, לימפומה שמתחילה להתפתח 
בבלוטת לימפה תתפשט ממנה לעור. 
במקרים אלה היא לא תוגדר כלימפומה 
האבחנה  כלימפומה.  העור אלא  של 
נקבעת על פי סימפטומים חיצוניים, 
הרופאים  בדיקה רקמה.  בשילוב עם 
ישלחו ביופסיה למעבדה על מנת לבדוק 

אותה בשיטות מולקולריות.

שאלה של עירוי 
בחולי לימפומה של העור ניתן לטפל 
בכמה דרכים. למשל באמצעות זריקת 
אינטרפרון. האינטרפרונים הם קבוצת 
חומרים חלבוניים המיוצרים בתאים עקב 
זיהום נגיפי, או כתגובה לגירוי על ידי 
חומרים אחרים, ומעודדים התנגדות 
לסוגים מסוימים של זיהומים נגיפיים. 
מר  החו צר  ו מי טבעי  ן  פ באו
מסייע  והטיפול  הגוף,  ידי  על 
עם  ן להתמודד  למערכת החיסו
הלימפומה. אינטרפרון ניתן כזריקה 
תת עורית שלוש פעמים בשבוע, בדרך 

כלל בשילוב עם טיפול נוסף. 
אחת הבעיות העיקריות של התרופה 
היא תופעות לוואי קשות, כמו תסמינים 
דמויי שפעת, ירידה בתאבון ושינויים 
במצב הרוח. בשל כך נדרשים החולים 
להיות במעקב מתמיד אחר תפקודי הכבד 

ובלוטת התריס, ולבצע לעיתים קרובות 
ספירת דם.

בשלב הראשוני של המחלה ניתן לטפל 
באמצעות מריחה של משחה המכילה 
סטרואידים. בשלבים מתקדמים יותר 
עם  המשחה  את  לשלב  ניתן  שלה, 
טיפולים נוספים אשר מקלים על הגרד 
והאדמומיות. לאלה שהמחלה הפכה 
לסיסטמית, לא היה טיפול הולם במשך 

שנים. 
תרופה  נמצאה  האחרונות  בשנים 
המבוססת על נוגדן חד־שבטי כנגד חלבון 
CD30 יעילה לטיפול בקו שני לחולים, 
קודמים.  טיפול  קווי  כישלון  לאחר 
התרופה, בשמה המסחרי אדצטריס )של 
החברה היפנית טקדה(, רשומה בישראל 
החל משנת 2013 לחולים ללימפומה 
מסוג הודג'קין, והיא ניתנת באמצעות 

עירוי, אחת לשלושה שבועות. 
איך זה עובד? באמצעות נוגדן כלפי 
החלבון CD30 שאליו מחברים מולקולה 
כימית. הנוגדן מתחבר לתא המטרה, 
והמולקולה הכימית שהוצמדה לנוגדן 
משתחררת והורגת את התא הבעייתי, 

בלי לפגוע בתאים הבריאים סביבו. 
במחקר שנערך לאחרונה נבחנו חולים עם 
לימפומה עורית שיש להם את החלבון 
CD30, וחולקו לשתי קבוצות: האחת 
קיבלה את התכשיר המבוסס על הנוגדן, 
והשנייה קיבלה את הטיפול המקובל של 
כימותרפיה או, תכשירים הקיימים בשוק. 
התוצאות הראו שתכשיר עם הנוגדן 
הטיפולים  מכל  על  יותר  יעיל  היה 
כמחצית  בקרב  המקובלים.  הישנים 
מהחולים שקיבלו את התרופה, המחלה 
לא התקדמה במשך 16.7 חודשים ואיכות 
החיים שופרה, לעומת שלושה חודשים 
וחצי בממוצע בקרב אלה שקיבלו את 
הטיפול הישן. יחד עם זאת, למחצית 

מהחולים בלימפומה של העור 
החלבון  של  ביטוי  כלל  אין 
לא  הטיפול  ולכן    CD30

מתאים להם. �

חכמת 
האבחון

ד"ר איריס אמיתי
רופאה בכירה במחלקת עור 

בבית חולים בילינסון

ההחלטה על הטיפול 
המיטבי עבור המטופל 
נעשית בהתאם 
לאבחנה, בהתאם לשלב 
המחלה ובהתאם לרקע 
הרפואי הנוסף
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כבר 13 שנה שחנה מתמודדת עם לוקמיה 
לימפטית כרונית. אחרי שלל טיפולים כימותרפיים, 

ביולוגיים ואחרים, היא החלה לקבל לאחרונה 
כטיפול חמלה תרופה חדשה שנותנת תקווה 

לה ולחולים כמותה ברחבי העולם. "בינתיים אני 
מרגישה טוב וחיה יפה", היא אומרת

רותם אליזרע

13 שנה חלפו מהרגע הקשה שבו 
גילה חנה היא חולה בלוקמיה 
לימפטית כרונית, או בשמה 
המקוצר CLL. "אחרי ארבע שנים של 
מעקב, החלו הטיפולים – ארבעה קורסים 
של כימותרפיה, ועוד טיפול ביולוגי 
מתמשך", היא מספרת. "אחרי הפוגה 
של חמש שנים, חזרתי לקבל סוג אחר 
של כימותרפיה ועוד טיפולים ביולוגיים". 
כשגם הטיפולים האלה לא הועילו, החלה 
חנה לפני שנה וחצי לקבל טיפול אחר, 
כדורי איברוטינין. "בתחילה הרגשתי 
טוב", היא מספרת, "אבל פתאום הגוף שלי 
התמלא בסימנים כחולים. שטפי דם בכל 
מקום, גם בעיניים ובריאות. כך התברר 
שהכדור הזה לא מתאים לי". אנשים רבים 
היו מתייאשים, אבל לא חנה. "אני טיפוס 
אופטימי מטבעי, ורואה תמיד את חצי 

הכוס המלאה", היא מחייכת. 

הזרוע הקצרה 
לוקמיה לימפטית כרונית היא מחלה של 
הלימפוציטים, תאי דם לבנים. במצב 
רגיל, תאי הדם מתרבים באופן מבוקר 
ומסודר. במחלה, התהליך יוצא משליטה 
והלימפוציטים מתרבים ללא בקרה וחיים 
זמן רב, כך שנוצר עודף לימפוציטים 
בזרם הדם, ואלה תופסים את מקומם של 

תאי הדם התקינים במח העצם. 
לוקמיה לימפטית כרונית – שמופיעה 
בעיקר בקרב אנשים מבוגרים, ובכל 
שנה מתגלים כ־450 מקרים בישראל – 
מתפתחת בדרך כלל באיטיות, ורבים 
לטיפול  נזקקים  אינם  בה  מהחולים 
במשך חודשים או שנים. לרוב מתגלה 
המחלה באקראי, בבדיקות דם שגרתיות, 
ולעיתים מלווה בסימפטומים שונים. 
תוחלת החיים הממוצעת עם המחלה היא 

כעשר שנים. 
"ברוב המקרים אי אפשר לרפא את 
המחלה אבל אפשר לקוות שתהיה הפוגה 
או הפוגה חלקית", מסביר ד"ר ולדימיר 
וינשטיין, המטולוג בכיר מבית החולים 

הדסה הר־הצופים בירושלים. "לפני כמה 
שנים היו מעט אופציות טיפול, אבל 
לאחרונה אושרו הרבה מאוד תרופות".

שני דברים קובעים את אופן הטיפול: 
הראשון הוא מצבו הכללי של החולה – 
צעיר ובריא יחסית, או מבוגר עם מחלות 
רקע כמו סוכרת לחץ דם ועוד; השני 
הוא המצב הגנטי, למשל חולים שיש 
להם חסר בזרוע הקצרה של כרומוזום 
17P Deletion( 17(. "חולים כאלה 
עמידים יותר לכימותרפיה", מסביר ד"ר 
וינשטיין, "ולכן יש צורך לטפל בהם 

בתרופות חדשות". 
התרופות הזמינות היום לחולים אלה 
חוסמות את שרשרת העברת הסיגנלים 
בתאים הממאירים, מה שגורם ליציאתם 
של התאים מבלוטות הלימפה לדם והורג 
את רובם. יחד עם זאת, גם כך יישארו 
בדם כמות מסוימת של תאים ממאירים. 
המשמעות: אין הפוגה מלאה של המחלה, 
וההידרדרות עלולה לבוא בכל רגע ולהיות 

קטלנית.
נותנים  לא  אנחנו  כאלה  "לחולים 
כימותרפיה, אלא תרופות כמו איברוטיניב", 
ממשיך ד"ר וינשטיין. "לאלה שגם התרופה 
הזו לא עוצרת את התקדמות מחלתם, ניתן 
גם ונטוקלקס או טיפול באמצעות תרופה 
ביולוגית שנקראת גזייבה בשילוב עם 

כימותרפיה קלה יחסית".
ונטוקלקס  של  הפעולה  מנגנון 
)Venetoclax(, מולקולה קטנה שנקשרת 
לחלבון BCL2, מחזיר לתאים את היכולת 
להפעיל את מנגנון המוות התאי המתוכנן 
– האפופטוזיס – והופך את התרופה לכזו 

שיכולה לחסל תאים סרטניים.

בשילוב זרועות 
באפריל האחרון אושרה ונטוקלקס )של 
חברת אבווי( על ידי ה־FDA במסלול 
לימפטית  בלויקמיה  לטיפול  מהיר 
כרונית, לחולים שיש להם צורך רפואי 
שאין לו מענה. כיום היא כלולה בסל 
התרופות לחולים עם חסר בזרוע קצרה 
של כרומוזום 17, שהטיפול באיברוטיניב 

לא הועיל להם. 
לאחרונה פורסמו כמה מחקרים שהראו 
כי טיפול בתרופה באוכלוסיית החולים 
הקשה ביותר, הביא לשיעורי תגובה 
 18% גבוהים מאוד של כ־77% בקרב 
מהחולים הייתה הפוגה מלאה של המחלה 
ואצל 27% מהחולים הושגה נסיגה. עוד 
התברר שאצל כמחצית מהחולים המחלה 
לא התקדמה במשך 27.2 חודשים. בכנס 
שנערך בחודש שעבר בניו־יורק הציגו 
החוקרים עדכון של המחקר, והראו כי 
לאחר 24 חודשים לא חלה כל התקדמות 
של המחלה אצל כל החולים שאצלם 
ירדה המחלה מתחת לגבול הניתן לגילוי.

מחקרים נוספים מהשנה האחרונה הראו 
כי תוספת של ריטוקסימאב )מבטרה( 
יעילות  בונטוקלקס משיגה  לטיפול 
ב־86%  מן הכלל, עם תגובה  יוצאת 
מהחולים, הפוגה מלאה ב־51% מהחולים 
וירידה של המחלה אל מתחת לגבול 

הניתן לגילוי אצל 57%. 
"זו לא תהיה הגזמה לומר שצורת הטיפול 
השתנתה באופן דרמטי בחמש השנים 
האחרונות", אומר פרופ' ג'ון סימון, מנהל 
יחידת הסרטן במרכז פיטר מק'קלום 
במלבורן, אוסטרליה, והעורך הראשי של 
העיתון המדעי של לוקמיה ולימפומה. 
"בעבר, שילוב של טיפולים כימותרפיים 
חד  נוגדנים  עם  כלל  בדרך  שונים, 
 CLLשבטיים, היו צורת הטיפול ב־
עבור מרבית החולים. כיום יש שלושה 
סוגים חדשים של תרופות הניתנות דרך 
הפה ויש להם אפקטיביות טיפולית על 
החולים. עושה הרושם שהתרופה עשויה 
ביותר  המבטיחה  הבניין  אבן  להיות 

לשימוש בטיפולים משולבים". 
חנה היא מאותם חולים שמקבלים את 
הטיפול החדשני, במקרה שלה כטיפולי 
חמלה מבית החולים בילינסון, יחד עם 
הדם  כדוריות  מספר  לאיזון  זריקות 
הלבנות בגוף. "עדיין מוקדם לדעת עד 

כמה זה ישפיע", היא אומרת, 
"אבל כרגע אני מרגישה טוב 
וחיה יפה עם הכדורים האלה". �

פרופ' פיה רענני 
מנהלת המערך להמטולוגיה 

והמטואונקולוגיה במרכז דוידוף, 
בית חולים בילינסון 

הריפוי מעבר 
לפינה

אנו חיים כיום בעידן מרתק שבו 
חלק מהלויקמיות שהיו בעבר 
חשוכות מרפא, ניתנות לריפוי 
ביולוגיים.  טיפולים  ידי  על 
בשנים האחרונות תפסה מחלת 
הלויקמיה הלימפטית הכרונית, 
השכיחה בעולם המערבי, מקום 

חשוב במהפכה בטיפול בסרטן.
בעבר, הטיפול בלויקמיה זו כלל 
והאפשרות  כימותרפיה בלבד, 
של טיפול ביולוגי בלבד או של 
ריפוי כלל לא עלתה על הפרק. 
לאחרונה חלו מספר התפתחויות 

דרמטיות בתחום. 
ראשית, ניתן לאפיין את המדדים 
הייחודיים לכל חולה, ובהתאם 
המיטבי,  הטיפול  את  לבחור 
רפואה  של  מהתפיסה  כחלק 
חלה  שנית,  אישית.  מותאמת 
מהפכה של ממש עם פיתוחן של 
מספר תרופות ביולוגיות שאינן 
כימותרפיה  תוספת  מצריכות 

ומקנות תגובות מצוינות. 
לבסוף, עלתה לראשונה שאלת 
של  ברמה  המוחלט,  הריפוי 
האחרון,  הלויקמי  התא  סילוק 
על ידי שילוב של מספר תרופות 
מוגדר.  זמן  לפרק  ביולוגיות 
למטופלים שלנו במרכז דוידוף, 
כמו גם לנו כרופאים, זכות גדולה 
תפיסתי  ממהפך  חלק  להיות 
וקליני זה ולחוות על בשרנו את 
השינוי, בו הפכה המחלה מחשוכת 

מרפא לברת ריפוי.
שינוי זה מתאפשר בזכות שילוב 
חדשניים  במחקרים  החולים 
ביותר, המאפשרים מתן תרופות 
שאינן  חדשניות  ביולוגיות 
עדיין בסל התרופות אך נראות 

מבטיחות.
המאבק במחלות אלה עדיין לא 
תם, אנחנו עוד לא בראשית הסוף 
אבל כמו שאמר וינסטון צ'רצ'יל 
בשעתו: אנחנו אולי בסוף של 

ההתחלה. 

לראות את 
חצי הכוס 
המלאה



העור  של  ראשונית  לימפומה 
נחשבת אמנם מחלה ממארת, אך 
במרבית המקרים מדובר בדרגת 
ממאירות נמוכה.האתגר שבניהול 
מקרים אילו קיים הן בפן האבחוני, 
הדורש מיומנות וניסיון, והן בפן 
הטיפולי. אבחון המחלה מבוצע על 
ידי שילוב של הבדיקה הגופנית 
אשר  שבביופסיה,  והממצאים 
לעיתים מחייבים עיבוד נרחב 

כדי להגיע לאבחנה המדויקת. 
ההחלטה על הטיפול המיטבי עבור 
המטופל נעשית בהתאם לאבחנה, 
בהתאם לשלב המחלה ובהתאם 
לרקע הרפואי הנוסף. אפשרויות 
הטיפול מגוונות, החל ממשחות 
שונות לעור, פוטותרפיה )טיפול 
בקרינה על סגולה(, וכדורים או 
המייעלות את תפקוד  זריקות 
מערכת החיסון כנגד הלימפומה. 
בחולים עם מחלה מתקדמת ניתן 
לעשות שימוש בטיפול קרינתי 
כלל עורי )המבוצע רק במרכזים 
ייעודיים בעולם, ביניהם מרכז 
דוידוף(, או בטיפולים אחרים כגון 
פוטופרזיס, טיפולים ביולוגים 
ובחלק קטן מהחולים טיפולים 
כימותרפיים ואף השתלת מח עצם. 
המחקר בתחום הלימפומה העורית 
התקדם מאוד בשנים האחרונות, 
מה שהביא להכנסתן לשימוש 
של תרופות חדשות, הפועלות 
במנגנונים שונים ומגוונים, בייחוד 

בשלבי המחלה המתקדמים. 
המטרה בטיפול בלימפומה עורית 
– שנעשה בבילינסון בשיתוף עם 
מרכזים רפואיים מובילים בעולם 
–  היא לאפשר איכות חיים טובה, 
והטיפול בשלבים מסוימים של 
המחלה יכול להביא להטבה ניכרת 

עד לכדי העלמות הנגעים. 
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כ־50 ישראלים מאובחנים בכל שנה כחולים 
בלימפומה של העור. עבור אלה מהם שהגיעו לשלב 

השלישי של המחלה, לא היה עד היום כל מזור. 
מחקר חדש מגלה שלפחות עבור חלקם, יש טיפול 

שיכול לבלום את התקדמות המחלה
רותם אליזרע

במשך שנים ארוכות לא היו 
לחולים בלימפומה סיסטמתית 
יעילות  תרופות  העור  של 
מספיק, וגם הטיפולים הכימותרפיים 
לא הועילו. לאחרונה נמצאה תרופה 
שמבוססת על נוגדן חד-שבטי כנגד 
חלבון CD30 יעילה לטיפול בקו שני, 

לאחר כישלון קווי טיפול קודמים. 
א  י ה ר  ו ע ה ל  ש ה  מ ו פ מ י ל
גידול סרטני של מערכת הלימפה אשר 
מהמקרים  בחלק  אבל  בעור,  מקורו 
מתפשטת המחלה לכל הגוף. תסמיני 
המחלה הם עור מתקלף ואדמומי שגורם 
לכאבים. בתחילה החולים מטופלים אצל 
דרמטולוגים בשל הנגעים המקומיים 
שמופיעים על העור, וכאשר המחלה 
הופכת להיות מפושטת ולעתים קטלנית, 
נזקקים החולים לטיפול של המטולוגים. 
האבחנה של לימפומות עור אינה קלה 
בשלבים  קרובות,  שלעיתים  משום 
הנגעים למחלות  נדמים  הראשונים, 

עור אחרות. 
המחלה נפוצה בקרב אנשים בני 40-60 אך 
ישנם גם חולים בגילאים צעירים יותר. 
 בישראל מאובחנים כחמישים חולים בשנה.

התפתחות איטית
לימפומה של העור נוצרת כאשר מסיבה 
שאינה ידועה חלה גדילה בלתי מבוקרת 
של תאי דם לבנים מסוג T הנמצאים 
בעור. ישנם מספר שלבים אופייניים 
בכל  לא  אולם  המחלה,  בהתפתחות 

המקרים הם באים לידי ביטוי. 
המחלה  מתפתחת  המקרים  במרבית 
באיטיות, והמעבר בין השלבים יכול 
להימשך שנים. אצל חלק ניכר מהחולים 
המחלה כלל לא מתפתחת מעבר לשלב 
הראשון, שבו מופיעים הכתמים לרוב 
באזורים שאינם חשופים לשמש. בשלב 
השני נוצרים כתמים אדומים מוגבהים, 

בעלי צורות שונות, ולעתים נושר השיער 
מהאזורים הנגועים.

בשלב השלישי שמתרחש אצל מיעוט 
גידולים  יתפתחו על העור  החולים, 
בולטים ואדומים, אשר עלולים להפוך 
הנוטים  ועמוקים,  לכיבים דלקתיים 
לזיהום. בשלבים מתקדמים יותר העור 

הופך אדום, מעובה, נפוח וכואב. 
לעיתים מתגלה בבדיקות הדם חריגה 
ברמת התאים הלבנים, וכן ריבוי של 
עלולה  והמחלה  תאי הגידול בדם, 
להתפשט לקשרי הלימפה, לכבד, לטחול 
ולריאות. חולים שהגיעו לשלב הזה, לא 

צפויים לרוב לשרוד יותר משנה. 
לפעמים, לימפומה שמתחילה להתפתח 
בבלוטת לימפה תתפשט ממנה לעור. 
במקרים אלה היא לא תוגדר כלימפומה 
האבחנה  כלימפומה.  העור אלא  של 
נקבעת על פי סימפטומים חיצוניים, 
הרופאים  בדיקה רקמה.  בשילוב עם 
ישלחו ביופסיה למעבדה על מנת לבדוק 

אותה בשיטות מולקולריות.

שאלה של עירוי 
בחולי לימפומה של העור ניתן לטפל 
בכמה דרכים. למשל באמצעות זריקת 
אינטרפרון. האינטרפרונים הם קבוצת 
חומרים חלבוניים המיוצרים בתאים עקב 
זיהום נגיפי, או כתגובה לגירוי על ידי 
חומרים אחרים, ומעודדים התנגדות 
לסוגים מסוימים של זיהומים נגיפיים. 
מר  החו צר  ו מי טבעי  ן  פ באו
מסייע  והטיפול  הגוף,  ידי  על 
עם  ן להתמודד  למערכת החיסו
הלימפומה. אינטרפרון ניתן כזריקה 
תת עורית שלוש פעמים בשבוע, בדרך 

כלל בשילוב עם טיפול נוסף. 
אחת הבעיות העיקריות של התרופה 
היא תופעות לוואי קשות, כמו תסמינים 
דמויי שפעת, ירידה בתאבון ושינויים 
במצב הרוח. בשל כך נדרשים החולים 
להיות במעקב מתמיד אחר תפקודי הכבד 

ובלוטת התריס, ולבצע לעיתים קרובות 
ספירת דם.

בשלב הראשוני של המחלה ניתן לטפל 
באמצעות מריחה של משחה המכילה 
סטרואידים. בשלבים מתקדמים יותר 
עם  המשחה  את  לשלב  ניתן  שלה, 
טיפולים נוספים אשר מקלים על הגרד 
והאדמומיות. לאלה שהמחלה הפכה 
לסיסטמית, לא היה טיפול הולם במשך 

שנים. 
תרופה  נמצאה  האחרונות  בשנים 
המבוססת על נוגדן חד־שבטי כנגד חלבון 
CD30 יעילה לטיפול בקו שני לחולים, 
קודמים.  טיפול  קווי  כישלון  לאחר 
התרופה, בשמה המסחרי אדצטריס )של 
החברה היפנית טקדה(, רשומה בישראל 
החל משנת 2013 לחולים ללימפומה 
מסוג הודג'קין, והיא ניתנת באמצעות 

עירוי, אחת לשלושה שבועות. 
איך זה עובד? באמצעות נוגדן כלפי 
החלבון CD30 שאליו מחברים מולקולה 
כימית. הנוגדן מתחבר לתא המטרה, 
והמולקולה הכימית שהוצמדה לנוגדן 
משתחררת והורגת את התא הבעייתי, 

בלי לפגוע בתאים הבריאים סביבו. 
במחקר שנערך לאחרונה נבחנו חולים עם 
לימפומה עורית שיש להם את החלבון 
CD30, וחולקו לשתי קבוצות: האחת 
קיבלה את התכשיר המבוסס על הנוגדן, 
והשנייה קיבלה את הטיפול המקובל של 
כימותרפיה או, תכשירים הקיימים בשוק. 
התוצאות הראו שתכשיר עם הנוגדן 
הטיפולים  מכל  על  יותר  יעיל  היה 
כמחצית  בקרב  המקובלים.  הישנים 
מהחולים שקיבלו את התרופה, המחלה 
לא התקדמה במשך 16.7 חודשים ואיכות 
החיים שופרה, לעומת שלושה חודשים 
וחצי בממוצע בקרב אלה שקיבלו את 
הטיפול הישן. יחד עם זאת, למחצית 

מהחולים בלימפומה של העור 
החלבון  של  ביטוי  כלל  אין 
לא  הטיפול  ולכן    CD30

מתאים להם. �

חכמת 
האבחון

ד"ר איריס אמיתי
רופאה בכירה במחלקת עור 

בבית חולים בילינסון

ההחלטה על הטיפול 
המיטבי עבור המטופל 
נעשית בהתאם 
לאבחנה, בהתאם לשלב 
המחלה ובהתאם לרקע 
הרפואי הנוסף

16 יוני 2017

כבר 13 שנה שחנה מתמודדת עם לוקמיה 
לימפטית כרונית. אחרי שלל טיפולים כימותרפיים, 

ביולוגיים ואחרים, היא החלה לקבל לאחרונה 
כטיפול חמלה תרופה חדשה שנותנת תקווה 

לה ולחולים כמותה ברחבי העולם. "בינתיים אני 
מרגישה טוב וחיה יפה", היא אומרת

רותם אליזרע

13 שנה חלפו מהרגע הקשה שבו 
גילה חנה היא חולה בלוקמיה 
לימפטית כרונית, או בשמה 
המקוצר CLL. "אחרי ארבע שנים של 
מעקב, החלו הטיפולים – ארבעה קורסים 
של כימותרפיה, ועוד טיפול ביולוגי 
מתמשך", היא מספרת. "אחרי הפוגה 
של חמש שנים, חזרתי לקבל סוג אחר 
של כימותרפיה ועוד טיפולים ביולוגיים". 
כשגם הטיפולים האלה לא הועילו, החלה 
חנה לפני שנה וחצי לקבל טיפול אחר, 
כדורי איברוטינין. "בתחילה הרגשתי 
טוב", היא מספרת, "אבל פתאום הגוף שלי 
התמלא בסימנים כחולים. שטפי דם בכל 
מקום, גם בעיניים ובריאות. כך התברר 
שהכדור הזה לא מתאים לי". אנשים רבים 
היו מתייאשים, אבל לא חנה. "אני טיפוס 
אופטימי מטבעי, ורואה תמיד את חצי 

הכוס המלאה", היא מחייכת. 

הזרוע הקצרה 
לוקמיה לימפטית כרונית היא מחלה של 
הלימפוציטים, תאי דם לבנים. במצב 
רגיל, תאי הדם מתרבים באופן מבוקר 
ומסודר. במחלה, התהליך יוצא משליטה 
והלימפוציטים מתרבים ללא בקרה וחיים 
זמן רב, כך שנוצר עודף לימפוציטים 
בזרם הדם, ואלה תופסים את מקומם של 

תאי הדם התקינים במח העצם. 
לוקמיה לימפטית כרונית – שמופיעה 
בעיקר בקרב אנשים מבוגרים, ובכל 
שנה מתגלים כ־450 מקרים בישראל – 
מתפתחת בדרך כלל באיטיות, ורבים 
לטיפול  נזקקים  אינם  בה  מהחולים 
במשך חודשים או שנים. לרוב מתגלה 
המחלה באקראי, בבדיקות דם שגרתיות, 
ולעיתים מלווה בסימפטומים שונים. 
תוחלת החיים הממוצעת עם המחלה היא 

כעשר שנים. 
"ברוב המקרים אי אפשר לרפא את 
המחלה אבל אפשר לקוות שתהיה הפוגה 
או הפוגה חלקית", מסביר ד"ר ולדימיר 
וינשטיין, המטולוג בכיר מבית החולים 

הדסה הר־הצופים בירושלים. "לפני כמה 
שנים היו מעט אופציות טיפול, אבל 
לאחרונה אושרו הרבה מאוד תרופות".

שני דברים קובעים את אופן הטיפול: 
הראשון הוא מצבו הכללי של החולה – 
צעיר ובריא יחסית, או מבוגר עם מחלות 
רקע כמו סוכרת לחץ דם ועוד; השני 
הוא המצב הגנטי, למשל חולים שיש 
להם חסר בזרוע הקצרה של כרומוזום 
17P Deletion( 17(. "חולים כאלה 
עמידים יותר לכימותרפיה", מסביר ד"ר 
וינשטיין, "ולכן יש צורך לטפל בהם 

בתרופות חדשות". 
התרופות הזמינות היום לחולים אלה 
חוסמות את שרשרת העברת הסיגנלים 
בתאים הממאירים, מה שגורם ליציאתם 
של התאים מבלוטות הלימפה לדם והורג 
את רובם. יחד עם זאת, גם כך יישארו 
בדם כמות מסוימת של תאים ממאירים. 
המשמעות: אין הפוגה מלאה של המחלה, 
וההידרדרות עלולה לבוא בכל רגע ולהיות 

קטלנית.
נותנים  לא  אנחנו  כאלה  "לחולים 
כימותרפיה, אלא תרופות כמו איברוטיניב", 
ממשיך ד"ר וינשטיין. "לאלה שגם התרופה 
הזו לא עוצרת את התקדמות מחלתם, ניתן 
גם ונטוקלקס או טיפול באמצעות תרופה 
ביולוגית שנקראת גזייבה בשילוב עם 

כימותרפיה קלה יחסית".
ונטוקלקס  של  הפעולה  מנגנון 
)Venetoclax(, מולקולה קטנה שנקשרת 
לחלבון BCL2, מחזיר לתאים את היכולת 
להפעיל את מנגנון המוות התאי המתוכנן 
– האפופטוזיס – והופך את התרופה לכזו 

שיכולה לחסל תאים סרטניים.

בשילוב זרועות 
באפריל האחרון אושרה ונטוקלקס )של 
חברת אבווי( על ידי ה־FDA במסלול 
לימפטית  בלויקמיה  לטיפול  מהיר 
כרונית, לחולים שיש להם צורך רפואי 
שאין לו מענה. כיום היא כלולה בסל 
התרופות לחולים עם חסר בזרוע קצרה 
של כרומוזום 17, שהטיפול באיברוטיניב 

לא הועיל להם. 
לאחרונה פורסמו כמה מחקרים שהראו 
כי טיפול בתרופה באוכלוסיית החולים 
הקשה ביותר, הביא לשיעורי תגובה 
 18% גבוהים מאוד של כ־77% בקרב 
מהחולים הייתה הפוגה מלאה של המחלה 
ואצל 27% מהחולים הושגה נסיגה. עוד 
התברר שאצל כמחצית מהחולים המחלה 
לא התקדמה במשך 27.2 חודשים. בכנס 
שנערך בחודש שעבר בניו־יורק הציגו 
החוקרים עדכון של המחקר, והראו כי 
לאחר 24 חודשים לא חלה כל התקדמות 
של המחלה אצל כל החולים שאצלם 
ירדה המחלה מתחת לגבול הניתן לגילוי.

מחקרים נוספים מהשנה האחרונה הראו 
כי תוספת של ריטוקסימאב )מבטרה( 
יעילות  בונטוקלקס משיגה  לטיפול 
ב־86%  מן הכלל, עם תגובה  יוצאת 
מהחולים, הפוגה מלאה ב־51% מהחולים 
וירידה של המחלה אל מתחת לגבול 

הניתן לגילוי אצל 57%. 
"זו לא תהיה הגזמה לומר שצורת הטיפול 
השתנתה באופן דרמטי בחמש השנים 
האחרונות", אומר פרופ' ג'ון סימון, מנהל 
יחידת הסרטן במרכז פיטר מק'קלום 
במלבורן, אוסטרליה, והעורך הראשי של 
העיתון המדעי של לוקמיה ולימפומה. 
"בעבר, שילוב של טיפולים כימותרפיים 
חד  נוגדנים  עם  כלל  בדרך  שונים, 
 CLLשבטיים, היו צורת הטיפול ב־
עבור מרבית החולים. כיום יש שלושה 
סוגים חדשים של תרופות הניתנות דרך 
הפה ויש להם אפקטיביות טיפולית על 
החולים. עושה הרושם שהתרופה עשויה 
ביותר  המבטיחה  הבניין  אבן  להיות 

לשימוש בטיפולים משולבים". 
חנה היא מאותם חולים שמקבלים את 
הטיפול החדשני, במקרה שלה כטיפולי 
חמלה מבית החולים בילינסון, יחד עם 
הדם  כדוריות  מספר  לאיזון  זריקות 
הלבנות בגוף. "עדיין מוקדם לדעת עד 

כמה זה ישפיע", היא אומרת, 
"אבל כרגע אני מרגישה טוב 
וחיה יפה עם הכדורים האלה". �

פרופ' פיה רענני 
מנהלת המערך להמטולוגיה 

והמטואונקולוגיה במרכז דוידוף, 
בית חולים בילינסון 

הריפוי מעבר 
לפינה

אנו חיים כיום בעידן מרתק שבו 
חלק מהלויקמיות שהיו בעבר 
חשוכות מרפא, ניתנות לריפוי 
ביולוגיים.  טיפולים  ידי  על 
בשנים האחרונות תפסה מחלת 
הלויקמיה הלימפטית הכרונית, 
השכיחה בעולם המערבי, מקום 

חשוב במהפכה בטיפול בסרטן.
בעבר, הטיפול בלויקמיה זו כלל 
והאפשרות  כימותרפיה בלבד, 
של טיפול ביולוגי בלבד או של 
ריפוי כלל לא עלתה על הפרק. 
לאחרונה חלו מספר התפתחויות 

דרמטיות בתחום. 
ראשית, ניתן לאפיין את המדדים 
הייחודיים לכל חולה, ובהתאם 
המיטבי,  הטיפול  את  לבחור 
רפואה  של  מהתפיסה  כחלק 
חלה  שנית,  אישית.  מותאמת 
מהפכה של ממש עם פיתוחן של 
מספר תרופות ביולוגיות שאינן 
כימותרפיה  תוספת  מצריכות 

ומקנות תגובות מצוינות. 
לבסוף, עלתה לראשונה שאלת 
של  ברמה  המוחלט,  הריפוי 
האחרון,  הלויקמי  התא  סילוק 
על ידי שילוב של מספר תרופות 
מוגדר.  זמן  לפרק  ביולוגיות 
למטופלים שלנו במרכז דוידוף, 
כמו גם לנו כרופאים, זכות גדולה 
תפיסתי  ממהפך  חלק  להיות 
וקליני זה ולחוות על בשרנו את 
השינוי, בו הפכה המחלה מחשוכת 

מרפא לברת ריפוי.
שינוי זה מתאפשר בזכות שילוב 
חדשניים  במחקרים  החולים 
ביותר, המאפשרים מתן תרופות 
שאינן  חדשניות  ביולוגיות 
עדיין בסל התרופות אך נראות 

מבטיחות.
המאבק במחלות אלה עדיין לא 
תם, אנחנו עוד לא בראשית הסוף 
אבל כמו שאמר וינסטון צ'רצ'יל 
בשעתו: אנחנו אולי בסוף של 

ההתחלה. 

לראות את 
חצי הכוס 
המלאה



זו הזדמנות להסביר את חשיבותם.
"חולה שמגיע להשתלה מקבל טיפול 
כימי וקרינתי במינון גבוה, כדי למחוק 
את מח העצם ואת המערכת החיסונית. 
אחר כך משתילים לו מח עצם שהותאם, 
וכשהשתל נקלט – נוצר מח עצם חדש 
ומערכת חיסון חדשה. עד שזה קורה, הוא 
צריך לשהות בתנאי בידוד מחמירים, 
והבניין יענה בדיוק על הצרכים האלה". 
זו השנה הרביעית להשתלות מח עצם 
בסורוקה, ובבניין החדש יורחבו השירותים 
כך שאפשר יהיה לתת את כל מגוון 
הטיפולים לחולים בנגב, בלי לשלוח 
אותם למרכז הארץ להשלמות. "עד 

שפתחנו אצלנו את מחלקת ההשתלות, 
היינו צריכים לשלוח כל חולה שקיבל 
טיפול והמחלה אצלו נשנתה, לבית חולים 
אחר במרכז הארץ", ממשיכה ד"ר פרץ. 
הסיבה העיקרית שאנחנו שמחים מהמרכז 
הסרטן החדש היא  לא רק כי הוא יפה 
ומרשים – והוא יפה ומרשים – אלא כי 
הוא מאפשר לנו להעניק לחולים את כל 

מגוון הטיפולים ליד הבית". 
פרופ' דוד גפן, מנהל יחידת אשפוז 
להתמקד  מבקש  אונקולוגית,  יום 
לידי  שיבואו  בתחום,  בהתפתחויות 
ביטוי גם במרכז הסרטן. "ראשית, ברור 
שכאשר התנאים הפיזיים משתפרים, כל 

החוויה טובה יותר, גם למטופלים וגם 
לרופאים", הוא אומר. "הגעתי לכאן 
כרופא  שנה  משלושים  יותר  לפני 
אונקולוג, וראיתי התפתחות מדהימה 
של אונקולוגיה וטיפול בסרטן. זה משהו 

מדהים". 
מה יחדש מרכז הסרטן?

"אני חושב שמרכז הסרטן הוא המשך 
יש  הזאת.  ההתפתחות  של  טבעי 
התפתחות טיפולית אדירה בתחום – 
תרופות חדשות, כימיות, ביולוגיות 
משתמשים  כבר  אנחנו  כיום  ועוד. 
הגידול,  על  מולקולריות  בבדיקות 
שמאפשרות לומר לפעמים לחולה מה 

הפרוגנוזה, ולגבי חלק מהמחלות גם 
להתאים טיפול ממוקד. זה נותן לנו 
עוד אפשרויות. אני מאוד גאה בעובדה 
שהבאנו את כל הטיפולים והתרופות 
הללו בזמן אמת. תושבי הדרום מקבלים 
היום את הטיפולים הללו בדיוק כמו 
המטופלים בניו יורק, פריז ותל אביב. 
עכשיו יהיה להם גם מקום יפה ונעים 
לקבל את הטיפולים, כמו בפריז ובניו 

יורק". 

קרינה מתקדמת 
הסרטן  במרכז  החידושים  שאר  בין 
החדש, אפשר למצוא גם מכשיר מאיץ 
קווי חדש לטיפול בחולים, מהמתקדמים 

בעולם. 
מאיץ קווי הוא מכשיר חדשני לטיפול 
בחולי סרטן, שמיועד לחולים הנדרשים 
מהטיפול  כחלק  הקרנות  לעבור 
האונקולוגי. מדובר בטכנולוגיה חדשנית 
המאיצה אלומת אלקטרונים למהירות 
זה  האור. תהליך  הקרובה למהירות 
מייצר קרניים לטיפול בגידולים בעומק 
גבוהה  דיוק  רמת  ומאפשר  הרקמה, 
ביותר לחדירה לרקמות עמוקות, תוך 
הקטנת החשיפה לקרינה של האיברים 
לאזור  בסמוך  הבריאים שממוקמים 
הגידול, וצמצום תופעות הלוואי של 

הקרינה. 
בסורוקהכולל  החדש  הקווי  המאיץ 
מערכות משולבות לצילום רנטגן וסי-
טי, כך שבאמצעות מערכת אחת ניתן 
לבצע דיאגנוסטיקה מדויקת שבעבר 
היה צורך במערכות רבות כדי להשיגה. 
במכשיר החדש, למטופלי הקרינה נקבע 
רצף של מספר ימי קרינה רב. שיטת 
הטיפול המדויקת מפחיתה משמעותית 
את תופעות הלוואי וכך מטופלים רבים 
יכולים לעמוד במעמסה ולהשלים את 

רצף ההקרנות ללא הפסקה. 
הקווי  הכנסתו לשימוש של המאיץ 
החדש מהווה שלב משמעותי בפיתוח 
מערך הטיפול בתחלואת סרטן לטובת 

תושבי הנגב והסביבה, כחלק 
מהיערכות בית החולים לקראת 
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פרופ' יצחק אביטל: "זה העתיד 
של טיפולי הסרטן בארץ, והכל 
יתרחש כאן לפני שהוא מתרחש 
במקומות אחרים. זו בדיוק 
המשמעות של להפוך את באר 
שבע מפריפריה למרכז" 

המאיץ הקווי החדש בסורוקה. צילום: שי שמואלי

המרכז הכוללני לטיפול ולחקר 
מחלת הסרטן בסורוקה. הדמיה

במשך שנים, נאלצו לעתים חולי סרטן 
מהדרום שנזקקו לטיפולים מורכבים, 

להגיע לבתי חולים במרכז לצורך השלמת 
טיפול. מרכז הסרטן החדש שייפתח בבית 

החולים סורוקה, מהמובילים בישראל, 
יעניק לתושבי הנגב את הטיפול המתקדם 

ביותר בתנאים מיוחדים

שרי ערמון  

שנזקקו  חולים  היום,  "עד 
מתורם  עצם  מח  להשתלות 
לאזור המרכז.  היו נשלחים 
בבית  החדש  הסרטן  מרכז  פתיחת 
החולים סורוקה תאפשר לנו לקצר את 
זמני ההמתנה ולתת למטופלים שירות 
מקסימלי באזור מגוריהם.. אצלנו אין 
גישה של פריפריה. אנו יוצרים בעצמנו 
מציאות חדשה ובכל מה שנוגע לטיפול 
בסרטן אנחנו הופכים את הפריפריה 
יעניק איכות בריאותית  זה  למרכז. 

אחרת לתושבי הנגב". 
קשה לפספס את הגאווה בקולה של 
ד"ר גלית פרץ, כשהיא מדברת על 
המרכז החדש לטיפול בסרטן שייחנך 
בקרוב בבית החולים סורוקה. המרכז, 
כל  את  ירכז  בישראל,  מהחדשניים 

הטיפול בחולים האונקולוגים. 
הגידולים  בכל  הטיפול  היום,  עד 
הסולידיים – שד, כבד, מעיים וסרטני 
מוח העצם והלימפה – פוזר בין כמה 
מקומות ברחבי בית החולים. "פיזית, 
החולים עוברים בין תחנות שונות, ואין 
את הנוחות של לקבל את כל הטיפול 
במקום אחד", אומרת ד"ר פרץ. "בלי 
קשר, חלק מהמבנים כבר מיושנים והיו 
זקוקים לשדרוג. המרכז החדש יאפשר 
לנו להעניק את הטיפול הטוב ביותר 

בתנאים הטובים ביותר". 

סורוקה כבית שני 
בית  קיבוץ  )42(, תושבת  אור  מולי 
גוברין, נשואה פלוס שלושה ילדים, 
גילתה לפני שלוש וחצי שנים שהיא 
חולה בסרטן השד. זה קורה לנשים רבות 
בישראל, רק שבמקרה שלה – זה קרה 
רגע לפני שהיא הייתה אמורה ללדת 
את בנה הקטן. "הייתי בחודש השמיני, 
כמעט תשיעי", היא מספרת, "ופתאום 
גיליתי גוש בצד ימין. כולם אמרו שזה 
גודש בגלל ההריון, אבל באינסטינקט 
זה.  ידעתי שאני צריכה לבדוק את 
משפחה,  רופא  אצל  הייתי  למחרת 

ועוד באותו יום קבעתי לבדיקה אצל 
כירורגית שד". 

אור,  שעובדת כאחראית רכש ומלאי 
בחברת טקסיין לשילוט, נשלחה על ידי 
הכירורגית לבדיקת אולטרה-סאונד, 
משום שאי אפשר לעשות ממוגרפיה 
"כבר לפי התגובות הבנתי  בהריון. 
אומרת.  היא  בסדר",  לא  שמשהו 
"הבודקת קראה מיד לכירורגית שד 
והוחלט לעשות ביופסיה. שבוע אחר 
כך הכניסו אותי לשיחה בפורום שכלל 
רופאים ועובדת סוציאלית. מיד ידעתי 

שזה סרטן". 
הרופאים הסבירו לה שמדובר בסרטן 
שכיח, שיש טיפול, שהיא לא צריכה 
בבטן  אבל  ויפה,  טוב  הכל  לדאוג. 
יושב תינוק שעוד מעט אמור לצאת 
לאוויר העולם. מה עושים? "אלה היו 
מהרגעים הכי קשים בחיי", היא מודה. 
"אחרי התייעצויות בסורוקה, הוחלט 
ליילד מיידית. ביום ראשון אושפזתי, 
קיבלתי זירוז, וביום שלישי ילדתי". 

הלידה עצמה הייתה מאוד טעונה, וזמן 
לקבל שלל  החלה  היא  אחריה  קצר 
טיפולים אגרסיביים: ארבעה טיפולים 
12 טיפולים המשלבים  כימותרפיים, 
כימותרפיה ותרופות ביולוגיות ואז 33 
הקרנות – מדי יום. לסיום, היא עברה 

כריתה חלקית. 

"הבאתי מישהי שתהיה איתי ותטפל 
רועד.  בקול  מספרת  היא  בתינוק", 
"הייתי עם שני ילדים – היום הגדולה 
בת 12 והשני בן 8 – ועוד תינוק שרק 
נולד, ולא יכולתי לגדל. אני זוכרת 
הלילה,  באמצע  מתעוררת  שהייתי 
שומעת אותו בוכה ולא יכולה לגשת 

אליו".
איך הגיבו הילדים הגדולים?

מאוד  זה  את  לקחה  שלי  "הגדולה 
קשה. סבא שלה נפטר לפני כן מסרטן 
והיא הייתה מאוד קרובה אליו וחשבה 
שגם הולכת למות. היא בכתה ושאלה 
שאלות, ואני עדכנתי אותם כל הזמן, 
בכל התהליך. שיתפתי אותם כדי שיהיו 
חלק מזה, ולא יחיו באיזה ענן בבית. 
ילדים הרי חושבים על הגרוע מכל". 

בתקופת הזמן הזו, הפך בית החולים 
סורוקה לביתה השני. "הצוות שם היה 
מדהים", היא אומרת. "בזכות כירורגית 
השד, ד"ר רווית אגסי, הניתוח עבר 
בשלום. והאחיות שם מלאכיות. הם 
בדאגה,  באהבה,  אותי  עטפו  תמיד 
גרמו לי להרגיש ולדעת שהכל יסתדר. 
הקושי היחיד הוא בזה שהכל פתוח ואין 
פרטיות, אבל גם לזה היו יתרונות – 
דיברנו אחד עם השני, הפכנו ממש 

לקבוצה". 
היעדר  בעיית  גם  החדש,  במרכז 

הפרטיות נפתרה. "בעיקר, הכל יהיה 
מרוכז באותו מקום", אומרת ד"ר פרץ. 
"בדיקות הדם שלפני הטיפול, הטיפול 
עצמו. גם התנאים הפיזיים שודרגו, 
ממש למילה האחרונה בתחום. חולה 
שמגיע להתאשפז, ראוי שהחדר יהיה 

נוח לו, למשפחתו, לאורחיו". 

עד לפרטים הקטנים
עם מנהל המרכז, פרופ' יצחק אביטל, 
אנחנו מדברים תוך כדי סיור במקום. 
"זה העתיד של טיפולי הסרטן בארץ", 
הוא אומר בגאווה. "והכל יתרחש כאן 
לפני שהוא מתרחש במקומות אחרים. 
זו בדיוק המשמעות של להפוך את באר 

שבע מפריפריה למרכז". 
מה הופך את המרכז למתקדם כל כך?

"קודם כל בנו אותו כך. הגעתי לכאן 
מארצות הברית, ממרכזי הסרטן הטובים 
ביותר בעולם, ובנינו את המרכז שלנו 
בצורה מתקדמת, כך שנוכל להוביל 
את טיפולי הסרטן בארץ גם מבחינה 
מחקרית וגם מבחינה קלינית. לתושבי 
הנגב, למרות שהם רחוקים כשעה נסיעה 
מבתי החולים במרכז, אין כרגע מרכז 
כזה לשום מחלה. עוד משהו שמייחד 
שהוא  העובדה  זו  שלנו  המרכז  את 
מעורב ומעורה בתוך הקהילה. הטיפול 
הכלליים  ברופאים  מתחיל  בסרטן 
בקהילה, והטיפול אצלנו יהיה מולטי-
רפואה  על  ומבוסס  דיסציפלינארי, 

מותאמת אישית". 
לרזולוציות  ירדו  המרכז,  בתכנון 
מעמיקות במיוחד. כך, למשל, ביחידה 
המחלקה  בתוך  עצם  מח  להשתלות 
ההמטולוגית ישנם חדרי בידוד שהאוויר 
בהם מסונן ברת חלקיקים מיקרוסקופיים 
כדי למנוע זיהומים. "החולים במחלקה 
ימים  למשך  חיסון  מערכת  מחוסרי 
מוחלט,  לבידוד  וזקוקים  ארוכים 
משום שהאוויר שאנחנו נושמים מרובה 
מזהמים", מסבירה ד"ר פרץ. "כמובן 
שגם היום יש לנו מסננים כאלה, אבל 
ניידים. במרכז החדש חדרי הבידוד הם 

ברמה הגבוהה ביותר". 
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המרכז בנגב

פרופ' יצחק אביטל ד"ר גלית פרץ



זו הזדמנות להסביר את חשיבותם.
"חולה שמגיע להשתלה מקבל טיפול 
כימי וקרינתי במינון גבוה, כדי למחוק 
את מח העצם ואת המערכת החיסונית. 
אחר כך משתילים לו מח עצם שהותאם, 
וכשהשתל נקלט – נוצר מח עצם חדש 
ומערכת חיסון חדשה. עד שזה קורה, הוא 
צריך לשהות בתנאי בידוד מחמירים, 
והבניין יענה בדיוק על הצרכים האלה". 
זו השנה הרביעית להשתלות מח עצם 
בסורוקה, ובבניין החדש יורחבו השירותים 
כך שאפשר יהיה לתת את כל מגוון 
הטיפולים לחולים בנגב, בלי לשלוח 
אותם למרכז הארץ להשלמות. "עד 

שפתחנו אצלנו את מחלקת ההשתלות, 
היינו צריכים לשלוח כל חולה שקיבל 
טיפול והמחלה אצלו נשנתה, לבית חולים 
אחר במרכז הארץ", ממשיכה ד"ר פרץ. 
הסיבה העיקרית שאנחנו שמחים מהמרכז 
הסרטן החדש היא  לא רק כי הוא יפה 
ומרשים – והוא יפה ומרשים – אלא כי 
הוא מאפשר לנו להעניק לחולים את כל 

מגוון הטיפולים ליד הבית". 
פרופ' דוד גפן, מנהל יחידת אשפוז 
להתמקד  מבקש  אונקולוגית,  יום 
לידי  שיבואו  בתחום,  בהתפתחויות 
ביטוי גם במרכז הסרטן. "ראשית, ברור 
שכאשר התנאים הפיזיים משתפרים, כל 

החוויה טובה יותר, גם למטופלים וגם 
לרופאים", הוא אומר. "הגעתי לכאן 
כרופא  שנה  משלושים  יותר  לפני 
אונקולוג, וראיתי התפתחות מדהימה 
של אונקולוגיה וטיפול בסרטן. זה משהו 

מדהים". 
מה יחדש מרכז הסרטן?

"אני חושב שמרכז הסרטן הוא המשך 
יש  הזאת.  ההתפתחות  של  טבעי 
התפתחות טיפולית אדירה בתחום – 
תרופות חדשות, כימיות, ביולוגיות 
משתמשים  כבר  אנחנו  כיום  ועוד. 
הגידול,  על  מולקולריות  בבדיקות 
שמאפשרות לומר לפעמים לחולה מה 

הפרוגנוזה, ולגבי חלק מהמחלות גם 
להתאים טיפול ממוקד. זה נותן לנו 
עוד אפשרויות. אני מאוד גאה בעובדה 
שהבאנו את כל הטיפולים והתרופות 
הללו בזמן אמת. תושבי הדרום מקבלים 
היום את הטיפולים הללו בדיוק כמו 
המטופלים בניו יורק, פריז ותל אביב. 
עכשיו יהיה להם גם מקום יפה ונעים 
לקבל את הטיפולים, כמו בפריז ובניו 

יורק". 

קרינה מתקדמת 
הסרטן  במרכז  החידושים  שאר  בין 
החדש, אפשר למצוא גם מכשיר מאיץ 
קווי חדש לטיפול בחולים, מהמתקדמים 

בעולם. 
מאיץ קווי הוא מכשיר חדשני לטיפול 
בחולי סרטן, שמיועד לחולים הנדרשים 
מהטיפול  כחלק  הקרנות  לעבור 
האונקולוגי. מדובר בטכנולוגיה חדשנית 
המאיצה אלומת אלקטרונים למהירות 
זה  האור. תהליך  הקרובה למהירות 
מייצר קרניים לטיפול בגידולים בעומק 
גבוהה  דיוק  רמת  ומאפשר  הרקמה, 
ביותר לחדירה לרקמות עמוקות, תוך 
הקטנת החשיפה לקרינה של האיברים 
לאזור  בסמוך  הבריאים שממוקמים 
הגידול, וצמצום תופעות הלוואי של 

הקרינה. 
בסורוקהכולל  החדש  הקווי  המאיץ 
מערכות משולבות לצילום רנטגן וסי-
טי, כך שבאמצעות מערכת אחת ניתן 
לבצע דיאגנוסטיקה מדויקת שבעבר 
היה צורך במערכות רבות כדי להשיגה. 
במכשיר החדש, למטופלי הקרינה נקבע 
רצף של מספר ימי קרינה רב. שיטת 
הטיפול המדויקת מפחיתה משמעותית 
את תופעות הלוואי וכך מטופלים רבים 
יכולים לעמוד במעמסה ולהשלים את 

רצף ההקרנות ללא הפסקה. 
הקווי  הכנסתו לשימוש של המאיץ 
החדש מהווה שלב משמעותי בפיתוח 
מערך הטיפול בתחלואת סרטן לטובת 

תושבי הנגב והסביבה, כחלק 
מהיערכות בית החולים לקראת 
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פרופ' יצחק אביטל: "זה העתיד 
של טיפולי הסרטן בארץ, והכל 
יתרחש כאן לפני שהוא מתרחש 
במקומות אחרים. זו בדיוק 
המשמעות של להפוך את באר 
שבע מפריפריה למרכז" 

המאיץ הקווי החדש בסורוקה. צילום: שי שמואלי

המרכז הכוללני לטיפול ולחקר 
מחלת הסרטן בסורוקה. הדמיה

במשך שנים, נאלצו לעתים חולי סרטן 
מהדרום שנזקקו לטיפולים מורכבים, 

להגיע לבתי חולים במרכז לצורך השלמת 
טיפול. מרכז הסרטן החדש שייפתח בבית 

החולים סורוקה, מהמובילים בישראל, 
יעניק לתושבי הנגב את הטיפול המתקדם 

ביותר בתנאים מיוחדים

שרי ערמון  

שנזקקו  חולים  היום,  "עד 
מתורם  עצם  מח  להשתלות 
לאזור המרכז.  היו נשלחים 
בבית  החדש  הסרטן  מרכז  פתיחת 
החולים סורוקה תאפשר לנו לקצר את 
זמני ההמתנה ולתת למטופלים שירות 
מקסימלי באזור מגוריהם.. אצלנו אין 
גישה של פריפריה. אנו יוצרים בעצמנו 
מציאות חדשה ובכל מה שנוגע לטיפול 
בסרטן אנחנו הופכים את הפריפריה 
יעניק איכות בריאותית  זה  למרכז. 

אחרת לתושבי הנגב". 
קשה לפספס את הגאווה בקולה של 
ד"ר גלית פרץ, כשהיא מדברת על 
המרכז החדש לטיפול בסרטן שייחנך 
בקרוב בבית החולים סורוקה. המרכז, 
כל  את  ירכז  בישראל,  מהחדשניים 

הטיפול בחולים האונקולוגים. 
הגידולים  בכל  הטיפול  היום,  עד 
הסולידיים – שד, כבד, מעיים וסרטני 
מוח העצם והלימפה – פוזר בין כמה 
מקומות ברחבי בית החולים. "פיזית, 
החולים עוברים בין תחנות שונות, ואין 
את הנוחות של לקבל את כל הטיפול 
במקום אחד", אומרת ד"ר פרץ. "בלי 
קשר, חלק מהמבנים כבר מיושנים והיו 
זקוקים לשדרוג. המרכז החדש יאפשר 
לנו להעניק את הטיפול הטוב ביותר 

בתנאים הטובים ביותר". 

סורוקה כבית שני 
בית  קיבוץ  )42(, תושבת  אור  מולי 
גוברין, נשואה פלוס שלושה ילדים, 
גילתה לפני שלוש וחצי שנים שהיא 
חולה בסרטן השד. זה קורה לנשים רבות 
בישראל, רק שבמקרה שלה – זה קרה 
רגע לפני שהיא הייתה אמורה ללדת 
את בנה הקטן. "הייתי בחודש השמיני, 
כמעט תשיעי", היא מספרת, "ופתאום 
גיליתי גוש בצד ימין. כולם אמרו שזה 
גודש בגלל ההריון, אבל באינסטינקט 
זה.  ידעתי שאני צריכה לבדוק את 
משפחה,  רופא  אצל  הייתי  למחרת 

ועוד באותו יום קבעתי לבדיקה אצל 
כירורגית שד". 

אור,  שעובדת כאחראית רכש ומלאי 
בחברת טקסיין לשילוט, נשלחה על ידי 
הכירורגית לבדיקת אולטרה-סאונד, 
משום שאי אפשר לעשות ממוגרפיה 
"כבר לפי התגובות הבנתי  בהריון. 
אומרת.  היא  בסדר",  לא  שמשהו 
"הבודקת קראה מיד לכירורגית שד 
והוחלט לעשות ביופסיה. שבוע אחר 
כך הכניסו אותי לשיחה בפורום שכלל 
רופאים ועובדת סוציאלית. מיד ידעתי 

שזה סרטן". 
הרופאים הסבירו לה שמדובר בסרטן 
שכיח, שיש טיפול, שהיא לא צריכה 
בבטן  אבל  ויפה,  טוב  הכל  לדאוג. 
יושב תינוק שעוד מעט אמור לצאת 
לאוויר העולם. מה עושים? "אלה היו 
מהרגעים הכי קשים בחיי", היא מודה. 
"אחרי התייעצויות בסורוקה, הוחלט 
ליילד מיידית. ביום ראשון אושפזתי, 
קיבלתי זירוז, וביום שלישי ילדתי". 

הלידה עצמה הייתה מאוד טעונה, וזמן 
לקבל שלל  החלה  היא  אחריה  קצר 
טיפולים אגרסיביים: ארבעה טיפולים 
12 טיפולים המשלבים  כימותרפיים, 
כימותרפיה ותרופות ביולוגיות ואז 33 
הקרנות – מדי יום. לסיום, היא עברה 

כריתה חלקית. 

"הבאתי מישהי שתהיה איתי ותטפל 
רועד.  בקול  מספרת  היא  בתינוק", 
"הייתי עם שני ילדים – היום הגדולה 
בת 12 והשני בן 8 – ועוד תינוק שרק 
נולד, ולא יכולתי לגדל. אני זוכרת 
הלילה,  באמצע  מתעוררת  שהייתי 
שומעת אותו בוכה ולא יכולה לגשת 

אליו".
איך הגיבו הילדים הגדולים?

מאוד  זה  את  לקחה  שלי  "הגדולה 
קשה. סבא שלה נפטר לפני כן מסרטן 
והיא הייתה מאוד קרובה אליו וחשבה 
שגם הולכת למות. היא בכתה ושאלה 
שאלות, ואני עדכנתי אותם כל הזמן, 
בכל התהליך. שיתפתי אותם כדי שיהיו 
חלק מזה, ולא יחיו באיזה ענן בבית. 
ילדים הרי חושבים על הגרוע מכל". 

בתקופת הזמן הזו, הפך בית החולים 
סורוקה לביתה השני. "הצוות שם היה 
מדהים", היא אומרת. "בזכות כירורגית 
השד, ד"ר רווית אגסי, הניתוח עבר 
בשלום. והאחיות שם מלאכיות. הם 
בדאגה,  באהבה,  אותי  עטפו  תמיד 
גרמו לי להרגיש ולדעת שהכל יסתדר. 
הקושי היחיד הוא בזה שהכל פתוח ואין 
פרטיות, אבל גם לזה היו יתרונות – 
דיברנו אחד עם השני, הפכנו ממש 

לקבוצה". 
היעדר  בעיית  גם  החדש,  במרכז 

הפרטיות נפתרה. "בעיקר, הכל יהיה 
מרוכז באותו מקום", אומרת ד"ר פרץ. 
"בדיקות הדם שלפני הטיפול, הטיפול 
עצמו. גם התנאים הפיזיים שודרגו, 
ממש למילה האחרונה בתחום. חולה 
שמגיע להתאשפז, ראוי שהחדר יהיה 

נוח לו, למשפחתו, לאורחיו". 

עד לפרטים הקטנים
עם מנהל המרכז, פרופ' יצחק אביטל, 
אנחנו מדברים תוך כדי סיור במקום. 
"זה העתיד של טיפולי הסרטן בארץ", 
הוא אומר בגאווה. "והכל יתרחש כאן 
לפני שהוא מתרחש במקומות אחרים. 
זו בדיוק המשמעות של להפוך את באר 

שבע מפריפריה למרכז". 
מה הופך את המרכז למתקדם כל כך?

"קודם כל בנו אותו כך. הגעתי לכאן 
מארצות הברית, ממרכזי הסרטן הטובים 
ביותר בעולם, ובנינו את המרכז שלנו 
בצורה מתקדמת, כך שנוכל להוביל 
את טיפולי הסרטן בארץ גם מבחינה 
מחקרית וגם מבחינה קלינית. לתושבי 
הנגב, למרות שהם רחוקים כשעה נסיעה 
מבתי החולים במרכז, אין כרגע מרכז 
כזה לשום מחלה. עוד משהו שמייחד 
שהוא  העובדה  זו  שלנו  המרכז  את 
מעורב ומעורה בתוך הקהילה. הטיפול 
הכלליים  ברופאים  מתחיל  בסרטן 
בקהילה, והטיפול אצלנו יהיה מולטי-
רפואה  על  ומבוסס  דיסציפלינארי, 

מותאמת אישית". 
לרזולוציות  ירדו  המרכז,  בתכנון 
מעמיקות במיוחד. כך, למשל, ביחידה 
המחלקה  בתוך  עצם  מח  להשתלות 
ההמטולוגית ישנם חדרי בידוד שהאוויר 
בהם מסונן ברת חלקיקים מיקרוסקופיים 
כדי למנוע זיהומים. "החולים במחלקה 
ימים  למשך  חיסון  מערכת  מחוסרי 
מוחלט,  לבידוד  וזקוקים  ארוכים 
משום שהאוויר שאנחנו נושמים מרובה 
מזהמים", מסבירה ד"ר פרץ. "כמובן 
שגם היום יש לנו מסננים כאלה, אבל 
ניידים. במרכז החדש חדרי הבידוד הם 

ברמה הגבוהה ביותר". 

18 יוני 2017

המרכז בנגב

פרופ' יצחק אביטל ד"ר גלית פרץ
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