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500 יחב״ל (, המותאם לצרכים תזונתיים של מבוגרים הזקוקים להשלמת התזונה ו/או במקרים של ירידה בתפקוד וצורך בשיקום.   ( D  וויטמין HMB ,)'מזון יעודי עשיר ב: חלבון )20 גר
 | WWW.ABBOTTNUTRITION.CO.IL :הוכח מדעית כתורם לתהליכי שיקום ומשפר תפקוד ומדדי איכות חיים. לשימוש בהמלצה ובפיקוח של רופא ו/או דיאטן-תזונאי. לפרטים נוספים*

ניתן להשיג בקופות החולים, רשתות הפארם ובתי המרקחת הפרטיים. מיוצר על ידי אבוט, חברת תרופות ומוצרי בריאות בינלאומית, מהמובילות בעולם.

* Ekinci O et al. Nutr Clin Pract 2016;Mar 10. Pii 0884533616629628
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 האגודה את ציבור עובדי הבריאות, באופן דיגיטלי, על הוצאתה לאור של 
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פתח דבר
שלום רב,

אני מתכבדת לפתוח את גיליון מס' 22 של ביטאון "במה" - ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן 
והשלכותיה, המופק על ידי האגודה למלחמה בסרטן. השנה מתמקד הביטאון בסקירה מדעית של 

נושא סרטן המעי הגס. 

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו בישראל, עם למעלה מ-3,000 חולים חדשים המאובחנים 
מדי שנה. יחסית למדינות ה-OECD שיעורי התחלואה בישראל גבוהים, אך שיעורי התמותה נמוכים. 

זאת בעיקר הודות לגילוי מוקדם – המפתח למניעת המחלה ולשיעורי ריפוי גבוהים. 

ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות הוקמה ב-2005 תוכנית לאומית לגילוי מוקדם 
של סרטן המעי הגס והחלחולת. הנתונים מוכיחים: במקביל לעלייה בשיעורי המבצעים בדיקות 

לגילוי מוקדם )בדיקת דם סמוי בצואה לפחות פעם אחת בשנה או בדיקת קולונוסקופיה( חלה ירידה 
בתמותה מהמחלה; חלה ירידה בשיעור החולים בסרטן המעי הגס הגרורתי; וחלה עלייה בשיעור 

המאובחנים בשלב מוקדם, המאפשר ריפוי בשיעורים גבוהים. סרטן המעי הגס הוא סוג הסרטן 
היחיד שבדיקות הסריקה אינן מיועדות רק לגילויו המוקדם, אלא יכולות לאפשר מניעה: כידוע, פוליפ 

שמתגלה בבדיקה לפני שהפך לסרטני, מונע את התפתחות המחלה. 

בשנים האחרונות חלו גם התפתחויות רפואיות רבות בתחום הטיפול בסרטן המעי הגס, והן פותחות 
בפני החולים אפשרויות טיפול וריפוי חדשות, כפי שמפורט במאמרים השונים בביטאון.

ברצוני להודות לעורכים המדעיים של ביטאון זה, פרופ' ברוך ברנר, פרופ' אהרון סולקס ופרופ' זהר לוי, 
על שיתוף הפעולה ההדוק וההשקעה הרבה מזמנם וממרצם בעריכת המאמרים שנכתבו על ידי מיטב 

המומחים בתחומים השונים. תודה גם לכל הכותבים על העבודה המסורה והפורייה.

חוברת "במה" הינה ביטאון מדעי המיועד לכם, עובדי מערך הבריאות המתמודדים עם הטיפול בחולי 
הסרטן, על מנת להעשיר אתכם במידע מקצועי מדעי, מהימן ומעודכן. 

אני תקווה כי המידע המופיע בביטאון יהיה לכלי עזר בעבודתכם הברוכה, ויסייע בידיכם לקדם את 
איכות הטיפול בחולי הסרטן בישראל.

בתודה ובברכה,

מירי זיו

מנכ"ל 
האגודה למלחמה בסרטן



דבר העורכים
לפניכם ביטאון "במה" המוקדש כולו לסרטן המעי הגס - אחד הגידולים הנפוצים ביותר בעולם, והשני בשכיחותו 

בישראל. מדי שנה מאובחנים למעלה ממיליון חולים ברחבי העולם, כמעט 150,000 מקרים חדשים בארה"ב 
וכ-3,200 מקרים חדשים בישראל. למרות ההתקדמות הרבה שחלה בטיפול במחלה, עדיין כמחצית מהחולים 

ימותו מסיבוכיה. אין ספק אפוא שמדובר בבעיית בריאות )health problem( מורכבת ושכיחה, בארץ ובעולם. 

מעבר להיותו אחד מהגידולים השכיחים ביותר, סרטן המעי הגס מייצג כמה היבטים יוצאי דופן בקרב הממאירויות 
הסולידיות, חלקם ייחודיים לחלוטין. ראשית, זהו הגידול הראשון בו רצף האירועים הגנטיים המרכזיים שמובילים 

להתפתחותו פוענח, ובאופן המעמיק ביותר. שנית, מדובר במחלה הכרוכה בתחלואה ותמותה ניכרות אך הניתנת 
למניעה באופן כמעט מלא, על ידי הקפדה על קווים מנחים של בדיקות סקר ואבחון מוקדם. מאפיין נוסף הוא ההשפעה 

)impact( הרבה מאוד של טיפולים כימיים, ביולוגיים )מכוונים( וקרינתיים על המהלך הטבעי של גידול אגרסיבי זה, 
והיכולת להגיע באמצעותם להפוגות )רמיסיות( ממושכות מאוד, לפחות בחלק מהחולים. ולבסוף, וזהו אולי המאפיין 

הבולט ביותר של סרטן המעי - היכולת השכיחה יחסית לטפל מקומית בדרך כלל, אך לא רק, באמצעות כריתה 
כירורגית, בגרורות מרוחקות, ולהביא בכך להפוגות ממושכות ואף לריפוי, ובשיעורים לא מבוטלים. בגיליון זה ניסינו לחדד 

היבטים טיפוסיים אלה של סרטן המעי, היכולים גם להשליך על ההבנה והטיפול בממאירויות סולידיות אחרות.

מאז פרסומו של גיליון "במה" הקודם בנושא זה, בשנת 2005, חלו התפתחויות רבות בכל ההיבטים הקשורים 
להבנה, לאבחון ולטיפול במחלה. ואכן, אנו כבר מבחינים בתוצאות המעשיות של התפתחויות אלה, בעיקר על 

ידי אבחון מוקדם יותר של חולים רבים, טיפולים מצומצמים יותר בתת-אוכלוסיות בהן הדבר אפשרי, הגדלה 
משמעותית בהיצע הבדיקות האבחוניות והתכשירים הרפואיים, והחשוב ביותר, שיפור ניכר בפרוגנוזה הכללית 

של כלל החולים, בין שהם סובלים ממחלה ממוקמת ובין שממחלה גרורתית. בגיליון זה ניסינו להקיף את כל 
ההיבטים הללו, תוך סקירת ההתפתחויות השונות שחלו בהם בשנים האחרונות, תוך מתן דגש למשמעויות 

המעשיות של תמורות אלה. כך תמצאו בחוברת פרקים המוקדשים לרקע, מצבים טרום-סרטניים, התפתחות, 
מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי, טיפול במחלה ממוקמת, הן של הקולון עצמו והן של החלחולת )רקטום(, 

וטיפול במחלה גרורתית, וכן התייחסות לאוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים. לאור המורכבות של כל אחד 
מהנושאים, ועל מנת להגביר את הפן המעשי של הגיליון, כל אחד מהפרקים אוגד בתוכו תתי-נושאים רבים.

אם צריך לבחור גורם אחד שהינו בעל התרומה הרבה ביותר להתקדמות שחלה ביכולות הטיפול בסרטן המעי בשני 
העשורים האחרונים, הרי זה קרוב לוודאי התפתחות הגישה הרב-תחומית בחולים אלה. אין ספק שטיפול זה אפשר 

מיצוי מיטבי של התרומה של כל אחד מהמקצועות לתוצאה הכללית של הטיפול - בשיעורי הריפוי, בשיעורי הכניסה 
לרמיסיות ומשכן, בצמצום נזקי הטיפול ובאיכות החיים הכוללת של המטופלים. מגוון הכותבים בגיליון זה של "במה" 
משקף מגמה זו באופן ברור; בין הכותבים תמצאו רופאים מתחומי התמחות רבים, כולל אונקולוגים רפואיים, מומחי 

קרינה, כירורגים מתת-מקצועות שונים, גסטרואנטרולוגים, רדיולוגים, אפידמיולוגים, גנטיקאים, מומחי רפואת ספורט 
ורפואה משלימה, וגם עובדי מקצועות בריאות נוספים כפסיכולוגים, אחיות, ותזונאיות.

ברצוננו להודות לכל הכותבים על ההיענות לקריאתנו על אף אינספור מטלות אחרות, ולאגודה למלחמה בסרטן, 
על שמצאה לנכון להקדיש גיליון "במה" נוסף למלחמה בסרטן המעי הגס ולפעילותה העקבית לטובת חולי 

הסרטן בכלל וחולי סרטן המעי בתוכם. 

פרופ' זהר לוי פרופ' אהרון סולקס  פרופ' ברוך ברנר 
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מבוא
המעי הגס )כרכשת( הוא האיבר האחרון 

במערכת העיכול, ותפקידיו העיקריים הם 
ספיחת הנוזלים והמלחים משאריות המזון 

שמגיעות אליו ופינוי שאריות אלה. למעי 
 )caecum( הגס מספר חלקים: המעי האטום

והתוספתן שבקצהו; המעי הגס העולה, 
הרוחבי והיורד; המעי העקול/פרשדון 

 .)rectum( והמעי הישר/החלחולת ;)sigmoid(
 ,)epithel( כל שטח פני המעי מצופה ברירית

ועיקר הגידולים )<90%( ]1[ במעי הגס 
והחלחולת מקורם בתאים אלה, אם כי ישנם 
גם גידולים שמקורם בתאים מסוגים אחרים.

בשנת 2012 היה סרטן המעי הגס והחלחולת 
)colorectal cancer( השלישי בשכיחותו 

בעולם )10% מכלל התחלואה בסרטן( בקרב 
גברים, והשני בשכיחותו בעולם )9% מכלל 

התחלואה בסרטן( בקרב נשים. באותה שנה 
אובחנו כ-1,361,000 חולים )מהם 55% 

גברים( עם המחלה, ונפטרו ממנה כ-649,000 
בני אדם ]2[. ההימצאות לחמש שנים נאמדה 

ב-3,544,000 אנשים ]3[. רוב התחלואה 
)55%( נצפתה במדינות מתועשות ]2[, על 
אף שרק כ-20% מאוכלוסיית העולם חיה 

במדינות אלה.

הסיכון הנצבר לאורך החיים להיארעות 
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא כ-5% 
בשנה בארה"ב. גורמי הסיכון העיקריים 

למחלה הם גיל, היסטוריה של המחלה בבן 
משפחה מדרגת קרבה ראשונה, מחלת מעי 

דלקתית, גידול שפיר קודם במעי, מוטציות 
גנטיות ספציפיות, וגם גורמים התלויים 

אפידמיולוגיה של סרטן המעי הגס
והחלחולת בישראל

פרופ‘ ליטל קינן בוקר
המרכז הלאומי לבקרת מחלות, משרד הבריאות; בית הספר לבריאות הציבור, אוניברסיטת חיפה

באורח החיים, כמו השמנה, עישון וצריכת 
בשר אדום. נמצא כי ביצוע פעילות גופנית 
קבועה וצריכת ירקות ופירות מגנים מפני 

המחלה ]4[. 

בסקירה זו מוצגים הנתונים הלאומיים לגבי 
סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל. מקור 

הנתונים הוא ברישום הלאומי לסרטן, המרכז 
הלאומי לבקרת מחלות, וברישום סיבות 

המוות בישראל, משרד הבריאות.

היארעות סרטן המעי הגס 
והחלחולת בישראל ומגמות 

עתיות 2014-1990
המונח "היארעות" מתאר את מספר החולים 

בתקופת זמן מסוימת באוכלוסייה מוגדרת. 
שיעורי ההיארעות מבטאים באופן ישיר את 
הסיכון לחלות במחלה עבור פרטים באותה 

אוכלוסייה ובאותה תקופת זמן. המגמות 
העתיות מתארות את תמונת התחלואה 

לאורך זמן ויכולות לשקף התערבויות שונות 
המכוונות להפחתת התחלואה או לגילוי 

מוקדם של המחלה.

שיעורי ההיארעות של סרטן חודרני 
של המעי הגס והחלחולת בישראל, 

2014
גידול חודרני הוא גידול שבעת גילויו כבר 

חרג מעבר לגבול הרקמה המקורית שבה 
נוצר, וחדר לרקמות הסמוכות ו/או למערכת 
הלימפה המקומית. גידול שהוסיף להתפשט 
גם לאיברים מרוחקים נקרא "גידול גרורתי".

בשנת 2014 אובחנו 3,009 מתושבי ישראל 
עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 

1,560 )52%( גברים )1,325 יהודים, 160 
ערבים, 75 "אחרים" - תושבים נוצרים שאינם 
ערבים או כאלה עבורם אין סיווג דת( ו-1,449 

)48%( נשים )1,232 יהודיות, 126 ערביות 
ו-91 "אחרות"(. 2,178 )72%( מחולים אלה 

אובחנו עם סרטן המעי הגס, והשאר עם 
סרטן החלחולת. 

בשנת 2014 היה סרטן המעי הגס והחלחולת 
הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב 

גברים יהודים )13.2% מכלל אבחנות הסרטן 
החדשות באותה שנה( אחרי סרטן הערמונית; 
השני בשכיחותו בנשים יהודיות )11.1%( אחרי 

סרטן השד; השני בשכיחותו בגברים ערבים 
)12.4%( אחרי סרטן הריאה; והשני בשכיחותו 

בנשים ערביות )11.1%( אחרי סרטן השד.

שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל )לפי 
אוכלוסיית התקן העולמית( ל-100,000 של 

סרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2014, 
היו 29.8 ו-23.7 בגברים ובנשים יהודים, 

בהתאמה. בקרב ערבים היו השיעורים 28.9 
בגברים ו-19.5 בנשים, ואילו בקרב "אחרים" 

היו השיעורים המקבילים 42.7 ו-30.3.

סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא 
מחלה שאופיינית לגיל המבוגר; הן ביהודים 

והן בערבים, בשני המינים, שיעורי ההיארעות 
עולים מאוד מגיל 60, והם הגבוהים ביותר 

בקבוצת הגיל 75 ומעלה )תרשים 1(. 

הגיל החציוני בעת האבחנה )הגיל שמחצית 
החולים אובחנו לפניו ומחציתם, אחריו( 

בשנת 2014 היה 70 בגברים יהודים, 72 
בנשים יהודיות, 63 בגברים ערבים; 59 בנשים 

ערביות; ו-64 בגברים ובנשים "אחרים".
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

ביהודים נבדקה התפלגות התחלואה גם 
לפי מקום הלידה. בילידי אירופה, אמריקה 
ואפריקה נצפו שיעורי ההיארעות הגבוהים 
ביותר בשנת 2014: השיעור המתוקנן לגיל 
ל-100,000 בגברים ובנשים ילידי אירופה-

אמריקה היה 37.7 ו-26.6, בהתאמה, ובקרב 
ילידי אפריקה, 34.2 בגברים ו-28.4 בנשים. 

בקרב ילידי אסיה וישראל היו השיעורים 
המתוקננים לגיל נמוכים יותר ודומים למדי: 

בילידי אסיה היו השיעורים 22.1 בגברים 
ו-22.3 בנשים, ובילידי ישראל, 24.4 ו-20.5.

מגמות עתיות בהיארעות סרטן המעי 
הגס והחלחולת בישראל, 1990-2014

באמצעות תוכנת Joinpoint ]5[, אשר מאפשרת 
זיהוי נקודות מפנה מובהקות במגמות לאורך 

 Annual( זמן, בדקנו את שיעור השינוי השנתי
Percent Change, APC( ואת מובהקות השינוי 

בהיארעות סרטן המעי הגס והחלחולת במהלך 
התקופה שבין 2014-1990 )תרשים 2(.

בגברים יהודים בשנים 2007-1990 נצפתה 	 
מגמת עלייה מובהקת )p<0.05( עם אחוז 

 .APC=0.7% שינוי שנתי ממוצע נמוך
בשנים 2014-2007 נצפתה מגמת ירידה 

.APC=-5.1% עם )p<0.05( מובהקת

בנשים יהודיות בשנים 2006-1990 היו 	 

שיעורי התחלואה יציבים; בין 2014-2006 
נצפתה מגמת ירידה מובהקת )P<0.05( עם 

.APC=-4.0%

בגברים ערבים בשנים 1999-1990 נצפתה 	 
מגמת עלייה מובהקת )p<0.05( עם אחוז 

 ;APC=11.6% שינוי שנתי ממוצע גבוה
לאחר מכן המגמה התייצבה. 

בנשים ערביות בשנים 2008-1990 נצפתה 	 
מגמת עלייה מובהקת )p<0.05( עם

 APC=6.2%. לאחר מכן המגמה התייצבה. 

שלב המחלה בעת האבחנה – סרטן 
המעי הגס והחלחולת, 2014

לסרטן המעי הגס והחלחולת תקופת 
חביון ארוכה )משך הזמן החולף בין השינוי 

הפתולוגי הראשוני שמוביל להתמרה סרטנית 
לבין הסתמנותה הקלינית של המחלה(, 

המאפשרת גילוי מוקדם; בדיקת דם סמוי 
בצואה המבוצעת אחת לשנה היא טכנולוגיה 
שהוכחה כמפחיתה תמותה מהמחלה ]8-6[, 

גם בישראל ]9[, ומשמשת משום כך בתוכניות 
לאומיות שונות לגילוי מוקדם של סרטן המעי 

הגס והחלחולת. בישראל הוקמה תוכנית 
לאומית כזו בשנת 2005 ביוזמת האגודה 
למלחמה בסרטן ומשרד הבריאות, אשר 

מתבססת על בדיקות צואה לדם סמוי מגיל 
50 עד גיל 74, אחת לשנה, במי שנמצאים 

בסיכון ממוצע למחלה, ועל קולונוסקופיה במי 
שנמצאים בסיכון מוגבר למחלה. בדיקות אלה 

מאפשרות זיהוי והסרה של נגעים שפירים 
במעי הגס והחלחולת )שהם בעלי פוטנציאל 

להתמרה סרטנית(, כמו גם גילוי מוקדם 

תרשים 1: שיעורי היארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל, 2014, לפי קבוצת 
אוכלוסייה, מין וקבוצת גיל )שיעורים ספציפיים לגיל ל-100,000( 

2 
 

 4102בישראל,  והחלחולת הגס המעי של חודרני סרטןההיארעות של  שיעורי

לרקמות חדר ו ,בה נוצרשרקמה המקורית גבול החרג מעבר לבעת גילויו כבר גידול שגידול חודרני הוא 

גידול "גידול שהוסיף להתפשט גם לאיברים מרוחקים נקרא  .ו/או למערכת הלימפה המקומית הסמוכות

 ."גרורתי

( גברים 52%) 1,560של המעי הגס והחלחולת,  חודרנימתושבי ישראל עם סרטן  9,119אובחנו  2014בשנת 

-( ותושבים נוצרים שאינם ערבים או כאלה עבורם אין סיווג דת - "אחרים" 75ערבים,  160יהודים,  1,325)

( מחולים אלה אובחנו עם 72%) 2,178(. "אחרות" 91-ערביות ו 126יהודיות,  1,232( נשים )48%) 1,449

  ת.ם סרטן החלחולוהשאר ע ,סרטן המעי הגס

 13.2%היה סרטן המעי הגס והחלחולת הסרטן החודרני השני בשכיחותו בקרב גברים יהודים ) 2014בשנת 

השני בשכיחותו בנשים יהודיות  ;החדשות באותה שנה( אחרי סרטן הערמוניתסרטן המכלל אבחנות 

והשני בשכיחותו  ;טן הריאה( אחרי סר12.4%ם ערבים )השני בשכיחותו בגברי ;( אחרי סרטן השד11.1%)

 .( אחרי סרטן השד11.1%בנשים ערביות )

של סרטן המעי הגס  100,000-ל)לפי אוכלוסיית התקן העולמית(  שיעורי ההיארעות המתוקננים לגיל 

בגברים ובנשים יהודים, בהתאמה. בקרב ערבים היו השיעורים  23.7-ו 29.8היו  ,2014והחלחולת בשנת 

 .30.3-ו 42.7בנשים, ואילו בקרב "אחרים" היו השיעורים המקבילים  19.5-בגברים ו 28.9

הן ביהודים והן בערבים, בשני  ;סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת הוא מחלה שאופיינית לגיל המבוגר

 (. 1)תרשים  ומעלה 75, והם הגבוהים ביותר בקבוצת הגיל 60רי ההיארעות עולים מאוד מגיל המינים, שיעו

 70היה  2014הגיל החציוני בעת האבחנה )הגיל שמחצית החולים אובחנו לפניו ומחציתם, אחריו( בשנת 

 ".ים "אחריםבגברים ובנש 64-בנשים ערביות; ו 59בגברים ערבים;  63בנשים יהודיות,  72בגברים יהודים, 

 גיל וקבוצת מין, אוכלוסייה קבוצת לפי, 4102, בישראל והחלחולת הגס המעי סרטן של היארעות שיעורי: 1תרשים 
  (011,111-ל לגיל ספציפיים שיעורים)
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 נשים אחרות גברים אחרים נשים ערביות גברים ערבים נשים יהודיות גברים יהודים

תרשים 2: שיעור ההיארעות של סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, 
מתוקנן לגיל, לפי מין וקבוצות אוכלוסייה, ישראל 2014-1990
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,  מתוקנן לגיל, של המעי הגס והחלחולת  שיעור ההיארעות של סרטן חודרני
 2014-1990ישראל , לפי מין וקבוצות אוכלוסייה

 נשים ערביות גברים ערבים נשים יהודיות גברים יהודים
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במה � ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה
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של נגעים סרטניים. התוצאה היא שיפור 
ההישרדות והקטנת התמותה מהמחלה.

על פי נתוני התוכנית הלאומית למדדי איכות 
ברפואת הקהילה בישראל ]10[, בשנת 2015 

59.1% מאוכלוסיית היעד לתוכנית הסינון 
)בני 74-50( ביצעו בדיקת דם סמוי בצואה 

)או שביצעו קולונוסקופיה בתשע השנים 
האחרונות(. עם זאת, חשוב לציין כי ההתוויה 

לביצוע הבדיקות לא ידועה, ויכולה להיות 
לצורכי סינון אבל גם לצורכי אבחנה.

עבור 80-70% מכלל החולים עם סרטן המעי 
הגס והחלחולת )ממוקד וחודרני( קיים מידע 

ברישום הסרטן לגבי שלב המחלה בעת 
האבחנה. בכלל אלה, נבדק אחוז החולים 
שאובחנו בכל שנה בשלב מחלה מוקדם, 

דהיינו, גידול ממוקד )in situ - גידול שעדיין 
לא חרג מתחום הרקמה המקורית ממנה 
 - localized stage 1( וגידול מקומי )צמח

גידול שחודרנותו מינימלית(. נמצא כי 34.1% 
מהחולים החדשים בשנת 2014 אובחנו 

בשלב מחלה מוקדם. שיעור זה גבוה ב-71% 
משיעור החולים שאובחנו בשלב מחלה 

מוקדם בשנת 2000 )19.9%(. במקביל, ירדה 

תרשים 3: סרטן המעי הגס והחלחולת לפי שלב המחלה בעת האבחנה, 2014-1990 
)אחוז מכלל המקרים( 
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 2000משיעור החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם בשנת  71%-בשלב מחלה מוקדם. שיעור זה גבוה ב

)מחלה שהתפשטה  (. במקביל, ירדה פרופורציית החולים שאובחנו לראשונה עם מחלה גרורתית19.9%)

 (.3)תרשים  36%-ירידה של כ - 2014בשנת  9.3%-ל 2000בשנת  14.6%-, מלאיברי גוף מרוחקים(

  (המקרים מכלל אחוז) 4102-0991, האבחנה בעת המחלה שלב לפי והחלחולת הגס המעי סרטן: 3רשים ת

 
 
 

 4102-0991, צעירים באנשים והחלחולת הגס המעי סרטן

באמצעות נבחנו גם לפי קבוצות גיל  2014-1990סרטן המעי הגס והחלחולת בשנים של היארעות ה מגמות

אובחנו רק חולים  19-0בקבוצת הגיל +. 75, 74-50, 49-20: שנבדקו היו קבוצות הגיל .Joinpointכנת ות

ולכן הנתונים  ,ובשני המינים)יהודים וערבים( בכל שנה בשתי קבוצות האוכלוסייה  – 4-0בין  –בודדים 

 אינם מוצגים.  

מגמת ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בגברים הייתה יציבה לאורך כל  :29-41 בבני, ביהודים

נצפתה ירידה קלה אך  1993ומאז  1993-1990; בנשים ההיארעות הייתה יציבה בשנים 2014-1990התקופה 

  .(0.8%מובהקת בהיארעות )אחוז שינוי שנתי ממוצע=

 –סינון הלאומיות באמצעות דם סמוי בצואה אוכלוסיית היעד לבדיקות המי שמהווים את  :42-01 בבני

 2008-1990נצפתה מגמת ירידה מובהקת בשני המינים. בגברים היה קצב הירידה השנתי הממוצע בין 

-2005 ; בנשים היה קצב הירידה השנתי הממוצע בין5.1%-, אף עלה ל2014-2008ולאחר מכן, בין  ,0.8%

 .  3.7%-, אף עלה ל2014-2005 , ולאחר מכן, בין0.7% 1990

)אחוז שינוי שנתי  2003-1990 המגמה הייתה מעורבת. בגברים נצפתה מגמת עלייה מובהקת בין :+40 בבני

; בנשים נצפתה תמונה דומה: מגמת עלייה (APC=-4.5%)ולאחר מכן ירידה מובהקת  ,(1.0%ממוצע=
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 שלב גרורתי שלב מוקדם
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 שנת אבחנה

 שלב גרורתי שלב מוקדם

פרופורציית החולים שאובחנו לראשונה עם 
מחלה גרורתית )מחלה שהתפשטה לאיברי 

גוף מרוחקים(, מ-14.6% בשנת 2000 ל-9.3% 
בשנת 2014 - ירידה של כ-36% )תרשים 3(.

סרטן המעי הגס והחלחולת 
באנשים צעירים, 2014-1990

מגמות ההיארעות של סרטן המעי הגס 
והחלחולת בשנים 2014-1990 נבחנו גם 

 .Joinpoint לפי קבוצות גיל באמצעות תוכנת
קבוצות הגיל שנבדקו היו: 49-20, 74-50, 

+75. בקבוצת הגיל 19-0 אובחנו רק חולים 
בודדים – בין 4-0 – בכל שנה בשתי קבוצות 
האוכלוסייה )יהודים וערבים( ובשני המינים, 

ולכן הנתונים אינם מוצגים.  

ביהודים, בבני 49-20: מגמת ההיארעות של 
סרטן המעי הגס והחלחולת בגברים הייתה 

יציבה לאורך כל התקופה 2014-1990; בנשים 
ההיארעות הייתה יציבה בשנים 1993-1990 
ומאז 1993 נצפתה ירידה קלה אך מובהקת 
בהיארעות )אחוז שינוי שנתי ממוצע=0.8%(. 

בבני 74-50: מי שמהווים את אוכלוסיית היעד 
לבדיקות הסינון הלאומיות באמצעות דם סמוי 

בצואה – נצפתה מגמת ירידה מובהקת בשני 
המינים. בגברים היה קצב הירידה השנתי 

הממוצע בין 2008-1990 0.8%, ולאחר מכן, בין 
2014-2008, אף עלה ל-5.1%; בנשים היה קצב 
הירידה השנתי הממוצע בין 2005-1990 0.7%, 
ולאחר מכן, בין 2014-2005, אף עלה ל-3.7%.  

תרשים 4א‘: מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב יהודים 
בישראל, 2014-1990, לפי מין וקבוצת גיל )שיעורים סגוליים לגיל ל-100,000(
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-ו APC1999-2008=-1.5% עם ,, ולאחר מכן מגמת ירידה מובהקת(APC=1.7%) 1999-1990 מובהקת בין

APC2008-2014=-5.8%  א(. 4)תרשים 

 
 מין לפי, 4102-0991, בישראל יהודים בקרב והחלחולת הגס המעי של חודרני סרטן בהיארעות מגמותא': 4תרשים 

 (011,111-ל לגיל סגוליים שיעורים) גיל וקבוצת

 
 

 ובנשים בגברים 2014-1990בין  נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל אורך התקופה :41-29בבני , בערבים

 . (בשתי הקבוצות 5.4%)אחוז שינוי שנתי ממוצע של 

קצב גבוה היה ה 1999-1990; בשנים לאורך כל התקופהנצפתה בגברים מגמת עלייה מובהקת  :42-01בבני 

גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת ;  (APC1999-2014=1.6%) התמתן לאחר מכןו (APC=12.7%) יחסית

 .ולאחר מכן התייצבות APC=7.0% עם 2008-1990 בהיארעות בשנים

( ולאחר 12.4%)אחוז שינוי שנתי ממוצע= 2001-1990 נצפתה בגברים מגמת עלייה מובהקת בין :+40בבני 

)תרשים  (APC=4.3%) מכן המגמה התייצבה; בנשים נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל אורך התקופה
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

בבני +75: המגמה הייתה מעורבת. בגברים 
נצפתה מגמת עלייה מובהקת בין 2003-1990 

)אחוז שינוי שנתי ממוצע=1.0%(, ולאחר מכן 
ירידה מובהקת )APC=-4.5%(; בנשים נצפתה 

תמונה דומה: מגמת עלייה מובהקת בין 
APC=1.7%( 1999-1990(, ולאחר מכן מגמת 

 APC1999-2008=-1.5% ירידה מובהקת, עם
ו-APC2008-2014=-5.8% )תרשים 4א(. 

בערבים, בבני 49-20: נצפתה מגמת עלייה 
מובהקת לכל אורך התקופה בין 2014-1990 
בגברים ובנשים )אחוז שינוי שנתי ממוצע של 

5.4% בשתי הקבוצות(. 

בבני 74-50: מגמת עלייה מובהקת נצפתה 
בגברים לאורך כל התקופה; בשנים -1999

 )APC=12.7%( 1990 היה הקצב גבוה יחסית
 ; )APC1999-2014=1.6%( והתמתן לאחר מכן

גם בנשים נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות 
בשנים 2008-1990 עם APC=7.0% ולאחר 

מכן התייצבות.

בבני +75: נצפתה בגברים מגמת עלייה 
מובהקת בין 2001-1990 )אחוז שינוי שנתי 

ממוצע=12.4%( ולאחר מכן המגמה התייצבה; 
בנשים נצפתה מגמת עלייה מובהקת לכל 
אורך התקופה )APC=4.3%( )תרשים 4ב'(.

תרשים 4ב‘: מגמות בהיארעות סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בקרב ערבים 
בישראל, 2014-1990, לפי מין וקבוצת גיל )שיעורים סגוליים לגיל ל-100,000(
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 4102, בישראלהגס והחלחולת  מעיה סרטן הימצאות

תקופה "הימצאות" מתאר את מספר החולים, חדשים וותיקים, הקיימים באוכלוסייה מוגדרת ב המונח

 . המחלה באוכלוסייהתי של י, ומבטא את ההיקף האמנתונה

המעי הגס והחלחולת, היו של  וממוקד חודרניסרטן עם  2014-2010לראשונה בשנים מכלל מי שאובחנו 

 חודרניסרטן עם  2014-2010מכלל מי שאובחנו לראשונה בשנים  מחלימים. 00,404סך  2014בחיים בסוף 

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

 

 בישראלהגס והחלחולת  מעיה מסרטןשנים  לחמש היחסית הישרדותה

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

, באוכלוסייה הכללית, תואמת גיל, מין וקבוצת אוכלוסייהצפויה שהייתה , בהשוואה להישרדות אבחנתם

 , ובכך מאפשרת השוואה בין אוכלוסיות שתמותת הרקע שלהן שונה.באותו פרק זמן

-2007מי שאובחנו עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בשנים בההישרדות היחסית לחמש שנים 

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

 (.7בנשים ערביות )תרשים  60.9%-ערבים ו

-4114 בשנים בישראל שאובחנו במי והחלחולת הגס המעי של חודרני מסרטן היחסית ההישרדות אחוז: 7תרשים 
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הימצאות סרטן המעי הגס 
והחלחולת בישראל, 2014

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

בתקופה נתונה, ומבטא את ההיקף האמיתי 
של המחלה באוכלוסייה. 

מכלל מי שאובחנו לראשונה בשנים 
2014-2010 עם סרטן חודרני וממוקד של 

המעי הגס והחלחולת, היו בחיים בסוף 
2014 סך 11,752 מחלימים. מכלל מי 

שאובחנו לראשונה בשנים 2014-2010 עם 
סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת, היו 

בחיים בסוף 2014 סך 11,298 מחלימים.

ההישרדות היחסית לחמש 
שנים מסרטן המעי הגס 

והחלחולת בישראל
הישרדות יחסית לחמש שנים מתארת 

את אחוז חולי סרטן המעי הגס והחלחולת 
ששרדו חמש שנים לאחר אבחנתם, 
בהשוואה להישרדות שהייתה צפויה 

באוכלוסייה הכללית, תואמת גיל, מין וקבוצת 
אוכלוסייה, באותו פרק זמן, ובכך מאפשרת 

השוואה בין אוכלוסיות שתמותת הרקע 
שלהן שונה.

ההישרדות היחסית לחמש שנים במי שאובחנו 
עם סרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת 
בשנים 2011-2007 בישראל הייתה 72.7% 

בגברים יהודים ו"אחרים", 73.1% בנשים 
יהודיות ו"אחרות", 73.4% בגברים ערבים 

ו-60.9% בנשים ערביות )תרשים 5(.

תרשים 5: אחוז ההישרדות היחסית מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת במי 
שאובחנו בישראל בשנים 2011-2007, לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 2014
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 בישראלהגס והחלחולת  מעיה מסרטן תמותהה

 4102, בישראל והחלחולת הגס המעי מסרטן התמותה שיעור

 571( גברים )51%) 634מתושבי ישראל מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת:  0,424נפטרו  2014בשנת 

 1,037"אחרות"(.  26-ערביות ו 53יהודיות,  529( נשים )49%) 608-"אחרים"( ו 17-ערבים ו 46יהודים, 

  ת.מהנפטרים אובחנו עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחול

בכלל  מכלל התמותה מסרטן( 11.4%השני בשכיחותו )הגורם  2014יה בשנת סרטן המעי הגס והחלחולת ה

מכלל התמותה מסרטן בגברים יהודים )שני לסרטן  12.2%ב קבוצות האוכלוסייה: והאוכלוסייה, וגם בר

בגברים ערבים )שני לסרטן  7.6%בנשים יהודיות )שלישי לסרטן השד ולסרטן הריאה(;  11.1%הריאה(; 

 .בנשים ערביות )שני לסרטן השד( 12.2%-הריאה(; ו

היה הגיל החציוני בעת  2014נצפה בגיל המבוגר; בשנת מסרטן המעי הגס והחלחולת עיקר התמותה 

 שנים, כלומר, מחצית מהחולים הנפטרים היו מעל גיל זה, ומחציתם, מתחתיו. 75.6התמותה 

היו  2014החלחולת ביהודים בשנת ( של סרטן המעי הגס ו100,000-שיעורי התמותה המתוקננים לגיל )ל

בגברים ובנשים,  8.0-ו 8.5בגברים ובנשים, בהתאמה. בערבים היו שיעורי התמותה המקבילים  8.0-ו 11.0

 בנשים. 8.1-בגברים ו 9.1בהתאמה. בקרב ה"אחרים" היו שיעורי התמותה 

 

 4102-0991, בישראל והחלחולת הגס המעי מסרטן בתמותה עתיות מגמות

נבחנו באמצעות  2014-1990העתיות בתמותה מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת בשנים המגמות 

 ואת מובהקות השינוי. (APC), המחשבת את אחוז השינוי השנתי Joinpointכנת ות
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התמותה מסרטן המעי הגס 
והחלחולת בישראל

שיעור התמותה מסרטן המעי הגס 
והחלחולת בישראל, 2014

בשנת 2014 נפטרו 1,242 מתושבי ישראל 
מסרטן חודרני של המעי הגס והחלחולת: 634 

)51%( גברים )571 יהודים, 46 ערבים ו-17 
"אחרים"( ו-608 )49%( נשים )529 יהודיות, 53 

ערביות ו-26 "אחרות"(. 1,037 מהנפטרים אובחנו 
עם סרטן המעי הגס והשאר, עם סרטן החלחולת. 

סרטן המעי הגס והחלחולת היה בשנת 
2014 הגורם השני בשכיחותו )11.4% מכלל 

התמותה מסרטן( בכלל האוכלוסייה, וגם ברוב 
קבוצות האוכלוסייה: 12.2% מכלל התמותה 
מסרטן בגברים יהודים )שני לסרטן הריאה(; 
11.1% בנשים יהודיות )שלישי לסרטן השד 
ולסרטן הריאה(; 7.6% בגברים ערבים )שני 

לסרטן הריאה(; ו-12.2% בנשים ערביות 
)שני לסרטן השד(.

עיקר התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת 
נצפה בגיל המבוגר; בשנת 2014 היה הגיל 
החציוני בעת התמותה 75.6 שנים, כלומר, 

מחצית מהחולים הנפטרים היו מעל גיל זה, 
ומחציתם, מתחתיו.

שיעורי התמותה המתוקננים לגיל )ל-100,000(
של סרטן המעי הגס והחלחולת ביהודים בשנת 
2014 היו 11.0 ו-8.0 בגברים ובנשים, בהתאמה. 

בערבים היו שיעורי התמותה המקבילים 8.5 ו-8.0 
בגברים ובנשים, בהתאמה. בקרב ה"אחרים" היו 

שיעורי התמותה 9.1 בגברים ו-8.1 בנשים.

מגמות עתיות בתמותה מסרטן המעי 
הגס והחלחולת בישראל, 2014-1990
המגמות העתיות בתמותה מסרטן חודרני של 

המעי הגס והחלחולת בשנים 2014-1990 נבחנו 
באמצעות תוכנת Joinpoint, המחשבת את 

אחוז השינוי השנתי )APC( ואת מובהקות השינוי.

בגברים יהודים בשנים 1995-1990 נצפתה 
מגמת עלייה מובהקת )p=0.009( בתמותה 

 APC=4.1%; מסרטן המעי הגס והחלחולת עם
בשנים 2014-1995 נצפתה מגמת ירידה 

.APC=2.6% עם ,)p>0.001( מובהקת

בנשים יהודיות בשנים 1994-1990 נצפתה 
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תרשים 6: שיעורי התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת לפי מין וקבוצת אוכלוסייה, 
ישראל, 2014-1990 

מגמת עלייה מובהקת )p=0.020( בתמותה 
 ;APC=6.7% מסרטן המעי הגס והחלחולת עם

בשנים 2014-1994 נצפתה מגמת ירידה 
.APC=2.6%עם , )p>0.001( מובהקת

בגברים ערבים בשנים 1995-1990 נצפתה 
מגמת עלייה מובהקת )p=0.007( בתמותה 

 ;APC=17.5%מסרטן המעי הגס והחלחולת עם
בשנים 2014-1995 המגמה התייצבה. 

בנשים ערביות בשנים 2014-1990 מגמת 
התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת הייתה 

יציבה, ללא שינוי )תרשים 6(. 

תרשים 7: שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת )מתוקנן לגיל, ל-100,000( 
במדינות ה-OECD בשנים 2003 ו-2013
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. 2003לעומת שנת  2013שיעור התמותה מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת נבחן  OECD-הבמדינות 

שיעור התמותה  ,בישראל. על פי נתונים אלההיה נמוך יותר, כולל  2013כמעט בכל המדינות השיעור בשנת 

 (.9, ומעט נמוך ממנו )תרשים OECD-בישראל קרוב לממוצע מדינות ה

 

 בשנים OECD-ה במדינות( 011,111-ל, לגיל מתוקנן) והחלחולת הגס המעי מסרטן התמותה שיעור: 9תרשים 
 4109-ו 4119

 
 

 סיכום

א במבוגרים: ועיקר התחלואה הסרטן המעי הגס והחלחולת הוא הממאירות השנייה בשכיחותה בישראל. 

 ומעלה.שנים  75בבני נצפה  2014-שיעור ההיארעות הגבוה ביותר ב

לסרטן המעי הגס והחלחולת תקופת חביון ארוכה המאפשרת גילוי מוקדם. בישראל קיימת תכנית לאומית 

כנית ובמקביל לעליית שיעור ההשתתפות בתלגילוי מוקדם של המחלה באמצעות בדיקת דם סמוי בצואה. 

עור החולים שאובחנו שי גםבשני העשורים האחרונים עלה  ,ולשיפור המודעות לגילוי מוקדם באוכלוסייה

 . 34%-ל 20%-מ ,(localizedל מקומי, וגידו in-situבשלב מחלה מוקדם )גידול ממוקד, 

 

חלו שינויים במגמת ההיארעות של סרטן המעי הגס והחלחולת בישראל.  2014-1990במהלך השנים 

בעוד  ,2000-ועד אמצע שנות ה 1990בגברים יהודים נצפתה עלייה מובהקת בהיארעות המחלה מאז 

נצפית ירידה מובהקת בהיארעות  2000-שבנשים יהודיות נצפתה יציבות בתקופה זו; החל מאמצע שנות ה

, 2008ובנשים עד  1999: בגברים עד 1990ם חלה עלייה מובהקת בהיארעות מאז בשני המינים. גם בערבי

 יציבות בשיעורי התחלואה.  תהומאז נצפ

(, לא ניכרה עלייה בתחלואה בקרב יהודים, אבל נצפתה עלייה 49-20באשר לחולים צעירים )גילאי 

 .( בקרב ערבים, גברים ונשים5.4%מובהקת סטטיסטית )אחוז שינוי שנתי של 

תמותה נצפה בגיל תמותה מסרטן בכלל; עיקר הלסרטן המעי הגס והחלחולת הוא הגורם השני בשכיחותו 

  המבוגר.

השוואה בינלאומית
על פי נתוני ה-Globocan לשנת 2012 של 

 )IARC( הסוכנות הבינלאומית לחקר הסרטן
]2[, השייכת לארגון הבריאות העולמי ביחס 

ל-20 המדינות עם השיעורים הגבוהים 
בעולם של סרטן המעי הגס והחלחולת, 

גברים בישראל נמצאים במקום ה-14 
מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-19 
מבחינת שיעור התמותה מהמחלה, בעוד 

שנשים בישראל נמצאות במקום ה-8 
מבחינת שיעור ההיארעות ובמקום ה-10 

מבחינת שיעור התמותה מהמחלה. יש לציין 
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שחלק מנתונים אלה הם נתוני אומדן ולא 
נתוני אמת.

במדינות ה-OECD נבחן שיעור התמותה 
מסרטן המעי הגס והחלחולת בשנת 2013 

לעומת שנת 2003. כמעט בכל המדינות 
השיעור בשנת 2013 היה נמוך יותר, כולל 

בישראל. על פי נתונים אלה, שיעור התמותה 
 ,OECD-בישראל קרוב לממוצע מדינות ה

ומעט נמוך ממנו )תרשים 7(.

סיכום
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא הממאירות 

השנייה בשכיחותה בישראל. עיקר התחלואה 
הוא במבוגרים: שיעור ההיארעות הגבוה 

ביותר ב-2014 נצפה בבני 75 שנים ומעלה.

לסרטן המעי הגס והחלחולת תקופת חביון 
ארוכה המאפשרת גילוי מוקדם. בישראל 
קיימת תכנית לאומית לגילוי מוקדם של 

המחלה באמצעות בדיקת דם סמוי בצואה. 
במקביל לעליית שיעור ההשתתפות בתוכנית 
ולשיפור המודעות לגילוי מוקדם באוכלוסייה, 

עלה בשני העשורים האחרונים גם שיעור 
החולים שאובחנו בשלב מחלה מוקדם )גידול 

 ,)localized ,וגידול מקומי in-situ ,ממוקד
מ-20% ל-34%. 

במהלך השנים 2014-1990 חלו שינויים 
במגמת ההיארעות של סרטן המעי הגס 

והחלחולת בישראל. בגברים יהודים נצפתה 
עלייה מובהקת בהיארעות המחלה מאז 1990 

ועד אמצע שנות ה-2000, בעוד שבנשים 
יהודיות נצפתה יציבות בתקופה זו; החל 

מאמצע שנות ה-2000 נצפית ירידה מובהקת 
בהיארעות בשני המינים. גם בערבים חלה 

עלייה מובהקת בהיארעות מאז 1990: בגברים 
עד 1999 ובנשים עד 2008, ומאז נצפתה 

יציבות בשיעורי התחלואה. 

באשר לחולים צעירים )גילאי 49-20(, לא ניכרה 
עלייה בתחלואה בקרב יהודים, אבל נצפתה 

עלייה מובהקת סטטיסטית )אחוז שינוי שנתי 
של 5.4%( בקרב ערבים, גברים ונשים.

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא הגורם השני 
בשכיחותו לתמותה מסרטן בכלל; עיקר 

התמותה נצפה בגיל המבוגר.

ביהודים, גברים ונשים, נצפתה עלייה 
מובהקת במגמות התמותה מסרטן המעי 
הגס והחלחולת מ-1990 עד אמצע שנות 

ה-90 ומאז ירידה מובהקת. גם בגברים 
ערבים נצפתה עלייה מובהקת עד אמצע 

שנות ה-90 ולאחר מכן התייצבות. המגמה 
בנשים ערביות הייתה יציבה לאורך כל 

התקופה.

בהשוואה בינלאומית, ישראל נמצאת בין 20 
המדינות עם שיעורי ההיארעות הגבוהים 
בעולם, לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי 

)Globocan(. עם זאת, למרות שיעור היארעות 
גבוה יחסית, שיעור התמותה נמוך מעט 

.OECD-מממוצע מדינות ה
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הפתוגנזה של סרטן המעי הגס
ד“ר עלז ויינר

גסטרואנטרולוגית בכירה ואחראית על מרפאה גסטרוגנטית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם

סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני בשכיחותו 
בישראל. למרות זאת, שכיחותו הולכת ויורדת 

בקרב אוכלוסייה מעל גיל 50. הסיבה לכך היא 
שהוא אחד מסוגי הסרטן הניתנים למניעה, 

ומאמצי הסריקה המוקדמת מביאים בהדרגה 
לירידה בשכיחותו. נראה שהיעילות הרבה של 
המניעה שמושגת על ידי קולונוסקופיה, נובעת 
מכך שברוב המכריע של המקרים סרטן המעי 

הגס מתפתח מנגעים שפירים )פוליפים(, 
המתפתחים לגידול סרטני במשך שנים רבות. 

התהליך האיטי של התפתחות פוליפים אלה 
בכלל האוכלוסייה מאפשר זיהוי הפוליפ 

וכריתתו עוד בטרם יהפוך לגידול סרטני ]1[.

רוב גידולי המעי הגס הינם אקראיים, כלומר 
ללא סיפור משפחתי, אך בכ-30% מהמקרים 

קיים סיפור משפחתי המעיד על אלמנט 
תורשתי, ועל כך נרחיב מעט בהמשך.

תהליך ההתפתחות של הפוליפ מאדנומה 
 Vogelstein לסרטן תואר לראשונה על ידי

ו-Fearon ]1[. המודל שלהם מתאר תהליך 
רב-שלבי שבו מתרחשות כמה מוטציות עד 
להתפתחות של סרטן. המוטציה הראשונה 

גורמת להתפתחות של אדנומה שפירה. 
בשלב הבא תתרחש מוטציה נוספת, ובעקבות 

זאת הפוליפ יהיה בעל היסטולוגיה מתקדמת 
 High grade-ל Low grade-יותר )למשל מ

dysplasia( ובהמשך תתווסף מוטציה שתגרום

להתפתחות של סרטן חודרני. כאמור, 
התהליך איטי, ונמשך כ-10 שנים. העובדה 

שהתהליך שתואר איטי, מאפשרת ביצוע 
קולונוסקופיות כבדיקת סריקה לאדם 

בסיכון ממוצע כל 10 שנים, במידה והבדיקה 
תקינה. קיימים גם מסלולי התפתחות 

מהירים הרבה יותר של סרטן המעי הגס 

)mutator phenotype(, למשל במטופלים 
עם תסמונת לינץ'. לכן בתסמונת זו יש צורך 

במעקב חד-שנתי או דו-שנתי, על מנת למנוע 
התפתחות של Interval cancer, המוגדר 

כסרטן מעי גס שמאובחן בזמן שבין בדיקות 
סריקה מומלצות. 

מאז תיאור המודל הקלאסי של התפתחות 
הפוליפ מאדנומה לסרטן, הצטבר ידע 

מולקולרי רב, למשל מפרויקט אטלס הגנום 
  )The Tumor Genome Atlas( הסרטני

האמריקני ומפרויקטים רבים אחרים. כיום 
אנו יודעים כי ישנם שני מסלולים עיקריים 

להתפתחות של סרטן המעי הגס, ושמדובר 
בתהליך הטרוגני ]2[.

שני המסלולים העיקריים להתמרה סרטנית 
נקראים:

)Micro-satellite stable - MSS( יציבות גנומית  .1
חוסר יציבות גנומית  .2

)Micro-satellite instable - MSI(  

אנו יודעים היום שרוב גידולי המעי הגס )כ-85%(
הם מהסוג הראשון - MSS. הגידולים הללו 

מתאפיינים באי-יציבות כרומוזומלית. 
משמעות הביטוי 'חוסר יציבות כרומוזומלית' 
היא שתאי הסרטן יראו עלייה/ירידה במספר 

הכרומוזומים, אובדן חלקים בני מיליוני 
בסיסים מכרומוזומים וכו'. לעומת זאת, כאשר 

מסתכלים על הרצף הגנטי עצמו, רואים 
שיש יחסית מעט מוטציות נקודתיות. ננסה 

להבהיר זאת כמטאפורה: אם כרומוזום הוא 
משפט המורכב ממילים רבות, אזי בגידולים 

אלה חסרות או מוכפלות מילים רבות, אך אין 
טעויות כתיב במילים עצמן.

כ-15% ממקרי סרטן המעי הגס הנותרים 
מאופיינים ב-MSI, כלומר רצפי דנ"א קצרים 

חוזרים )Microsatellite( שאינם יציבים. 
בגידולים הללו ניתן למצוא מוטציות מרובות. 

אם נחזור למטאפורה הקודמת, לפיה 
הכרומוזום הוא משפט המורכב ממילים, אזי 

בסרטן שבסיסו הוא MSI לא חסרות מילים אך 
יש טעויות כתיב רבות.

אותן 'טעויות כתיב' מתרחשות כתוצאה 
מפגיעה במנגנון תיקון דנ"א אשר נמצא 

 DNA בכל תא ותא בגופנו. המנגנון נקרא
Mismatch Repair או MMR. תופעה זו 

מתרחשת כתוצאה ממוטציה או השתקה 
של ביטוי אחד מהגנים האחראים לתהליך 
תיקון הדנ"א. מוטציה כזו מתרחשת ברוב 

המקרים באופן אקראי, כלומר בתאי הגידול 
עצמם, אך במיעוט המקרים המוטציה הינה 
תורשתית ומופיעה במסגרת תסמונת לינץ', 

 Hereditary non-polyposis הידועה גם בשם
colon cancer. תסמונת לינץ' הוא הסינדרום 

התורשתי השכיח ביותר הגורם לסרטן המעי 
הגס, והיא מופיעה בכ-3% מהמקרים ]3[. 

בצורה פשטנית מאוד אפשר לומר גם 
שהנגעים השפירים של שני סוגי סרטן המעי 

הגס שונים במראה ובפיזור שלהם לאורך 
המעי. הנגע הקשור ל-MSS הוא בדרך כלל 

מה שמכונה היום 'אדנומה קונבנציונלית', 
ונקרא גם אדנומה. לעומת זאת, סרטן 

במסלול ה-MSI מתפתח במרבית המקרים 
מנגע הנקרא פוליפ משונן )serrated(. נגע זה 

וחשיבותו הוכרו רק בשנים האחרונות ]4[.

 MSS-האדנומות הקונבנציונליות הקשורות ל
מפוזרות לכל אורך המעי הגס ולעיתים קרובות 

בולטות לחלל המעי, כך שקל לאתר אותן 
בבדיקת קולונוסקופיה. לעומתן, הפוליפים 

המשוננים הקשורים למסלול ה-MSI נמצאים 
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בשכיחות גבוהה יותר במעי הימני. בנוסף, 
הפוליפים הנ"ל נוטים להיות שטוחים, ולכן קשה 

יותר לאתר אותם בבדיקת הקולונוסקופיה. 
בשל כך יש צורך ברמת מודעות וערנות גבוהה 

יותר של הגסטרואנטרולוג מבצע הבדיקה. 

בגלל הקושי האבחנתי וחשיבות איתור 
הפוליפים השטוחים, התפתחו טכנולוגיות רבות 

אשר מסייעות בידי הגסטרואנטרולוג לאתר 
את הנגעים הללו ]4[. כיום יש התמקצעות 

של גסטרואנטרולוגים בשימוש בטכנולוגיות 
מתקדמות, הכוללות ציוד אנדוסקופי חדיש 
המאפשר שימוש בגלי אור מיוחדים, צילום 
 ,)high definition( ברזולוציה גבוהה ביותר
ושימוש בצבען מיוחד המדגיש את הפוליפ 

)כרומואנדוסקופיה(. שימוש בכל הטכנולוגיות 
הללו קיים במספר מרכזים רפואיים בישראל, 

והוא מפחית את האפשרות של החמצת הנגעים.

קיימת חשיבות רבה לזיהוי גידול המאופיין 
ב-MSI-High לעומת MSS, והבדיקה נעשית 

באופן שגרתי במספר בתי חולים בארץ. 
 MSI-High למטופל המאובחן עם גידול מעי גס

במחלה בשלב 2 )לא מתקדמת( פרוגנוזה 
טובה יחסית; מתן כימותרפיה מונעת במצב 
 MSI- High ,זה הוכח כלא יעיל. לעומת זאת

במחלה גרורתית הינו סמן פרוגנוסטי רע. כיום 
מטופל עם מחלה גרורתית אשר מאובחן עם 
גידול ממקור מעי גס מסוג MSI יכול כנראה 

להרוויח מטיפול באימונותרפיה ]5[. זאת 
מאחר וסוג גידול זה הינו אימונוגני, ובחלק 
מהמטופלים ניתן יהיה לחנך את המערכת 

החיסונית לזהות ולהרוג את תאי הגידול. 
בנוסף, במידה וקיים MSI-High בגידול, 
יש לבדוק באמצעות בדיקה גנטית אם 

המטופל סובל מתסמונת לינץ'. אם הוא סובל 
מהתסמונת, הוא יטופל בדרך כלל באופן 

אגרסיבי יותר באמצעות כריתה של רוב המעי 
)subtotal colectomy( ]6[. כמו כן, בשל 

נטייה לחלות בגידולים נוספים, החולה יישאר 
במעקב הדוק במרפאה גסטרואנטרולוגית 

המתמחה בכך. בנוסף יומלץ לקרובי 
המשפחה של אותו מטופל לבצע בירור 

גנטי על מנת לבדוק אם אף הם נושאים את 
המוטציה, ואם עליהם להיות במעקב. בשל כל 
זאת, כיום קיימת המלצה לבדוק כל גידול מעי 
.]6[ MMR או היעדר חלבון MSI גס לקיום של
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מבוא
התפתחות של סרטן במעי הגס קשורה הן 

לרקע גנטי תורשתי )בשיעור של כ-20%(, והן 
לחשיפה סביבתית – עישון, תזונה, פעילות 

גופנית, מיקרוביום )הרכב המיקרואורגניזמים 
השונים בצינור העיכול(, חשיפה תעסוקתית 

וכדומה. משערים כי הסיכון המיוחס 
לחשיפות סביבתיות לסרטן המעי הגס הינו 

כ-50-40% ]1[. ישנם דיווחים כי כ-15% מכלל 
מקרי המוות המשויכים לסרטן המעי הגס 

קשורים לתזונה לא בריאה והשלכותיה ]2[.

גורמי סיכון תזונתיים
גורם הסיכון התזונתי הראשון שזוהה לסרטן 

המעי הגס היה אלכוהול – צריכה גבוהה 
נמצאה קשורה בסיכון גבוה יותר של סרטן 

המעי הגס, ועדויות לכך נראו באופן עקבי 
במחקרים שונים ובמגוון אוכלוסיות ]3[. כמו 

כן נמצאה שורה של גורמי סיכון נוספים: 
צריכה גבוהה של שומן, צריכה נמוכה של 

סיבים תזונתיים, עודף משקל והיעדר פעילות 
גופנית. כיום נוספו לרשימה גם צריכה גבוהה 

של בשר אדום, צריכה גבוהה של בשר מעובד 
)בכל סוגי הבשר, כולל עוף ודגים(, צריכה 

גבוהה של מלח, צריכה נמוכה של סידן וויטמין 
D ועוד ]4[. 

מנגנוני הפעילות של כל אחד מאלו נחקרו 
רבות בנפרד, והעלו ממצאים מרתקים 

על אודות השפעתם על התהליך הסרטני 
ברקמת המעי. מרבית התוצאות לגבי מרכיבי 
תזונה בודדים התקבלו ממחקרי מעבדה, אך 

כשאלו נבדקו בקרב אוכלוסיות, הממצאים 

אורח חיים )משקל, תזונה ופעילות גופנית( 
ומניעה של סרטן המעי 

ד“ר נעמי פליס-איסקוב, ד“ר רויטל קריב
המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי

היו לרוב מאכזבים. מכאן תחום המחקר פנה 
לעסוק בהשפעתם של דפוסי תזונה שלמים 
על התהליך הסרטני, כלומר ההרכב הכולל 
של התזונה והאינטראקציה בין קבוצות מזון 

שונות. הדפוסים שנמצאו כמגנים מפני סרטן 
המעי הגס כוללים דפוסי תזונה צמחוניים 

שונים )טבעוניים, צמחוניים וצמחוניים 
הכוללים דגים( אך גם התזונה הים תיכונית 
ואינדקס התזונה הבריאה )פירוט בהמשך( 
]6-5[. המכנה המשותף לדפוסי תזונה אלו 

הוא שהם מן הצומח – כלומר הם עשירים 
מאוד במקורות צמחיים, כמו דגנים, קטניות, 

ירקות, פירות, שורשים, זרעים ואגוזים. 
דפוסים אלו הינם בעלי הרכב שומן רווי ושומן 

טרנס נמוך ביחס לחומצות שומן חד, רב 
ובלתי רוויות, והרכב סיבים עשיר ומגוון. 

המלצות המכון האמריקני לחקר הסרטן   
 The American Institute for Cancer(

Research - AICR( כיום מבוססות על מחקרים 

אלו וכוללות המלצה לתזונה מבוססת צמחים 
עשירה בפירות וירקות )2.5 כוסות ביום(, ללא 

בשר אדום או מעובד או דלה בהם )עד 500 
גרם בשבוע(, העדפת דגנים מלאים על פני 

דגנים מעובדים ושמירה על משקל גוף נמוך 
ואורח חיים פעיל ]7[. לאחרונה התפרסם 

מחקר רב-משתתפים - 190,949 אמריקנים 
מרקע אתני מגוון - והוא מוסיף על ממצאים 

אלו כאשר הוא מוצא קשר שלילי מובהק 
וחזק בין אכילה לפי אינדקס התזונה הבריאה 

)Healthy Eating Index - HEI 2010( ובין 
הסיכון לסרטן המעי הגס ]8[. אינדקס התזונה 

הבריאה כולל בעיקרו את אותם הרכיבים 
המוכרים של דפוסי התזונה המתוארים 

מעלה, אך הוא מדייק את ההמלצות לגבי 
שלושה גורמי תזונה חיוניים נוספים:

צריכה נמוכה של מלח )1.1≤ גרם נתרן . 1
ל-1,000 קלוריות(, המהווה סמן לצריכת 
מזון מעובד, משומר, חטיפים ומזון מהיר.

צריכה גבוהה של ירקות עליים ירוקים . 2
ושעועית ירוקה )כמעט מחצית מצריכת 
הירקות(. סוגי ירקות אלה פחות נפוצים 

בתזונה המערבית, אך הם עשירים יחסית 
בסידן הנחשב גם הוא גורם מגן מפני 

ממאירויות במעי הגס, ודלים יותר בסוכר 
לעומת הירקות האדומים-צהובים.

צריכה נמוכה של "קלוריות ריקות" – קלוריות . 3
משומן מוצק )מהחי או שומן מוקשה(, סוכר 
המוסף למזון, אלכוהול )19%≤ מהקלוריות 
היומיות(. בעשור האחרון הקלוריות הריקות 
מוגדרות אחת מנקודות התורפה הבולטות 

ביותר בתזונה המערבית בכלל והאמריקנית 
בפרט. ההמלצות התזונתיות למניעת 

תחלואה כרונית בארה"ב )מחלות לב וכלי 
דם, סוכרת, השמנת יתר ועוד( מתמקדות 

במיוחד בהפחתת הצריכה של מזונות 
התורמים לקלוריות הריקות, ודגש מושם 

במיוחד על מניעה בשכבות הגיל הצעירות 
)ילדים ובני נוער(. נמצא כי ילדים אמריקנים 

צורכים כ-1,000-500 קלוריות ביום ממזונות 
מעובדים עשירים בקלוריות ריקות, ואלו 

כוללים במיוחד משקאות ממותקים וקינוחים 
כגון עוגות ועוגיות ]9[. גם בישראל נתוני 

סקרי התזונה מציגים תמונה מדאיגה של 
צריכה גבוהה של סוכרים פשוטים בקרב 

ילדים ושל שיעורים עולים של השמנת יתר 
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

בילדים ומבוגרים כאחד ]10[. בהתאם, 
המחלקה לתזונה של משרד הבריאות 

הישראלי מקדמת לאחרונה שינוי בהנחיות 
התזונתיות לאוכלוסייה הישראלית כמתבקש 

מחזית המחקר בתחום, ומעודדת אימוץ 
הרגלי תזונה ים תיכונית כאמצעי למניעת 

תחלואה כרונית.

גורמי תזונה והתנהגות נוספים, הנמצאים עדיין 
בשלבי מחקר וטרם ניתנה להם התייחסות 

בהנחיות הרשמיות של ארגוני הבריאות, 
כוללים שיטות בישול ומגוון תוצרי לוואי של 

תעשיות המזון. מחקרים מראים כי בישול בשר 
בטמפרטורות גבוהות )כגון טיגון, צלייה על אש 

או פחמים(, מגע ישיר של הבשר עם מקור 
 )well done( החימום, דרגת בישול גבוהה
או בישול ארוך, מעודדים ייצור של חומרים 

מסרטנים במזון. קבוצה של חומרים אלו 
 heterocyclic( נקראים אמינים-הטרוציקליים

 aromatic( והידרו-קרבונים-ארומטיים )amines

hydrocarbons(, ובנוסף להשפעתם הישירה על 

המעי, הם גם מעודדים עלייה בייצור תרכובות 
 (N-nitroso compounds) חנקן ניטרוז-אמיניות
שאף הן בעלות השפעה המעודדת התפתחות 

סרטן במעי הגס. חומרים אלו נמצאים בכל סוגי 
הבשר – בשר אדום, עוף, הודו ודגים, וגם במוצרי 

מזון מעובדים ומעושנים ]11[. 

קבוצה נוספת של חומרים בעלי פוטנציאל 
דלקתי וקרצינוגני הנוצרים בעת בישול הם 

 Advanced glycation end products (AGEs(
 Advanced lipoxidation end products-ו

)ALEs) . אלו נוצרים למעשה בכל מזון שעובר 
 Maillard reaction( ריאקציית מיילארד

השחמה(, ולהבדיל מחומרים מסרטנים, 
תכולתם אינה מתרכזת בעיקר במזון מן החי, 

ויכולה להיות גבוהה גם בתזונה מבוססת 
צומח, כל עוד המזון בה מעובד או מבושל 
בטמפרטורות גבוהות מאוד )230 מעלות 

צלסיוס ומעלה(. המזונות העשירים ביותר 
ב-AGEs ו-ALEs נצפו במוצרי בשר מעובד 

או מבושל בבישול ארוך, אך גם במוצרי 
מאפה שונים, דגני בוקר, מזונות המכילים 

שוקולד, אגוזים או בוטנים, מזונות משומרים 
מפוסטרים ומוצרי חלב מעובדים )עשירים 

 ALEs-ו AGEs-בשומן ובסוכר(. תזונה דלה ב
מבוססת בעיקר על מזון נא, או מזון שבושל 
בשיטות הכוללות טמפרטורות נמוכות )כגון 

אידוי, בישול בנוזלים כמו מרק או רוטב 
 ALEs-ו AGEs-ועוד(. נמצא כי רק כ-10% מה

הנצרכים מהמזון נספגים אל מחזור הדם, 
והם קשורים במגוון נזקים רחבי היקף, 

הכוללים התפתחות עמידות לאינסולין, נזק 
לכלי דם ונזק עצבי. יתר ה-AGEs. נותרים 

במעי ונקשרים לתהליכי דלקת וחלוקה תאית 
מואצת ברקמת המעי ]12[.

בנוסף, מחקרים מציגים את ההשפעה מעודדת 
הסרטן של מזהמים סביבתיים המצטברים 
במזון במהלך תהליכי גידול, ייצור או עיבוד 

שונים. מדובר במתכות רעילות הנפוצות 
 ,)Cd( קדמיום ,)As( במזונות שונים כגון ארסן

נחושת )Cu(, עופרת )Pb(, חומרי הדברה 
מסוימים ועוד רבים אחרים. רובם מסיסי שומן 

ולכן מצטברים במקורות תזונתיים עשירים 
בשומן, בעיקר במזונות שמנים מן החי, ופחות 

בדגנים וירקות. בסדרה של מספר סקרי תזונה, 
שנערכו בספרד בין השנים 2008-2000, 

נמדדה כמות הרעלנים הסביבתיים בדגימות 
של מזונות הנפוצים בתזונה המקומית. נמצא 

כי כמותם עלתה משמעותית עם השנים, כי 
המקור העיקרי היה מוצרי בשר אדום, דגים 

ופירות ים, וכי כמות המזהמים האורגניים לא 
הייתה שונה בין בשר קונבנציונלי ובין בשר 

בגידול אורגני ]13[. שיטות בישול כגון צלייה, 
אפייה וטיגון לא שינו את כמות המזהמים 

בסוגי הבשר השונים, אך צורות בישול שבהן 
הורד החלק השומני של הבשר הועילו במידה 

מסוימת בהפחתתם ]14[.

גורמי סיכון הקשורים באורח 
חיים

קשר שלילי נראה באופן עקבי במחקרים 
גדולים ואיכותיים בין פעילות גופנית ובין 

היארעות סרטן המעי הגס, באופן בלתי תלוי 
ב-BMI. המשמעות היא שפעילות גופנית 

 BMI מגנה מפני סרטן גם בקרב אנשים עם
תקין. מחקרים מצאו מספר מנגנונים ביולוגיים 

שמסבירים קשר זה, כגון הפחתה בתהליכי 
דלקת הקשורים במסת השומן בכלל והשומן 

המזנטרי בפרט, וירידה בהפרשת הורמוני מין, 
אינסולין והורמוני גדילה המעודדים חלוקה 
תאית. לעומת זאת, אורח חיים יושבני מציג 

קשר חיובי בין מספר שעות הישיבה בשעות 
הפנאי )צפייה בטלוויזיה( או בעבודה )עבודה 
משרדית, נהיגה וכדומה( ובין היארעות סרטן 
המעי הגס. מחקר גדול, שהשתתפו בו יותר 

מ-10,000 בני אדם, מצא כי מקצועות “ישיבה“ 
הם גורם סיכון מובהק לתמותה מכל הסיבות, 
וכן לסרטן ולתחלואה קרדיווסקולרית, לעומת 

מקצועות “עמידה/הליכה“ ]15[. נמצא גם 
כי הקשר בין אורח חיים יושבני ובין סרטן 

המעי הגס אינו תלוי בפעילות גופנית מכוונת 

טבלה מס‘ 1: רשימת המזונות העשירים ביותר בחומרים מסרטנים 

מזונות עשירים 
AGES-ב

מזונות עשירים 
באמינים 

הטרוציקליים

מזונות עשירים 
בהידרוקרבונים 

ארומטיים

מזונות עשירים 
במתכות טוקסיות

בשר אדום – בקר, 
כבש, עגל, איברים 

פנימיים

בשרים מכל סוג 
צלויים על האש

בשר ודגים מעושנים, 
מיובשים ומשומרים 

בשמן

דגים שמנים ופירות 
ים שגודלו בחוות 

הממוקמות בסמיכות 
לאזורי תעשייה

גבינות קשות, שמנת 
וקצפת

בשרים מכל סוג 
מטוגנים בשמן עמוק

אורז שגודל ללא פירות ים 
בקרת אדמה, ומוצרי 

אורז מעובדים )כגון 
דגני בוקר(

קרקרים פריכים, 
עוגיות פריכות

בשרים מכל סוג 
בדרגת עשייה 

well done או חרוכים

דגני בוקר, עוגיות, 
ביסקוויטים

ממתקים עשירים 
בצבעי מאכל
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]16[. כלומר, במחקרים אלו נמצא שנבדקים 
שביצעו פעילות גופנית מכוונת )אימון( אחרי 

שעות ישיבה ממושכות במהלך היום, היו 
בסיכון גבוה יותר לסרטן המעי הגס מאלו 

שחיו אורח חיים שאינו יושבני. בעקבות זאת 
המכון האמריקני לחקר הסרטן מציג פרויקט 

 Make Time for קידום בריאות חדש בשם
Break Time המעודד אורח חיים פעיל במהלך 

חיי היומיום ובמיוחד במהלך שעות העבודה, 
בנוסף לביצוע פעילות גופנית מכוונת. הטענה 

היא שאימון מכוון אכן קשור בסיכון מופחת 
לסרטן, ושניתן להפחית משמעותית את 

הסיכון אף יותר באמצעות שילוב פעולות 
שונות במהלך היום, כמו הליכה, עמידה, עלייה 

במדרגות וביצוע הפסקות יזומות למתיחה 
והתרעננות קצרות )תרשים מס‘ 1(. 

גורמי סיכון הקשורים 
למיקרוביום

נישה מחקרית המעוררת הדים רבים ונראית 
מבטיחה מבחינת ההשלכות המעשיות 

על מניעה של סרטן המעי הגס, היא חקר 
המיקרוביום - מגוון האורגניזמים, כגון 

חיידקים, נגיפים ופטריות, במערכת העיכול. 
מחקרים רבים בשנים האחרונות קושרים בין 
מגוון רחב של מקורות תחלואה למיקרוביום, 

תרשים מס‘ 1. איור הסברה מטעם פרויקט קידום הבריאות
Make Time for Break Time של המכון האמריקני לחקר הסרטן 
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 קרוביוםילמ הקשוריםסיכון  גורמי

מעשיות על מניעה של ההשלכות הנישה מחקרית המעוררת הדים רבים ונראית מבטיחה מבחינת 

במערכת נגיפים ופטריות,  ,חיידקיםהאורגניזמים, כגון מגוון  - סרטן המעי הגס, היא חקר המיקרוביום

, למיקרוביום התחלוארחב של מקורות שנים האחרונות קושרים בין מגוון במחקרים רבים . העיכול

כמו גם  ,)דמנציה( נוירולוגיים ,יות()מחלות מעי דלקת דלקתיים ,)סוכרת( כגון מצבים מטבוליים

כי חולי סרטן המעי הגס מציגים באופן עקבי  נמצא לאחרונה. [17] מערכת העיכולבתהליכים סרטניים 

זנים בומצומצם יותר , מסוימים, עשיר יותר בזני חיידקים נבדקים בריאיםמשל  שונההרכב חיידקים 

בהם טיפולים תרופתיים, תזונה,  ,הרכב חיידקי המעיגורמים שונים ורבים משפיעים על  .[18] אחרים

, לשנותפעילות גופנית, מתח ולחץ, שעות שינה ועוד. מחקרים רבים עוסקים בימים אלו ביכולתנו 

שינוי אורח חיים, תוספי פרוביוטיקה והשתלת באמצעות הרכב מיקרוביום שאינו בריא ולאזן לתקן" "

 עדיין איננה ברורה, שכן מחקרים אלו ממש בראשית דרכם.התערבויות אלו של יעילות החיידקים, אך 

 

 סיכום

כמו היסטוריה אישית או  ,סרטן המעי הגסהתפתחות לסיכום, בנוסף לגורמי סיכון קלאסיים ל

בין ממאירויות ואורח חיים תזונה ו, הולכים ומתבהרים קשרים של מגוון גורמי ומיןמשפחתית, גיל 

חזית מחקרית זו הינה חשובה ומרתקת, וללא ספק תשפיע על המלצות הבריאות . במערכת העיכול

 .דולי המעי הגס בשנים הבאותיכניות המניעה של גוות

:ספרות רשימת

כגון מצבים מטבוליים )סוכרת(, דלקתיים 
)מחלות מעי דלקתיות(, נוירולוגיים )דמנציה(, 
כמו גם תהליכים סרטניים במערכת העיכול 

]17[. נמצא לאחרונה כי חולי סרטן המעי הגס 
מציגים באופן עקבי הרכב חיידקים שונה משל 

נבדקים בריאים, עשיר יותר בזני חיידקים 
מסוימים, ומצומצם יותר בזנים אחרים ]18[. 

גורמים שונים ורבים משפיעים על הרכב 
חיידקי המעי, בהם טיפולים תרופתיים, תזונה, 
פעילות גופנית, מתח ולחץ, שעות שינה ועוד. 

מחקרים רבים עוסקים בימים אלו ביכולתנו 
לשנות, “לתקן“ ולאזן הרכב מיקרוביום שאינו 

בריא באמצעות שינוי אורח חיים, תוספי 
פרוביוטיקה והשתלת חיידקים, אך היעילות 
של התערבויות אלו עדיין איננה ברורה, שכן 

מחקרים אלו ממש בראשית דרכם.

סיכום
לסיכום, בנוסף לגורמי סיכון קלאסיים 

להתפתחות סרטן המעי הגס, כמו היסטוריה 
אישית או משפחתית, גיל ומין, הולכים 

ומתבהרים קשרים של מגוון גורמי תזונה 
ואורח חיים ובין ממאירויות במערכת העיכול. 

חזית מחקרית זו הינה חשובה ומרתקת, וללא 
ספק תשפיע על המלצות הבריאות ותוכניות 
המניעה של גידולי המעי הגס בשנים הבאות.
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

מבוא
סרטן המעי הגס הינו גורם מוביל לתחלואה 

ולתמותה בגברים ובנשים ברחבי העולם. 
מניעה ראשונית ושניונית נמצאו כמועילות 

בהקטנת נטל המחלה. מניעה ראשונית 
עדיפה, וכוללת שיפור באורחות חיים ומניעה 

תרופתית. מניעה שניונית, בעיקר במסגרת 
תוכנית סריקה, תורמת להפחתת התמותה 

ולהגדלת סיכויי ההחלמה וההישרדות על 
ידי איתור גידולים בשלב מוקדם ואף בשלב 

קדם-סרטני.

לבניית תוכנית סריקה, קיימים קריטריונים 
המגדירים את הדרישות בתחום המחלה, 

האוכלוסייה, תבחין הבדיקה ולאחרונה גם 
היבטי מדיניות בריאות ]1[. 

קריטריוני המחלה: בעיית בריאות נפוצה 	 
וחמורה, בעלת מהלך טבעי מובן, עם שלב 

מוקדם וא-תסמיני הניתן לזיהוי בתוך 
חלון זמן שבו התערבות תשנה לטובה את 

המהלך, וטיפול מתאים מוקדם ישפר סיכויי 
ההחלמה. 

קריטריוני האוכלוסייה: שכיחות גבוהה 	 
של המחלה. קהל היעד צריך להיות 

מוגדר היטב ומוכן להשתתף בתהליך. יש 
להגדיר קבוצות ברמות סיכון שונות, שלהן 

מותאמות בדיקות שונות. 

קריטריוני בדיקת הסריקה: איננה בדיקה 	 
אבחנתית ולכן התנאים לגביה שונים. 
הבדיקה מיועדת לאוכלוסייה בריאה 

במהותה, שרובה לא יחלה בעתיד במחלה, 
ורוב הסיכויים של כל נסרק הוא שיימצא 

בריא. לכן על בדיקת הסריקה להיות 
פשוטה לביצוע, מקובלת על הציבור, בעלת 

פרופיל בטיחות גבוה ומיעוט נזק ביחס 
לתועלת הפוטנציאלית. האיכות נמדדת 
על ידי מדדים כגון רגישות וסגוליות, וכן 

יכולת מוכחת להפחתת תמותה על בסיס 
מחקרים קליניים ברמה הגבוהה ביותר - 
.)Randomized controlled trials – RCTs(

היבטי מדיניות: עדיפות גבוהה להקצאת 	 
משאבים, איזון כלכלי וקיום תשתית 

לבירור אבחנתי וטיפול במחלה. סריקה 
איננה תהליך חד-פעמי, שאיננו יעיל, אלא 

מאמץ מתמשך וקבוע, המורכב מרצף 
של תהליכים מתואמים ומתוזמנים, ונתון 
לבקרת תהליכים ותוצאה. היענות גבוהה 
מאפשרת השגת המטרות, ולכן התוכנית 
משלבת חינוך וקידום בריאות. ערכי יסוד 

נוספים הינם זמינות, הנגשה ושוויון.

התאמת סרטן המעי הגס כיעד 
לתוכנית סריקה

ישראל נמצאת בין 20 המדינות עם שיעורי 
ההיארעות הגבוהים בעולם ]2[. שיעור גבוה 
מהחולים נפטר למרות הטיפול, בעיקר בשל 

גילוי בשלב מאוחר. הטיפולים החדשניים 
הקיימים יקרים ביותר - עובדה המעלה את 

חשיבות ההיבט הכלכלי של הגילוי המוקדם. 
המהלך הטבעי של רוב גידולי המעי הגס מובן, 

מאחר ורוב הגידולים מתפתחים מאדנומות 
קדם-סרטניות במשך שנים, לפני הופעת 

סימנים גלויים - תקופה שבה ניתן לזהות את 
הנגעים המקדימים ולטפל בהם ]3[. השפעת 

הסריקה על ידי בדיקת דם סמוי נתמכת על ידי 
מחקרים קליניים איכותיים ]5,4,3,1[ שעליהם 

מתבססות הנחיות בינלאומיות התומכות 
בסריקה ]10-6[.

גישות שונות לבחירת בדיקת 
סריקה

דיונים ומחלוקות בבחירת שיטת הסריקה 
קיימים בין מדינות שונות ובין איגודים 

מקצועיים. ראוי להקדים ולהתמקד במספר 
נקודות מפתח מבחינת תפיסות ארגוניות, 

הבנת האוכלוסייה וחשיבות התשתית 
המדעית הראייתית.

סריקה מזדמנת מול סריקה מאורגנת 
 ]12,1[

ההבדלים בין תפיסות אלו תורמים להעדפת 
שיטות שונות.

סריקה מזדמנת )אופורטוניסטית( - רווחת 	 
בארצות הברית, אם כי גם שם קיימות 

תוכניות סריקה מאורגנות במסגרת של 
 Kaiser מספר מבטחים גדולים )כגון

 .)Permanente, Veterans Administration

בגישה זו ההזמנה להיבדק נעשית בצורה 
ספורדית ואישית, לרוב פסיבית, כפועל 

יוצא ממפגש של רופא ומטופל. בעקבות 
דיון משותף מציע הרופא מספר אפשרויות 

סריקה לבחירה. המצדדים גורסים כי 
הקשר בין הרופא למטופל, והדיון ביניהם, 

מסייעים להתגבר על חסמים ומגבירים 
היענות. קיים מידע סותר לגבי הסוגיה 

אם הצעת אפשרויות אחדות מעלה את 

גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס על ידי 
בדיקת דם סמוי

ד“ר ענת פליגלמן
 המרכז הארצי לבקרת סרטן, שירותי בריאות כללית; המחלקה לרפואת הקהילה ואפידמיולוגיה, מרכז רפואי כרמל והפקולטה 

לרפואה הטכניון, חיפה
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שיעור ההיענות. עקב החשש שלא תבוצע 
חזרה על בדיקה במרווחי הזמן הנדרשים, 

עשויה להינתן עדיפות לבדיקה בעלת 
הרגישות הגבוהה ביותר, המאפשרת מרווח 

של שנים רבות יותר וללא תלות במפגש 
עתידי שאולי לא יתקיים. המלצות גופים 

אמריקניים ]9-7[ משקפות גישה זו, אם כי 
ההמלצות החדשות ממקמות את הבחירה 
 Fecal( FIT-בקולונוסקופיה ואת הבחירה ב

Immunochemical Test( ברמת הבחירה 

הראשונה ]8[. בסריקה מזדמנת אין מענה 
מלא לנושאי ליבה של בקרת איכות, מעקב 
אחרי מהלך הבירור, שוויון ונגישות, בעיקר 

באוכלוסיות מוחלשות ]11[.

סריקה מאורגנת - תהליך מאורגן בו 	 
מוגדרת אוכלוסיית יעד, כגון מדינה או 

מחוז ולעיתים גורם מבטח גדול, בעזרת 
מרשם תושבים מרכזי. כל המועמדים 
מוזמנים בפנייה יזומה אקטיבית אחת 

לתקופת זמן קבועה, לרוב שנה. קיימים 
מעקב ופנייה חוזרת למועמדים שלא נענו, 

וכן מעקב אחר השלמת תהליך הבירור. 
שיטת הבדיקה הנבחרת בסריקה מאורגנת 
צריכה להיות בעלת רגישות גבוהה, אך לא 

בהכרח הרגישה ביותר )כמו שמועדפת 
בגישה מזדמנת(. בתוך התוכנית הכוללנית 

מובנים נושאי היענות, בקרת איכות 
ומעקב אפידמיולוגי, בקשר הדוק עם רשם 

סרטן ועם מכוני אנדוסקופיה, פתולוגיה 
ואונקולוגיה ]12,6,1[.

גיל היעד לביצוע סריקה 
עם הגיל חלה עלייה בשיעורי סרטן המעי הגס, 

כאשר רוב המקרים הם מעל גיל 50. ברוב 
מדינות העולם גיל היעד לסריקה הוא 74-50 

]12[. בקבוצת גיל צעירה יותר, בין גיל 50-40, 
יש עלייה בתחלואה, וההמלצה בגילאים 

אלו היא להפנות לבירור מלא אם מופיעים 
תסמינים שעשויים להעיד על דמם מהמעי, 

אך לא כחלק מתוכנית סריקה כוללת. בחלק 
מהמדינות קיימות תת-אוכלוסיות מוגדרות 
)כגון אפרו-אמריקנים( עם סיכון גבוה בגיל 

צעיר, שלגביהן תיתכן המלצה להתחיל סריקה 
בגיל מוקדם ]9,8[.

גיל הפסקת הסריקה הוא 75-74 ברוב 
המדינות, ולעיתים מוקדם יותר, בגיל 69-65 

]12[. לגבי קבוצות גיל מבוגרות יותר, עד גיל 
86 עשויה להתקבל החלטה אישית להמשיך 
בבדיקות סריקה, אבל מעבר לגיל זה סיבות 

תמותה אחרות וסיבוכים של הבירור מבטלים 
כל תועלת אפשרית ]9,7[.

ריבוד האוכלוסייה והתאמת 
הבדיקה לפי רמת הסיכון 

לחלות
ניתן לרבד את האוכלוסייה בהתאם לרמת 

הסיכון ולהתאמת סוג בדיקת הסריקה לסיכון 
האישי.

קיימות שתי תפיסות עיקריות לסוגי בדיקות:
איתור ביומרקר, לרוב דם בצואה.  א. 

הסתכלות ישירה או באמצעות דימות במעי  ב. 
הגס, לרוב קולונוסקופיה.

רוב האוכלוסייה הינה בסיכון ממוצע, ללא 
תסמינים, ללא סיפור משפחתי או מוטציות 

גנטיות, ללא רקע אישי של מחלת מעי 
דלקתית, פוליפ או סרטן המעי הגס. 10-3% 

מכלל האוכלוסייה הם בעלי סיפור משפחתי. 
מתוך החולים בסרטן המעי הגס, עד כ-20% 
הינם בעלי סיפור משפחתי. מתוכם, לכ-5% 

נמצא הסבר גנטי. כאשר קרוב משפחה 
מדרגה ראשונה חלה, בעיקר בגיל צעיר יחסית 

הנמוך מ-60-55, מוכפל הסיכון לחלות ביחס 
לכלל האוכלוסייה ]3[. 

ריבוד של האוכלוסייה לפי רמת הסיכון 
לחלות משפיע על קביעת הבדיקה המתאימה 

לאיתור גידול מבחינת הרגישות של הבדיקה 
מחד ורמת הפולשנות מאידך. באוכלוסייה 

בריאה ללא גורמי סיכון מוצדקים, ניתן לבחור 
בדיקה שאיננה פולשנית, עם שיעור סיבוכים 

נמוך, אשר איננה מסכנת את הנבדקים, 
ובמידת רגישות מספקת כדי להביא תועלת 

באוכלוסייה הכללית.

באוכלוסייה בסיכון אישי גבוה מוצדק ומקובל 
לבחור בבדיקה רגישה יותר, אשר הינה בעלת 

שיעור סיבוכים אפשריים גבוה יותר, כלומר 
בקולונוסקופיה. סיכון רב יותר לקיום גידול מאזן 
את הגדלת הסיכון עם התועלת הצפויה לנבדק. 

גם נבדקים שבדיקת הסריקה הראשונית )דם 
סמוי( נמצאה אצלם חיובית נתונים בסיכון 

גבוה למציאת גידול או נגע טרום-סרטני, 
ולכן עבורם נדרשת בדיקת קולונוסקופיה 

אבחנתית בכדי לאשר או לשלול קיום גידול. 

אוכלוסייה בסיכון שאיננה משתייכת כלל 
לאוכלוסיית יעד לסריקה אלא לתוכנית 

מעקב )surveillance( הינה אוכלוסייה עם 
רקע אישי של מחלת מעי דלקתית, פוליפ 

טרום-סרטני בבדיקת קולונוסקופיה קודמת 
או גידול במעי הגס. המעקב אחר אוכלוסייה 

זו נעשה על ידי בדיקות קולונוסקופיה לפי 
קווים מנחים מקצועיים.

ביסוס מדעי לבחירה ולביצוע 
בדיקות סריקה

פרופיל בטיחות גבוה ופשטות בשימוש הופכים 
את בדיקות הדם הסמוי בצואה למתאימות 

לביצוע סריקה באוכלוסייה הכללית. עדויות 
מדעיות איכותיות משנות ה-90 היוו את הבסיס 

וההצדקה לפיתוח תוכניות סריקה.

השיטה הראשונה שפותחה לזיהוי עקבות 
דם סמוי בצואה הייתה שיטת Guaiac. ערכות 
 Fecal Occult) FOBT בדיקות דם סמוי בצואה
Blood Test( שופרו במהלך השנים, ובהמשך 

 FIT נכנסה לשימוש השיטה האימונולוגית
הפועלת לאיתור אותו ביומרקר, אך בצורה 

מדויקת, רגישה וסגולית יותר ]6,3,1[.

מספר מחקרים מכוננים גדולים בהקצאה 
אקראית, RCTs, משנות ה-90 הראו ירידה 

בתמותה מסרטן המעי בזכות סריקה בערכות 
שהיו קיימות בתקופה זו ]5-3[. הירידה 

בתמותה נעה בין 33-15%. שישה מחקרים 
המשיכו במעקב במשך שנים רבות, 30-11 

שנה, והראו ירידה בתמותה לטווח ארוך שנעה 
בין 22% באלו שנבדקו אחת לשנתיים ל-32% 

באלו שנבדקו אחת לשנה ]1[.

במהלך השנים מאז, פיתחו והטמיעו מדינות 
רבות בעולם תוכניות סריקה ]12[,  בהתאם 

לאמצעים העומדים לרשותן. כמעט כל 
תוכניות הסריקה המאורגנות מתבססות 

על בדיקה של עקבות דם סמוי בצואה. 
הנבדקים צריכים להיות מיודעים מראש 
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

כי במידה והבדיקה הראשונית נמצאת 
חיובית, ייערך המשך בירור אבחנתי. תוכניות 

סריקה מזדמנות מציעות לרוב לבחור בין 
קולונוסקופיה ו-FIT, ולעיתים ממליצות על 

העדפה לפי רמת סיכון ]9-7[.

בדיקות דם סמוי בצואה, 
  gFOBT-ההתפתחות והמעבר מ

]12,6,1[ FIT-ל
בדיקת FOBT מבוססת על כרטיס בדיקה ספוג 

ב-guaiac ובו שישה חלונות לבדיקת דגימות 
משלוש יציאות. שש הדגימות נועדו להגביר 

את הסיכוי לאתר גידול המדמם לסירוגין. 
למרכיב heme שבהמוגלובין יש פעילות 

פסוידו-פראוקסידז. לאחר טפטוף ריאגנט מי 
חמצן על החלונות בכרטיס, נוצרת ריאקציה 
בנוכחות עקבות heme, והופעת צבע כחול. 

סוגי מזון עם פעילות פראוקסידזית ובשר 
מהחי יכולים לתת תשובה חיובית שגויה. 

תרופות מסוימות יכולות אף הן לשבש את 
הקריאה. לכן היה צורך בקביעת הגבלות 

תזונתיות ותרופתיות שיכלו לפגוע בהיענות. 
במשך השנים פותחו גרסאות רגישות יותר, 

אולם למרות סגוליות קלינית טובה, עדיין 
הרגישות הקלינית והאנליטית נמוכות יחסית. 

מבחינה אנליטית אין איתור של המוגלובין 
מתחת לריכוז של 600 מיקרוגרם לגרם 

צואה. בבדיקה יחידה שיעורים גבוהים יחסית 
של תשובה שלילית שגויה )רגישות קלינית 
נמוכה(. עם זאת, גם בגרסאות הראשוניות 
 FOBT-והפחות רגישות הוכח כי השימוש ב

מביא לירידה בתמותה. בגרסה הרגישה שלה 
נמצא טווח רגישות של 79-62% וסגוליות של 

96-87% לגילוי גידולים ממאירים ]3[. 

 ,FIT עם הפיתוח של השיטה האימונולוגית
ההמלצה היא כי מדינות המתחילות תוכנית 

חדשה תשתמשנה בשיטה זו, ומדינות בהן 
כבר יש תוכנית מבוססת FOBT תעבורנה 

בהדרגה לשיטת FIT, כפי שנעשה גם 
בישראל ]6[. לא ניתן לבצע מחקרים שישוו 
את השימוש ב-FIT לקבוצת בקרה שאיננה 
מבצעת סריקה, כפי שהיה אפשרי בשנות 

ה-80 וה-90. עם זאת, יש מחקרי תצפית 
טובים המראים עדיפות ל-FIT,  וכמו כן 

קיימים קריטריונים לתיקוף של בדיקות 
חדשות כאשר לא ניתן לבצע RCTs ]1[: שתי 

הבדיקות משתמשות בשיטות שונות לזיהוי 
אותו ביומרקר, אשר בשיטה הקודמת הראה 

שהזיהוי שלו מפחית תמותה. הקריטריונים 
למעבר בין הבדיקות הוא דיוק, מקובלות ורמת 

סיבוכים נמוכה יותר או שווה, כאשר השימוש 
ב-FIT ממלא קריטריונים אלו. 

בדיקת FIT הינה immunoassay סגולי 
 .)intact( להמוגלובין ממקור אנושי, שלם
הנוגדן יוצר קומפלקס עם ה-moiety של 
ההמוגלובין האנושי. יתרונו שאינו מזהה 

המוגלובין מהחי ממקורות תזונתיים, עובדה 
המבטלת את הצורך בהגבלות תזונתיות, 

וכמו כן אינו נקשר להמוגלובין מעוכל חלקית 
מדרכי העיכול והנשימה העליונות. סוגיות 

רבות נבדקו בצורה נרחבת לקראת הכנסת 
הבדיקה לשימוש בתוכניות סריקה. בשוק 

קיימים מספר יצרנים, ועם השנים חלו 
שיפורים במרכיבים שונים של הערכה, וכמובן 

ערכות לשימוש עתידי נמצאות בתהליכי 
פיתוח. קיימות שתי גישות מדידה: הגישה 

האיכותנית נותנת תשובה בינרית של חיובי 
או שלילי, והגישה הכמותנית נותנת תשובה 

מספרית של ריכוז. האיסוף בשיטה הכמותנית 
נעשה לתוך מבחנה עם נוזל בופר באמצעות 

מקלון המחובר למכסה המבחנה. בתוך הבופר 
יש מייצב המונע פירוק ההמוגלובין במשך 

הזמן הנדרש מלקיחת הדגימה ועד לבדיקה. 
התוכניות משתמשות כיום בשיטה הכמותנית 

המאפשרת אוטומציה, סטנדרטיזציה וביצוע 
מספר רב של בדיקות, וקביעת ערכי סף עם 

סיכוי גבוה יותר לממצא משמעותי. שיטת 
מדידת הריכוז המומלצת הינה מסה של 

המוגלובין בתוך מסה של דגימת צואה, ולא 
ביחס לנוזל הבופר במבחנה. 

סוגיות נוספות שנחקרו היו מספר הדגימות 
הנדרשות, כאשר ההמלצה כיום הינה 

שימוש בדגימה אחת. היכולת לקבוע את 
הסף משפיעה על הרגישות והסגוליות 

של הבדיקה, וגם על כך נערכו מחקרים 
רבים תוך התייחסות לרמת הסף, לעומס 

התחלואה במדינה וליכולת לבצע 
קולונוסקופיות לאחר ממצא חיובי. סוגיות 

נוספות הינן יציבות מבחנת הדגימה בתנאי 
טמפרטורה סביבתית והפירוק הטבעי 

של ההמוגלובין בתוך המבחנה. ההעברה 
המועדפת הינה בשרשרת קירור תוך מספר 

ימים מוגבל וביצוע מהיר של הבדיקה. שאלה 
נוספת שנבדקה היא יכולת גילוי של גידולים 

ושל אדנומות מתקדמות, כאשר מחקרים 
הראו שיפור רב ביחס לבדיקת, FOBT ולכן 

צפויה השפעה מיטבית על ירידה בהיארעות 
 )pooled( המחלה. הרגישות המאוגמת

לגילוי סרטן המעי הגס נמצאת בערכי דיוק 
גבוהים: רגישות עד 93% וסגוליות 94-91% 

]13,1[. לגילוי אדנומות מתקדמות הרגישות 
היא 48% עם סגוליות גבוהה דומה לגילוי 

גידולים - 93%. הסיכוי המנבא לפני ביצוע 
)FIT )pretest probability למציאת ממצא 
הינו 0.8% למציאת גידול סרטני ו-10.2% 

 FIT למציאת אדנומה מתקדמת ]13[. בדיקת
 post-test( חיובית מעלה בהרבה את הסיכוי

probability( למציאת גידול - עד 8% למציאת 

גידול סרטני ו-54-34% למציאת אדנומה 
מתקדמת. בדיקת FIT שלילית מפחיתה 

את הסיכוי למציאת גידול מ-0.8% בטרם 
הבדיקה לכמעט 0% ולמציאת אדנומה 

מתקדמת מ-10.2% ל-6%.

 FIT-גדולים, המשווים שימוש ב RCTs מחקרי
 endpoint לעומת שימוש בקולונוסקופיה עם

של הפחתת תמותה, יגיעו לתוצאות בשנת 
2020, אולם מידע ראשוני מכוון לכך שביצוע 

של מספר מחזורי בדיקה ב-FIT עשוי 
להיות אפקטיבי ביותר מבחינת גילוי נגעים 

משמעותיים. 

יתרון נוסף הוא ששימוש ב-FIT העלה את 
ההיענות בתוכניות שכבר החלו להשתמש 

בו, ובכך את היעילות, הודות לחוסר הגבלה 
תזונתית, נוחיות שימוש, פחות מגע עם הצואה, 

ובדיקה יחידה. הבדיקה אף נתפסת בעיני 
הציבור כמתוחכמת ומדעית יותר. 
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בערכת ה-FIT עצמה צפויים שיפורים בהיבטים 
חיוניים: נוחיות שימוש משופרת, יציבות 
הבופר, עמידות בתנאי טמפרטורה ועוד.

המדיניות בישראל - הנחיות 
משרד הבריאות ]10[

בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, 1994, התוספת 
השנייה, מוגדרת חובת הקופות להציע 

למבוטחיהן בדיקות סריקה וגילוי מוקדם 
למחלות ממאירות. הנחיות משרד הבריאות 

מבוססות על המלצות המועצה הלאומית 
למניעה, גילוי מוקדם וטיפול במחלות 

ממאירות; המועצה הלאומית לקידום בריאות; 
והמועצה הלאומית לבריאות הקהילה.

למטופלים בסיכון רגיל מעל גיל 50 מומלץ 
לבצע אחת לשנה בדיקה בעלת רגישות גבוהה 
לגילוי דם סמוי בצואה, במסגרת תוכנית סריקה 

יזומה בזימון אישי. לאוכלוסיות בסיכון גבוה, 
משפחתי או גנטי, מומלצת בדיקת סריקה על 
ידי קולונוסקופיה, ולחולי מחלת מעי דלקתית 

מומלץ מעקב קולונוסקופי. 

לסיכום
לשם הקטנת עומס התחלואה ממחלת סרטן 

המעי הגס, הוקמה בישראל, מהראשונות 
במדינות המפותחות, תוכנית לגילוי מוקדם 

המבוססת על בדיקת FOBT. התוכנית 
מיועדת לאוכלוסייה בסיכון ממוצע, ופונה 

באופן יזום לקהל היעד בגילאי 74-50 מדי 
שנה, כאשר המשך בירור ממצא חיובי 

מתבצע באמצעות בדיקת קולונוסקופיה. 
 ,FOBT התוכנית התבססה תחילה על בדיקת

 ,FIT ומשנת 2016 עברה לשימוש בבדיקת
כמקובל בעולם. 
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

מבוא
בישראל, סרטן המעי הגס הוא הסרטן השני 
בשכיחותו וגורם המוות השני מכלל מחלות 
הסרטן. בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית, או 

בשמה הנוסף CT קולונוגרפיה, מאפשרת 
לגלות פוליפים במעי הגס העלולים להפוך 

לגידולים סרטניים. בתהליכים הנמשכים 
לעיתים שנים, מתפתחים בדופן המעי הגס 

פוליפים – גידולים קטנים על דופן המעי 
שלעתים מתפתחים לגידולים ממאירים. 

ככל שהפוליפ גדול יותר, הסיכון של הפיכתו 
לממאיר גדולים יותר: הסיכון של פוליפ בגודל 

הקטן מ-1 ס"מ להיות ממאיר הם פחות מ-1%, 
והסיכון של פוליפ בגודל 2 ס"מ להיות ממאיר 

הם כ-20%. על ידי הסרת פוליפ שפיר ניתן 
למנוע התפתחות של סרטן.

בדיקות סריקה מבוצעות כאשר אין סימנים 
קליניים חשודים. תסמינים שמצביעים על גידול 
ממאיר במעי הגס, מתפתחים בהדרגה, וכאשר 

הם מפריעים לאיכות החיים מדובר כבר לרוב 
בשלב מתקדם של המחלה. גילוי מוקדם של 

סרטן המעי הגס מפחית תחלואה ותמותה ]1[. 

בדיקה חדשנית
הגורם המשמעותי ביותר לסיכון להתפתחות 

שאת המעי הגס הוא הגיל, ולכן לכל איש 
ואישה מעל גיל 50 מומלץ לבצע בדיקת 

סריקה לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס. 
כאשר מדובר בבן משפחה מדרגת קרבה 

ראשונה של חולה בסרטן המעי הגס, מומלץ 
להתחיל את הבדיקות מגיל 40. 

ישנן מספר בדיקות לגילוי מוקדם של 
סרטן המעי הגס - אחת מהן היא בדיקת 

קולונוסקופיה וירטואלית. בדיקה זו היא בדיקה 

חדשנית שסורקת את המעי הגס לכל אורכו 
ומזהה פוליפים או ממצאים חשודים אחרים, 

אפילו כאשר הם בגודל של מעל 5 מ"מ. מדובר 
בבדיקת CT המבוצעת במינון קרינה מופחת.

לקראת בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית יש 
לעבור הכנה הדומה להכנה לקראת בדיקת 

קולונוסקופיה רגילה: יש לצום לפי הוראת 
הרופא וליטול חומר משלשל, כדי לנקות את 

המעי ככל האפשר על מנת שבבדיקה ניתן יהיה 
לצפות במעי הגס בדיוק המרבי. ניקוי לא מספק 

של המעי עלול להפריע לפענוח הבדיקה, שכן 
חלקי צואה שאריים דומים לפוליפים. על מנת 
לסייע לדיוק הבדיקה ניתן להשתמש בבריום 
או יוד הניתנים במינון קטן יום או יומיים קודם 

לבדיקה. חומרים אלה מסמנים את הצואה או 
את הנוזל השארי בחלל המעי. 

בתחילת הבדיקה הרופא מזרים אוויר למעי 
באמצעות צינורית קטנה. הצינורית מוחדרת 

אך ורק לרקטום, ואורכה בחלל המעי כ-5 ס"מ. 
ניפוח המעי מרחיב אותו, וכך יוצר תמונה ברורה 
יותר של הסריקה. לאחר הניפוח הנבדק מצולם 

במכשיר CT כאשר הוא שוכב על הבטן ולאחר 
מכן על הגב. התהליך כולו נמשך פחות מעשר 

דקות ומיד בסיומו, הנבדק משוחרר לביתו. 
בבדיקה לא מוזרק חומר ניגודי תוך-ורידי. 

יתרונות הפענוח
פענוח הבדיקה מבוצע על ידי רדיולוגים 

מיומנים באמצעות תוכנה ייעודית. הפענוח 
כולל בחינה של החתכים הרוחביים הרגילים 
של בדיקת CT וכן ניווט וירטואלי בחלל המעי 
הגס. ניווט זה מאפשר לדמות קולונוסקופיה 

רגילה )מכאן השם 'קולונוסקופיה וירטואלית'(, 
וניתן לראות בו פוליפים או מסות, לקבוע 

את המרחק מהאנוס, ובהמשך לכוון, במידת 
הצורך, את הגסטרואנטרולוג כאשר יתבקש 

להסיר את הפוליפים שהתגלו )תמונה מס' 1(. 

במהלך הפענוח יש התייחסות לא רק 
לממצאים במעי הגס אלא גם לממצאים 

קולונוסקופיה וירטואלית
פרופ‘ יעקב סוסנה

מנהל מערך הדימות, המרכז הרפואי הדסה, ירושלים; יו“ר איגוד הרדיולוגים בישראל

תמונת קולונוסקופיה וירטואלית )למעלה( מדגימה פוליפ 
בקוטר 14 מ“מ על גבעול בסיגמואיד. תמונת ה-CT התואמת 

)למטה(, שבוצעה בשכיבה על הגב, מדגימה את הפוליפ. 
פוליפ זה נכרת מאוחר יותר ונמצא כאדנומה מתקדמת.

תמונה מס‘ 1: 
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מחוצה לו. ב-20% מהמקרים ישנם ממצאים 
אקראיים שברובם אינם מחייבים בירור או 
מעקב, כגון ציסטות בכליות או בכבד, אך 

בכ-5% מכלל הנבדקים ישנם ממצאים 
משמעותיים, כגון גילוי מפרצת באבי העורקים, 

גושים בכליות או מסות ריאתיות בבסיסים. 
מכלל הנבדקים, בכ-5% יימצאו פוליפים 
המחייבים קולונוסקופיה לאימות וכריתת 

הממצאים, כלומר רק נבדק אחד מ-20 יצטרך 
לעבור בדיקה פולשנית נוספת. 

יעילותה של קולונוסקופיה 
וירטואלית בגילוי פוליפים 

ומסות 
הרגישות והסגוליות של הבדיקה עומדות 

על כ-90% לפוליפים הגדולים מ-1 ס"מ 
ו-70-60% לפוליפים בגודל שבין 9-6 מ"מ. 

נתונים אלה הושגו במחקרים רבים בהם בוצעו 
באותו היום קולונוסקופיה רגילה ווירטואלית 

]4-2[. סטנדרט הזהב היה שילוב תוצאות 
בדיקות קולונוסקופיה וירטואלית ורגילה. 

הבדיקות בוצעו במספר רב של נבדקים והגיעו 
מסדרות של עד 2,500 נבדקים. הרגישות 

והסגוליות של קולונוסקופיה רגילה ווירטואלית 
דומות, ואין עדיפות לאחת מהן מבחינת יכולות 

אלה. חלק ניכר מהנבדקים מעדיפים בדיקה 
זו כבדיקת הסריקה המועדפת עליהם בפעם 

הבאה שיבצעו בדיקה לגילוי מוקדם של סרטן 
המעי הגס ]5[. רבים חוששים לעבור בדיקת 

קולונוסקופיה וירטואלית או בדיקות CT בגלל 
הקרינה בעת הבדיקה. התועלת בבדיקה 

של מספר דקות פעם בחמש שנים במינון 
קרינה מופחת כמו שמבוצע בקולונוסקופיה 

וירטואלית לעומת הגילוי המוקדם שמאפשרת 
הבדיקה – הוא משמעותי ולעיתים מציל חיים. 

מינון הקרינה בבדיקה זו הוא כשליש ממינון 
הקרינה בבדיקת CT של הבטן.

ההתוויות המקובלות לבדיקה
בכ-10% מכלל הקולונוסקופיות לא מגיע 

הגסטרואנטרולוג לצקום, ובעצם אינו סורק 
את כל חלקי המעי הגס. במצב זה המכונה 

"קולונוספיה רגילה כושלת" או "בלתי 
שלמה", ייתכן כי יימצא פוליפ או גידול באזור 

שלא נסרק. קולונוסקופיה וירטואלית יכולה 
להשלים ולסרוק את החלק שלא נסרק 
ולגלות ב-1% ממקרים אלה גידול נוסף. 

השלמה זו ניתן לבצע באותו היום, וכך לחסוך 
הכנה נוספת, חוזרת. כישלון הסריקה הרגילה 

יכול להיות בשל גוש חוסם במעי הגס או 
בשל סיבות אחרות, כגון הידבקויות המונעות 
העברת הקולונוסקופ או אי-סבילות הנבדק 

לבדיקה.

אינדיקציה מקובלת נוספת הינה חולים 
בסיכון גבוה לקולונוסקופיה רגילה. מדובר 

למשל בחולים שנוטלים מדללי דם או חולים 
בסיכון גבוה לתרופות הרדמה. קולונוסקופיה 

וירטואלית קלה יותר במקרים אלה. גם 
בחולים מבוגרים מאוד קולונוסקופיה 

וירטואלית מומלצת, שכן סיכוני הבדיקה 
הקונבנציונלית רבים יותר, ובהם סיבוכים 

אפשריים הקשורים לטשטוש ולהחדרה של 
צינור גמיש ארוך לחלל המעי.

התוויה נוספת כוללת בדיקת סריקה בנבדקים 
בגיל 50 ומעלה. בארצות הברית המלצות אלה 

נכללות בקווים המנחים של איגודים שונים 
ושל ארגונים למניעת סרטן, כולל האגודה 

 .]7-6[ )ACS( האמריקנית לסרטן

בארץ בדיקה זו אינה נכללת בסל הבריאות, 
אך קופות רבות מממנות אותה בהתוויות של 
השלמת קולונוסקופיה שכשלה או במקרים 

בהם יש סיכון גבוה לנבדק. הביטוחים 
המשלימים מכלילים אותה במסגרת 

השירותים שהם נותנים.

סיבוכים בבדיקה
מרבית הנבדקים מעדיפים את הבדיקה על 

פני בדיקה פולשנית. בעבר דווחו מקרים 
של התנקבות המעי הגס בעת הבדיקה. 

מקרים אלה היו לאחר ביופסיות בבדיקה 
קונבנציונלית או בחולים מבוגרים מאוד, וכן 
כאשר נצפו בקעים שהכילו את המעי הגס. 

במרבית המקרים לא היה צורך בניתוח, וטיפול 
שמרני הספיק. בשנים האחרונות, בעקבות 

הקפדה על בחירת הנבדקים והימנעות 
מביצוע הבדיקה במקרים בהם קיים סיכון 

מוגבר לסיבוך, כגון כריתה של פוליפ לאחרונה 
או מחלת סעיפים של המעי הגס, הסיבוכים 

הללו כמעט ונעלמו.

סיכום 
בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית היא בדיקה 
 ,CT לא פולשנית, פשוטה ומדויקת, מבוססת

שיכולה לגלות פוליפים ולמנוע את התפתחות 
סרטן המעי הגס, שהינה מחלה קטלנית 

ושכיחה. בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית 
יכולה להיות אחת מהבדיקות המוצעות 

לציבור לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס, 
ועשויה להגביר את שיעור ההשתתפות הנוכחי 

בביצוע הבדיקה בישראל, ובכך להקטין את 
התחלואה והתמותה מהמחלה.
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

מבוא
השכיחות של סרטן המעי הגס והתמותה 

ממנו ירדו בעולם המערבי בשלושת העשורים 
האחרונים באופן קבוע, בחלקם הגדול בשל 

אסטרטגיות מניעה יעילות באוכלוסייה 
הכללית. עם זאת, סרטן המעי הגס הוא הסרטן 

השלישי בשכיחותו, והגורם השני לתמותה 
מסרטן בארצות הברית. לאדם בדרגת סיכון 

ממוצעת יש כ-5% סיכון לפתח סרטן מעי גס 
במשך החיים, וכ-3-2% למות ממנו ]1[.

בדיקות סריקה לסרטן המעי הגס
קולונוסקופיה היא לא רק הבדיקה היחידה 
המומלצת להערכה לאחר קבלת תשובה 

חיובית בבדיקת סריקה אחרת )לדוגמה, דם 
סמוי חיובי(, אלא היא גם הבדיקה הרווחת כיום 
בעולם המערבי כבדיקת סריקה ראשונית ]2[. 
למרות שהיא לא הושוותה עם בדיקות סריקה 

אחרות במחקרים מבוקרים, ישנן עבודות רבות 
המדגימות את היעילות של קולונוסקופיה 

והסרת פוליפים בהורדת שיעור סרטן המעי 
הגס והתמותה ממנו. לקולונוסקופיה ישנם 

מספר יתרונות רעיוניים על פני אמצעי סריקה 
אחרים. ראשית, בניגוד לבדיקת דם סמוי 
בצואה או CT קולונוגרפיה )קולונוגרפיה 

וירטואלית(, קולונוסקופיה היא גם אמצעי 
טיפולי ולא אבחנתי בלבד, עם יכולת לדגום 

ממצאים או לכרות נגעים במידה וישנם. 
שנית, בניגוד לסיגמוידוסקופיה, היא סוקרת 

את המעי כולו. לבסוף, היא הבדיקה הרגישה 
ביותר לגילוי אדנומות, גם כאלו שאינן מדממות 
)ושאינן מתגלות בבדיקת דם סמוי( או ססיליות 

שטוחות )שאינן מתגלות ב-CT קולונוגרפיה(.

המלצות לבדיקות סריקה
ההמלצות לבדיקות סריקה ]3[ קשורות 
למידת הסיכון של האוכלוסייה הנבדקת 
לסרטן מעי גס. אוכלוסייה בסיכון ממוצע 

כוללת אנשים מעל גיל 50 ללא סיפור אישי או 
משפחתי של פוליפים או סרטן מעי גס בעבר 

וללא מחלת מעי דלקתית, ואצלם מומלצות 
מספר אפשרויות לגילוי מוקדם, כולל בדיקת 

דם סמוי בצואה מדי שנה, סיגמוידוסקופיה כל 
חמש שנים, שילוב בין השניים או קולונוסקופיה 

כל 10 שנים. במקרה של דם סמוי חיובי או 
ממצא )פוליפ, סרטן( בסיגמוידוסקופיה, יש 

לבצע קולונוסקופיה מלאה. 

אוכלוסיות בסיכון
אוכלוסיות בסיכון גבוה כוללות מטופלים עם 

פוליפים או סרטן בבדיקות קודמות, סיפור 
משפחתי של פוליפים או סרטן בקרובי 

משפחה מדרגה ראשונה, תסמונות תורשתיות 
הקשורות לסרטן מעי גס )כמו תסמונת לינץ' 
או פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי( או נוכחות 

מחלת מעי דלקתית. בכל המקרים הללו, 
קולונוסקופיה בלבד היא האפשרות המומלצת 

היחידה, בגילאים ובמרווחי זמן שונים שהינם 
ספציפיים לאוכלוסיות שבסיכון.

בדיקות קולונוסקופיה
מניעה, אבחון מוקדם ותמותה

למרות שחסר מידע מוצק מעבודות 
פרוספקטיביות מבוקרות, מספר עבודות 

גדולות הדגימו ירידה בשיעור התמותה 
מסרטן מעי גס לאחר כריתת אדנומות 
בהשוואה לאוכלוסיית ביקורת. מחקר 

שהיווה אבן דרך חשובה בהיבט זה הינו 
ה-National Polyp Study, מחקר פרוספקטיבי 
מבוקר אשר במהלכו בוצע מעקב קולונוסקופי 

אחר 1,418 נבדקים שעברו כריתת פוליפים, 
לתקופה ממוצעת של כשש שנים. בתקופה 

זו נתגלו בחמישה אנשים סרטן מעי גס, 
אשר מהווה 24-10% משיעור הסרטן שהיה 
צפוי להתגלות בהשוואה לקבוצות ביקורת 

היסטוריות ]4[. עבודת המשך על אותה 
קבוצת אנשים, עם מעקב של 23 שנים 

בממוצע, הדגימה גם ירידה בשיעור של 53% 
בתמותה הצפויה מהסרטן לולא בוצעה כריתת 
הפוליפים ]5[. מחקר אוכלוסייה בקנדה השווה 

את הסיכון לפתח סרטן מעי באנשים שעברו 
פעם אחת קולונוסקופיה שהייתה תקינה, 
לעומת אנשים שלא עברו קולונוסקופיה, 

והסיכון היחסי להתפתחות סרטן פרוקסימלי 
)צקום עד כפף הטחול( ודיסטלי )דיסטלית 
לכפף הטחול( היה נמוך יותר משמעותית 
בקבוצה שעברה קולונוסקופיה לאחר 14 
שנות מעקב, אם כי הסיכון הירוד בסרטן 

פרוקסימלי היה בעיקר בשבע השנים 
האחרונות ]6[. שתי עבודות מבוקרות-

מקרה אשר פורסמו לאחרונה הדגימו ירידה 
של 60% בתמותה מסרטן מעי גס ו-70% 

בשיעור סרטן מעי גס מתקדם באנשים 
שעברו קולונוסקופיה, בשתיהן הירידה הייתה 

משמעותית יותר בסרטן דיסטלי ]8-7[.

סוגיות הניתנות לשיפור
למרות שהמספרים המוצגים כאן מרשימים, 
ובהנחה שהתפישה הרווחת של התפתחות 

סרטן מאדנומה הינה נכונה, נשאלת השאלה 

גילוי מוקדם של סרטן המעי הגס
באמצעות קולונוסקופיה

ד“ר עידו לייש
המכון לגסטרואנטרולוגיה ומחלות הכבד, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא
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מדוע קולונוסקופיה לא מונעת יותר מקרי 
סרטן, בפרט כאלו שהם פרוקסימליים? ואכן, 

הסיכון ל-interval cancer, סרטן מעי גס 
המתפתח בפרק זמן של שישה חודשים עד 

חמש שנים לאחר ביצוע קולונוסקופיה, עומד 
בעבודות השונות על שיעור של כ-9-6% 

מכלל גידולי המעי הגס המתגלים ]10-9[. 
ישנם שלושה הסברים אפשריים למקרים אלו:

החטאת אדנומות – ישנה שונות משמעותית   .1
בשיעור גילוי אדנומות בקרב מבצעי 

אנדוסקופיה, שונות שיכולה להגיע 
לפי שלושה )טווח – 47-17%(, ואף 

יותר מכך בגילוי של אדנומות משוננות 
)serrated polyps( )טווח – 18-1%(. במאמר 

סקירה שבחן עבודות בהן בוצעו בדיקות 
קולונוסקופיה בזו אחר זו, נמצא ששיעור 

החטאת אדנומות היה 22%, אך רק 2% 
באדנומות הגדולות מ-10 מ"מ ]11[. 

 CT בניגוד לכך, בעבודה אחרת בה בוצע
– קולונוגרפיה לאחר קולונוסקופיה, נמצא 

כי 12% מהנגעים הגדולים מ-10 מ"מ 
הוחמצו על ידי קולונוסקופיה ]12[. החטאת 
אדנומות היא ככל הנראה הסיבה העיקרית 

.interval cancer-ל

2. הסרה לא שלמה של הפוליפ – הסיבה 
השנייה בחשיבותה ל- interval cancer , וגם 
כאן שיעור השונות בין מבצעי האנדוסקופיה 

גבוה, עד 3.4 )טווח – 22.7-6.5%(. במאמר 
המהווה אבן דרך ]13[, נמצא כי שיעור 

הסרה לא שלמה של פוליפים היה 10.1%, 
והיה גבוה משמעותית בפוליפים גדולים 

)5.8% לפוליפים בקוטר 7-5 מ"מ לעומת 
23.3% לפוליפים בקוטר 20-15 מ"מ( 

ובפוליפים משוננים בהשוואה לאדנומות 
)31% מול 7.2%, בהתאמה(.

3. התקדמות מהירה בקצב גדילת הפוליפ – 
קשה לאמוד את ה"תרומה" של גורם זה 

לשיעור ה-interval cancer, מאחר ולא 
ידוע מהי השונות הטבעית בקצב גדילת 

הפוליפ עד להיותו סרטני. בדרך כלל 
זמן המעבר בין אדנומה לקרצינומה הוא 
15-10 שנים, אולם העובדה שבתסמונת 

לינץ' זמן המעבר מתקצר משמעותית 

)בין 3-1 שנים( היא הוכחה לכך שישנה 
שונות. ל-interval cancer ישנו פרופיל 

ביולוגי-מולקולרי שונה מסרטן המתגלה 
באופן ראשוני, למשל הם נוטים להיות 
עם חוסר- יציבות של מיקרוסטליטים 

)microsatellite instability( ועם פנוטיפ 
 ,)CIMP( CpG island methylator של

אשר תורם ל"השתקת" גנים דרך היפר-
מתילציה ]14[. פרופיל מולקולרי זה 

אופייני לפוליפים משוננים. 

 interval cancer השכיחות הגבוהה יותר של
במעי פרוקסימלי קשורה לעובדה שהצקום 
לא נסרק באופן מיטבי או שכלל לא מגיעים 

אליו בחלק מהאנדוסקופיות, וכן בעובדה 
שפוליפים משוננים שכיחים יותר במעי 

פרוקסימלי. בנוסף, קל יותר להחמיץ אותם 
בהיותם ססיליים ושטוחים, קשה יותר להסירם 

באופן שלם, והם בעלי פרופיל מולקולרי 
הגורם לקצב גדילה מהיר יותר, ולפיכך מהווים 

.interval cancer-תרומה נכבדה ל

טיוב הבדיקה
 interval cancer-מאחר והסיבות העיקריות ל
הן בנות שינוי ותלויות במבצע הבדיקה ובטיב 
הפעולה, ניתן לנקוט מספר צעדים כדי לטייב 

את הבדיקה ובכך להוריד את שיעורו. על מנת 
להוריד את שיעור האדנומות המוחמצות, 

יש ראשית לשפר את ההכנה לפעולה כדי 
לאפשר ראות טובה יותר של הרירית. עבודות 
שונות הדגימו אחוז גבוה יותר של הכנת מעי 

טובה עם שימוש במנה מפוצלת של חומר 
ההכנה ]15[, אשר כיום מהווה את ההכנה 

הסטנדרטית, כך שהפעולה תתחיל 5-3 
שעות מסיום המנה האחרונה של ההכנה. 
שנית, יש להכשיר מבצעי אנדוסקופיה, כך 

שיאתרו שיעור גבוה של אדנומות, כאשר 
מדד איכות מקובל הוא לפחות 25% )גילוי 
אדנומה באחת מכל ארבע בדיקות(. אצל 

מבצעים עם שיעור גילוי אדנומה העומד על 
פחות מ-20%, נמצא שיעור גבוה פי 10 של 

interval cancer. שלישית, יש להקפיד על 

ביצוע אנדוסקופיה מיטבית, עם הקפדה על 
הגעה לצקום וסריקה טובה של הקפלים, 

וזמן נסיגה )תהליך הסריקה האנדוסקופי 
מהצקום ועד פי הטבעת( שלא יורד משש 

דקות. בנוסף, כיום ישנם אמצעים טכנולוגיים 
חדשים, שקצרה היריעה מלפרט כאן, אשר 

מאפשרים ראות טובה יותר של הרירית וגילוי 
פוליפים. דוגמאות לכך הן השימוש ב"כובעון" 

)cap( המולבש על האנדוסקופ ומיישר את 
הקפלים, אנדוסקופ המסתכל בזווית רחבה 

)wide-angle( או כזה המסתכל גם לאחור 
)retrograde viewing(, ובכך מגדילים את 
שטח הסריקה. תמונה טובה ובהירה יותר 

ניתן לקבל תוך שימוש במכשירים עם יכולת 
רזולוציה גבוהה )high definition( או שימוש 
בפס צר )NBI - narrow band imaging(, או 
בצבע )chromoendoscopy( אשר מדגישים 

את התבנית ברירית ומקלים על הגדרת 
גבולות הפוליפ ]16[.

על מנת לשפר את השיעור של הסרה בלתי 
שלמה של פוליפ, ראשית יש צורך לוודא 

שהפוליפ אכן ניתן להסרה אנדוסקופית. פוליפ 
עם גבולות בלתי מוגדרים המכיל מרכיבים 
לא סדירים בהסתכלות עם NBI, בעל שקע 
במרכזו או כזה שלא ניתן להרמה בהזרקת 

סליין לתת רירית )non-lift sign(, יש סיכוי 
גבוה שהוא מכיל מרכיבים עם קרצינומה 

חודרנית אשר חודרת גם לתת רירית, 
ולפיכך אינה מאפשרת הסרה אנדוסקופית 

סטנדרטית אלא ניתוחית בלבד. במידה 
והפוליפ הינו בר-כריתה, יש כאמור להשתמש 

בטכנולוגיות הראות החדישות המפורטות 
לעיל, בכדי להגדיר את גבולות הפוליפ ולוודא 

שלמות כריתה. ניתן גם לצרוב את קצוות 
מיטת הכריתה במידה ויש ספק בשלמות 

הכריתה. בנוסף, לאחר כריתת פוליפים 
גדולים )מעל 2 ס"מ( או כאלו שנכרתו במספר 

חתיכות, ישנן עדויות התומכות בחזרה על 
קולונוסקופיה לאחר שלושה עד שישה 

חודשים, ונטילת ביופסיות מאזור הכריתה על 
מנת לוודא את שלמותה.

לבסוף, בכדי למנוע interval cancer הנובע 
מקצב גדילה מהיר של הפוליפ, יש לזהות 

אוכלוסיות החשודות בכך ולקצר אצלם את 
זמן המעקב הקולונוסקופי, למשל מטופלים 
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עם תסמונת לינץ' או כאלו עם סיפור משפחתי 
ענף של סרטן המעי הגס, הגם שלא עומדים 
פורמלית בקריטריונים לבירור או אף נשללה 

אצלם התסמונת בבירור גנטי. בדומה, 
במטופלים עם פוליפים מרובים )מעל 10( או 
עם מספר אדנומות משוננות גדולות, בייחוד 
אלו עם דיספלזיה, זמן המעקב לא יעלה על 

שלוש שנים ]3[. 

סיכום
קולונוסקופיה הינה בדיקת הסריקה הטובה 
ביותר לגילוי סרטן המעי הגס ובעיקר לגילוי 

אדנומות, המקור העיקרי של הסרטן, ובניגוד 
לאמצעי הסריקה האחרים, היא גם אמצעי 

טיפולי ולא רק אבחנתי. עם זאת, בכדי 
למנוע שיעור גבוה יותר של סרטן מעי גס, יש 

להקפיד על איכות הבדיקה, איכות הבודק, 
שימוש במגוון טכנולוגיות אשר מאפשרות 

גילוי של אדנומות וכריתתן באופן שלם יותר, 
וצמצום של מרווחי הבדיקה באוכלוסיות 

סיכון מוגדרות.
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מבוא 
רוב מקרי סרטן המעי הגס הם אקראיים, 

אך בחלק לא מבוטל מהמקרים קיים סיפור 
משפחתי של המחלה. ל-3.1% עד 10% מחולי 

סרטן המעי הגס יש סיפור משפחתי בעת 
האבחון, כאשר קרוב משפחה אחד לפחות הוא 

מדרגה ראשונה ]1[. גילוי ואבחון מוקדם של 
סרטן המעי הגס מוריד את הסיכון לתמותה 

ממחלה זו. על מנת לאתר גידול סרטני בשלביו 
המוקדמים, יש צורך בביצוע בדיקות גילוי 

מוקדם בקרב קבוצות סיכון. כאשר קיים סיפור 
משפחתי, ישנה חשיבות למספר גורמים אשר 

משפיעים על אופן המעקב, גיל תחילת המעקב 
והבירור הגנטי. גורמים אלה כוללים: מספר 

חולי סרטן המעי הגס במשפחה, הגיל הצעיר 
ביותר של הופעת הסרטן, סוגי סרטן נוספים 

והופעת פוליפים במשפחה. 

מאמר זה מתייחס לגילוי מוקדם של סרטן 
המעי הגס במקרה של סיפור משפחתי, ולא 

כאשר מדובר בתסמונת גנטית, כמו תסמונת 
לינץ' ותסמונות פוליפוזיס שונות. 

סיכון להתפתחות
סרטן המעי הגס

הסיכון להתפתחות סרטן המעי הגס הינו פי 
2-1.5 בנוכחות סיפור משפחתי של קרוב 

משפחה מדרגה ראשונה או שנייה ]2[. במטה-
אנליזה שכללה 59 עבודות במדינות שונות 

נמצא כי הסיכון היחסי המוערך הינו פי 2.24 
אם יש קרוב משפחה אחד שחלה בסרטן 
המעי הגס, ואילו הסיכון המוערך הינו פי 4 

)3.97( כאשר מדובר בשני קרובי משפחה או 
יותר שחלו בסרטן המעי הגס ]3[.

בעבודה אחרת נמצא כי גם לגיל הופעת 
הסרטן יש השפעה על הסיכון להתפתחות 

סרטן בקרב קרובי משפחה נוספים. נמצא כי 
אם סרטן המעי הגס הופיע בגיל צעיר מ-50 

שנה, הסיכון היחסי עולה לפי 3.31 בהשוואה 
לסיכון יחסי של פי 2.02 אם קרוב המשפחה 

חלה במחלה מעל גיל 50 שנה ]4[.

מודעות משפחתית 
נמצא כי כ-50% מקרובי המשפחה של 

חולה סרטן המעי הגס אינם מודעים לסיכון 
המוגבר לחלות במחלה, ורק 45% מהם 

נבדקו בבדיקת קולונוסקופיה ]5[. הרצון של 
חולים להסתיר או לא לשתף את סביבתם 
הקרובה בדבר מחלתם, גם לא את קרובי 

המשפחה, הינו בעיה נפוצה בקהילות שונות. 
פעמים רבות חולה שאובחן עם סרטן המעי 

הגס חושש שיתייגו אותו כ"חולה בסרטן" 
או כ"חולה במחלה קשה", והוא אינו מעוניין 

שאחרים ידעו על מחלתו. במקרים רבים 
קרובי המשפחה, ואף קרובים מדרגה ראשונה, 

אינם מודעים לסיפור המשפחתי. 

ניתן לזהות כמה חסמים אצל החולה וגם 
אצל קרובי משפחתו, בתהליך המתרחש 

בין קבלת המידע על קיומו של סיפור 
משפחתי ועד ביצוע בדיקת הגילוי המוקדם 

- הקולונוסקופיה. חסמים אלה מפחיתים את 
ההיענות לביצוע בדיקת הקולונוסקופיה. 

החסמים של החולה:
יש הבנה מועטה מצד החולה לגבי הצורך 	 

בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם ומעקב אצל 
קרובי המשפחה. בדרך כלל החולה אינו 
מודע לכך שיש סיכון מוגבר להתפתחות 

סרטן אצל קרובי משפחתו, במיוחד אם הם 
לא סובלים מתסמינים ואם הם צעירים יותר. 

היעדר המלצה והסבר רפואי מצד הרופא 	 
המטפל )גסטרואנטרולוג או אונקולוג(.

החסמים של קרובי המשפחה:
היעדר מודעות לגבי הסיכון האישי המוגבר 	 

והצורך בביצוע בדיקות לגילוי מוקדם, לרבות 
קולונוסקופיה בגיל צעיר. 

היעדר המלצה רפואית. 	 
חשש מבדיקה פולשנית )קולונוסקופיה( 	 

שמצריכה הכנה ושיש בה סיכון לסיבוכים,  
בייחוד כאשר אין תסמינים. 

חסמים אלה גורמים לשיעור נמוך של היענות 
לביצוע קולונוסקופיה. במטה-אנליזה שכללה 

17 מחקרים נמצא כי ההיענות לביצוע 
קולונוסקופיה עמדה על 40% לעומת 16% 

לסיגמואידוסקופיה ו-25% לדם סמוי ]6[. ראוי 
לציון שלמטה-אנליזה זו הוכנסו מטופלים בעלי 

סיכון מוגבר להתפתחות סרטן המעי הגס על 
רקע סיפור משפחתי. אי לכך כל המטופלים היו 
אמורים לעבור קולונוסקופיה, אם כי כאמור רק 

כ-40% עברו קולונוסקופיה מלאה. 

הגורמים העיקריים המשפיעים על ההיענות 
לביצוע בדיקות גילוי מוקדם לסרטן המעי 

הגס אצל קרובי המשפחה הם הפרופיל 

גילוי מוקדם ומניעה לאנשים
עם סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס

ד“ר נעים אבו פריחה
המכון לגסטרואנטרולוגיה ולמחלות כבד, המרכז הרפואי האוניברסיטאי סורוקה;

הפקולטה למדעי הבריאות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

ההתנהגותי הפסיכו-סוציאלי של כל אחד 
ואחת מהם, ההמלצה הרפואית לביצוע 

הבדיקה, הקרבה המשפחתית לחולה 
והסביבה הסוציאלית ]7, 8[. 

חשוב לציין, כי עבודות שונות הראו 
שהתערבות מסוגים שונים, כגון שיחת טלפון, 

יכולה להעלות את שיעור ההיענות לביצוע 
בדיקות לגילוי מוקדם, וכי שיעור ההיענות 

בעקבות ההתערבות יכול להיות גבוה מאוד 
בהשוואה לקבוצות ללא התערבות ]9[.

קווים מנחים והמלצות לגילוי 
מוקדם באוכלוסייה בסיכון 

מוגבר  
ארגונים ואיגודים שונים מפרסמים קווים 

מנחים והמלצות הקשורים לגילוי סרטן המעי 
הגס בקרב אוכלוסיות בעלות סיכון ממוצע 

)average risk( באופן כללי, ואוכלוסיות 
בסיכון מוגבר )high risk( בפרט. לרוב, 

ההמלצות הן זהות, אך ישנם הבדלים קטנים 
בין הקווים המנחים השונים. עיקר ההמלצות 

מובאות להלן:

קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם סרטן   .1
המעי הגס מתחת לגיל 60 או שני קרובי 

משפחה מדרגה ראשונה ללא קשר לגיל: 
יש לבצע קולונוסקופיה מגיל 40 או 10 
שנים לפני גיל הופעת סרטן המעי הגס 

בקרוב המשפחה, על פי הגיל הצעיר 
יותר. יש לחזור על הקולונוסקופיה כל 

חמש שנים או בהתאם לממצאי הבדיקה 
.]12-10[

קרוב משפחה מדרגה ראשונה עם   .2
סרטן המעי הגס מעל גיל 60: יש לבצע 

קולונוסקופיה בגיל 50, ולחזור על הבדיקה 
כל 10-5 שנים או בהתאם לממצאים 

פתולוגיים בבדיקה ]12,10[. בהנחיות 
 Multi-Society שפורסמו לאחרונה על ידי

 Task Force of Colorectal Cancer

)MSTF) הומלץ על התחלת ביצוע בדיקות 
לגילוי מוקדם בגיל 40 באמצעות בדיקות 

המוצעות לאוכלוסייה בסיכון ממוצע ]11[.

קרוב משפחה מדרגה שנייה עם סרטן   .3

המעי הגס מתחת לגיל 50: מומלץ לבצע 
קולונוסקופיה בגיל 50, ולחזור על הבדיקה 

כל 10-5 שנים או בהתאם לממצאים 
בבדיקה ]12,10[. 

ממצא של אדנומה מתקדמת מעל 1 ס"מ,   .4
 High grade( או דיספלזיה בדרגה גבוהה

dysplasia( או היסטולוגיה סיסית או אבובית-

 )villous or tubulovillous histology( סיסית
בקרוב משפחה מדרגה ראשונה: יש לבצע 

קולונוסקופיה בגיל 50 או בגיל של הופעת   
האדנומה המתקדמת בקרוב המשפחה, 

הצעיר מהם. יש לחזור על הקולונוסקופיה 
כל 10-5 שנים או בהתאם לממצאים 

בבדיקה ]12[.

הבדיקה המומלצת לגילוי 
מוקדם

בקרב אנשים עם סיפור משפחתי של סרטן 
המעי הגס, בדיקת הגילוי המוקדם המומלצת 

היא קולונוסקופיה. לגבי קולונוסקופיה 
וירטואלית )CT-colonography(, אין עדיין 

מספיק מידע ומחקרים שבדקו אותה בקרב 
אנשים עם סיכון גבוה להתפתחות סרטן 

המעי הגס, לרבות סיפור משפחתי. עבודה 
שפורסמה בשנת 2014 השוותה קולונוסקופיה 
רגילה וקולונוסקופיה וירטואלית. המשתתפים 

היו קרובי משפחה מדרגה ראשונה של 221 
מקרים שאובחנו עם סרטן המעי הגס. כל 

המשתתפים עברו קולונוסקפיה וירטואלית 
ויום למחרת עברו גם קולונוסקפיה רגילה. 

בעבודה נמצא כי הרגישות לבדיקת 
הקולונוסקופיה הווירטואלית לגילוי פוליפ של 
6 מ"מ הינה 0.77, ואילו הסגוליות הייתה 0.99 

]13[. החוקרים של עבודה גדולה זו סיכמו 
כי בדיקת קולונוסקופיה וירטואלית הינה 

בדיקה יעילה כבדיקת סריקה לקרובי משפחה 
מדרגה ראשונה של חולים עם סרטן המעי 

הגס ]13[. 

לעומת זאת, בהמלצות אשר פורסמו בשנת 
 European Society of-2014 על ידי ה

 Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) and

 European Society of Gastrointestinal

)and Abdominal Radiology (ESGAR נכתב 

שקולונוסקופיה וירטואלית אינה מומלצת 
כבדיקת סריקה ראשונית לכלל האוכלוסייה 

או לאנשים עם סיפור משפחתי של סרטן 
המעי הגס ]14[. שתי הדעות השונות שמוצגות 

מראות שעדיין אין הסכמה בנושא זה, אך יש 
לצפות שלאחר מחקר אינטיסיבי יותר בתחום 
תתקבל ההמלצה שקולונוסקופיה וירטואלית 

יעילה בחולים עם סיכון מוגבר לסרטן המעי 
הגס. 

המלצות להגברת המודעות 
והאבחון המוקדם

על כל איש צוות רפואי הלוקח חלק באבחון, 
בטיפול או במעקב אחר חולים עם סרטן המעי 
הגס להיות מעורב בתהליך הגברת המודעות 

של קרובי משפחה לגבי הסיכון לחלות 
במחלה והצורך להיות במעקב. 

חולה סרטן המעי הגס צריך לדעת שקרובי 
משפחתו נמצאים בסיכון מוגבר לחלות 

במחלה וכי יש ליידע אותם לגבי הצורך בביצוע 
קולונוסקופיה.

הצוות הרפואי, רופא המשפחה, 
הגסטרואנטרולוג והאונקולוג צריכים להתייחס 

לנושא ביצוע קולונוסקופיה אצל קרובי 
משפחה מדרגה ראשונה בכל מפגש עם חולי 

סרטן המעי הגס או עם קרובי משפחה מדרגה 
ראשונה או בכל ביקור של מטופל באופן כללי. 

הגסטרואנטרולוג שמבצע את הקולונוסקופיה 
צריך להתייחס לנושא בדוח הקולונוסקופיה 

ולהמליץ על עיתוי המעקב האנדוסקופי הבא 
או לחלופין לזמן את המטופל למרפאה.  

כאשר עולה שאלה של תסמונת גנטית - 
תסמונת לינץ' או תסמונות פוליפוזיס שונות - 

יש להפנות את המטופל למרפאה ייעודית 
לבירור ומעקב. 

אין ספק כי יש לקדם תוכניות התערבות בתחום 
הגילוי מוקדם והמעקב אחר אנשים הנמצאים 

בסיכון מוגבר להתפתחות סרטן המעי הגס, 
לרבות סיפור משפחתי, ולא רק בקרב חולים 

עם תסמונות גנטיות לסרטן המעי הגס. תוכניות 
אלה צריכות לכלול מערכות ממוחשבות 

מתקדמות המאפשרות מעקב אחר אנשים 
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בסיכון מוגבר, וכן אחות מאתרת אשר תעקוב 
אחריהם, בדגש על איתור והעלאת המודעות 

של אוכלוסייה זו, מעקב אחרי הבדיקות 
שמתבצעות, ומתן המלצות למעקב.  

סיכום 
סרטן המעי הגס הינו סרטן שכיח, וחלק 
לא מבוטל מהמטופלים הם בעלי סיפור 

משפחתי. סיפור משפחתי מעלה את הסיכון 
להתפתחות סרטן בקרובי משפחה מדרגה 

ראשונה. יש צורך בהעלאת המודעות של 
חולי סרטן המעי הגס וקרובי משפחתם 

לגבי הסיכון המוגבר לחלות והצורך בביצוע 
קולונוסקופיה לגילוי מוקדם ולמניעת הופעת 

המחלה. יש חשיבות רבה לביצוע המעקב 
בהתאם להנחיות האיגודים המקצועיים 

השונים, ובעתיד יש צורך בתוכניות איתור 
ומעקב אחרי אנשים הנמצאים בסיכון מוגבר 

לחלות בסרטן המעי הגס. 
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קולונוסקופיה היא כלי יעיל במניעת סרטן 
המעי הגס. הסרה של פוליפים, שהם נגעים 

טרום-סרטניים, מפחיתה את הסכנה 
להתפתחות של סרטן המעי הגס. מכאן 

שיעילות הקולונוסקופיה תלויה באיכות זיהוי 
הפוליפים לאורך המעי הגס, באפיון מדויק 

שלהם ובהסרה יעילה. 

בשנים האחרונות חלו שינויים בגישה 
לפוליפים במעי הגס, הן מבחינת האיכות 
הנדרשת במהלך הקולונוסוקפיה ומדידה 

רציפה של מדדי איכות, והן בגישה להסרה של 
פוליפים.

כיום מוכרים מספר מדדי איכות 
בקולונוסקופיה ]1[ הניתנים לכימות: 

מידת ההכנה של המעי לבדיקה, כך שניתן 	 

לראות את פרטי הרירית ולזהות נגעים, 

כולל שטוחים וקטנים. יעד להשגה הוא רמת 

ניקיון של 7 מתוך 9 נקודות מרביות. 

שיעור ההגעה לקצה המעי, לצקום, ותיעוד 	 

מצולם של אזור זה. יעד להשגה - 95%.

מגמות עדכניות בכריתת פוליפים
במעי הגס 

ד“ר אורי סגול
מכון לגסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי כרמל ע“ש ליידי דיוויס, חיפה

A - זיהוי של פוליפ גדול ממדים, התופס כמחצית מחלל המעי. 
B - בדיקה קפדנית של פני הפוליפ ברזולוציה גבוהה; מבנה הפוליפ מנבא שאיננו חודרני לרקמות עמוקות. 

C - הרמה של הפוליפ על ידי הזרקת תמיסה צבועה והפרדת הפוליפ מרקמות עמוקות יותר. באמצעות ההזרקה מבוצע Sub Mucosal dissection של הפוליפ. 
D - כריתה של הפוליפ, לעיתים במספר העברות לולאה וכריתה חשמלית. הרקמה דמוית התחרה הנראית בתום הכריתה היא הסיבים של אזור התת-רירית.

E-F - בדיקה קפדנית של שולי הפוליפ וצריבה של שולי החתך על מנת להוריד את שיעור הצמיחה מחדש של פוליפ באזור הכריתה. 

תמונה מס‘ 1: השלבים השונים  בהסרה של נגע פוליפואידי גדול במעי 
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זמן בדיקה של רירית המעי הגס של 	 
לפחות 6 דקות ביציאה מהצקום לכיוון פי 
הטבעת. מדד זה חשוב מאחר והודגם כי 

ככל שהבדיקה קפדנית ואיטית, שיעור גילוי 
הממצאים עולה, ועל ידי כך "לא מופתעים" 
מסרטן המעי הגס המופיע לאחר הבדיקה 

.)Interval cancer(

שיעור האדנומות המאותר בזמן הבדיקה 	 
על ידי הרופא, בחולים ללא גורמי סיכון 
ידועים. היעד להשגה הוא 25% בנשים 

ו-35% בגברים מכל הקולונוסקופיות 
המבוצעות על ידי אותו רופא. 

מדדים אלו יאומצו על ידי רופאים רבים בזמן 
הקרוב, הן באופן עצמאי כחלק מתהליכי 

בקרת איכות ושיפור מתמידים, והן כחלק 
מתוכנית מדדי האיכות של משרד הבריאות. 

שינוי גדול שחל בשנים האחרונות הוא 
בגישה לפוליפים גדולים. כיום נוקטים שיטות 
חדשות להסרה של פוליפים גדולים שבעבר 

לא התמודדו איתם כלל, וחולים אלו הופנו 
לכריתה כירורגית על כל הכרוך בכך. המפתח 

להצלחה של כריתת פוליפים אלו הוא זיהוי 
מאפיינים בשטח פני הפוליפ המעידים כי הוא 

איננו פולש לרקמות עמוקות, אלא מתפשט 
על פני השטח ]2[.

במצב זה אנו מנצלים את השיפור הטכנולוגי 
שחל במכשירי האנדוסקופיה - התקדמות 

לטכנולוגיה של High Definition המאפשרת 
זיהוי שינויים עדינים בפני השטח של הפוליפ 

המעידים על מאפייניו. בנוסף, הזרקה של 
תמיסות שונות מאפשרת לבצע הפרדה של 

הפוליפ מרקמות עמוקות יותר וכריתה שלמה 
ומלאה של פוליפים גדולים. 

גישה זו אומצה על ידי מספר מרכזים בארץ 
היודעים להתמודד עם פוליפים גדולים. 

במספר מחקרים שיטה זו הודגמה כיעילה 
ושקולה לניתוח הן בטווח הקצר והן במעקב 

ארוך ]4,3[.

לסיכום, שתי מגמות מאפיינות את הגישה 
לפוליפים בשנים האחרונות: 

הקפדה על איכות הבדיקה, כך שיאותרו 	 
פוליפים רבים יותר והבדיקה תהיה יעילה 

יותר במניעה אמיתית של סרטן המעי הגס. 

התמודדות שונה עם ממצאים גדולים, 	 
ואפשרות לסלק בצורה יעילה, ללא התערבות 
ניתוחית נגעים גדולים לאורך מערכת העיכול. 
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מבוא
סרטן המעי הגס הוא גורם משמעותי 

לתחלואה ותמותה בעולם המערבי ]1[. 
קולונוסקופיה כבדיקת סריקה לגילוי מוקדם 

של סרטן המעי הגס, מפחיתה שכיחות של 
סרטן המעי הגס ותמותה ממחלה זו ]2[. 

חשיבותה העיקרית של קולונוסקופיה, נובעת 
ככל הנראה מהיותה בדיקת סריקה יעילה, 

המאפשרת גילוי של סרטן בשלבים מוקדמים 
וגילוי והסרה של נגעים טרום סרטניים 

)פוליפים ניאופלסטים( ]4,3[. 

נוסף על כך, קולונוסקופיה יכולה לשמש 
בדיקת מעקב המשפיעה על הורדת שכיחות 

סרטן המעי הגס והתמותה ממחלה זאת. 
נוכחות של פוליפים ניאופלסטים מסוג משונן 
)serrated( או אדנומה )adenoma( במעי הגס 

מהווה גורם סיכון להתפתחות של סרטן המעי 
הגס ]5[. קיימת השערה שהכנסת מטופלים 

להם הוסר פוליפ ניאופלסטי לתוכנית מעקב, 
תסייע בגילוי מוקדם של נגעים נוספים 

ובמניעת סרטן. אולם, היעילות של מעקב 
עם קולונוסקופיה לאחר הסרת פוליפים 

במניעה של סרטן המעי הגס הודגמה עד כה 
רק בעבודות אפידמיולוגיות ולא במחקרים 

רנדומליים פרוספקטיביים. עבודות אלו הראו 
סיכון של פי 4-3 לסרטן המעי הגס בקרב 

אנשים שלא הוכנסו לתוכנית מעקב מסודרת 
לאחר כריתת פוליפים במעי הגס ]6[.

בגילאים 75-50 אנו מצפים למצוא פוליפים 
ניאופלסטים בכ-30% מהנבדקים. עם 

השימוש הגובר באנדוסקופים בעלי רזולוציה 
גבוהה )high definition( ניתן להגיע 

לאחוזי גילוי של עד 50% ]8,7[. כבר היום 
בדיקות קולונוסקופיה למעקב אחרי כריתת 

פוליפים מהוות כ-20% מסך נפח בדיקות 
הקולונוסקופיה ]9[. לאור כך, שימוש לא 

מושכל בקולונוסקופיה למעקב אחרי כריתת 
פוליפים יגרום למעמסה קלינית וכלכלית 
כבדה על המטופל ועל מערכת הבריאות.

גורמי סיכון
בשנים האחרונות הצטבר מידע לגבי 

מאפיינים של פוליפים המנבאים סיכון מוגבר 
להתפתחות של סרטן המעי הגס. נוכחות של 

פוליפ בגודל מעל 10 מ״מ, או פוליפ המכיל 
מרכיב ווילוזי )villous architecture(, או נוכחות 
 )high grade dysplasia( של דיספלזיה גבוהה

מגדירים את הפוליפ כאדנומה מתקדמת 
)advanced adenoma( ]10-11[. נגעים 

מסוג זה מתקדמים והופכים לגידול סרטני 
בקצב של כ-5% בשנה אם הם לא נכרתים 

]12[. גורמי הסיכון הללו גם מושפעים זה 
מזה. לדוגמה, אנו יודעים שככל שהפוליפ 

גדול יותר, כך הוא יכיל מרכיבים היסטולוגיים 
מתקדמים, כגון דיספלזיה בדרגה גבוהה או 

מרכיב ווילוזי באחוזים גבוהים יותר ]13[. 
יתרה מכך, נוכחות של פוליפ בגודל של מעל 
10 מ״מ )שנכרת( מנבאת סיכון מוגבר לפתח 

סרטן המעי הגס במועד מאוחר יותר ]10[. 
גורם נוסף המשפיע בצורה משמעותית על 

הסיכון להתפתחות של סרטן המעי הגס הוא 
מספר האדנומות שהתגלו בבדיקה. ריבוי 

פוליפים, ובמיוחד ריבוי פוליפים מתקדמים, 
מנבאים התפתחות של פוליפים מתקדמים 
וסרטן המעי הגס במועד מאוחר יותר ]10[.

חשיבות המעקב
נבדקים שבגופם התגלה והוסר פוליפ במהלך 

קולונוסקופיה, נמצאים בסיכון להימצאות 

פוליפים בכלל ופוליפים מתקדמים בעתיד 
]5[. מלבד הנטייה האישית של הפרט לפתח 

פוליפים במעי הגס, הנובעת מגורמים גנטיים, 
סביבתיים או שילוב שלהם, קיימים גורמי 
סיכון הקשורים ישירות למגבלות בדיקת 

הקולונוסקופיה. הסרה לא שלמה של פוליפ 
במהלך קולונוסקופיה אינה נדירה, וככל 

הנראה תורמת באופן משמעותי להתפתחות 
של interval cancer. כריתה לא שלמה 

נמצאה ב-7% מהפוליפים בגודל 9-5 מ״מ, 
בעד 23% מהפוליפים בגודל 20-15 מ״מ, 

ובעד 47% מהמקרים של פוליפים משוננים 
גדולים ]interval cancer .]14 יכול להיגרם 

גם כתוצאה מהחמצה של פוליפים בזמן 
קולונוסקופיה. גם קולונוסקופיה טובה אינה 

מגלה 100% מהפוליפים. עבודות שונות 
הדגימו שיעורי החמצות )miss rates( של 

12-6% עבור פוליפים בגודל מעל 10 מ״מ ועד 
27% לפוליפים בגודל קטן מ-5 מ״מ ]16,15[. 

קולונוסקופיה כבדיקת מעקב יכולה למתן 
סיכון זה, על ידי מציאת פוליפים שהוחמצו 

בבדיקה קודמת או כאלה שנכרתו בצורה לא 
מלאה בטרם עברו התמרה לסרטן פולשני. 

המלצות
מספר איגודים מקצועיים ממליצים היום 

על מעקב עם קולונוסקופיה אחרי כריתת 
פוליפים במעי הגס. קיימת מידה מסוימת 

של חוסר אחידות בהגדרת קבוצות הסיכון 
ובהמלצות למעקב בין הקווים המנחים 

השונים, הנובעת בעיקר ממחסור בעבודות 
גדולות ואיכותיות בנושא. הקווים המנחים של 

כוח המשימה הרב-חברתי האמריקני
 )U.S. Multi-Society Task Force - MSTF(

משנת 2012 ושל החברה האירופית 

מעקב לאחר כריתת פוליפים במעי הגס
ד״ר אמיר קליין 

מכון גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי רמב״ם; הפקולטה לרפואה ע״ש ברוס רפפורט, הטכניון, חיפה
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לאנדוסקופיה של דרכי העיכול
 European Society of Gastrointestinal(

Endoscopy - ESGE( משנת 2013, הם 

העדכניים ביותר, ושניהם מרוכזים סביב 
העיקרון של רמת סיכון נמוכה ורמת סיכון 

גבוהה לאדנומות עם אקסטרפולציה 
לפוליפים מסוג משונן )תרשים מס' 1( 

]19,18[. חשוב לציין שאיכות העבודות עליהן 
נשענים כל הקווים המנחים אינה גבוהה, ורוב 

ההמלצות ניתנות כהמלצות חזקות עם איכות 
הוכחות בינונית עד נמוכה. לעומת זאת, בין 
כל הקווים המנחים קיים קונצנזוס המבוסס 

על הוכחות טובות, לכך שהתנאי הבסיסי 
לכל תוכנית מעקב מושתת על קולונוסקופיה 

ראשונה )בדיקת סריקה( איכותית עם הכנה 
טובה, הסרה של כל הפוליפים שמתגלים 

וריבוד )סטרטיפיקציה( של רמת הסיכון 
לנבדק הספציפי ]17[.

קולונוסקופיה ראשונה ללא אדנומות
נבדקים שעברו קולונוסקופיה איכותית בה לא 
נמצאו אדנומות כלל, או שנמצאו רק פוליפים 

היפרפלסטים באזור הרקטום והסיגמא, הם 
בקבוצת סיכון נמוכה ביותר. עבודות רבות 

הדגימו שפוליפים היפרפלסטים ברקטו-
סיגמה אינם קשורים לסיכון מוגבר לפתח 

אדנומות מתקדמות או סרטן המעי הגס 
בעתיד ]18[. לכן ההמלצה במקרים כאלו היא 
לבצע קולונוסקופיה מעקב כעבור עשר שנים 

בדומה לכלל האוכלוסייה.

)low risk adenoma( קבוצת סיכון נמוך
קבוצת סיכון נמוכה מכילה נבדקים בעלי 

2-1 אדנומות טובולריות קטנות מ-10 מ״מ. 
עבודות רטרוספקטיביות גדולות הדגימו 

שיעור דומה של סרטן מעי גס בין מטופלים 
מקבוצת סיכון זו שלא ביצעו מעקב לבין כלל 

האוכלוסייה. בנוסף, שכיחות של אדנומות 
מתקדמות במועד מאוחר יותר אינה מוגברת 

בקבוצה זו בהשוואה לנבדקים ללא אדנומות 
כלל בבדיקת הסקירה הראשונה, ולא קיים 

הבדל בשכיחות אדנומות מתקדמות במעקב 
של 5-3 שנים לעומת מעקב של 10-5 שנים. 

 MSTF-לאור כך, הקווים המנחים של ה
ממליצים על בדיקת מעקב אחרי 10-5 שנים, 
ואילו ה-ESGE ממליץ על בדיקת מעקב אחרי 

10 שנים לקבוצה זו ]19,18[.

high risk adenoma/( קבוצת סיכון גבוה
)advanced adenoma

קבוצת סיכון זו מכילה נבדקים בעלי 
אדנומה טובולרית גדולה מ-10 מ״מ, 

אדנומה ווילוזית, אדנומה המכילה 
דיספלזיה בדרגה גבוהה או למעל משלוש 

אדנומות טובולריות. בקבוצה זו, עבודות 
אפידמיולוגיות גדולות הדגימו סיכון מוגבר 

פי 6-3 לחלות בסרטן המעי הגס ויעילות 
גבוהה של מעקב אנדוסקופי בהפחתת 

הסיכון לסרטן המעי הגס ]20,6[. בנוסף, 

6 
 

: המלצות למעקב אחרי כריתת פוליפ במעי הגס1 מס' תרשים  

*BBPS (Boston bowel preparation score); *EMR (Endoscopic mucosal resection) 

 

תרשים מס‘ 1: המלצות למעקב אחרי כריתת פוליפ במעי הגס

*BBPS (Boston bowel preparation score); *EMR (Endoscopic mucosal resection)
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

הסיכון לפתח אדנומות מתקדמות בעתיד 
מוגבר פי 7-5 בקבוצה זו בהשוואה 

לנבדקים ללא אדנומות בבדיקה הראשונה 
]19[. לאור כך, בקבוצה זו, מומלץ על 

בדיקת קולונוסקופיה למעקב כעבור שלוש 
שנים ]19,18[.

פוליפים מסוג משונן
פוליפים מסוג משונן נחשבים לנגעים טרום 

סרטניים מהם מתפתחים 30-20% ממקרי סרטן 
המעי הגס במנגנון מולקולרי של היפר-מטילציה 

המערב מוטציות ב-BRAF בשכיחות גבוהה ואי
)microsatellite instability - MSI( יציבות גנומית

בעד 50% מהמקרים ]21[. פוליפים אלו 
שכיחים יותר בחלקו הימני של המעי הגס 

ויכולים גם להכיל אזורים עם דיספלזיה )דמוית 
אדנומה( המייצגים נגע מתקדם יותר. פוליפים 

מסוג משונן, מיוצגים ביתר בקבוצה של 
interval cancer, ככל הנראה כתוצאה מהקושי 

בגילוי והסרה שלהם בזמן קולונוסקופיה. על 
בסיס הוכחות מעטות, פוליפ משונן קטן מ-10 

מ״מ, שאינו מכיל דיספלזיה, מוגדר כסיכון נמוך, 
וניתן להתייחס אליו בדומה לאדנומה בסיכון 

נמוך )low risk adenoma(. לעומת זאת, פוליפ 
משונן בגודל של 10 מ״מ ומעלה או כזה המכיל 

דיספלזיה, מוגדר כקבוצת סיכון גבוהה ויש 
צורך להתייחס אליו כאל אדנומה בסיכון גבוה 

)high risk adenoma( מבחינת ההמלצות 
למעקב עם קולונוסקופיה ]19,18[.

מקרים מיוחדים
נבדקים שנמצאו אצלם יותר מ-10 אדנומות 	 

בבדיקת סריקה של קולונוסקופיה, זקוקים 
לייעוץ גנטי בחשד לתסמונות של פוליפוזיס 

ובדיקת קולונוסקופיה למעקב בתוך פחות 
משלוש שנים.

נבדקים עם חשד לתסמונת פוליפוזיס 	 
 )serrated polyposis syndrome( משוננת

)נבדקים שלהם יותר מחמישה פוליפים 
מסוג זה פרוקסימלית לסיגמא, ששניים מהם 
גדולים מ-10 מ״מ, או נבדקים עם יותר מ-20 

פוליפים מסוג זה בכל מיקום במעי הגס ובכל 
גודל(, צריכים לקבל ייעוץ גנטי ולבצע מעקב 

שנתי עם קולונוסקופיה.

נבדקים שעוברים כריתה של פוליפ שטוח 	 
 ,)piecemeal( גדול מ-10 מ״מ במספר חתיכות
צריכים לבצע קולונוסקופיה להדגמת שלמות 

הכריתה בתוך שישה חודשים, לפני החלטה 
על פרוטוקול המעקב המתאים.  

סיכום
בעידן בו שיעורים הולכים וגדלים של 

האוכלוסייה מבצעים בדיקות סריקה לגילוי 
מוקדם של סרטן המעי הגס, קולונוסקופיות 

למעקב אחרי כריתת פוליפים יתפסו נפח 
הולך וגדל מסך הבדיקות המבוצעות, ויהוו נטל 

משמעותי על נבדקים ועל מערכת הבריאות. 
היעדר מחקרים פרוספקטיביים גדולים 

מקשה על מתן המלצות, אך נראה כי התועלת 
ארוכת הטווח מבדיקות קולונוסקופיה למעקב 

ברורה הרבה פחות מזו המופקת מבדיקת 
הקולונוסקופיה המשמשת לסריקה ראשונית. 

המידע שקיים ומשתקף בקווים המנחים 
של האגודות המקצועיות, מרמז שבדיקות 

קולונוסקופיה למעקב הן ככל הנראה 
משמעותיות בעיקר עבור אנשים בקבוצת 

הסיכון הגבוה. 
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מבוא 
תסמונת לינץ' )Lynch Syndrome( הינה מצב 

גנטי המהווה את הסיבה השכיחה ביותר 
לסרטן מעי גס תורשתי. התסמונת, 

HNPCC הידועה גם בשם
,)Hereditary non-polyposis colorectal cancer)

גורמת לכ-3% מכלל המקרים של סרטן 
המעי הגס ]1[.

תסמונת לינץ' )ת"ל( אינה גורמת רק לסרטן 
המעי הגס, אלא מתאפיינת בסיכון יתר 

לפתח גידולים גם באיברים אחרים. כאמור, 
הממאירות הנפוצה ביותר בקרב אנשים עם 

תסמונת לינץ' היא סרטן המעי הגס )סיכון 
של 82-52% לפתח סרטן המעי הגס במהלך 

החיים(. לנשים עם תסמונת לינץ' סיכון 
מוגבר לפתח סרטן רירית הרחם )60-25%( 
וסרטן השחלות )12-4%(. בנוסף קיים סיכון 
מוגבר גם בקרב גברים וגם בקרב נשים עם 

תסמונת לינץ' ללקות בסרטן הקיבה )13-6%( 
ובגידולים נוספים )בשיעור נמוך יותר( בכבד 

ובדרכי המרה, במערכת השתן )בעיקר 
בשופכנים, באגן הכליה ובשלפוחית השתן(, 

במעי הדק, במוח, בלבלב ובעור )גידולים של 
בלוטות החלב(, וייתכן שאף בשד ובערמונית. 

גידולים אלו נוטים להופיע אצל הלוקים 
בתסמונת לינץ' בגילים מוקדמים יותר, יחסית 

לכלל האוכלוסייה, ועלולים אף לחזור יותר 
מפעם אחת באותו אדם ]2[.

כיצד נגרמת תסמונת לינץ' 
ומהו מנגנון התפתחות הסרטן 

אצל נשאי התסמונת?
ת"ל נגרמת על ידי מוטציה מורשת )פגם גנטי( 

בגנים האחראיים לתיקון פגמים בתהליך 
הכפלת הדנ"א )החומר התורשתי המצוי בכל 
אחד מתאי הגוף(. תפקידם של גנים אלו הינו 

לאתר טעויות בהכפלת הדנ"א, לתקנן, וכך 
לאפשר חלוקה תקינה של התאים. מובן, לכן, 

כי מוטציה בגנים אלו, עלולה לגרום לכך שלא 
יאותרו פגמים בהכפלת הדנ"א, חלוקת התאים 
תצא מכלל שליטה וייווצר גידול סרטני. קבוצת 

גנים זו, אשר מוטציה באחד מהם גורמת 
 )mismatch repair( MMR לת"ל, נקראת

.MLH1, MSH2, MSH6, PMS2 :וכוללת 4 גנים
.EPCAM גן נוסף העשוי לגרום לתסמונת נקרא

כדי לאבחן תסמונת לינץ', יש צורך בבדיקה 
גנטית שהיא בדיקת דם שבה מתבצע תהליך 
הנקרא ריצוף )sequencing( כמו גם בדיקות 

משלימות לאיתור חוסרים או הכפלות של 
הגנים הנ"ל. נכון להיום אבחון תסמונת לינץ' 
הינו אבחון מעבדתי, והאבחנה תינתן רק למי 

שנמצאה בבדיקות הדם שלו מוטציה פתוגנית 
)פגם גנטי אשר ברור כי הוא גורם לנזק( באחד 

מגנים אלו ]3[.

תסמונת לינץ' מורשת בתורשה אוטוזומית 
דומיננטית, בה הורה עם גן פגום וגן תקין מעביר 

)בסבירות של 50%( את הגן הפגום לילדיו. 

מחלת סרטן תתפתח אצל נשאי התסמונת רק 
לאחר שיקרה אירוע נוסף )second hit( באחד 

האיברים בגוף בו ייצא משימוש הגן התקין 
שהורש מההורה הבריא. עתה אין כלל פעילות 

של MMR בתאי איבר זה, הכפלת הדנ"א שגויה 
ואינה מבוקרת, והתא הופך לממאיר ]2[.

התאים שאיבדו את יכולת תיקון נזקי 
ה-mismatch בדנ"א מציגים תופעה הנקראת 

MSI .)Microsatellite instability( MSI הינו 

סימן ההיכר של תסמונת לינץ', על אף שהוא 
 MSI .יכול להיגרם גם ממצבים לא תורשתיים

יופיע אך ורק בתאי גידול שנגרם כתוצאה 
 MMR-מחוסר פעילות של הגנים מקבוצת ה
ולא יופיע בתאים תקינים השכנים לגידול או 

בתאי גוף אחרים של אותו האדם, שכן הופעת 
ה-MSI דורשת חוסר פעילות מוחלטת של 

ה-MMR, כפי שהוסבר לעיל ]4[. 

אבחון תסמונת לינץ'
קיימת חשיבות רבה באבחון התסמונת, וזאת 

ממספר סיבות ]5[:
מעקב מתאים אחר הנבדק עצמו – מעקב 	 

תכוף לצורך מניעה הן של הישנות סרטן 
המעי הגס והן מניעת סרטן באיברים 

וברקמות אחרים שבסיכון לפתח סרטן 
בתסמונת זו.

איתור קרובי משפחה שהינם נשאי 	 
התסמונת לצורך מעקב ומניעה ראשונית של 

הגידולים הקשורים לתסמונת לינץ' אצלם.

איתור תסמונת לינץ‘ במטופלים
שחלו בסרטן המעי הגס
באמצעות בדיקת הגידול

ד“ר ליאור כ“ץ
מנהל המרפאה למניעת גידולי מערכת העיכול לחולים ולמשפחות בסיכון מוגבר, המכון לגסטרואנטרולוגיה,

המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

סיוע בתכנון ניתוח ובמניעה תרופתית.	 
סיוע בתכנון המשפחה ובמניעת העברת 	 

התסמונת לדורות הבאים.
מניעת מעקב מוגבר בקרב קרובי משפחה 	 

שאינם נשאים של התסמונת.

שלבי האבחון
כאמור, אבחון תסמונת לינץ' הינו אבחון 
מולקולארי )מעבדתי(, המתבצע על ידי 

בדיקה גנטית שתפקידה לאתר מוטציות 
באחד מהגנים מקבוצת ה-MMR. לכאורה, 
ניתן היה לבצע רק בדיקה זו אצל כל חולה 

או בן משפחה עם חשד לת"ל, אולם במרבית 
המרכזים הרפואיים בעולם, כולל גם במדינת 
ישראל, מקובל לבצע תהליך איתור דו-שלבי,

בו בשלב הראשון נבדקת רקמת גידול 
)tumor testing(, ורק כאשר רקמת הגידול 

מדגימה מאפיינים המחשידים לת"ל )ראה להלן(, 
מבוצע השלב השני והוא הבדיקה הגנטית. 
תהליך דו-שלבי זה מתבצע משתי סיבות:

עלות הבדיקה הגנטית יקרה ולכן רצוי . 1
לבצעה רק כאשר קיים סיכוי ממשי 

לתוצאה חיובית.

ישנה חשיבות גם לקבלת תשובה של . 2
בדיקות הגידול וזאת הן לצרכים טיפוליים 
)לדוגמה: אימונותרפיה(, והן לצורך מעקב 

מותאם אצל חולים המדגימים תשובה 
חיובית של בדיקת הגידול, אף אם הבדיקות 

הגנטיות תקינות והללו אינם נשאים של 
תסמונת לינץ'. חלק מהחולים הללו ייכללו 

תחת הכותרת "תסמונת דמוית לינץ'" 
)Lynch-like syndrome(. הללו מהווים תת-

קבוצה הדומה בחלק ממאפייניה לנשאי 
ת"ל, למרות היעדר מוטציה בבדיקות 

הגנטיות.

Tumor testing – בדיקות רקמת הגידול
השלב הראשון באבחון תסמונת לינץ' הוא 

בדיקה של רקמת הגידול. לצורך כך קיימות 
שתי בדיקות המשלימות זו את זו. הללו יכולות 

להתבצע הן על גידול שהוסר בניתוח והן על 
ביופסיות מגידולי מעי גס או רחם:

בדיקת MSI - בדיקה הדורשת הפקת דנ"א 	 
מתאי הגידול ומתאים תקינים בשכנות 

לו. רגישות הבדיקה כ-85%, אך היא אינה 
מכוונת למוטציה בגן ספציפי מארבעת 

הגנים שהוזכרו לעיל, ולכן תשובה חיובית 
בבדיקה זו דורשת ריצוף של כל ארבעת 

הגנים )יחדיו או באופן מדורג( על מנת 
לאשר או לשלול תסמונת לינץ' ]6[.

 	 IHC – צביעה אימונוהיסטוכימית
 – (Immunohistochemical staining(

צביעה זו של רקמת הגידול ושל רקמה 
שכנה מאפשרת לראות אם הגידול 

מבטא את ארבעת החלבונים המקודדים 
)נוצרים( מארבעת הגנים שעלולים להיות 

פגומים אצל הלוקים בת"ל. גידולים של 
חולים עם תסמונת לינץ' לא ייצבעו לאחד 

או יותר מחלבונים אלו, בעוד שהרקמה 
 second -הסמוכה להם, שלא עברה את ה

hit שהוזכר לעיל תיצבע בצורה תקינה. 

רגישות הבדיקה אף היא כ-85%, ויתרונה 
הוא בכך שהיא מכוונת אותנו לאיתור הגן 

הפגום. במקרים בהם לא נצבע חלבון 
מסוים, נבצע את בדיקת הריצוף הגנטית 

רק לאותו הגן שאחראי על ייצור חלבון 
זה, ובכך נחסוך משאבים ]7[. הבדיקה 
דורשת מיומנות ודיוק, ועליה להתבצע 

רק במעבדות ייחוס בעלות בקרת איכות 
קפדנית. יש לזכור כי היעדר צביעה של 

MLH1 עשוי לנבוע גם מאירועים סומאטיים 

)אירועים רק ברקמת הגידול שאינם 
תורשתיים(, בייחוד במבוגרים, ולכן במקרי 
היעדר צביעה של חלבון זה מומלץ לבדוק 

ברקמת הגידול מוטציה בגן BRAF, אשר 
הימצאותה מחשידה לכיוון ספוראדי )שאינו 

תורשתי( ובמקרים אלו אין צורך להמשיך 
בבדיקה גנטית ]5[.

Genetic testing – בדיקה גנטית
כאמור, אבחון תסמונת לינץ' מתבצע בסופו 

של דבר על ידי בדיקת דם וגילוי מוטציה 
באחד מהגנים מקבוצת ה-MMR. אבחון זה 

יאפשר לבדוק את יתר בני המשפחה למוטציה 
שנמצאה ולהמליץ על המעקב המתאים 

לנשאי המוטציה ולאלו שאינם נשאים.

למי מומלץ להיבדק לתסמונת 
לינץ'?

מאחר שרק 3% מכלל הלוקים בסרטן המעי 
הגס הם נשאים של תסמונת לינץ', רווחה 

בעבר הגישה כי אבחון תסמונת זו צריך 
להתבצע על סמך קריטריונים קליניים נוקשים. 

כך נוצרו, למעשה, קריטריוני אמסטרדם 
)Amsterdam criteria( בשנות ה-90'. כדי 

לאבחן ת"ל על סמך קריטריוני אמסטרדם, 
על המשפחה היה למלא אחר כל הדרישות 

הבאות: "3 או יותר בני משפחה עם סרטן מעי 
גס לאורך שני דורות לפחות, כאשר אחד מבני 

המשפחה חייב להיות קרוב משפחה מדרגה 
ראשונה של השניים האחרים ועל לפחות 
אחד ממקרי הסרטן להופיע לפני גיל 50" 
]8[. קריטריונים נוקשים אלו הובילו לתת-

אבחון של תסמונת לינץ' מחד גיסא )כלומר: 
חלק נכבד מנשאי התסמונת אינם מקיימים 

קריטריונים אלו(, ומאידך גיסא לא בכל 
המשפחות המקיימות קריטריונים אלו נמצאה 

אכן מוטציה באחד מ-4 הגנים מקבוצת 
.]5[ MMR-ה

על מנת לשפר ולהנגיש את האבחון של ת"ל, 
הוצעה קבוצה אחרת של קריטריונים, רגישים 

 .Revised Bethesda Guidelines יותר, הנקראת
קריטריונים אלו )אשר הינם מסורבלים וקשים 

לזיכרון( מבוססים על ריבוי מקרי סרטן אצל
נבדק מסוים או בקרב בני משפחה, גיל צעיר

)מתחת ל-50( של הופעת הסרטן או היסטולוגיה
אופיינית של הגידול. תפקיד קריטריונים אלו הוא 
להחליט מי הם הנבדקים אשר יישלחו לבדיקת 
רקמת הגידול )tumor testing( לצורך התחלת 

תהליך האבחון של תסמונת לינץ' ]9[. נכון 
להיום, אלו הם עדיין הקריטריונים המשמשים 

את סל הבריאות הישראלי ]10[ להחלטה עבור 
מי ימומן בירור לתסמונת לינץ' על ידי קופות 
החולים, אך לצערנו גם קריטריונים אלו אינם 

רגישים מספיק, ומפספסים כרבע מנשאי ת"ל.

 Universal testing – בדיקה אוניברסלית
לאור חוסר הרגישות וחוסר היעילות של 

הקריטריונים הקליניים )מי מסוגל לזכור בעל 
פה רשימה כה ארוכה של קריטריונים?(, 

נערכו בשנים האחרונות מספר מחקרים אשר 
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הראו כי הדרך הטובה ביותר לאיתור תסמונת 
לינץ' הינה בדיקת הגידול )MSI או IHC( לכלל 

המאובחנים החדשים עם סרטן המעי הגס 
)וסרטן הרחם( )איור מס‘ 1(. הרציונל בכך הוא 

ששיטה זו בה נבדקים כלל הגידולים מאפשרת 
איתור אופטימלי של הלוקים בתסמונת, בדיקת 
בני משפחותיהם, וכך מניעת תחלואה ותמותה 

מסרטן של בני המשפחה. דרך זו לאבחון 
 NCCN-תסמונת לינץ' מומלצת ע"י ה

,)National Cancer Comprehensive Network(
ומיושמת בחלק גדול מבתי החולים 

מסודר בו יבינו את משמעות תוצאות הבדיקה 
האוניברסלית ויונחו לגבי המשך הבירור 

הגנטי. שיתוף פעולה זה צריך לכלול רופאים 
מומחים בכירורגיה, בפתולוגיה, בגנטיקה, 

באונקולוגיה ובגסטרואנטרולוגיה. 

בארץ טרם הוכנסה הבדיקה האוניברסלית 
לאיתור החולים בתסמונת לינץ' לסל 

הבריאות, אך מתבצע כיום מאמץ על מנת 
להכניסה לסל הבריאות של 2018.

סיכום
תסמונת לינץ' נובעת ממוטציה באחד 

מארבעה גנים האחראים לאיתור ולתיקון 
טעויות בהכפלת הדנ"א ונקראים MMR. זוהי 

התסמונת השכיחה ביותר הגורמת לסרטן 
מעי גס תורשתי, ובנוסף היא מעלה את הסיכון 
לסוגי סרטן נוספים רבים ובעיקר סרטן הרחם. 

אבחון התסמונת נעשה בשני שלבים, כאשר 
בשלב הראשון מבוצעות בדיקות על רקמת 
הגידול. לחולים עם תשובה חיובית מומלצת 

בדיקת גנטית. בעוד שבעבר ההפניה לבדיקות 
אלו הסתמכה על קריטריונים קליניים, אשר 

הינם מסובכים ולא מספיק רגישים, עתה 
מומלצת גישת הבדיקה האוניברסלית, בה 

ייבדקו כל הגידולים של כלל המאובחנים עם 
סרטן המעי הגס. שימוש נכון בגישה כוללנית 

זו יגרום לאיתור מיטבי של חולים עם תסמונת 
לינץ' ולמניעת תחלואה ותמותה מסרטן בקרב 

בני משפחותיהם.

4 
 

 סיכום

גנים האחראים לאיתור ולתיקון טעויות בהכפלת  התסמונת לינץ' נובעת ממוטציה באחד מארבע
היא ובנוסף  ,. זוהי התסמונת השכיחה ביותר הגורמת לסרטן מעי גס תורשתיMMRונקראים  הדנ"א

בים ובעיקר סרטן הרחם. אבחון התסמונת נעשה בשני מעלה את הסיכון לסוגי סרטן נוספים ר
לחולים עם תשובה חיובית מבוצעות בדיקות על רקמת הגידול.  כאשר בשלב הראשון ,שלבים

מומלצת בדיקת גנטית. בעוד שבעבר ההפניה לבדיקות אלו הסתמכה על קריטריונים קליניים, אשר 
בה ייבדקו כל  ,בדיקה האוניברסליתהינם מסובכים ולא מספיק רגישים, עתה מומלצת גישת ה

הגידולים של כלל המאובחנים עם סרטן המעי הגס. שימוש נכון בגישה כוללנית זו יגרום לאיתור 
 מיטבי של חולים עם תסמונת לינץ' ולמניעת תחלואה ותמותה מסרטן בקרב בני משפחותיהם.
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International Collaborative Group on HNPCC (ICG-
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25/2012. ירושלים: משרד הבריאות, 2012. 
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 )Lynch Syndrome( 'תסמונת הנרי לינץ

HNPCC או בשמה הקודם
 ,)Hereditary non-polyposis colorectal cancer)

היא המצב התורשתי הנפוץ ביותר הכרוך 
בסיכון מוגבר לסרטן המעי הגס. שכיחותה 

נאמדת בכ-1:500 באוכלוסייה הכללית ]1[. 
התסמונת אחראית לכ-5-3% מהמקרים של 

סרטן המעי הגס, ולשיעור גבוה יותר של גידולי 
המעי בגיל צעיר. תסמונת לינץ' מורשת באופן 

אוטוזומלי דומיננטי. היא נגרמת כתוצאה 
ממוטציה באחד מהגנים השייכים למערכת 

.)Mismatch Repair( MMR

לנשאים של תסמונת לינץ' יש מוטציה באחד 
משני העותקים של הגן. לרוב הם ירשו מוטציה 

זו מאחד מהוריהם. בכל אחד מתאי הגוף של 
הנשאים יש עותק אחד תקין של הגן ועותק אחד 

'מוטנטי' )עם המוטציה(. לכן יש להם סיכון של 
50% להוריש את המוטציה לכל אחד מילדיהם, 

וקיים סיכון של 50% שאחיהם ואחיותיהם 
נשאים גם כן. קיים מצב נדיר מאוד של 

"תסמונת לינץ' רצסיבית", בה החולה ירש שני 
עותקים לא תקינים של הגן, משני הורים נשאים. 

תסמונת זו מכונה C-MMRD, והיא כרוכה 
בתחלואה אונקולוגית רבה כבר בילדות.

תסמונת לינץ' כרוכה בסיכון גבוה לסרטן 
המעי )עד 80%(, לסרטן הרחם )עד 80%(, 
לאורך החיים, ולגידולים נוספים במערכת 

העיכול )לבלב, קיבה, מעי דק(, לסרטן 
במערכת השתן, השחלות והמוח. לאחרונה 

מתפרסמים נתונים המעידים על סיכון מעט 
מוגבר גם לסרטן השד ]3,2[.  

כמפורט באחד המאמרים האחרים בגיליון 
זה, הידע על אודות נשאות של תסמונת לינץ' 

מאפשר מעקב נכון ומניעה. מעקב קפדני 
מאפשר מניעה של עד 90% מהמקרים 

של סרטן המעי, ומאפשר גם מניעה של 
גידולים גינקולוגיים. מדובר במספרים 

מרשימים וגבוהים מאוד, ולכן אבחון נשאות 
של תסמונת לינץ' הוא המפתח למניעה של 

סרטן בקרב אוכלוסייה בה הסיכון לחלות 
מלכתחילה גבוה מאוד.

ההמלצות לבירור חשד 
לתסמונת לינץ' 

קיימות מספר הגדרות המסייעות באבחון של 
תסמונת לינץ':

הקריטריונים של אמסטרדם 	 
)Amsterdam Criteria(: לפחות שלושה 

בני משפחה חולים, משני דורות עוקבים, 
כשאחד מהם חלה לפני גיל 50 )קל לזכור 

את הכללים על פי המספרים: 1-2-3(. 
אם אדם עונה על שלושת התנאים, הרי 

שהחשד בתסמונת לינץ' גבוה ]5,4[. 

הקווים המנחים של בת'סדה 	 
)Bethesda Guidelines(: המטופל צריך 
לענות על אחד מהתנאים הבאים: סרטן 

מעי לפני גיל 50, שני גידולי לינץ' אצל אותו 
אדם )סינכרונים או מטאכרונים(, חותמת 

 )Microsatellite instability( MSI גנטית של
בגידול אצל חולה צעיר מ-60, או סיפור 

משפחתי חשוד ]6[. 

בעבר הומלץ על בירור בחשד לתסמונת 
לינץ' לכל מי שעונה על הדרישות המפורטות 

בקווים אלו. עם זאת, כיום ידוע שהיצמדות 
לקווים המנחים מחטיאה מספר משמעותי 

ביותר של נשאים של התסמונת, ולכן 
ההמלצות במקומות רבים בעולם הן לבצע 

Reflective Screening לכל חולי סרטן המעי 

והרחם, כלומר לבצע בדיקה ייחודית ברקמת 
הגידול לכל מי שחלה, ואם בדיקה זו חיובית, 

להמשיך לבירור גנטי, כמפורט למטה. 

בדיקה של Reflective Screening מבוצעת 
כיום במספר מצומצם של בתי חולים בארץ, 

ואינה כלולה עדיין בסל הבריאות.

אבחון הנשאות של תסמונת 
לינץ' 

הגנים הידועים השייכים למערכת ה-MMR  הם 
hMSH2, hMSH6, hMLH1, hPMS2. גנים אלו 

מזהים טעויות ברצפים, המכונים "רצפי לוויין" 
)microsatellites(, ומובילים לתיקונן במידת 

הצורך. ברקמות התקינות רצפי הלווין יציבים. 
ברקמות גידוליות שעברו התמרה על רקע אובדן 
פעילות ה-MMR genes, רצפי הלוויין לא יציבים, 

 .MSI – ותבנית הרצפים בגידול אינה יציבה

ניתן לאבחן נשאות של תסמונת לינץ' במספר 
דרכים:

זיהוי מוטציה ברקמה תקינה - נשאים של   .1
התסמונת הם הטרוזיגוטים למוטציה באחד 

משני העותקים של הגן, כך שניתן לזהות 
מוטציה בדגימת דם או בדגימת רוק. 

בדיקת המוטציה החשודה - אם ידועה   .2
מוטציה במשפחה, או ידועה מוטציה נפוצה 

בקבוצה אתנית אליה שייך המטופל, ניתן 

בירור גנטי למטופלים עם חשד
לתסמונת לינץ‘

ד“ר יעל גולדברג
 מכון רקנאטי לגנטיקה, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה
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לבדוק את המוטציה החשודה. בדיקה זו 
פשוטה ועלותה נמוכה. ידועות כיום מספר 

מוטציות נפוצות באוכלוסייה בישראל: 
באשכנזים, ביהודים ממוצא פרס, ביוצאי 

גיאורגיה ואתיופיה ובקרב דרוזים ממספר 
כפרים בצפון הארץ ]7[.

בדיקה גנטית רחבה – כיום מבוצעת בעיקר   .3
)NGS( בטכנולוגיה של

Next Generation Sequencing. יתרונה   
הגדול הוא בכך שהיא מאפשרת בדיקה 

של מספר גנים חשודים בו זמנית. לא תמיד 
הבדיקה מסוגלת לזהות מוטציות מסוג 

'חסרים/תוספות' גדולים. כשיש צורך לבדוק 
מוטציות מסוגים אלו, יש לכוון את המעבדה 

הבודקת או להשתמש בשיטה אחרת.
חלק מהתוצאות המתקבלות בריצופים   

אינן מאופיינות באופן ברור בשלב זה. 
חלק מהווריאנטים הגנטיים מוגדרים 

כ-Unknown significance. במקרים אלו, 
הפתוגניות של השינוי לא הוכחה, ולא ניתן 

לייחס לו משמעות. מקרים אלו דורשים 
המשך מעקב, ולעיתים בדיקות נוספות.

בדיקה של רקמת הגידול – כפי שהוסבר   .4
במבוא, ברקמה גידולית שהתפתחה על 
MMR-רקע היעדר תפקוד של מערכת ה
נראית "חותמת ייחודית". כיוון שברקמת   
הגידול גם העותק השני של הגן "נפגם",

החלבון לא יתבטא, וצביעה אימונוהיסטוכימית  
תדגים היעדר ביטוי שלו. בנוסף, רצפי   

הלוויין ברקמה הגידולית יהיו "לא יציבים", 
)MSI-H( כלומר תתקבל תבנית של

  .High Microsatellite Instability  

בדיקות הגידול הן בדיקות סינון לתסמונת   
לינץ'. אם הן חיוביות, כלומר מדגימות היעדר 

ביטוי ו/או חוסר יציבות, הן יעלו חשד לנשאות, 
אך הן אינן פתוגנומוניות. בחלק משמעותי 
מהגידולים המאופיינים בתבנית זו, אובדן 
תפקוד ה-MMR התרחש על רקע שינוי 

סומטי, מתילציה של הגןhMLH1, או על שתי 
מוטציות שהתרחשו רק ברקמת הגידול. לכן, 

בדיקת הגידול מהווה רק בדיקת סינון, ואם 
היא חיובית יש להמשיך בבדיקות נוספות 

ברקמה הגידולית ובבירור הגנטי של המטופל.

חשוב לציין שבחלק משמעותי מהמקרים 
החשודים בתסמונת לינץ', לא מצליחים לאתר 
מוטציות. איתור המוטציה בחולה חיוני גם בכדי 
לאשר את האבחנה הקלינית/פתולוגית באופן 

ברור, וגם כדי לאפשר בדיקת בני משפחה 
בריאים. אנו ממליצים על מעקבים מחמירים 

אצל בני המשפחה אם לא ניתן לבצע בהם 
בדיקה אבחנתית, וממליצים לחולים לשוב 

לייעוץ חוזר בכדי לאפשר בדיקות מתקדמות 
וייחודיות כשניתן, כיוון שהטכנולוגיה הגנומית 

מתפתחת ומשתנה.

סיכום
חשיבות האבחון של תסמונת לינץ' לא מוטלת 

בספק. מדובר במצב נפוץ, הכרוך בתחלואה 

גבוהה ביותר, שניתנת ברובה למניעה אם רק 
נבצע את המהלכים הידועים והדרושים. האבחון 

הגנטי מתבצע דרך בדיקה גנטית של דם או רוק, 
ולעיתים נסמך על בדיקות סינון ברקמת הגידול. 

אבחון הנשאים הוא תנאי מפתח לבדיקת כל בני 
המשפחה, ולזיהוי פרטים בסיכון. לצערנו, עדיין 

אין די מודעות לאפשרות, לחשיבות ולתועלת 
שבאבחון נשאים. 
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מבוא
תסמונת לינץ' )Lynch Syndrome( הידועה גם 

 Hereditary non-polyposis( HNPCC בשם
colorectal cancer(, היא הגורם השכיח ביותר 

לסרטן מעי משפחתי. ההערכה היא שבארצות 
הברית שכיחות נשאי התסמונת היא אחד 

מכל 440 בני אדם. 

נשאי תסמונת זאת נמצאים בסיכון של כ-80% 
לחלות בסרטן המעי הגס במשך חייהם; 

כ-60% לחלות בסרטן הרחם; ובסיכון מוגבר 
להתפתחות סרטן באתרים אחרים: דרכי השתן, 
לבלב, קיבה,  מעי דק, דרכי המרה, שחלה ומוח. 

חשוב ביותר לאתר נשאות, שכן על הנשאים 
להיות במעקב הדוק השונה מאוד מהמעקב 

לאוכלוסייה שאינה נשאית, כפי שיפורט 
בהמשך. גם הטיפול בנשאים שחלו בסרטן 

הינו ייחודי, ופותח צוהר לאפשרויות טיפוליות 
מתקדמות שיפורטו בהמשך. 

איתור הנשאות אינו נושא פרק זה, אולם חשוב 
להדגיש שישנן מספר דרכים לאתר נשאים 

עם תסמונת לינץ'. באנשים שלא חלו בסרטן 
אך יש להם סיפור משפחתי של ממאירות 

המעי או הרחם, בעיקר אם הממאירות הייתה 
בגיל צעיר מ-50 או שמעורבים מספר קרובי 

משפחה – מומלץ לקבל ייעוץ גנטי, ולאחר 
מכן לבצע בדיקה של אחד מהפנלים לאיתור 
גנים הקשורים לסרטן, לרבות תסמונת לינץ‘. 

אם חיזוי הסיכון לנשאות עומד על יותר 
מ-2.5%, מומלץ לבצע בירור גנטי על ידי פנל. 

מומלץ להיעזר בתוכנת ניבוי מקוונת דוגמת 
זו באתר PREMM5, לחישוב הסיכון של אדם 

להיות נשא של תסמונת לינץ‘ ]1[.

באנשים אשר חלו בסרטן בעבר או אובחנו 
לאחרונה ניתן לבצע בדיקות מהגידול עצמו 
)אימנוהיסטוכימיות ו/או אי-יציבות גנומית(, 
אשר יעידו על חשד גבוה לתסמונת לינץ', 

ולאחר מכן להתקדם בבירור הגנטי באמצעות 
מרפאות לגילוי מוקדם ומשפחות בסיכון. 

בדיקות אלו מבוצעות במעבדות השונות לאחר 
בקשה של רופא ממרפאות גילוי מוקדם.

המעקב אחר נשאים בריאים
מעקב אחר המעי הגס 

בתסמונת לינץ', סרטן המעי יכול להופיע גם 
בגיל צעיר )אפילו לפני גיל 18( והגידול נוטה 

לצמוח מתוך נגעים שטוחים אשר הינם קשים 
לזיהוי. כמו כן, הגידול נוטה לצמיחה מהירה, 

לדוגמה גידול של המעי יכול להופיע שנה 
לאחר קולונוסקופיה תקינה, תופעה שהיא 
פחות שכיחה במי שאין לו תסמונת לינץ'. 
קיימות הוכחות לכך שכאשר נשא נמצא 

במעקב קולונוסקופיה קפדני, הרי שגם אם 
מופיע סרטן המעי, הוא מטופל בשלב מוקדם 

יותר ולא מתקדם.

המלצה מס' 1: קולונוסקופיה   
קולונוסקופיה מדי שנה-שנתיים, החל מגיל 20 
עד 25, או לפחות חמש שנים לפני הגיל הצעיר 

ביותר שהתגלתה ממאירות המעי במשפחה 
)הצעיר מהם(. קיימת שונות משמעותית בין 

הגנים/המוטציות השונות והסיפור המשפחתי. 
החל מגיל 40, ההמלצה היא אחת לשנה, עם 
התאמה פרטנית למטופל, ופעמים רבות, אם 

מדובר במוטציה פתוגנית מאוד, מומלץ לבצע 
אחת לשנה גם בגילאים צעירים יותר. 

המעקב אחר הרחם והשחלות לרבות 
ניתוח מניעתי

נשאיות נמצאות בסיכון של עד 60% להופעה 
של סרטן הרחם או השחלות )הסיכון גבוה 

יותר בסרטן הרחם(. הבדיקה צריכה להיות 
על ידי רופא נשים בקיא בתסמונת לינץ', עדיף 

במרפאה ייעודית למעקב נשאים.

המלצה מס‘ 2: מעקב גינקולוגי 
בכל הנשים יש לבצע בדיקה גינקולוגית 

קפדנית בחיפוש אחר ממאירות הרחם או 
השחלות, אחת לשנה, הכוללת גם אולטרסאונד 

וגינלי ו/או דגימות רירית הרחם. גיל תחילת 
הבדיקה הוא בשנות ה-20 המוקדמות, או 

לפחות 10 שנים לפני הגיל המוקדם ביותר בו 
התגלה סרטן במשפחה )המוקדם מהם(.

המלצה מס‘ 3: ניתוח הסרת רחם ושחלות 
מניעתי

מאחר וקשה מאוד לעקוב אחר ממאירות 
הרחם והשחלה, והסיכון לממאירות הינו גבוה 

מאוד, לנשים נשאיות מומלצת הסרת רחם 
ושחלות מניעתית בגיל 45-40, לאחר שסיימו 
הולדת ילדים. מובן שיש לדון על כך עם רופא 

נשים הבקיא בתסמונת לינץ'.

מעקב אחר הקיבה והתריסריון
בתסמונת לינץ' קיים סיכון מוגבר גם 

לממאירות הקיבה והתריסריון. העדויות 
בדבר יעילות המניעה והגילוי המוקדם של 

סרטן קיבה ותריסריון הן פחות ברורות 
בהשוואה לסרטן המעי. יש גם שונות רבה 

בסוגי המוטציות ואם קיימת מעורבות 
מערכת העיכול העליונה במשפחה 

הספציפית.

המעקב והטיפול במטופלים
עם תסמונת לינץ‘

פרופ‘ זהר לוי
מנהל השירות לגילוי מוקדם ומשפחות בסיכון, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה; יו“ר החוג לממאירות מערכת 

העיכול, האיגוד לגסטרואנטרולוגיה
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המלצה מס‘ 4: מעקב אחר דרכי העיכול העליונות
ביצוע גסטרוסקופיה משנות ה-30 

המוקדמות, או לפחות 10 שנים לפני הגיל 
המוקדם ביותר בו התגלה סרטן במשפחה 

)המוקדם מהם(, לרבות בדיקה של 
הליקובקטר פילורי. במידה ותקין, יש לחזור 

על הבדיקה מדי שלוש שנים. 

מעקב אחר מעי דק 
יש סיכון מוגבר לממאירות מעי דק, וחשוב 
להתייחס בחומרה לאנמיה או לכאבי בטן.

המלצה מס‘ 5: בירור המעי הדק
 ,MRI בטן או CT יש לבצע בירור מעי דק על ידי
ולאחר מכן קפסולה של מעי דק בכל המקרים 

שבהם יש אנמיה מחוסר ברזל מסיבה לא 
ברורה או כאבי בטן שלא הובררה סיבתם. 

במשפחות עם ממאירות מעי דק מומלץ ביצוע 
קפסולה מעי דק אחת לשנתיים. 

מעקב אחר דרכי השתן
למטופלים עם תסמונת לינץ' סיכון מוגבר 

להופעה של סרטן השופכן )אורטר( 
ושלפוחית השתן. 

המלצה מס‘ 6: מעקב אחר מערכת השתן והבטן  
ביצוע בדיקת שתן כללית ושתן לציטולוגיה אחת 
לשנה החל מגיל 30, וכן ביצוע אולטרסאונד בטן, 

כולל אולטרסאונד כליות אחת לשנה. 

מעקב אחר הלבלב 
יש סיכון מוגבר לממאירות בלבלב, בעיקר 

במשפחות שבהן קרובי משפחה שחלו 
בסרטן בלבלב.

המלצה מס‘ 7: ביצוע אולטרסאונד אנדוסקופי 
לבלב

במשפחות עם ממאירות בלבלב יש לבצע 
 MRI לבלב או )EUS( אולטרסאונד אנדוסקופי

לבלב אחת לשנה.

מעקב לסוגי סרטן נוספים  
המלצה מס‘ 8: רופא המתמחה בגילוי מוקדם 

ממליצים על פגישה עם רופא המתמחה 
בגילוי מוקדם ובדיקה גופנית אחת לשנה, 

לרבות תשומת לב לתלונות נוירולוגיות לאור 
סיכון מוגבר לסרטן במוח. לגבי סיכון מוגבר 
לממאירות בערמונית – אין המלצה פרטנית, 

יש להימצא במעקב במסגרות מחקריות. 
כמובן נחוצה ערנות מוגברת ומודעות. 

המלצה מס‘ 9: מעקב עור 
מומלצת בדיקה שנתית על ידי רופא עור, 

בחיפוש אחר גידולי עור ספציפיים לתסמונת 
לינץ' על רקע בלוטת חלב. 

טיפול בנשאים שאובחנו עם 
סרטן המעי

נשאים שאובחנו עם סרטן המעי הגס וזקוקים 
לניתוח, מהווים אוכלוסייה מיוחדת, זאת 

מאחר והסיכון להופעת סרטן נוסף במעי 
בהמשך המעקב הוא גבוה )כ-15% כל 10 
שנים(. מצד שני, ככל שהניתוח נרחב יותר 

)מוסר חלק גדול יותר מהמעי(, כך גדל הסיכון 
לפגיעה באיכות החיים בשל התאוששות 

איטית יותר בטווח הזמן המיידי וריבוי יציאות 
בטווח הארוך יותר. 

המלצה מס‘ 10: הטיפול הכירורגי בנשאים 
שאובחנו עם סרטן המעי

בנשאי תסמונת לינץ' שאובחנו עם סרטן המעי 
יש לשקול ביצוע ניתוח רחב יותר, דוגמת 

חיבור איליו-רקטלי לעומת ניתוח מוגבל יותר 
- סגמנטלי - כמקובל במקרים אחרים. עם 

זאת, נושא זה נתון לדיון בין המנתח למטופל, 
וכולל את היתרונות )הקטנת סיכון לסרטן 

במקטע שנשאר( והחסרונות )ניתוח רחב עם 
התאוששות קשה יותר, ריבוי יציאות ועוד(.

בנשאים שאובחנו עם גידול רקטלי, ההמלצה 
 low anterior( היא עדיין ניתוח מוגבל

resection(, למרות שניתן לדון גם על ניתוח 

לכריתה שלמה של המעי עם יצירת פאוץ'.

המלצה מס‘ 11: הטיפול האונקולוגי בנשאים 
שאובחנו עם סרטן המעי

מומלץ לדון עם האונקולוג המטפל על 
האפשרויות הטיפוליות בהקשר למאפיינים 

הייחודיים של הגידולים בתסמונת לינץ' 
)אי-יציבות גנומית(, דוגמת אפשרות לטיפול 

 Pembrolizumab – בפמברוליזומאב
)קיטרודה®-®Keytruda(* למחלה מתקדמת, 

והתועלת במתן 5-פלואורואורציל ]6-2[.

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.

1. Dana Farber Cancer Institute. PREMM5. Lynch syndrome 
prediction model: MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, and 
EPCAM gene mutations [Website on the Internet]. 
Boston, MA: Dana Farber, 2016 [Accessed25  Dec, 
2017]. Available from: http://premm.dfci.harvard.edu/ 

2. American Gastroentrological Association. Lynch 
syndrome: AGA Patient Guideline Summary. 
Gastroenterology 2015 Sep; 149(3):814-15. Epub 
2015 Jul 26.

3. Provenzale D, Gupta S, Ahnen DJ, et al. Genetic/
Familial High-Risk Assessment: Colorectal Version 
1.2016 NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. 
J Natl Compr Canc Netw. 2016 Aug;14(8):1010-30.

4. Rubenstein JH, Enns R, Heidelbaugh J, et al. American 
Gastroenterological Association Institute Guideline on 
the Diagnosis and Management of Lynch Syndrome. 
Gastroenterology. 2015 Sep;149(3):777-82. Epub 
2015 Jul 27.

5. Syngal S, Brand RE, Church JM, et al. ACG clinical 
guideline: genetic testing and management of 
hereditary gastrointestinal cancer syndromes. Am J 
Gastroenter. 2015 Feb;110(2):223-62. Epub 2015 Feb 3.

6. Bonis PAL, Ahnen DJ, Axell L. Lynch syndrome 
(hereditary nonpolyposis colorectal cancer): screening 
and management.In: Lamont JT, Goff B (Eds). Up-
to-date [database on the Internet]. Waltham, MA: 
UpToDate Inc.; 2017. [Accessed 25 Dec, 2017 [. 
Available from: https://www.uptodate.com/contents/
lynch-syndrome-hereditary-nonpolyposis-colorectal-
cancer-screening-and-management. 

רשימת ספרות



43

התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

כרטיס מעקב 

  .)Lynch Syndrome( ‘נושא כרטיס זה הינו נשא של תסמונת לינץ

להלן סיכום ההמלצות למעקב 

קולונוסקופיה אחת לשנה-שנתיים, החל מגיל 20 עד 25, לפחות 5 שנים לפני הגיל הצעיר ביותר שבו התגלתה במשפחה ממאירות   ✓
המעי. החל מגיל 40, ההמלצה היא אחת לשנה, עם התאמה פרטנית למטופל. פעמים רבות, במידה ומדובר במוטציה חזקה, מומלץ 

לבצע אחת לשנה גם בגילאים צעירים יותר. 
בדיקה גינקולוגית קפדנית אחת לשנה, לרבות אולטרסאונד וגינלי ו/או דגימות רירית הרחם. משנות ה-20 המוקדמות, או לפחות 10  	✓

שנים לפני גיל גילוי הסרטן המוקדם ביותר במשפחה )המוקדם מהם(.
לשקול הסרת רחם ושחלות מניעתית בגילאי 45-40, לאחר סיום הולדת ילדים. מובן שיש לדון על כך עם רופא נשים אשר בקיא  	✓

בתסמונת לינץ‘. 
גסטרוסקופיה משנות ה-30 המוקדמות, או לפחות 10 שנים לפני גיל גילוי סרטן במשפחה )המוקדם מהם(, לרבות בדיקה של  	✓

הליקובקטר פילורי. במידה ותקין, לחזור אחת לכשלוש שנים. 
בדיקת שתן כללית ושתן לציטולוגיה אחת לשנה. 	✓

אולטרסאונד בטן וכליות אחת לשנה משנות ה-20 המוקדמות.  	✓

בדיקה שנתית על ידי רופא עור. 	✓

ספירת דם וכימיה אחת לשנה מגיל 20. 	✓

מטופלים עם סיפור משפחתי של ממאירות לבלב – אולטרסאונד או MRI לבלב אחת לשנה. 	✓

מטופלים עם אנמיה מחוסר ברזל, כאבי בטן או סיפור משפחתי של ממאירות מעי דק – ביצוע קפסולה של מעי דק אחת לשלוש שנים. 	✓
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מבוא
פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי

 )Familial adenomatous polyposis – FAP(
הינו תסמונת המאופיינת בריבוי פוליפים במעי 

הגס ובסיכון יתר לממאירות באיבר זה. קיים 
סיכון יתר לתסמינים נוספים, כפי שמפורט 
במאמריהם של ד"ר שלומי כהן וד"ר רויטל 

קריב בגיליון זה.

ההורשה של FAP הינה אוטוזומלית דומיננטית, 
כלומר אין מדובר במחלה הקשורה למין 

המטופל, ומוטציה בודדת על עותק אחד של 
הגן, האבהי או האימהי, מספיקה על מנת 

לגרום למחלה. האבחון הגנטי של FAP מתבסס 
על זיהוי שינוי גנטי גורם מחלה )=מוטציה( בגן 

Adenomatous polyposis coli( APC(. ב-75% 

מהמקרים מדובר במוטציה המורשת מאחד 
ההורים, וב-25% מדובר במוטציה חדשה 

]1[. לאבחון הגנטי של פוליפוזיס אדנומטוטי 
משפחתי יש חשיבות רבה, שכן אבחון כזה 

בחולה משמעותו בראש ובראשונה אפשרות 
להתאים פרוטוקול מעקב ומניעה לחולה עצמו, 

יחד עם אפשרות לזהות בני משפחה נוספים 
הנשאים לתסמונת, כולל ילדים, לפני הופעת 

תסמינים קליניים. אבחון מוקדם מאפשר, 
מחד, התאמת פרוטוקול מעקב מתאים לבני 

המשפחה שנמצאו נשאים, ומאידך, לפטור 
ממעקב, שכרוך בבדיקות חודרניות ויקרות, את 

אלו שלא ירשו את המוטציה המשפחתית. 

APC הגן
APC משתייך לקבוצת גנים הקרויים "גנים 

 ,)tumor suppressor genes( "מדכאי סרטן

והוא ממוקם על הזרוע הארוכה של כרומוזום 
5q21-q22( 5(. הגן מורכב מ-15 אקסונים, 

כאשר אקסון 15 מהווה כ-75% מהאזור 
המקודד לחלבון של הגן ובו מרוכזות רוב 

המוטציות הידועות, הן המורשות והן 
הנרכשות. הגן APC מקודד לחלבון שמורכב 

מ-2,843 חומצות אמינו, שקשור למסלול 
 .Wnt/β-catenin-העברת הסיגנל של ה

החלבון מתפקד כמדכא סרטן באמצעות 
 β-catenin היזון שלילי של פעילות האונקוגן

ושמירה על יציבות המיקרוטובולי, התורם 
ליציבות הכרומוזומלית ]2[.    

APC אפיון המוטציות בגן
מאז זיהוי הגן APC ב-1991 ועד היום זוהו יותר 
מ-1,100 מוטציות שונות בגן זה. רוב המוטציות 

הללו גורמות לקטיעת החלבון )מוטציות פסק,
חסרים/הכפלות קטנים(. במיעוט המקרים

,)missense( מדובר במוטציות תשנית )כ-3%(
שמחליפות חומצה אמינית אחת באחרת,

ובכ-13% מהמקרים מדובר על חסרים/הכפלות
גדולים שכוללים אקסון אחד או מספר אקסונים 

של הגן, ובמקרים נדירים יותר גם כל הגן. 

קיימות שתי מוטציות שמהוות "מוקדים חמים" 
)hotspots(. מוטציות אלה ממוקמות באקסון 15 

של הגן, בקודונים 1309 ו-1061, והן אחראיות 
ל-17% ול-11% מהמוטציות הגרמינליות - 

המורשות במשפחה בגן APC, בהתאמה ]2[. 

כאמור, כ-25% מהמקרים של FAP הם 
כתוצאה ממוטציה חדשה. אחוז נכבד מאותם 

מקרים חדשים נובעים ממוטציה שנמצאת 
במצב של פסיפס )מוזאיקה(, דהיינו המוטציה 

אינה נמצאת בכל התאים בגוף ואינה נובעת 
משינוי בתאי הנבט אלא ממוטציה סומאטית, 

שפוגעת רק בחלק מהתאים בגוף ]1[. לפי 
מחקרים עדכניים, מוטציות בגן APC זוהו 
בכ-80% מהמקרים בהם המופע הקליני 
היה מאופיין בקיום מעל 1,000 פוליפים 

אדנומטוטיים, בכ-56% מהחולים עם 999-100 
פוליפים אדנומטוטיים, בכ-10% מהחולים עם

99-20 פוליפים אדנומטוטיים ובכ-5% 
מהחולים עם 19-10 פוליפים אדנומטוטיים ]3[. 

קורלציית גנוטיפ-פנוטיפ
ישנו שוני בביטוי הקליני-הפנוטיפי בין חולי 

FAP, הן בהתייחס לכמות הפוליפים, גיל 

ההופעה ולביטויים מחוץ למעי הגס. הניסיון 
לבסס קורלציה של גנוטיפ-פנוטיפ הוא בעל 

חשיבות במתן המלצות מותאמות למעקב, 
מניעת סרטן והפחתת סיכונים המבוססים על 

סוג המוטציה שיש למטופל. 

ישנם שני היבטים מרכזיים בקורלציית 
גנוטיפ-פנוטיפ )תרשים מס' 1(:

מידת הפוליפוזיס וגיל הופעת התסמינים: . 1
מספר רב מאוד של פוליפים )אלפים( וגיל 

הופעה מוקדם יחסית )בתחילת העשור 
השני לחיים( קשורים במוטציות בקודונים 

1464-1250, ובעיקר ב-hotspot בקודון 
1309. הביטוי הקליני "המוחלש" יותר של 

FAP, המכונה attenuated FAP, אשר כולל 

מס' מצומצם יותר של פוליפים )עשרות( וגיל 
הופעה מאוחר יותר )סביב 40(, קשור בעיקר 

במוטציות המצויות בשתי קצוות הגן או 
באקסון 9 )בין הקודונים 412-213(. שאר אזורי 

אבחון גנטי של פוליפוזיס אדנומטוטי 
)FAP( משפחתי

ניצן שרון שוורצמן, אלינה קורולפ, פרופ‘ משנה קליני חגית בריס-פלדמן
מכון גנטי, הקריה הרפואית רמב“ם; הטכניון, מכון טכנולוגי לישראל, חיפה
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הגן קשורים במופע ביניים, שנע בין המופע 
החריף יותר למופע המתון יותר. 

ביטויים מחוץ למעי הגס:   .2
 CHRPE (congenital hypertrophy of the  •
retina pigment epithelium( נמצא קשור 

יותר למוטציות בין הקודונים 311 ל-1465. 

גידולים דסמואידיים - קשורים יותר  	•
למוטציות במורד הזרם לקודון 1400. 

הפטובלסטומה - כ-95% מהמקרים בהם   •
מופיע גידול זה בחולי FAP נמצאו קשורים 

למוטציות בקודונים 1751-141. 

גידולים בבלוטת המגן - נמצאו קשורים   •
למוטציות בקודונים 1309-140. 

 gastric( פוליפים מרובים בקיבה  •
 adenocarcinoma and proximal

 - )polyposis of the stomach - GAPPS

מצב כזה, שכולל פוליפים מרובים מסוג 
fundic glands polyps, ועלייה בסיכון 

לסרטן קיבה עם מעורבות מינימלית 
של המעי הגס, זוהה לאחרונה במספר 

משפחות כקשור במוטציות באזור המקדם 
 .]4,1,5[ APC 1 של הגןB פרומוטר( הקרוי=(

 I1307K המוטציה
 APC בגן I1307K המוטציה הידועה בשם
הינה בעלת שכיחות של 10-6% ביהודים 
ממוצא אשכנזי, ושכיחות נמוכה יותר של 

כ-3% ביהודים ממוצא ספרדי ובאוכלוסיות 
ממוצא אחר. מוטציה זו, הגורמת להחלפת 
החומצה האמינית איזולאוצין בליזין בקודון 

1307 של הגן, אינה קשורה במופע של 
פוליפוזיס. עם זאת, באוכלוסייה האשכנזית 

מוטציה זו נמצאה כמעלה פי 2 את הסיכון 
לפתח סרטן מעי גס לאורך החיים, בהשוואה 
לאוכלוסייה הכללית, דהיינו לנשאי המוטציה 

סיכון של 20-10% לפתח סרטן מעי גס 
במהלך החיים. בפרטים נשאי שינוי זה 
נהוג להתחיל מעקב מעי גס באמצעות 

קולונוסקופיה החל מגיל 40 בתדירות של 
כל 5-3 שנים, לעומת ההמלצות באוכלוסייה 
הכללית למעקב מעי גס באמצעות דם סמוי 

בצואה החל מגיל 50 ]6[.  

קריטריונים להפניה לייעוץ גנטי 
FAP ולבירור גנטי של

NCCN-לפי ההנחיות של ה
 ,(National Cancer Comprehensive Network(
איגוד אמריקני הכולל יותר מ-1,000 קלינאים 

וחוקרים מ-27 מרכזים רפואיים מובילים 
בארצות הברית, יש להפנות לייעוץ גנטי, 

ובהתאם לאנמנזה מקיפה אישית ומשפחתית, 
שתילקח במהלך הייעוץ, ולרצון המטופל 

גם לשקול בירור גנטי בעזרת בדיקות דנ"א 
מולקולריות, בשאלה של FAP את כל מי 
שעונה על אחד מהקריטריונים הבאים: 

לפחות 20-10 פוליפים אדנומטוטיים . 1
)במצטבר( במעי הגס. 

סיפור משפחתי של ריבוי פוליפים . 2
אדנומטוטיים )יותר מ-10 אם מדובר בפרט 

יחיד, או מספר נמוך יותר אם מדובר במספר 
בני משפחה, בייחוד אם אחד מהם אובחן 

בגיל צעיר( ו/או סיפור משפחתי של ביטויים 
מחוץ למעי הגס כמפורט להלן. מידת 

התורשתיות במקרים אלו תיבחן בייעוץ גנטי 
שיקבע את נחיצות הבירור הגנטי. 

גידול מסוג הפטובלסטומה. . 3
מוקדים של יתר צבענות מלידה, דו-צדדי, . 4

 .)CHRPE( באפיתל של רשתית העין
גידול מסוג דסמואיד )desmoid( - ריבוי . 5

פעיל של פיברובלסטים ברקמת החיבור של 
המזנטריום. 

וריאנט נדיר של גידול פפילארי של בלוטת . 6
 .cribriform-morular המגן, הקרוי

תרשים מס‘ 1: קורלציית גנוטיפ-פנוטיפ
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קיימים מצבים נוספים בהם יש לשקול . 7
הפניה לייעוץ גנטי, בהם: סרטן מעי גס בגיל 

צעיר גם בהיעדר פוליפים אדנומטוטיים 
מרובים, אבנורמליות דנטלית )בעיקר 

אודונטומה odontoma ו/או שיניים עודפות 
supernumerary teeth(, פוליפוזיס של 

הקיבה )fundic glands polyps( וגידולים 
כגון מדולובלסטומה ]7[. 

אופן הבירור הגנטי המולקולרי 
כאמור, יש להפנות לייעוץ גנטי מסודר כל 

אדם שעונה על הקריטריונים המפורטים 
לעיל. בייעוץ הגנטי ייאסף מידע רפואי 

רלוונטי מקיף על אודות המטופל ומשפחתו, 

יינתן הסבר מפורט על הבעיה ומשמעותה, 
ויוסברו כל דרכי הבירור הגנטי האפשריות 

תוך ציון היתרונות, המגבלות וההשלכות של 
הבירור הגנטי על המטופל וקרובי משפחתו 

שבסיכון. בהתאם לזאת, יוכל המטופל )או 
האפוטרופוס אם מדובר בקטין או חוסה( 
לקבל החלטה מושכלת אם הוא מעוניין 

בבירור גנטי שמטרתו לאתר את המוטציה 
בגן האחראית לבעיה. כשמזוהה מוטציה בבן 
משפחה, לכל אחד מילדיו של אותו פרט יש 
50% סיכון להיות נשאים של המוטציה. היות 

וסריקת המעי הגס בבדיקת קולונוסקופיה 
בפרטים בסיכון ל-FAP מומלצת כבר מגיל 

10 שנים, מומלץ להפנותם לייעוץ ובהמשך 
לבירור גנטי בעזרת בדיקות דנ"א מולקולריות 

כבר בגיל 8. תרשים מס' 2 מדגים את 
.FAP האלגוריתם לאבחון הגנטי של

השלב הראשון המומלץ באבחון הגנטי הוא 
ריצוף מלא של האזור המקודד של הגן, דהיינו 
 splice( כל 15 האקסונים, כולל אזורי השחבור

sites(. הבירור מתבצע על דנ"א שמופק 

מלימפוציטים בדם פריפרי או מרוק. ישנן 
מעבדות שמבצעות בירור זה באמצעות ריצוף 

המבוסס על שיטת סנגר )Sanger( ואחרות 
המשתמשות בשיטות ריצוף מהדור החדש 

)next generation sequencing(. במידה 
וריצוף הגן APC נמצא תקין, מומלץ להתקדם 

לבירור שכולל בדיקת חסרים והכפלות בגן 
MLPA בטכנולוגיות אחרות, כגון

 multiplex ligation-dependent probe(
amplification(. שינויים מסוג זה מהווים 

 APC כ-12-8% מהשינויים הפתוגניים בגן
]1[. יש לציין, כי בחלק מהחולים התמונה 

הקלינית אינה מובהקת, והמחלה יכולה 
להיגרם ממוטציה בגן אחר. במקרים אלה 

יש לשקול בירור בעזרת ריצוף המתבסס על 
טכנולוגיות מהדור החדש, שכולל את ריצוף 

הגן APC במקביל לריצוף הגן MUTYH, או 
כחלק מפנלים רחבים, שכוללים סריקת גנים 

רבים הקשורים בתחלואה בסרטן )כמפורט 
במאמרים של ד"ר גיא רוזנר וענבל קידר, 
בהתאמה(. כך גם במקרים בהם הבירור 

ל-APC נמצא תקין יש לשקול המשך בירור 
בעזרת פנל גנים רחב לאיתור גן המדמה את 

.FAP תסמונת

לנבדקים עם מופע קליני של ריבוי פוליפים 
בקיבה )GAPPS( ישנה חשיבות לכלול בבירור 
גם בדיקת ריצוף ואיתור של חסרים/הכפלות 

  .]1[ )1B( באזור הפרומוטר של הגן

במקרי FAP שאינם משפחתיים, דהיינו בהם 
 ,)de novo( נראה כי מדובר במוטציה חדשה

ובמידה שריצוף ובדיקת חסרים/הכפלות 
נמצאו תקינים, יש לשקול לחזור על הבירור 
בדגימת דנ"א ממקור אחר )לדוגמה, משטח 

מתאי רירית הלחי – )buccal swab( או אף 
בדנ"א שיופק מפוליפ שנדגם במעי(. זאת בשל 

העובדה, שכאמור, בכחמישית מהמקרים של 

FAP תרשים מס‘ 2: אבחון גנטי של
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מוטציה חדשה בגן APC מדובר במצב של 
מוזאיקה. עם זאת, יש לזכור כי איכות וכמות 
הדנ"א שניתן להפיק מרקמות אלה לעיתים 
אינה מספקת לצורך ריצוף ובדיקת חסרים/

הכפלות בגן ואינה מהווה חלק מהליך האבחון 
השגרתי של המחלה ]1[. 

אבחון טרום לידתי וטרום 
השרשתי 

 APC כאשר ידוע על נשאות למוטציה בגן
אצל אחד ההורים, ישנו סיכון של 50% 

להעברת המחלה לילדים. היות ומדובר 
במחלה אשר עלולה להתבטא כבר בילדות, 

וההמלצות למעקב הן מסוף העשור הראשון-
תחילת העשור השני לחיים, קיימת אפשרות 

לבצע אבחון טרום לידתי בעובר במהלך 
ההיריון, בבדיקת סיסי שליה או מי שפיר. 

כיום ישנה אפשרות נוספת, והיא ביצוע 
אבחון טרום השרשתי, שדורש היריון שיושג 

באמצעות הפריית מבחנה. אבחונים מסוג 
זה מעלים שאלות אתיות ומעוררים מחלוקת 

בקרב הקהילה הרפואית, כיוון שמדובר 
במחלה שברוב המקרים מתבטאת בבגרות 

ושמופעה וריאבילי. יש המטילים ספק אם 
נשאות למוטציה בגן APC ממלאת אחר 

כל הקריטריונים הנדרשים לאבחון טרום 
השרשתי ו/או טרום לידתי ]8, 9[. 

סיכום 
האבחון הגנטי של פוליפוזיס אדנומטוטי 

משפחתי הינו תהליך מורכב, בייחוד לאור 
העובדה שגיל ההסתמנות הקלינית במקרים 

הקלאסיים הינו תחילת גיל ההתבגרות. האבחון 
הגנטי במצבים אלו משתלב בתוך התהליך 

הקשה של התמודדות המשפחה עם האבחנה, 
והחשש לבני משפחה נוספים בסיכון, שמתעצם 

כאשר מתקבלת "חותמת" של אבחנה גנטית. 
תהליך כזה דורש שיתוף פעולה מרבי בין 
כל הגורמים המטפלים במשפחה, מרופא 
הילדים/המשפחה, ועד הגסטרואנטרולוג, 

הכירורג, היועץ הגנטי וכמובן תוך עירוב גורמים 
פסיכו-סוציאליים שיסייעו למטופל ולמשפחה 

בהתמודדות עם האבחנה הלא פשוטה של 
תסמונת זו. אבחון מוקדם יאפשר מניעה של 

סרטן, ובהתאם לרצון המשפחה יכול גם למנוע 
הישנות התחלואה בהמשך הילודה.
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תסמונת פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי 
 ,)Familial adenomatous polyposis – FAP(

הינה התסמונת השכיחה ביותר בילדים 
עם פוליפוזיס במערכת העיכול. שכיחותה 

כ-1:10,000 לידות, והיא מתאפיינת בהימצאות 
של מעל 100 פוליפים מסוג אדנומה בו זמנית 

במעי הגס של המטופל. שכיחותה זהה בין 
בנים לבנות.

הפגם הגנטי בתסמונת נובע ממוטציה 
 APC 5 בגן הנקראq21 בכרומוזום

)Adenomatous polyposis coli(, והתורשה 
הינה אוטוזומלית דומיננטית, אך ב-20% 
מהמקרים ייתכנו מוטציות חדשות ללא 

.]1[ )De Novo( היסטוריה משפחתית
 tumor suppressor הינו גן ממשפחת APC-גן ה

genes האחראי על התמיינות, התרבות 

ותמותה של תאים. עד כה זוהו יותר מ-400 
 , FAP-מוטציות בגן זה, הגורמות למחלת ה

ונצפה קשר ישיר בין מיקום המוטציה לאורך 
הגן ובין הסתמנות המחלה וחומרתה ]2[. 

מכיוון שלתסמונת זו ייתכנו סיבוכים מסכני 
חיים, כגון התמרה סרטנית במערכת העיכול 

ומחוצה לה, אבחון בגיל צעיר מאפשר 
מעקב צמוד יותר, גילוי מוקדם של סיבוכים, 
ובכך מגדיל את שיעורי ההישרדות. בילדים 

למשפחות הסובלות מהתסמונת, גיל האבחון 
של הילדים צעיר יותר בהשוואה לאלו 

ללא היסטוריה משפחתית, ולכן המעקב 
וההישרדות טובים יותר ]2[.

תסמינים ואבחון
קיימים מספר וריאנטים לתסמונת, אשר לכל 

אחד מהם התייצגות שונה בגיל הופעת המחלה 
וביטויה, כולל הסיכון לממאירות במעי הגס. 

FAP קלאסי – גיל הופעה בעשור השני 	 

לחיים, הופעת למעלה מ-100 פוליפים 
במעי הגס לאורך החיים, וסיכון של כ-100% 

לסרטן המעי הגס.

Attenuated FAP – תסמונת מוחלשת, 	 

מספר פוליפים קטן מ-100 במעי הגס לאורך 
החיים, וגיל הופעה מאוחר. הסיכון לסרטן 

המעי הגס גבוה אך אינו מגיע ל-100% כפי 
שרואים בצורה הקלאסית של המחלה.

FAP – Turcot syndrome עם הופעת גידולי 	 

מוח כגון מדולובלסטומה.

FAP – Gardner‘s syndrome עם הופעת 	 

גידולי עצמות )אוסטאומות(.  

ילדים ובני נוער עם FAP לרוב יהיו א-תסמיניים 
למרות הימצאות של פוליפים רבים במעי 

הגס. התסמינים האפשריים הם דימום רקטלי, 
שלשול ולעיתים אף כאבי בטן. בדיקה גופנית 

לרוב תהיה תקינה, אך מומלץ לחפש סימני 
דמם בבדיקה רקטלית, ועדויות לביטוים מחוץ 

למערכת העיכול, על פני העור והשלד, כגון 
ציסטות אפידרמואידיות, גידולי דסמואיד, 

פיברומות, ליפומות או אוסטאומות היכולים 
 .Gardner's להעיד על תסמונת

בשלב הבא נתקדם בביצוע בדיקת 
קולונוסקופיה, אשר בעזרתה ניתן לזהות 

פוליפים - מבודדים ועד מאות ואלפים 
לאורך המעי הגס. בדיקה היסטולוגית של 

הפוליפ תדגים אדנומה עם מרכיב טובולרי/ 
טובולו וילוס/וילוס בנוסף לדיספלזיה בדרגה 
 low/high grade( משתנה בין נמוכה לגבוהה

dysplasia(, אך בשלבים מאוחרים ייתכנו 

אף שינויים ממאירים מתקדמים, הכוללים 
Carcinoma in situ ועד הופעת אדנוקרצינומה.

הגיל הממוצע להופעת הפוליפים הראשונים 
הוא 15 שנה בקירוב, כאשר הטווח נע 

בין הגילים 34-8, לכן את הקולונוסקופיה 
הראשונה יש לבצע בגיל 12-10 על מנת לא 

להחמיץ מקרה של פנוטיפ אגרסיבי עם ריבוי 
של פוליפים גדולים העלולים להיות בעלי 

דיספלזיה ממאירה בגיל צעיר ]3[. 

טיפול ומעקב
 FAP הטיפול בילדים הסובלים מתסמונת

והמעקב אחריהם, תלויים בעיקר בגיל 
ובהסתמנות הקלינית והאנדוסקופית, אך 
מוסכם כי הטיפול בכללותו יעשה בעזרת 

צוות רב מקצועי, הכולל רופא גסטרו ילדים, 
גנטיקאי ופסיכולוג ילדים/עובד סוציאלי, אשר 

יכולים לתת מענה לכל בעיה ובכל היבט.

המטרה העיקרית בטיפול היא מניעת הופעת 
סיבוכים, ובעיקרם סרטן. מטרה זו מושגת על 

ידי מעקב צמוד אחר התפתחות הפוליפים 
במעי הגס )בדגש על קצב, גודל ומספר 

הפוליפים( ובהתאם לכך יוחלט על המשך 
מעקב אנדוסקופי או מעבר לפתרון הכירורגי – 

ניתוח כריתת מעי גס.

המלצות לילדים מגיל 10 ומעלה
במשפחה עם FAP ומוטציה ידועה, קיימת 
המלצה לבצע בדיקה גנטית בילדים מגיל 

12-10. בילדים בהם המוטציה חיובית נבצע 
בדיקת קולונוסקופיה ראשונה מגיל זה, 

ונמשיך במעקב אחת לשנה/שנתיים על פי 
הקווים המנחים. ילדים במשפחה עם מוטציה 

ידועה, אשר נבדקו גנטית ונמצאו כי אינם 
נשאים של המוטציה, אינם צריכים לעבור 
קולונוסקופיה בגיל הילדות, היות והסיכון 

פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי בילדים
ד“ר שלומי כהן

מנהל היחידה למחלות דרכי עיכול בילדים, ביה“ח דנה-דואק לילדים, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

לממאירות אצלם דומה לשאר האוכלוסייה. 
במשפחות אשר המוטציה אינה ידועה, 

הילדים אינם יכולים להסתמך על בדיקה 
גנטית שלילית, ולכן עליהם לעבור בכל 

מקרה בדיקת קולונוסקופיה מגיל 12-10 
שנים, כל שנה-שנתיים, בהתאם להנחיות 

של משפחות עם מוטציה ידועה. 

המלצות לילדים צעירים מגיל 10 שנים 
בילדים אלו החלטה על ביצוע הבדיקה הגנטית 
ו/או האנדוסקופית תתבסס על סמך הקליניקה 

של הילד, סוג המוטציה וביטויה הכללי 
במשפחה. לדוגמה, במשפחה בעלת מוטציה 
אגרסיבית נשקול להקדים את ביצוע הבדיקה 

הגנטית ואת הקולונוסקופיה הראשונה.   

6-0 שנים, ואשר יכול להופיע בשכיחות של 
1.6% מחולי FAP; גידולי בלוטת התריס, אשר 

עלולים להופיע לאחר גיל ההתבגרות, וכן 
גידולי מערכת העצבים המרכזית. 

טיפול מונע תרופתי 
היות והסיכון לממאירות במעי גס הוא 

כ-100%, הטיפול היחידי המונע הוא 
כריתת המעי הגס. במבוגרים נבדקו מספר 
תרופות, כגון אספירין – Aspirin, סולינדק – 

Sulindac, סלקוקסיב – Celecoxib )סלברה® 

- ®Celebra(* ואף חומרים טבעיים כגון 
 ,Omega 3 – 3 אומגה ,Curcumin – כורכומין
אשר הוכיחו יעילות מסוימת בעיכוב צמיחת 

פוליפים, אך אינם יעילים כמניעת התפתחות 
ממאירות לאורך המעי הגס, ולכן אינם מהווים 
תחליף או עיכוב בביצוע ניתוח כריתת מעי גס 

]5[. בעבר התקיים מחקר אשר ניסה לבדוק 
 ,FAP את יעילות מתן סלקוקסיב בילדים עם
אך הוא הסתיים מוקדם מהצפוי עקב קצב 

גיוס נמוך. למרות תוצאות מעודדות בהקטנת 
קצב הצמיחה של הפוליפים, לא התקבלה 
מסקנה חד-משמעית לגבי יעילות הטיפול 

בילדים. לסיכום, אף אחד מטיפולים אלו אינו 
מאושר לשימוש בילדים. 

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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]4[ FAP טבלה מס' 1: מעקב קולונוסקופיה בילדים עם

IntervalLower age limitInvestigation

*years 2years 10-12Sigmoidoscopy / colonoscopyClassical FAP

*years 2years 18-20colonoscopyAFAP

* ברגע שמתגלה אדנומה בבדיקת הקולונוסקופיה, יש לעבור למעקב קולונוסקופיה אחת לשנה עד לביצוע ניתוח קולקטומיה.

ניתוח לכריתת המעי הגס
היות והסיכון לממאירות במעי הגס בקרב חולי 

FAP הינו 100% לאורך החיים, הטיפול היעיל 

היחידי המונע את הופעת הגידול הוא ניתוח 
לכריתת המעי הגס. האינדיקציות המוחלטות 

לביצוע הניתוח הן הימצאות ממאירות בפוליפ 
בזמן קולונוסקופיה, תסמינים בולטים, כגון 
דימום רקטלי משמעותי ועוד. האינדיקציות 

היחסיות הינן ריבוי פוליפים )מרבד( במעי 
הגס אשר אינו מאפשר מעקב טוב, גודל 

פוליפ מעל 1 ס"מ, עלייה משמעותית במספר 
הפוליפים במעקב בין שתי בדיקות עוקבות, 

הימצאות אדנומה עם מרכיב דיספלזיה גבוה 
 .)high grade dysplasia(

קיימים שני סוגי ניתוחים לכריתת המעי הגס 
המבוצעים בילדים ובמבוגרים: 

כריתת המעי הגס וחיבור ישירות לרקטום.	 
כריתת מעי גס ויצירת פאוץ' ממעי דק 	 

וחיבור לאנוס. 

לכל ניתוח יתרונות וחסרונות, וההחלטה על 
סוג הניתוח והזמן בו יבוצע תתקבל בהתאם 
לגיל המטופל, מין המטופל )נשים – לפני או 

אחרי גיל הפריון(, חומרת הפוליפים ברקטום, 
סוג המוטציה )אגרסיבית/קלה( וכן הסיכון 

לפתח דסמואיד. 

המלצות כלליות לניתוחים בילדים 
בילדים קיימת דילמה: מצד אחד, אם 

הניתוח ייעשה מוקדם, בגיל העשרה, נמנע 
בוודאות את הופעת מחלת הסרטן. מצד שני, 

שכיחות הגידול בעשור הראשון/שני לחיים 
הינה נמוכה מאוד ושואפת לאפס, לעומת 
ההשפעה הקלינית, החברתית והנפשית 

הרבה של ניתוח גדול )שייתכן שיהיה מלווה 
בצורך של הוצאת סטומה( בבני נוער. לאור 

שיקולים אלו, נמליץ על דחיית הניתוח לסיום 
גיל ההתבגרות הנפשית והגופנית )גיל -20

18(, בתנאי שהמטופל נמצא במעקב שנתי 
של קולונוסקופיה ואין סימנים המחשידים 

לדיספלזיה ממאירה במעי. בכל מקרה, 
החלטה סופית תתקבל לאחר דיון עם 

המטופל ומשפחתו, המציגה את היתרונות 
והחסרונות של כל שיטה.

מעקבים נוספים בילדים ובני נוער 
בנוסף לביצוע קולונוסקופיה, קיים מעקב 

אחר מערכת העיכול העליונה, המתחיל 
לרוב בגיל העשרה המאוחר או בתחילת 

שנות העשרים, היות ורוב מקרי הממאירות 
בתריסריון מופיעים בעשור השלישי לחיים. 
בנוסף, קיימים מעקבים אחר גידולים מחוץ 

לדרכי העיכול )GI tract(, כגון גידולי כבד 
ובהם הפטובלסטומה, האופיינית בגיל הילדות, 
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מבוא
תהליכים סרטניים וטרום סרטניים במעי הגס 

בעלי רקע גנטי מהווים כ-20% מכלל המקרים. 
התסמונות התורשתיות נחלקות לאלו ללא 
 Hereditary non-polyposis( ריבוי פוליפים

colorectal cancer  - HNPCC - תסמונת סרטן 

מעי גס שאינה על רקע פוליפוזיס( ולאלו עם 
ריבוי פוליפים. מבין תסמונות הפוליפוזיס, 

הראשונה שתוארה כללה ריבוי פוליפים 
 APC מסוג אדנומה על רקע מוטציות בגן

)adenomatous polyposis coli(. גן זה משתייך 
 tumor suppressor( לגנים מסוג מעכבי גידול

genes(, ויש לו תפקיד חשוב בשלבים 

הראשונים של התפתחות סרטן המעי הגס: 
ב-90% מהפוליפים השפירים מסוג אדנומה 
נמצאים שינויים גנטיים בגן זה ]1,2[ בניגוד 
לשינויים ומוטציות בגנים הנמצאים ברמת 

הפוליפ או הגידול )סומטיים( ואינם בהכרח 
מורשים, שינויים גנטיים של תאי הגוף, כולל 

תאי המין )germline(, עשויים לעבור בתורשה 
– באופן רצסיבי )נסגני( או דומיננטי )שלטני(. 
שינויים גנטיים משמעותיים בגן APC גורמים 

לתסמונת פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי 
 ,)Familial adenomatous polyposis - FAP(

שביטויה העיקרי הינו ריבוי פוליפים מסוג 
אדנומה לאורך צינור העיכול - בעיקר במעי 
הגס, אולם גם בתריסריון, ובשכיחות קטנה 

יותר גם בקיבה והמעי הדק.   

מאחר והיבטים שונים של התסמונת, בעיקר אלו 
הקשורים ִלשנות הילדות והבגרות, מתוארים 

במאמר הסוקר את התסמונת בילדים, נתייחס 
כאן למידע הרלבנטי יותר לגיל הבוגר. 

אבחנה קלינית 
מרכיבי תסמונת FAP וביטוים

1. פוליפים מסוג אדנומה וגידולי המעי הגס 
מהווים את עיקר התבטאות התסמונת. 

אלו הסבירו את רוב התחלואה בסרטן עד 
עידן הניתוחים )שיפורטו להלן(. הפוליפים 

מופיעים בדרך כלל בעשור השני לחיים, 
ומספרם יכול לנוע בין מאות בווריאנט 
הקלאסי עד עשרות בווריאנט המתון, 

שביטויו עשוי להתחיל בעשור השלישי או 
הרביעי לחיים )תמונה מס' 1(. 

2. פוליפים מסוג אדנומה וגידולי התריסריון 
בעיקר באזור הפפילה, מתחילים לרוב 

בשלב מאוחר מאלו שבמעי הגס. 

3. גידולי דסמואיד - גידולים של תאי רקמת 
החיבור, הקרויים פיברובלסטים. גידולים 
אלו מוגדרים כשפירים מאחר והם אינם 
שולחים גרורות, אולם הם יכולים לגדול 

מקומית בצורה אגרסיבית ולגרום לסיבוכים 
בחלל הבטן. מקום התפתחותם האופייני 
בתסמונת הינו שורש המזנטריום )בשונה 

מגידולי דסמואיד ספורדיים( - רקמת 
החיבור העוטפת את המעי בה עוברים 

כלי הדם המזינים אותו. סיבוכים אופייניים 
כוללים חסימת מעי או התנקבותו וחסימה 

של דרכי השתן. דסמואיד שכיח יותר בבנות 
ובנשים ובווריאנט של התסמונת הקרוי 

גרדנר )Gardner syndrome( )להלן(. גדילת 
דסמואיד מואצת בעיקר בגיל ההתבגרות, 

לאחר הריונות )מאחר והגידולים מושפעים 
מאסטרוגן(, וכן לאחר ניתוחים לאור 

הדיסקציה המסיבית.     

4. גידולי בלוטת המגן - גידולים מסוג 
פפילרי יכולים להופיע בנשאי התסמונת, 

ומכך נגזרת המלצה להמשך מעקב 
באולטרסאונד של בלוטת המגן. 

5. אוסטיאומות וגידולי רקמה רכה )כגון 
פיברומות( - מופיעים בעיקר בווריאנט 
הנקרא גרדנר וקשורים בעלייה בסיכון 

לגידולי דסמואיד לאחר ניתוח. גידולי 
האוסטיאומה יכולים להופיע בכל מקום, 

אולם הם מופיעים בעיקר בגולגולת ובלסת.

6. גידולים אחרים - בתסמונת ייתכנו באופן 
נדיר ביותר גם גידולי מוח, בווריאנט קליני 

.)Turcot( הקרוי טורקוט

7. תסמינים נוספים - שינויים פיגמנטריים 
 CHRPE מולדים ברשתית הקרויים

 )Congenital Hypertrophy of the Retinal

Pigment Epithelium( שאינם בעלי 

פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי -
רפואת בוגרים 

ד“ר רויטל קריב
מנהלת השירות לגידולי מערכת העיכול, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי

תמונה מס‘ 1: מראה אנדוסקופי של המעי 
הגס עם פוליפוזיס אדנומטוטי תורשתי ]11[
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

משמעות קלינית. הם שימשו טרם עידן 
האבחנה הגנטית לצורך אבחנתי בעיקר. 

תסמינים
אם לא ידועה תסמונת במשפחה, הנשאים 

בה עשויים להתגלות באופן מקרי. התסמינים 
העיקריים הם אנמיה, דמם רקטלי, כאבי בטן 

ועוד, אלא שלעיתים אין כל תסמינים לתסמונת. 
במשפחות בהן ידועה התסמונת, מבוצעות 

בדיקות גנטיות יזומות לאיתור נשאות ובדיקות 
אנדוסקופיות לגילוי מוקדם של המאפיינים. 

סיכונים
הסיכון העיקרי בתסמונת הפוליפוזיס 

התורשתית הינו סרטן המעי הגס, אולם כיום, 
לאור המעקב המובנה והניתוחים היעילים, 

חלה ירידה משמעותית בסיכון זה, והוא אינו 
מהווה גורם מוביל לתמותה באוכלוסייה 

זו. במקומו עלו מרכיבים אחרים בתסמונת 
כגורמי סיכון לתחלואה ולעיתים לתמותה, 

והם גידולי דסמואיד ופוליפים וכן גידולים של 
הפפילה ורירית התריסריון.

אבחנה גנטית
בקצרה )פירוט במאמר בנושא(, במשך 

שנים היה נהוג להתחיל את הבירור הגנטי 
של מטופלים עם ריבוי אדנומות במעי הגס 

 APC באמצעות בדיקת ריצוף של הגן הבודד
בשיטת סאנגר )Sanger sequencing(, ואם היא 
שלילית, להמשיך ולבדוק מוטציות שכיחות בגן 
MUTYH. העידן של שיטת ריצוף הדור הבא - 

 )next generation sequencing – NGS(
טרף את הקלפים, בכך שבאותה עלות 

של ריצוף גן בודד ניתן להשיג ריצוף בפנל 
של עשרות גנים הקשורים לסרטן מערכת 

 MUTYH-ו APC, GREM1 העיכול, בהם הגנים
וכן גנים חדשים, שתוארו לאחרונה כקשורים 

לריבוי אדנומות. 

מציאת מוטציה בגן APC מספקת מספר 
נדבכים לטיפול בתסמונת ולהמשך ניהול 

מעקב רפואי של המטופל ומשפחתו: 

מאפיינים שונים של המוטציה עוזרים להעריך    .1
את חומרתה של התסמונת ומאפשרים 

התאמת טיפול מונע וטיפול ניתוחי.

ניתן לבדוק את בני המשפחה ולהחליט מי    .2
זקוק למעקב מונע סרטן.

אפשרות להציע אבחנה טרום השרשתית    .3
לצורך מניעת ההורשה של המוטציה 

)פירוט להלן(. 

מוטציה ידועה מאפשרת הכללה    .4
במחקרים , שחלקם בודקים כיום מוטציות 

מסוג ספציפי )פירוט להלן, בסיכום(. 

מעקב לנשאי התסמונת
אחד הנושאים החשובים ביותר לנשאים 

עם תסמונות פוליפוזיס הוא ניהול מעקב 
רפואי מסודר. הוכח מחקרית כי מעקב 

מסודר בהתאם להנחיות מונע תחלואה 
וסרטן. מומלץ לבצע מעקב שכזה במרכז 

המתמחה בסרטן מעי גס תורשתי, לאור 
נדירות התסמונת והצורך במיומנות קלינית 

ואנדוסקופית. המעקב מתבצע בדרך כלל 
על ידי צוות רב-תחומי, המתמחה בנושא 
וכולל גסטרואנטרולוג, רופא ילדים )לפי 

הצורך(, כירורג קולורקטלי ואונקולוג )לפי 
הצורך, בגידולי דסמואיד(, ומעטפת תומכת 

הכוללת אחות, עובד/ת סוציאלי/ת ותזונאים, 
המלווים את המטופלים לאורך השנים, כולל 

באירועים משמעותיים כמו ניתוח, הריונות 
ועוד. הקביעות, הזמינות והאמון במטפלים 

ובמסגרת מהווים גורמים חשובים התורמים 
להיענות ולהתמדה במעקב ארוך השנים 

הצפוי לנשאים ]2[.  

המעקב למניעת סרטן כולל:

מעקב באמצעות קולונוסקופיה מדי שנה    .1
או פחות, אם טרם בוצע ניתוח. לאחר 

ניתוח יתבצעו המעקבים בדרך כלל אחת 
לשנה עד שנתיים או בהתאם למצב 

הפוליפים והרקע האישי. 

גסטרוסקופיה מומלצת אחת לשנה עד    .2
שנתיים כולל הסתכלות על הפפילה כדי 

לשלול התפתחות פוליפ, ומטרתה לעקוב 
אחר הופעת אדנומות בתריסריון ואחר 

פוליפים שפירים בכיפת הקיבה, שהם חלק 
מהתסמונת ולעיתים יכולים להכיל גם 

אדנומות. 

מעקב בלוטת התריס באולטרסאונד    .3
מבוצע לאור הסיכון לפתח גידול פפילרי 

של בלוטת התריס ומומלץ אחת לשנה עד 
שנתיים.

מעקב תקופתי לגידולי דסמואיד בנשאים    .4
עם סיכון גבוה )וריאנט גרדנר או סיפור 

משפחתי של דסמואיד( מתבצע באמצעות 
הדמיה ב-CT או MRI. בכל מקרה, לפני 

ולאחר ניתוח כדאי לבצע, בהתאמה, 
הדמיית בסיס והדמיה חוזרת, כדי לראות 

אם לא התפתח גידול מסוג דסמואיד 
משני לניתוח, וכן לאחר היריון. אם התגלה 

גידול במראה הדמייתי מתאים, לא תמיד 
מבוצעת ביופסיה מאחר וזו יכולה להאיץ 
את הגידול. שכיח לראות מספר גידולים 

בתסמונת בניגוד למקרים אקראיים.

טיפול מונע וטיפול 
טיפול מונע - כיום לרוב לא ניתן טיפול  א.  

תרופתי לנשאים אצלם עדיין אין ביטוי קליני 
משמעותי של התסמונת, כגון פוליפים או 
גידולי דסמואיד. כמפורט להלן, במקרים 
נבחרים יינתן לנשאים בסיכון משמעותי 

טיפול מונע לגידולי דסמואיד טרם ניתוח.  

טיפול בפוליפים וניתוחים - בעבר היה  ב.  
מקובל לחשוב כי כל מקרי FAP יטופלו 

בניתוח לכריתת המעי הגס. כיום קיימת 
התייחסות אישית לכל מקרה, והקווים 

המנחים הם עומס הפוליפים, דרגת 
חומרתם, הפוטנציאל הסרטני שלהם 

והיכולת להסירם אנדוסקופית. כאשר קיים 
עומס פוליפים משמעותי או מרבד פוליפים, 

המקשים על המעקב ואינם מאפשרים 
הסרה באנדוסקופיה, בדרך כלל יש 

להמליץ על ניתוח. גדילה מואצת עד כדי 
ריבוי פוליפים גדולים או מתקדמים, היא 
סוג של סימן אזהרה להתפתחות סרטן, 

המגדיל את הטיעונים בעד ניתוח.

כשמספר הפוליפים אינו כה גדול )עשרות 
בודדות(, ולאור ההתקדמות הטכנולוגית 

באנדוסקופיה, ניתן כיום להסירם בפעולה אחת 
או בכמה פעולות, ולא תמיד יש גדילה מסיבית 

חוזרת. במקרים מתונים אלה ניתן לבצע מעקב 
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וניהול באמצעות מעקב אנדוסקופי צמוד. לרוב, 
ההחלטה על ניתוח מתבצעת בדיון של צוות 

רב-תחומי. הממצאים הקליניים והאנדוסקופיים 
ממלאים תפקיד חשוב יותר בשיקול אם לבצע 

ניתוח מאשר האבחנה הגנטית.

סוגי הניתוחים לפוליפוזיס משפחתי כוללים: 

כריתה תת-שלמה של המעי הגס עם   .1
השארת רקטום והשקה )חיבור( בין 

 subtotal colectomy( הרקטום למעי הדק
 .)with ileorectal anastomosis - IRA

 total( כריתת כל המעי הגס והרקטום  .2
proctocolectomy( עם חיבור בין המעי הדק 

לפי הטבעת ויצירת מאגר )פאוץ'( מלולאת 
מעי דק לשם יצירת "ְמָכל " דמוי רקטום 

-ileo-anal pouch )תמונה מס' 2( ]3[.

היום כבר קיים ניסיון רב שנים בניתוחים אלה, 
והם מבוצעים גם בגישה פתוחה וגם בגישה 
לפרוסקופית. הבחירה בין הניתוחים תלויה 
במגוון שיקולים, ובעיקר בעומס הפוליפים 

ברקטום, ברקע הרפואי, בהעדפת המטופל, 
בניסיון המנתח ועוד. כריתה תת-שלמה 
של הרקטום מאפשרת צמיחה עתידית 

של פוליפים בגדם הרקטום, שניתנים לרוב 
להסרה אנדוסוקפית. עם זאת, ניתוח פאוץ' 
הינו נרחב יותר, ולעיתים מעלה את הסיכון 

לגידולי דסמואיד שעשויים לסכן את הפאוץ'.  

כאשר קיימת אבחנה של סרטן המעי הגס 
בנוסף לפוליפים, ייכנסו שיקולים אונקולוגיים 

כאלו ואחרים להחלטה לגבי סוג הניתוח 
וטיפולים נוספים, כגון כימותרפיה והקרנות. 

מעקב לאחר הניתוח
חשוב מאוד שגם המעקב אחרי הניתוח יתבצע 
בידי צוות מנוסה ומיומן בתסמונת, המנהל דיון 

משותף לצורך קבלת החלטות. חלק חשוב של 
המעקב הינו איתור גידולי דסמואיד, המואצים 

על ידי התהליך הניתוחי. יש להדגיש כי גם 
לאחר הניתוח דרוש מעקב המשכי והדוק, 

ושהסיכון להתפתחות סרטן לא נעלם.

טיפול תרופתי
כאשר יש גדילה בעומס הפוליפים, לפני 

או לאחר ניתוח, ניתן לשקול מתן טיפולים 
תרופתיים שהוכחו כמורידים את עומס 

הפוליפים. אלו כוללים בעיקר מעכבי האנזים 
 *)Clinoril® – ®סולינדק )קלינוריל ,COX-2

ואספירין - Aspirin ]4[. קיימים מחקרים 
המראים יעילות מסוימת גם לחומצות שומן 

מסוג אומגה 3 ולכורכומין ]5,4[.

טיפול בגידולי דסמואיד
טיפולים אנטיאסטרוגנים: טמוקסיפן –   .1

.*)Nolvadex® - ®נולבדקס( Tamoxifen

טיפול במעכבי האנזים COX-2, כגון  .2
סלקוקסיב - Celecoxib )סלברה® -   

.*)Celebrex® - ®סלברקס ,Celebra®

טיפולים כימיים: מקובל לתת טיפול בודד  .3
עם דוקסורוביצין הידרוכלוריד –   

Doxorubicin hydrochloride )דוקסורוביצין 

“אבווה“® - ®Doxorubicin “EBEWE“(* או 
 Methotrexate - משלב של מטוטרקסאט

עם וינבלסטין – Vinblastine )וולבה® – 
®Velbe, וולבן® – ®Velban(* או וינורלבין 

– Vinorelbine )נבלבין® – ®Navelbine(* או 
.DTIC-משלב של דוקסורוביצין ו

טיפולים מכווני מטרה )ביולוגיים(: כגון   .4
מעכבי קינאזות, לדוגמה סוראפניב – 

 ,**)Nexavar® – ®נקסאוואר( Sorafenib

אימטיניב – Imatinib )גליבק® – 
.**)Gleevec®/Glivec®

טיפול ניתוחי.   .5

השתלת מעי דק – אם מבוצעת כריתה   .6
ניתוחית נרחבת, הכוללת את שורש 

המזנטריום. 

שני הטיפולים הראשונים ניתנים כקו ראשון 
או לעיתים כמניעה, למרות היעדר הוכחות 

חותכות ליעילותם. אם קיימת התייצבות 
במצב הגידול או הגידולים, ממשיכים בטיפול 
ובמעקב הדוק. במידה והגדילה ממשיכה או 

אם ישנם תסמינים משמעותיים - מתקדמים 
לאחד משני קווי הטיפול הבאים. 

קיימים חילוקי דעות לגבי הגישה הניתוחית 
מאחר והיא עלולה להאיץ גדילה של גידולי 

דסמואיד חדשים. גישה זו נשמרת לגידולים 
בודדים ומוגדרים היטב בדופן הבטן ולא 

במזנטריום. אם קיים מצב מסכן חיים, ניתן 
לבצע כריתה רדיקלית, ואז קיים לעיתים צורך 

בהשתלת מעי דק ]7,6,4[. 

תזונה ואורח חיים
מעטים, אם בכלל, המחקרים שבדקו 

את השפעת התזונה ואורח החיים, כגון 
עישון והשמנת יתר, על הביטוי הקליני של 

התסמונת. מאחר ולגורמים אלו חשיבות רבה 
בהופעת פוליפים וגידולי המעי באוכלוסייה 

הרחבה - לא מן הנמנע כי יש להם ערך 
משמעותי בנשאי התסמונת, ויש להדגיש 

בפניהם את החשיבות שבהימנעות מעישון, 
שמירה על משקל תקין, הרגלי אכילה וצריכת 
מזונות בריאים )בעיקר לגבי אלו שעבורם יש 
מידע מבוסס, כגון בשר מעובד וכמות סיבים 

תזונתיים נמוכה( ]8[. 

אבחנה טרום-השרשתית
 Pre-implantation genetic(

)diagnosis – PGD
טכנולוגיה זו נכנסה לשימוש בשנים האחרונות 
עבור מחלות גנטיות קשות, כדי למנוע העברת 

שינויים גנטיים חמורים בתורשה ]9[. בהליך 
מבוצעת הפריה חוץ גופית שבה נבדקים 
העוברים טרם החזרתם לרחם, לנשאיות 

המוטציה )תמונה מס' 3(. בדיקה זו אינה פוגעת 
בעוברים, וכך ניתן לבחור את העוברים שאינם 

תמונה מס‘ 2: ניתוח לכריתת כלל המעי הגס 
עם יצירת פאוץ‘ והשקת מעי דק לאנוס ]12[

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   **
מסחריים אחרים.
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נושאים את השינוי הגנטי ולהבטיח כי הם לא 
יישאו את המוטציה הגנטית. למותר לציין כי 

הליך זה מעניק שקט נפשי לנשאים. עם זאת, 
מובן שעומדת בפני כל משפחה בחירה חופשית 

אם לבצעו או לא, וחלק מהמשפחות בוחרות 
שלא לבצעו. טכנולוגיה זו נמצאת בסל הבריאות 

לחולים בפוליפוזיס משפחתי וכמובן דורשת 
מוטציה מזוהה. המרכזים הרפואיים בארץ 

המבצעים אבחנה טרום-השרשתית הם תל 
אביב ע"ש סוראסקי, רבין, שערי צדק והדסה. 

סיכום - עם הפנים לעתיד
FAP הינה תסמונת גנטית נדירה וייחודית. 

לאורך השנים תסמונת זו אפשרה 
ומאפשרת לגסטרואנטרולוגים להבין את 

תהליכי היווצרות סרטן המעי הגס מבחינה 
מולקולרית, גנטית ואנדוסקופית, וכן גישות 

למניעת הופעה של פוליפים וסרטן במעי. 
התסמונת מתפקדת כ"מודל חי" לדינמיקה 

של פוליפים במעי הגס, בשל ריבוי הפוליפים 
שניתן לעקוב אחריהם לאורך זמן ובשל 

הבדיקות התדירות של הנשאים. מבחינה 

מחקרית, עצם העובדה כי הגן הגורם למחלה 
הינו קריטי גם בתהליכים גידוליים ספורדיים, 

הרי שמודלים בחיות ומודלים מעבדתיים 
של התסמונת הינם בעלי ערך גם לכלל 

התהליכים הסרטניים במעי הגס. 

טיפולים רפואיים חדישים במחלות גנטיות 
מופיעים בשנים האחרונות עם רלבנטיות 

לתסמונת, למשל טיפול במוטציות מסוג קודון 
פסק )stop codon mutations(, הגורמות 

לעצירת תרגום החומר הגנטי לחלבון, והחלבון 
שנוצר אינו מתפקד. נמצא כי קיימים חומרים, 
בהם אנטיביוטיקה מסוגים מסוימים, היכולים 

להתערב ולהשפיע על הריבוזום למניעת 
השפעת קודון הפסק ]10[. מחקר בנושא זה 

מתבצע במכון הגסטרו במרכז הרפואי תל 
אביב ע"ש סוראסקי. 

מחקרים קליניים רלבנטיים פעילים או 
מתוכננים הם: 

מניעה וטיפול בפוליפים בפוליפוזיס . 1
משפחתי על ידי כורכומין )מרכזים 

רפואיים: תל אביב ורמב"ם(.

מניעה וטיפול בפוליפים בפוליפוזיס . 2
משפחתי על ידי תכשיר של חומצות מסוג 

אומגה 3 )מספר מרכזים בארץ, עולמי(.

טיפול במוטציות פסק על ידי השימוש . 3
באנטיביוטיקה אריתרומיצין - 

Erythromycin למניעה וטיפול בפוליפים 

וגידולי דסמואיד )מרכז רפואי תל אביב(. 
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פוליפים הם נגעים שפירים הגדלים מדופן 
המעי הגס כלפי חלל המעי והם בעלי 

פוטנציאל לעבור התמרה סרטנית. הפוליפים 
הקלאסיים שלהם פוטנציאל סרטני נקראים 
פוליפים מסוג אדנומה. פוליפים אלו יכולים 

להופיע אצל אנשים עם וללא רקע משפחתי 
של סרטן המעי הגס וגילויים והסרתם הם 

המטרה העיקרית בבדיקת הקולונוסקופיה.

כ-10-5% מממקרי סרטן המעי הגס קורים על 
רקע גנטי תורשתי. שתי הקבוצות העיקריות 

של התסמונות הגנטיות הקשורות בסיכון יתר 
לתחלואה בסרטן המעי הגס הן: תסמונות 
ריבוי הפוליפים במעי הגס )להלן תסמונות 

הפוליפוזיס( ותסמונת סרטן המעי הגס 
התורשתי ללא ריבוי פוליפים )להלן תסמונת 
 HNPCC - Hereditary non-polyposis ,'לינץ

.)colorectal cancer

מוכרות מספר תסמונות גנטיות הקשורות 
בנטייה להתפתחות אדנומות במעי הגס:

תסמונת פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי . 1
 Familial Adenomatosis ( "רגיל או "מוחלש

 )Polyposis- FAP

תסמונת פוליפוזיס על רקע מוטציה בגן . 2
 MUTYH associated polyposis( MUTYH

)MAP להלן
תסמונת פוליפוזיס נעורים, תסמונת . 3

 )Peutz Jegher syndrome( פוץ-יגר
)Cowden syndrome( ותסמונת קאודן

תסמונת פוליפוזיס על רקע שינוי בחומר . 4
 POLD1 התורשה )מוטציה( באחד מהגנים

POLE או
5 .)mixed polyposis( תסמונת פוליפוזיס מעורב

מצבי פוליפוזיס אחרים כמו פוליפוזיס . 6
 serrated( היפרפלסטי ופוליפוזיס משונן

)polyposis

בסקירה זו נתמקד בתסמונות פוליפוזיס שאינן 
פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי )תסמונות 

שהוזכרו בסעיפים 6-2(.

ריבוי פוליפים במעי הגס מוגדר כאשר 
מתגלים בו מעל 10 פוליפים. מבחינה 

היסטולוגית, קיימים סוגים שונים של פוליפים 
)אדנומות, היפרפלסטים, המרטומות(, אך 
התאוריה המקובלת היא שרצף האירועים 

הביולוגי ההופך תא אפיתל מעי גס רגיל 
לתא סרטני עובר דרך השלב של אדנומה. 

לכן, הסרת הפוליפים תמנע את האפשרות 
להתמרה סרטנית. כמו כן חשוב לנסות 

להגיע לאבחנה הגנטית המדויקת במקרים 
בהם יש ריבוי פוליפים במעי הגס ובמקרים 
בהם קיים סיפור משפחתי של סרטן המעי 

הגס במספר פרטים במשפחה. אבחנה 
גנטית מדויקת עשויה לסייע בהתאמת 

המעקב והטיפול הרפואי המתאים ביותר הן 
עבור אלו שמתגלים אצלם פוליפים מרובים 
מסוג אדנומה והן עבור בני/בנות המשפחה 

המורחבת במקרים בהם קיים סיפור 
משפחתי של פוליפים/סרטן המעי הגס.

הבירור הרפואי הנדרש במקרי 
פוליפוזיס

אנמנזה תכלול שאלות לגבי רקע משפחתי של 
סרטן כלשהו או של פוליפים במערכת העיכול 

בקרובי משפחה מדרגה ראשונה ושנייה, בעיקר, 
ולגבי תבנית ההורשה במשפחה: דומיננטית 

)כל התסמונות פרט ל-MUTYH( או רצסיבית 
)MUTYH(. נקודות נוספות חשובות שיש לברר 

הן גיל התחלואה, מיקום אנטומי של הגידול 
במערכת העיכול )מעי שמאלי/ימני(, תסמינים 

מחוץ למערכת העיכול )למשל היפרפיגמנטציה 
על השפתיים בתסמונת פוץ-יגר, נגעים 

עוריים בתסמונת קאודן, נגעים בבלוטת המגן 
.)FAP-ו MUTYH בתסמונת

הבירור הגנטי לריפוי פוליפים מסוג אדנומה 
במעי הגס עבר שינוי בשנים האחרונות, עם 

 Next( הפיכת טכניקת ריצוף גנטי מהדור הבא
Generation Sequencing - NGS( לטכניקה 

זמינה לשימוש קליני. נכון להיום קיימות בארץ 
ובחו"ל מעבדות לגנטיקה המציעות בירור גנטי 

על בסיס קליני באמצעות בדיקת פאנל של 
גנים הקשורים להתפתחות של סרטן מערכת 

העיכול ככלל, וסרטן המעי הגס וריבוי פוליפים 
במעי הגס בפרט. כך, דנ"א שיופק מדגימת 

דם פריפרי של אדם עם ריבוי פוליפים במעי 
הגס, ייבדק לאיתור מוטציה בכמה עשרות 

גנים רלוונטיים, הכוללים למעשה את כל 
התסמונות הגנטיות שהוזכרו למעלה.

המעקב הרפואי המומלץ 
באנשים עם ריבוי פוליפים על 

רקע גנטי
נפרט כאן את המעקב המומלץ בהתאם 

לתסמונות הגנטיות השונות ]1[:

תסמונת MAP: תסמונת גנטית זו דומה   .1
בביטוי הקליני שלה לפוליפוזיס משפחתי רגיל 
)FAP( או מוחלש )attenuated FAP(. זו מחלה 

גנטית העוברת בהורשה אוטוזומית רצסיבית 

הבירור והמעקב אחר מטופלים
עם ריבוי פוליפים מסוג אדנומה במעי, 

MUTYH שאינו פוליפוזיס, לרבות
ד“ר גיא רוזנר

השירות לממאירויות מערכת העיכול, המכון למחלות דרכי העיכול והכבד, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי



55

התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

)גן נסגני(, ובה לצאצא של שני בני זוג 
נשאים יש סיכון של 25% לחלות בתסמונת. 

האיברים העיקריים שבסיכון להתפתחות 
סרטן בתסמונת זו הם המעי הגס, התריסריון 

ובלוטת המגן, ותוארו גם מקרים של גידול 
בחלל הבטן הנקרא דסמואיד. הסיכון לחלות 

בסרטן המעי הגס במהלך החיים בנוכחות 
התסמונת עומד על 6-5%.

מכאן שהמעקב המומלץ כולל:   
קולונוסקופיה מגילאי 30-25 בתדירות של 
3-1 שנים, גסטרוסקופיה ודואודנוסקופיה 
)כולל אזור הפפילה על שם ואטר( מגילאי 

35-30 בתדירות של 5-1 שנים, ומעקב 
בלוטת המגן )בדיקה ידנית ואולטרסאונד( 
מגילאי 30-25 אחת לשנה. לגבי המעקב 
לדסמואיד, אין הנחיה חד-משמעית, אך 
ניתן ליישם את ההמלצות הקיימות לגבי 

התסמונת המקבילה ,פוליפוזיס אדנומטוטי 
משפחתי, הכוללות מעקב שנתי של הדמיה 
בטנית באולטרסאונד, ובהמשך, בעיקר לפי 
תסמינים קליניים, CT או MRI בטן בתדירות 

של 3-1 שנים במקרים בהם האדם עבר 
כריתת חלק מהמעי הגס או את כולו. 

 MAP החלטות ניתוחיות במקרי תסמונת  
מתבססות על הביטוי הקליני: ריבוי פוליפים 
או פוליפים בודדים או סרטן המעי הגס ללא 

פוליפים. הנטייה היא לנתח רק במקרים בהם 
לא ניתן לטפל בפוליפים בצורה אנדוסקופית 
)כמו במקרים של עשרות רבות של פוליפים( 

או במקרה של סרטן המעי הגס. ניתוח 
הבחירה בתסמונת זו הוא כריתה תת-שלמה 

של המעי הגס עם השקה אילאו-רקטאלית 
 subtotal abdominal colectomy with(

ileorectal anastomosis(. יש לציין כי 

אפשרויות ניתוחיות נוספות הן כריתה של 
המעי הגס עם השארת אילאוסטומיה או 
כריתה שלמה של המעי הגס עם יצירת 

פאוץ' אילאו-אנאלי.

 Serrated( תסמונת פוליפוזיס משוננת  .2
polyposis(: תסמונת זו מתאפיינת בריבוי 

פוליפים או במספר פוליפים גדולים מסוג 
היסטולוגי משונן )serrated(, ובסיכון יתר 

של מעל ל 50% לחלות בסרטן המעי 
הגס ]2[. הבסיס הגנטי לתסמונת זו עדיין 
אינו ידוע, ולכן אין כיום דרך לקבוע מי מבני 

המשפחה נמצא בסיכון לתסמונת זו. קיימים 

קריטריונים קליניים של ארגון הבריאות 
העולמי להגדרת התסמונת ]3[, והמסלול 

הביולוגי להתפתחות סרטן המעי הגס 
כתוצאה מהתסמונת הוא רצף אדנומה-

serrated adenoma-( משוננת קרצינומה
carcinoma sequence( הכולל מנגנונים של 

היפרמתילציה של אזורי הפרומוטור בגנים 
 ,)tumor suppressor genes( מדכאי סרטן

 .MLH1 כמו למשל הגן
ההמלצות הרפואיות לנשאי התסמונת הזו   

הן לבצע קולונוסקופיה מגיל 40 או עשר 
שנים לפני גיל התחלואה הצעיר מבני 

המשפחה, בתדירות של 3-1 שנים, בהתאם 
לעומס הפוליפים שמתגלה אצלם ]4[.

תסמונות פוליפים מסוג המרטומה   .3
)פוליפוזיס נעורים, פוץ-יגר, קאודן( – 

תסמונות נדירות )1 ל-200,000-100,000(, 
המועברות בהורשה אוטוזומית דומיננטית 

)גן שולטני(, כלומר סיכון של 50% להעברת 
עותק הגן הפגום לצאצאים ]5[. תסמונות 

אלו מתאפיינות בפוליפים שפירים מסוג 
המרטומה במערכת העיכול )מעי גס, קיבה, 

מעי דק( ובמעורבות של איברים מחוץ 
למערכת העיכול )כמפורט בהמשך, בסעיף 

ההמלצות(. לפוליפים בתסמונות אלו 
פוטנציאל להתמרה סרטנית. גנים שונים 

 SMAD4 גורמים לתסמונות אלו: הגנים
ו-BMPR1A קשורים בפוליפוזיס נעורים, הגן 
 PTEN קשור בתסמונת פויץ-יגר, והגן STK11

קשור בתסמונת קאודן. 

ההמלצות מבחינת המעקב הרפואי הינן ]2[:  
תסמונת פויץ-יגר: קולונוסקופיה 	 

וגסטרוסקופיה מדי 3-1 שנים מגיל 18 
)תדירות הבדיקות תלויה בממצאים 

 ,baseline ,שמתגלים, בדיקה ראשונה
מומלצת בגיל 8(; וידאו קפסולה 

אנדוסקופית של חלל המעי הדק כל שלוש 
שנים מגיל 18)בדיקה ראשונה מומלצת 

בגיל 8(; בדיקת שד שנתית על ידי כירורג 
והדמיית שד לרבות ממוגרפיה ו-MRI מדי 

שנה מגיל 25; בדיקה שנתית של האשכים, 
כולל אולטרסאונד, מהלידה ועד לעשור 

השלישי; בדיקה גינקולוגית שנתית, כולל 
בדיקת צוואר הרחם מגיל 25; מעקב לבלב 
מדי שנה-שנתיים באמצעות אולטרסאונד 

אנדוסקופי )EUS( ו/או MRCP מגיל 30.

תסמונת פוליפוזיס נעורים: קולונוסקופיה 	 
וגסטרוסקופיה מדי שנה עד שלוש שנים 
מגילאי 18-15 )תדירות הבדיקות תלויה 

בממצאים שמתגלים(; מעקב המעי 
הדק אחת למספר שנים בבדיקת וידאו 

קפסולה אנדוסקופית.

תסמונת קאודן: קולונוסקופיה 	 
וגסטרוסקופיה מדי שנתיים-שלוש מגיל 

15; מעקב שד מגיל 25 )הדמיית שד 
באמצעות ממוגרפיה ו-MRI מגיל 30(; 
מעקב גינקולוגי שנתי מגיל 30; מעקב 

תירואיד שנתי כולל בדיקת אולטרסאונד 
מהעשור השני לחיים; מעקב כליות 

באולטרסאונד בטן אחת לשנה מגיל 18; 
מעקב רופא עור מדי שנה מגיל 18.

 mixed( תסמונות פוליפוזיס מעורב  .4
 :POLD1/POLE ובגנים )polyposis

ההמלצות למעקב דומות לאלו 
של התסמונות הקודמות, וכוללות 

גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה מגיל 25 מדי 
שנה עד שלוש שנים, בהתאם לממצאים 

המתגלים בבדיקות. לנשאיות מוטציה 
באחד מהגנים POLD1/POLE מומלץ גם 

מעקב גינקולוגי שנתי.

סיכום
תסמונות הפוליפוזיס אינן שכיחות. עם זאת, 

על אדם המאובחן עם אחת מהתסמונות 
שתוארו להימצא במעקב רפואי קפדני, 
המשלב מעקב גסטרואנטרולוגי ומעקב 

אחר איברים מחוץ למערכת העיכול. איתור 
הפוליפים והסרתם יפחיתו משמעותית את 

הסיכון לחלות בסרטן מערכת העיכול.
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מבוא
פוליפ נעורים )Juvenile polyp( הינו פוליפ 

שפיר מסוג המרטומה, המורכב מרקמת 
חיבור וחללים של כלי דם מורחבים, ומופיע 

לרוב בילדים ולעיתים נדירות יותר במבוגרים, 
באזור הרקטום והמעי הגס השמאלי. לרוב, 
דימום רקטלי מוביל לגילוי הפוליפ בילדים, 
אולם גם חסימות מעי דק וגס יכולות להוות 

תסמין מציג בילדים ומבוגרים ]2-1[. 

אבחנה קלינית של תסמונת פוליפוזיס נעורים 
)Juvenile polyposis(, נעשית אם קיים אחד 

משלושת הקריטריונים הבאים: 

ריבוי פוליפים )מעל שלושה-חמישה( מסוג 	 
זה במעי הגס

פוליפים מרובים מסוג נעורים לאורך 	 
מערכת העיכול

כל מספר של פוליפ נעורים במטופל עם 	 
היסטוריה משפחתית חיובית ]3,1[.

באנשים המאובחנים עם פוליפוזיס נעורים, 
הסיכון לממאירות של המעי הגס הוא 

כ-60-50% בכל תקופת החיים ]5-4[, וכ-20% 
סיכון לממאירות של הקיבה - בעיקר מדובר 
בתת-קבוצה של מאובחנים בפוליפוזיס של 

 .]7,6,3[ SMAD4 הקיבה על רקע מוטציה בגן
למרות שפוליפ הנעורים כשלעצמו הינו שפיר, 

בחלקם מופיעה רקמת אדנומה טרום-
ממאירה; ולחלופין ביניהם קיימים פוליפים 

טרום-ממאירים מסוג אדנומה, והם ככל 
הנראה המקור להופעת הממאירות ]9,8,4[. 

מעורבות חלקים אחרים של מערכת העיכול, 
כגון ממאירות של המעי הדק או הלבלב, 

מתוארת כקשורה לתסמונת זו, אך הינה 
נדירה יותר ]4,3[. 

תמונה קלינית
מרבית המטופלים יפתחו תסמינים בשני 
העשורים הראשונים לחיים. ממוצע הגיל 
באבחון הינו בדרך כלל 18.5 שנה. דמם 

רקטלי עם או ללא אנמיה הם התסמינים 
השכיחים, אך בהמשך מתוארים גם כאב 

בטן, שלשול ותופעת התפשלות מעי 
)intussusception( ]10,9[. במקרים הללו 

בדרך כלל אנדוסקופיות יביאו לאבחנת 
התסמונת.

אבחון גנטי
ייעוץ גנטי מומלץ בכל האנשים המאובחנים 

עם תסמונת פוליפוזיס נעורים. התסמונת 
מורשת באופן אוטוזומלי דומיננטי, וכבמחצית 

המטופלים ניתן לזהות מוטציות בגנים 
BMPR1A או SMAD4 ]12,11,4[. כ-20% 

מהמטופלים עם מוטציה בגן SMAD4 יאובחנו 
במשולב עם תסמונת תורשתית אחרת 

הכוללת הופעה של טלנגיאקטזיות מרובות 
 Hereditary/Hemorrhagic Telangiectasia –(
HHT( שגורמות לדימומים עצמוניים, ודורשת 

אבחון ומעקב מגיל צעיר, בייחוד לקראת 
ניתוח. על כן, במשפחות עם מוטציה ידועה 
ב-SMAD4 יש לבצע אבחון גנטי של ילדים 

עד לגיל חצי שנה, על מנת לבצע סקירה 
.]3[ HHT לתסמונת

במחצית המאובחנים הנותרים, למרות 
בדיקות גנטיות נרחבות לא ניתן לאתר מוטציה 

פתולוגית הגורמת להופעת התסמונת, ובהם 
האבחנה נסמכת על קריטריונים קליניים בלבד.

האבחון הגנטי הינו בעל חשיבות רבה לאישור 
האבחנה בנבדק עצמו ולצורך מתן אפשרות 

לבדיקה ואבחון של קרובי משפחה. 

בדיקות סריקה ומעקב ומהלך 
המחלה

הסיכון לממאירות של המעי הגס והקיבה 
מכתיב את תדירות בדיקות הסריקה שיש 

לבצע במאובחנים אלה. בעת זיהוי התסמונת 
יש לבצע קולונוסקופיה אחת לשנה עם כריתה 

מלאה של כל פוליפ, עד למצב בו המעי הגס 
נקי מפוליפים ]9-7[. לאחר מכן יש להמשיך 
מעקב בקולונוסקופיה כל שנתיים-שלוש עם 

כריתה של כל פוליפ הגדול מ-5 מ"מ ]4[. בני 
משפחה מדרגה ראשונה של מאובחנים עם 

תסמונת פוליפוזיס נעורים, יתחילו סריקה 
ומעקב בבדיקות קולונוסקופיה מגיל 15 שנים 
או קודם, אם קיימים תסמינים מחשידים, כגון 

דמם רקטלי או אנמיה.

במיעוט המאובחנים, ריבוי הפוליפים במעי 
הגס אינו מאפשר כריתה מלאה אנדוסקופית 

של כל פוליפ מעל 5 מ"מ. במטופלים אלה 
ובמטופלים שבהם אובחנה דיספלזיה בדרגה 
גבוהה או ממאירות של המעי הגס, יש לשקול 

כריתת מעי גס עם השקה של המעי הדק 
לרקטום. את גדם הרקטום שנותר לאחר 

הניתוח, עדיין יש להמשיך ולבדוק לנוכחות 
פוליפים ]11,10,4[. לעיתים, עקב פוליפים 

רקטליים, ניתוח הבחירה יהיה כריתה שלמה 

בירור ומעקב אחר מטופלים
עם תסמונת פוליפוזיס נעורים 

ד“ר איתי מזאה, ד“ר אליזבט הלף 
מכון גסטרואנטרולוגיה, המרכז הרפואי רמב“ם; הפקולטה לרפואה ע“ש רות וברוך רפפורט, הטכניון, חיפה
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

של המעי הגס עם ניתוח הפאוץ' האילאואנאלי 
.]13[ )Ileal Pouch Anal Anastomosis – IPAA(

בנוסף, עם זיהוי התסמונת או מגיל 15-12 
שנים ]4,3[, יש לבצע גסטרוסקופיה לאבחון 

וכריתה של פוליפים מהקיבה וממערכת 
העיכול העליונה בכלל. אם קיימים פוליפים, 

יש לחזור על הבדיקה אחת לשנה עד לכריתה 
מלאה של כל פוליפ מעל 5 מ"מ. לאחר 

מכן, ניתן להמשיך מעקב גסטרוסקופיה 
אחת לשנתיים-שלוש ]9,3[. במטופלים עם 

פוליפוזיס מסיבית של הקיבה ו\או אנמיה, יש 
לשקול גסטרקטומיה ]3[.

בני משפחה מדרגה ראשונה של מטופלים עם 
תסמונת פוליפוזיס נעורים, יעברו בירור גנטי 

במידה ויש מוטציה ידועה במשפחה, ואם אין, 
יתחילו סריקה ומעקב בבדיקות גסטרוסקופיה 

מגיל 15 שנים או קודם, אם קיימים תסמינים 
מחשידים, כגון אנמיה מחסר ברזל.

בשל הנדירות של ממאירות של המעי הדק או 
הלבלב, לא קיימות המלצות ברורות בספרות 

הנוגעות לסריקה ומעקב לשם גילוי מוקדם 
של ממאירויות אלה. למרות זאת, חלק מאנשי 

המקצוע ממליצים על בדיקות הדמיה של 
המעי הדק על ידי אנדוסקופיה באמצעות 

גלולה מצלמת או CT אנטרוגרפיה תקופתית, 

בוודאי במטופלים עם אנמיה, שלשול או 
תסמינים אחרים הקשורים למעי הדק ]4[. 

אם למטופל קיימת היסטוריה משפחתית של 
ממאירות המעי הדק או הלבלב, יש לשקול כל 

מקרה לגופו. 

במטופלים עם מוטציה ב-SMAD4 יש לבצע 
בדיקה גופנית מלאה לשם חיפוש אחר נגעים 

וסקולריים בשפתיים, בחלל הפה והאף 
ובקצות האצבעות, בשל האפשרות של שילוב 

 .]4[ HHT עם

סיכום
האבחנה של תסמונת פוליפוזיס נעורים 

הינה קלינית על פי קריטריונים שתוארו ו/או 
איתור מוטציה גנטית באדם עם חשד קליני 
או בקרוב משפחתו. פוליפוזיס נעורים הינה 
תסמונת נדירה, והסיכון להתפתחות סרטן 

במהלך החיים משמעותי ביותר. זיהוי ומעקב 
נכון אחר מאובחנים חיוניים למניעת סרטן. על 
כן תסמונת זו מחייבת עבודת צוות רב-תחומי 

הכולל גסטרואנטרולוגים, כירורגים, גנטיקאים 
ופתולוגים של מערכת העיכול, ומומלץ לנהל 

את המעקב והטיפול במטופלים אלה ובני 
משפחתם במרכז שלישוני שרכש ניסיון 

בניהול מקרים אלה. 
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מבוא
ישנן מספר תסמונות סרטן מורשות המערבות 
את מערכת העיכול. בחלק מהתסמונות הללו 

קיים סיכון לתחלואה בכל אחד מהאיברי 
מערכת העיכול, ובחלקם קיים גם סיכון 

לממאירויות מחוצה לה )התסמונות מתוארות 
במאמרים אחרים בכתב עת זה(. זיהוי 

תסמונת גנטית במשפחה מאפשר לחזות 
סיכונים לתחלואה ולנהל מעקבים יעילים 
לגילוי מוקדם של ממאירויות, ועל ידי כך 

להוריד תמותה מסרטן, בכלל זה סרטן מעי 
גס. כך יכולים אנשים בסיכון לזכות באריכות 

ימים, לפעמים אף של עשרות שנים. על 
מנת להשיג את המטרה של איתור משפחות 

בסיכון, דרוש שיתוף פעולה הדוק בין תחומים 
רפואיים שונים, בפרט בין גסטרואנטרולוגים 

וגנטיקאים ]1[.

ייעוץ גנטי לסרטן מבוסס על הערכת הסיכון 
למרכיב גנטי בתחלואה לסרטן. הדרישה 

למידע זה עולה תדיר, הן בשל מודעות 
ציבורית גוברת למשמעויות הרפואיות 

של רקע משפחתי בתחלואה לסרטן והן 
בשל העמקת הידע לגבי הבסיס התורשתי 

של ממאירויות. הערכת הסיכון לתחלואה 
מבוססת על אנמנזה זהירה וממוקדת של 

הפרט, איסוף מידע על הקרובים לו, בדיקה 
גופנית, אנדוסקופיות, פתולוגיות וכמובן 

בדיקות גנטיות ]2[.

אם מאותר הגורם הגנטי )קרי, מוטציה בגן( 
לתחלואה במשפחה, ניתן לבצע בדיקה החוזה 

את הסיכון של הפרט לתחלואה, ובמקרה 

של תוצאה שלילית - להרגיע את הנבדק, 
שאצלו הסיכון לחלות דומה לסיכון באוכלוסייה 

הכללית. אולם בדיקה פרדיקטיבית מדויקת 
מתאפשרת רק בשיעור קטן של המשפחות 

החשודות בתחלואה על רקע תורשתי. בסקירה 
זו ננסה להדגיש את האתגרים הייחודיים 

לבירור גנטי בתסמונות אלה ]3[.

ההיבט הגסטרואנטרולוגי
הגסטרואנטרולוג צריך להיות מסוגל לזהות 

מרכיבים מרכזיים בתסמונות הגנטיות על 
מנת להפנות את המטופלים הרלוונטיים 

לבירור גנטי. מרכיבים אלה תוארו בהנחיות 
של איגודים בינלאומיים רבים ונסקרו 

בהרחבה במסגרת מאמרים אחרים באסופה 
זו. כמה כללי אצבע מכוונים הם: הופעת 

סרטן בגיל צעיר משמעותית מהגיל הממוצע 
לתחלואה באוכלוסייה הכללית; סרטן 

המופיע לאורך מספר דורות; הופעת גידולים 
נדירים; מקבץ של סוג גידול אחד או סוגי 

גידול מסוימים במשפחה. מובן שמספר רב 
של פוליפים בבדיקה יחידה בכל גיל מהווה 

אינדיקציה לבירור. 

מעבר לאנמנזה רפואית אישית מדוקדקת, 
נדרש תשאול מפורט של רקע משפחתי. 

קיימת חשיבות רבה למידע על מספר 
הפוליפים במעי, מיקומם, ההיסטולוגיה וכן 

מידע על פוליפים/ממצאים מחוץ למעי הגס. 
בשלב המקדים לבדיקה אנדוסקופית, מרבית 
אנשי המקצוע יסתפקו בתשאול של המטופל, 

מעטים ידרשו קבלת מסמכים לתיעוד 

ממצאים )או היעדר ממצאים( בבדיקות 
קודמות של המטופל וקרוביו. ניסיון מראה כי 
קיים פער משמעותי בין מידע רפואי שנמסר 

בעל פה ומידע המשתקף במסמכים ]4[.

במצבים בהם במהלך הליך אנדוסקופי, 
מתגלים פוליפים מרובים, מומלץ לאפיין את 

הממצאים על ידי מספר רב של ביופסיות 
ותיאור מדויק ככל הניתן לגבי מיקומם, גודלם 

והמורפולוגיה של הנגעים. מידע זה יסייע 
בצמצום האבחנות האפשריות במהלך ייעוץ 

גנטי עתידי. אם באנדוסקופיה מזוהה ממאירות, 
ישנם מוסדות בהם תבוצענה בדיקות גנטיות ו/
או בדיקות פתולוגיות ללא ייעוץ גנטי, לדוגמה 

צביעות אימונוהיסטוכימיות, בדיקה לאי-יציבות 
 .)MSI - microsatellite instability( גנומית

גישה כזו עשויה לחסוך ייעוץ גנטי למטופלים 
שחלו על רקע ספורדי. 

לעיתים ממצאים באנדוסקופיה יחייבו 
התערבות של הצוות הכירורגי. יכולה להיות 
חשיבות לאבחנה גנטית בטרם החלטה על 

היקף ניתוח ולוח זמנים לביצועו. במרבית 
בתי החולים בארץ כיום, לוחות הזמנים של 

בירורים גנטיים לא יכולים לספק מידע בטווח 
של ימים מהאבחנה. מרבית הבדיקות הגנטיות 
עלולות להימשך מספר שבועות ואף חודשים. 
לנשים עם תסמונת לינץ' סיכון מוגבר לסרטן 
רחם ואף לסרטן שחלות. ניתוח מפחית סיכון 

של כריתת רחם ושחלות יכול להיות מוצע 
לאישה בזמן האבחנה של סרטן מעי גס, 

בפרט אם האבחנה הינה לאחר גיל המעבר 

אתגרים בייעוץ גנטי
לממאירויות מעי מורשות

ד“ר רקפת חן-שטוירמן; ד“ר אלון בסביץ
המרפאה הגסטרו-אונקו-גנטית, המכון לגנטיקה קלינית והמכון הגסטרואנטרולוגי

המרכז הרפואי קפלן, רחובות; מסונף לפקולטה לרפואה הדסה עין כרם, ולאוניברסיטה העברית, ירושלים
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

או לאחר שסיימה את שלב הפוריות בחייה 
]5[. היבט זה מדגיש את חשיבות האבחון 
הגנטי במכלול השיקולים בטיפול הרפואי 

בחולים, ואת היתרון של קבלת אבחונים טרום 
ניתוחיים. עם זאת, על הצוות לקחת בחשבון 

שהשלב הפתולוגי וההיסטולוגי שהתקבל 
אחרי הניתוח יכול להיות שונה מהדיווח 

הטרום ניתוחי ]6[.

בהיבט הרגשי, קבלת מידע גנטי במועד קבלת 
אבחון על ממאירות חדשה יכולה להיות 

קשה יותר ואף להיתקל בהתנגדות לעומת 
ייעוץ גנטי בשלבים מאוחרים יותר. ייעוץ גנטי 

בשלב קבלת האבחנה דורש גישה זהירה 
וניסיון. במצבים אלה רצויה מעורבות של אנשי 

מקצוע מהתחום הפסיכו-סוציאלי בנוסף 
לצוות השירות הגסטרו-אונקו-גנטי. 

על סמך הממצאים האישיים של המטופל 
באנדוסקופיה, ובשילוב מידע על ממצאים 

במשפחה, על הגסטרואנטרולוג לשקול אם 
להשלים בירור של מערכת העיכול ואולי 
אף להפנותו לבעלי מקצוע נוספים. יהיו 

מקרים שממצאים בבדיקה ראשונית יחייבו 
אנדוסוקופיות חוזרות בטכניקות בעלות רגישות 

הדמייתית טובה יותר, כגון כרומואנדוסקופיה 
)chromoendoscopy( או הדמיה בפס צר 

.)Narrow Band Imaging – NBI(

תפקיד היועץ הגנטי
תחום הייעוץ הגנטי עוסק בהופעה או בסיכון 

להופעה של תסמונות גנטיות במשפחה. ייעוץ 
גנטי נבדל מדיסציפלינות רפואיות מסורתיות 
בכמה היבטים. ראשית, בייעוץ הגנטי עוסקים 
בבריאות המשפחה, בניגוד לעיסוק במטופל 

בלבד. שנית, הליך הייעוץ הגנטי הינו אוטונומי 
ותלוי ברצון של המטופל בבירור מעין זה. גם 

אם ברור שאבחון של בסיס תורשתי לתחלואה 
עשוי להשפיע על איכות הטיפול ועל אורך חיי 

המטופל, נדרשת הסכמה שיכולה להתקבל 
רק לאחר הליך של תקשורת בין יועץ מומחה 
לנועץ. בתהליך זה, קרי הייעוץ הגנטי, נמסר 

מידע רפואי קונקרטי על אודות הממצאים 
שהתקבלו, האבחנות הגנטיות האפשריות, 

הטכנולוגיות הזמינות לבירור וההשלכות 

האפשריות של התוצאות על הפרט ועל 
משפחתו. רצוי שתתבצענה מספר פגישות, 

הכוללות דיון בין המטופל לגנטיקאי וליתר 
הצוות המקצועי. תהליך זה עשוי להתרחב 

להחלטות מעשיות, כגון היקף ניתוח או בחירת 
אפשרויות לאבחון טרום לידתי.

הייעוץ הגנטי צריך להתחיל באיסוף מידע 
רפואי אישי מהמטופל, לרבות סיכום דוחות 

אנדוסקופיים, פתולוגיים וכן תוצאות בדיקות 
נוספות. בהמשך יתושאל המטופל לגבי רקע 
משפחתי, ומהיועץ מצופה לצייר עץ משפחה 

בן ארבעה דורות. יש דגש על איסוף מידע 
רלוונטי לא רק לגבי ממאירויות, אלא גם 

על נבדקים שעברו אנדוסקופיות עם וללא 
מצאים. ייתכן שיתברר שבוצעו בדיקות גנטיות 

לקרובים, וקבלת המסמכים של נבדקים אלו 
עשויה להיות חיונית ולחסוך שלבים מיותרים 

בבירור. תפקיד היועץ להאיר בפני המטופל 
את יתרון תהליך הבירור הגנטי לו ולמשפחתו 

ולסייע לו לגייס את שיתוף הפעולה של 
הקרובים הרלוונטיים. ייתכן שבשל מידע 
שיעלה בייעוץ הגנטי תהיה הפניה לייעוץ 
רפואי נוסף, כגון הערכה של רופא עור או 

לבדיקות הדמיה נוספות.

חיוני שהמטופל יבין את מהות הבדיקה, את 
ההשלכות האפשריות של תוצאה חיובית 

או שלילית, הן מבחינה רפואית והן מבחינה 
רגשית, את ההשלכות האפשריות על 

הקרובים לו, ואת האפשרות לתוצאות שאינן 
חד־משמעיות.

מדלנסקי וחבריה ביצעו מטה-אנליזה בנושא 
תפישת סיכון על ידי אנשים שמקבלים ייעוץ 

גנטי. מרבית המחקרים בוצעו במרפאות 
לסיכון לחלות בסרטן שד. בעבודות אלה 

התקבלה ירידה בתפישת רמת הסיכון לאחר 
ייעוץ גנטי. תוצאה זו פורשה כהשפעה חיובית 

של תהליך הייעוץ הגנטי ]7[. 

היועץ הגנטי צריך להתוות את ההמלצות 
לבירור הגנטי במסגרת מגבלות לוח הזמנים, 

טווח הבדיקות הזמינות ושיקול של יעילות 
מקסימלית של עיבוד הנתונים. במרבית 

המצבים ישנו יותר מנתיב אחד אפשרי 

להתקדמות הבירור. למרות ההתחשבות 
בזכאות המוקנית במסגרת סל הבריאות 
או בביטוחים פרטיים, יש להציג בפני כל 

מטופל את טווח האפשרויות לבירור גנטי תוך 
כדי הארת היתרונות והחסרונות בכל נתיב 
שייבחר על סמך שיקולים רפואיים החפים 

משיקולים כלכליים. 

בחירת המטופל הנכון
בירור גנטי עלול להיות תהליך ארוך, 

מורכב ורב-שלבי. לבחירת הנבדק חשיבות 
מרחיקת לכת במשפחות. בירור גנטי מיטבי 

מתחיל בחולה במשפחה. פעמים רבות 
החולה אינו בחיים. לגבי חלק מממאירויות 

המעי המורשות, בפרט בתסמונת לינץ', 
ניתן לבצע בירור על רקמת גידול מנפטרים. 

בירור זה אפשרי על רקמות ביופסיות או 
ניתוחים שנשמרו בפרפין, ולעיתים ניתן 

לבצען על דגימות שגילן עולה על 20 שנים. 
איתור דגימות במכונים פתולוגיים אינו 

טריוויאלי אך אפשרי. 

כאשר החולה במשפחה נפטר ואין רקמה 
זמינה לבדיקה גנטית, נאלצים לבצע בדיקה 
למטופלים ללא תסמינים. במצב זה עלולה 

להתקבל פרשנות שגויה של תוצאות. הקושי 
מחריף בתוצאות שליליות: כאשר לא מאותר 

שינוי גנטי פתוגני ודאי )קרי, מוטציה(, הרי 
שמדובר בתוצאה לא אינפורמטיבית. 

תוצאות הבדיקה הגנטית 
כאשר תוצאת הבדיקה שלילית, לא ניתן 

לדעת אם התוצאה שלילית משום שהנבדק 
לא ירש מוטציה שאכן קיימת במשפחתו, או 

משום שאין מוטציה כלל במשפחתו. לשני 
התסריטים הללו השפעה שונה בתכלית על 
נוהל המעקב של מטופל שאינו סימפטומטי. 
גם בתסריט אידיאלי של משפחה שעונה על 

קריטריונים לאבחון גנטי, רגישות הבדיקות 
המירבית נעה בין 80-60% )תלוי בתסמונת(, 

בשל מגבלות טכנולוגיות מעבדתיות ומגבלות 
הידע וההבנה לבסיס הגנטי לתחלואה. 

רופאים ומטופלים כאחד מתקשים בהבנה 
שתוצאה שלילית בבדיקה גנטית לאדם שאינו 

סימפטומטי אינה דומה לתוצאה שלילית 
בבדיקות מעבדה בתחומים אחרים. 
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מורכבות נוספת הגוזלת זמן רב, הן במעבדה 
הגנטית והן מהיועץ הגנטי, הינה קבלת 

תוצאות שמשמעותן הקלינית אינה ברורה 
 .)variants of uncertain significance – VUS(

לרוב מדובר בשינויים ברצף הגנטי הגורמים 
 ,)missense( להחלפה בין חומצות אמיניות

שאין מידע לגבי השפעתם על תפקוד החלבון 
המקודד על ידי הגן הנבדק. 

עבודות אחרונות מתחום הייעוץ הגנטי לסרטן 
שד מראות שכניסת בדיקות הפנלים הגנטיים 

השפיעו על מהלך הייעוץ הגנטי אצל 93% 
מהיועצים שנשאלו. מרביתם העדיפו קבלת 

מידע נרחב, קרי ביצוע בדיקות מסוג זה. 
בנוסף דווח כי חלה עלייה בזמן המוקדש 

בייעוץ לדיון באפשרות קבלת ממצאים לא 
ברורים. אין עדיין עבודה כזו לגבי ייעוץ גנטי 

לממאירויות מעי מורשות, אולם סביר להניח 
שגם בתחום זה מדובר בהשפעה דומה על 

מהלך הייעוץ ובחירת הבדיקות ]8[.

זמינותן הגוברת של בדיקות גנטיות לריצוף 
עמוק למספר רב של גנים לממאירות 

ולפוליפוזיס בו זמנית )פנל גנים לסרטן( גרמה 
לעלייה בכמות התשובות שמשמעותן אינן 

ברורה )VUS(. נושא זה דורש הכנה של הנבדק 
טרם הבירור, רגישות מצד היועץ, ולעיתים 

בדיקה נרחבת של בני משפחה על־מנת לבדוק 
את הקשר בין הממצא המולקולרי לממצאים 

הקליניים במשפחה. במקרים אלו נדרשים 
מעקב ואנליזות ביו-אינפורמטיות חוזרות 

בנקודות זמן מאוחרות למועד הבירור הראשוני. 

עבודה של סולומון וחבריה על נבדקים שעברו 
בדיקות גנטיות בחשד לתסמונת לינץ', 

הראתה שכמחצית מהנבדקים תפשו ממצא 
של VUS כממצא מסכן בריאות והתנהלו 
על סמך המלצות למעקב בסיכון. מרבית 

הנבדקים לא היו ערים לאפשרות של קבלת 
תוצאה שאינה חד־משמעית טרם קבלתה ]9[.

העברת המידע הגנטי 
בתוצאה חיובית, בה מאותרת מוטציה 

בבדיקה, תפקיד המערך הגנטי להקל על 
העברת המידע הגנטי בקרב בני המשפחה, 
כדי שכל הקרובים בסיכון יקבלו ייעוץ גנטי 

והזדמנות לבדיקה לקביעת מעמדם לגבי 
המוטציה המשפחתית במועד. גם אם קיימת 

אי־בהירות לגבי המחויבות החוקית של הצוות 
הרפואי בנוגע לקרובים שאינם מטופלים 
ישירים, ברור כי הגישה האידיאלית הינה 

להסביר למטופל את חשיבות העברת המידע 
בתוך המשפחה, ולסייע בהנגשת השירות 

הנדרש לקרובים בסיכון. בישראל אין קושי 
גיאוגרפי לרכז משפחות במרכז אחד, עובדה 

שעשויה להקל על בני המשפחה ועל הצוות 
המקצועי כאחד. 

פתרון אלגנטי לנבדקים שאינם רוצים לחשוף 
מידע רפואי אישי רגיש בפני בני משפחה, 

אולם מעוניינים להזהירם מפני סיכונים 
אפשריים לתחלואה, הינו מכתב אנונימי. 

מכתב זה מציין את הממצא שהתקבל, ומידע 
לגבי זמינות שירות ייעוץ גנטי, ללא מידע 

ספציפי לגבי שולח המכתב. 

בהיעדר שירות פסיכו-סוציאלי זמין במרבית 
המכונים הגנטיים, חשוב לנסות לקבל הערכה 

למצבו הכללי של המטופל ולהבנתו את המידע 
המורכב שנמסר. זאת ניתן להשיג על ידי תשאול 

של הנבדק, מתן מידע כתוב ומכתב סיכום 
ייעוץ גנטי. חשוב לעודד את המטופל לתאר את 
הנושאים המטרידים אותו ולתת מענה לשאלות 

שעולות מצידו. פעמים רבות דיאלוג מעין 
זה יחשוף שגיאות מהותיות בתפיסת הסיכון 

האמיתי מצד הנבדק לגבי תחלואה אצלו ו/או 
במשפחתו. נקודה קריטית לבחינה היא האם 

המטופל מבין את ההמלצות המעשיות למעקב 
עתידי? על מנת להשיג את היעדים הייעוציים 

הללו, לרוב נדרשות מספר פגישות. 

אתגר נוסף בעת אבחנה גנטית משפחתית 
הוא סיוע למטופלים מול חברות מבטחות. 

על אף שהחוק עומד לצד הנבדקים )על 
פי חוק חיסיון המידע הגנטי(, ייתכן שישנם 

יתרונות להרחבת כיסויים ביטוחיים לפני 
ביצוע הבדיקה. הסיכונים לאפליה על רקע 

גנטי קלושים, אך עדיין נתפשים בציבור 
כמשמעותיים. על מנת שחששות בתחום זה 

לא ירתיעו נבדקים מהנכונות לבצע בירור גנטי, 
נדרשת מיומנות וזהירות בגישה לנושא ]10[.

סיכום
ממאירויות מעי מורשות הן גורם נדיר לסרטן 

מעי גס בקרב האוכלוסייה הכללית, אולם 
מודעות לתסמונות אלה מובילה לגילוי מוקדם 

ולמניעת תחלואה ומוות כתוצאה מסרטן 
באנשים ובמשפחות בסיכון. בני משפחות אלה 

צריכים להיות מופנים למעקבים מותאמים 
אישית לכל חייהם במרפאות מתמחות. 

יועצים גנטיים הם גורמי המפתח לריכוז 
ולניהול מרפאות שכאלה, ותפקידם להעביר 

את המסר לגבי הסיכון האישי של הפרט 
לתחלואה ולהפנותו למעקבים המתאימים.

בדיקות גנטיות הינן מורכבות ושונות עקרונית 
ממרבית הבדיקות הרפואיות שמוכרות לציבור 

ולרופאים שאינם עוסקים בתחום, ומחייבות 
ייעוץ גנטי מקדים ומסכם. ככל שהמודעות 
והדרישה הציבורית והמערכתית לבירורים 

גנטיים גוברת, על מערכת הבריאות הציבורית 
למצוא פתרונות שיספקו הנגשת שירותי ייעוץ 
גנטי וקבלת מידע גנטי אמין ומדויק ככל שניתן 

בלוחות זמנים רלוונטיים.
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התפתחות, מניעה וגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס

תקציר
מאז שנת 2012 החלו להציף את השוק בדיקות 

מסחריות של פנלים לריצוף גנים בתחום 
הסרטן, וכיום הן משמשות כלי להערכת 

סיכונים בסרטן מּוָרש. הפנלים המורחבים 
 next( מבוססים על שיטת ריצוף הדור הבא
generation sequencing - NGS( או ריצוף 

במקביל )parallel sequencing - PS( של 
מספר גנים בו זמנית. 

בבדיקות הפנלים טמונים הבטחות ואתגרים 
בהיבט של עלות-תועלת: למידע הרב המופק 

מהן פוטנציאל גבוה לטיפול מכוון במהירות גבוהה 
מבעבר ובעלות נמוכה יותר. במקביל, פיענוח 

התוצאות הינו תהליך מורכב. במאמר זה נסקור 
את היתרונות והחסרונות של שימוש בפנלים.

מבוא
זיהוי הגורם הגנטי יכול לסייע בהפחתת 

התחלואה והתמותה על ידי בחירת טיפולים 
ממוקדים, התערבות כירורגית ומעקבים 

מתאימים ]1[. איתור הגורם הגנטי מסייע 
ליעילות המעקבים ואיתור קרובי משפחה בסיכון.

התסמונת הגנטית השכיחה הקשורה בסרטן 
 Lynch( 'המעי הגס היא תסמונת לינץ

syndrome - LS(, המהווה כ-5-3% מהמקרים 

של סרטן המעי הגס. התסמונת נגרמת 
ממוטציה באחד מהגנים הקשורים בתיקון נזקי 
דנ"א )mismatch repair - MMR( ומתאפיינת 
בסיכון גבוה לחלות בסרטן המעי הגס, הרחם, 

השחלות, דרכי העיכול, דרכי השתן ועוד ]2[.

תסמונות גנטיות אחרות הקשורות בנטייה 
לחלות בסרטן המעי הגס הן: 

 	 Familial( פוליפוזיס אדנומטוטי משפחתי
)adenomatous polyposis – FAP

 	MUTYH תסמונת פוליפוזיס על רקע מוטציה בגן
)MUTYH-associated polyposis – MAP(

 	 )PJS( תסמונת פוץ-יגר
  Peutz-Jeghers syndrome -

 	 PTEN( תסמונת פוליפוזיס המרטוטית
 ,hamartoma tumor syndrome – PHTS

 ,)Cowden syndrome או בשמה האחר
 Juvenile( תסמונת פוליפוזיס נעורים

)polyposis syndrome - JPS

עד לאחרונה השיטה המקובלת לבירור גנטי 
הייתה זיהוין של המשפחות בסיכון בהתאם 

לקריטריונים הספציפיים של אותה תסמונת, 
בירור גנטי לאיתור הגן החשוד וייעוץ גנטי 
בהתאם לתוצאות. לאחרונה אנו עוברים 

לשימוש בפנלים מתקדמים. 

יתרונות השימוש בפנלים
היתרונות בשימוש בפנלים הם חיסכון בזמן 

)תשובה מתקבלת לרוב בתוך 4-3 שבועות(, עלות 
מול תועלת וסיכוי גדול יותר לגלות את הגורם 
הגנטי למחלה. יתרון נוסף הוא איתור נשאות 
של גן בלתי צפוי לאותם אנשים עם פנוטיפ 

לא ספציפי ) לדוגמה - איתור נשאות למוטציה 
בגן TP53 במשפחות לא חשודות לתסמונת לי 

פראומני )Li-Fraumeni( ]3[, איתור מוטציות בגן 
STK11,MUTYH  ועוד. במקרים של תמונה קלינית 

לא ספציפית, לפנלים יש תפקיד חשוב בהערכת 
סיכון לסרטן. משפחות רבות לא היו מאותרות 
אילו היו עושים להן בירור גנטי בשיטת גן יחיד. 

הפנלים מאתרים מוטציות פתוגניות או החשודות 
כפתוגניות, ובכך הם מספקים תמונה רחבה של 

הגורמים הגנטיים בסרטן מורש ]4[.

חסרונות השימוש בפנלים
למרות הפוטנציאל לאיתור מוטציות חדשות 

בגנים, השימוש הנרחב כיום בפנלים גם מעורר 
דאגות רבות בשל המורכבות של פיענוח 

 )bioinformatics - התשובות )ביואינפורמטיקה
בידי אנשי מקצוע, בעיקר אלו העוסקים 

בגנטיקה. הפנלים כוללים גנים בעלי סיכון 
גבוה לחלות במחלה, לצד גנים בעלי סיכון 

בינוני, ולעיתים אפילו בעלי סיכון נמוך לחלות. 
ישנם גנים שלא ידוע מהו הסיכון שלהם לגרום 

למחלה ואין עבורם הנחיות ברורות להמשך 
מעקב או טיפול. כמו כן, תשובות רבות כוללות 

שינויים )variants( אשר משמעותם אינה ברורה 
 .)variants of unknown significance - VUS(

קורה שהמידע הקיים נכון להיום על גן ספציפי 
הוא חלקי, ודרושים מחקרים נוספים לצורך 
הבהרה. מצב זה עלול לגרום לחרדה אצל 

הנבדקים, ולמעקבים וניתוחים מיותרים. לשם 
כך דרוש ייעוץ גנטי ודיון על יתרונות ומגבלות 

הפנלים, על מנת שהנבדק והרופא המטפל 
יקבלו החלטה מושכלת. 

למרות העלייה בשימוש בבדיקות פנלים 
לצורך קבלת החלטות טיפול או סיוע בייעוץ 
גנטי, עדיין יש שיעור גבוה יחסית )92-70%( 
של תשובות שליליות, כלומר היעדר איתורן 

של מוטציות כלשהן ]5[. ייתכן כי נבדקים הם 
נשאים למוטציות מחוץ לאזור הכלול בפנל או 
בגן שטרם זוהה, וכי הוא מצוי רק בחלק ובסוג 

מסוים מתאי הגוף – מצב נדיר הקרוי מוזאיקה. 
במקרים שהתחושה היא שיש תסמונת גנטית 

והפנלים שבוצעו לא איתרו את הבעיה, אנו 
ממליצים על בדיקות מתקדמות יותר, כגון 

ריצוף אקסומיות או ריצוף גנומי – בדיקות אשר 
מכסות אזורים גנטיים אחרים על מנת לנסות 

לאתר את הגורם הגנטי.

תשובות של פנלים
בשנת 2008 מחקר הציע שיטה של דיווח 

וסיווג תשובות של ריצופי גנים ובהמשך יישום 
לתשובות של פנלים. השיטה מסייעת להבין 

את המשמעות הקלינית של השינוי או המוטציה 
והצורך במחקרים עתידיים ]4[.

פנלים מתקדמים לאיתור גנים של סרטן המעי 
CGC ,ענבל קדר

יועצת גנטית, ראש תחום האונקו-גנטיקה, מכון רקנטי לגנטיקה, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה
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תשובות הריצוף מסווגות על פי חמש דרגות 
)classes(, מממצא שפיר ועד לתוצאה 

שמשמעותה אינה ברורה. 

דרגה 1: ממצא שפיר )benign( - תשובה 	 
שאינה פתוגנית, כלומר לתשובה אין 

משמעות קלינית.
דרגה 2: ממצא עם סבירות גבוהה לשפירות 	 

)likely benign( - התשובה תקינה בסבירות 
 Class-גבוהה. שינוי זה יכול להיות מסווג גם כ

3, אם יש מידע חדש על פתוגניות, אך הוא 
לא ישתנה לדרגה 4 או 5.

דרגה 3: ממצא שמשמעותו הקלינית 	 
  Variant of( אינה ברורה או חד-משמעית

Unknown Significance – VUS( - סיווג זה 

עשוי להשתנות לכשיהיו יותר הוכחות לגביו.
דרגה 4: ממצא עם סבירות גבוהה לשינוי 	 

פתוגני )likely pathogenic( – סיכוי של -99
95% שמדובר בשינוי פתוגני ובעל השלכות 

קליניות.

דרגה 5: ממצא עם ודאות לשינוי פתוגני עם 	 
השלכות קליניות.

סיכום
בדיקות הפנלים כבר נמצאות בשימוש, ואף 

נרחב. הן מציעות שיטה זולה, אמינה, מהירה 
ונגישה לגילוי תסמונות מורשות של סרטן. 

הבדיקה יעילה יותר מבדיקת גן בודד. פנלים 
מאתרים יותר מ-15-8% מוטציות פתוגניות 

או חשודות לפתוגניות, ובכך מספקים תמונה 
רחבה של הגורמים הגנטיים בסרטן מורש 

]5[. השיקול באיזה פנל לבחור מבין הפנלים 
המסחריים צריך להיות מקצועי ומבוסס על 

שיקולים קליניים, המידע המבוקש, ניסיון 
המעבדה ומאגר הנתונים שיש בידה, עומק 
הכיסוי של הגנים הדרושים לריצוף ועלויות 

הבדיקה.

תוספים:
מחשבון – לחישוב הסיכון האם כדאי להשתמש 

PREMM5 – 'בפנל בדיקה לתסמונת לינץ
/http://premm.dfci.harvard.edu
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חברת    מציגה:

מוטציה בגן APC עשויה להגדיל את הסיכון לחלות בסרטן המעי-הגס אצל גברים או נשים בין 70-100% עד גיל 80 ללא התערבות כירורגית. 
בחרנו, לאחר מחשבה מעמיקה, ב 30 גנים שהם evidence based ושיש קונצנזוס קליני ומדעי לגביהם. גנים אלה קשורים ל 8 סוגי סרטן תורשתי: 

מעי-גס, קיבה, שד, שחלה, רחם, מלנומה, לבלב וערמונית.
CAP-ו CLIA מקליפורניה הן המתקדמות בתחום, עם הסמכות Color Genomics מעבדות  •

•  תשובה דיגיטלית מתקבלת בתוך 4-6 שבועות
•  ב"קולור" נבדקים 30 גנים באמצעות דגימת רוק או דם במרפאה או בבית המטופל.

רשימת הגנים הנבדקים:

בדיקה גנטית מובילה לסרטן תורשתי
באיכות מדעית וקלינית מעולה  |  במחיר הנמוך ביותר בישראל  |  בזמינות גבוהה  |  שירות לקוחות אישי

מוטציות גנטיות מגדילות את הסיכון לתחלואה! 

APC, ATM, BAP1, BARD1, BMPR1A, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CDK4*, CDKN2A(p14ARF), CDKN2A (p16INK4a), CHEK2, EPCAM*, GREM1*, MITF*, 

MLH1, MSH2, MSH6, MUTYH, NBN, PALB2, PMS2**, POLD1*, POLE*, PTEN, RAD51C, RAD51D, SMAD4, STK11, TP53

* Only positions known to impact cancer risk analyzed: CDK4: only chr12:g.58145429-58145431 (codon 24) analyzed, EPCAM: only large deletions and duplications including 3’ end of the gene analyzed, 

GREM1: only duplications in the upstream regulatory region analyzed, MITF: only chr3:g.70014091 (including c.952G>A) analyzed, POLD1: only chr19:g.50909713 (including c.1433G>A) analyzed, POLE: 

only chr12:g.133250250 (including c.1270C>G) analyzed.** PMS2: Exons 12-15 not analyzed.
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טיפול בסרטן מעי גס ממוקם

הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם, שהתפתח 
מאוד בתקופה האחרונה, מציב אתגרים רבים. 

מצד אחד מדובר במצב בר-ריפוי, בו הטיפולים 
יעילים למדי והפרוגנוזה הכללית טובה יחסית, 

ומצד שני השגת תוצאות מיטביות דורשת 
מודעות לדקויות המייחדות מצבים קליניים 
שונים ומבדילות בין גישות טיפוליות שונות. 

פרק זה יעסוק בהדגשת העקרונות המנחים 
של הטיפול והבחנה בין גישות שונות למצבים 
שונים, מבלי להיכנס לפרטים על אודות אופן 

האבחון, קביעת שלב המחלה והמעקב, או 
מרכיבי הטיפול השונים )ניתוח, טיפול בקרינה 

או טיפול כימי(, שיפורטו בפרקים ייעודיים.

לפני ההתעמקות בגישה הטיפולית לסרטן 
מעי ממוקם, חשוב לזכור מספר דברים. 

ראשית, סרטן מעי גס ממוקם נחלק למספר 
שלבי מחלה, אשר נקבעים טרם החלטה על 

הגישה הטיפולית )staging(. כמו במרבית 
הממאירויות האחרות, יש קשר ברור בין שלב 
המחלה למורכבות הטיפול ותוצאותיו. שנית, 

כ-75% מגידולי המעי הגס ממוקמים במעי 
הגס עצמו וכ-25% בחלחולת )רקטום(, ומיקום 

הגידול משפיע מאוד על הגישה הטיפולית. 
לצרכים טיפוליים, גידולי החלחולת מוגדרים 

ככאלה הממוקמים בשני שלישים הרחיקניים 
)distal( יותר של החלחולת, בגובה עד 12 ס"מ 

מפי הטבעת ברקטוסקופיה קשיחה טרום-
טיפולית או מתחת לקפל של קרום הצפק 

)peritoneal reflexion( בזמן הניתוח. לבסוף, 
ההחלטה על הגישה הטיפולית תלויה בהרבה 

גורמים שאינם קשורים ישירות לגידול אלא 
לחולה )patient-related( - גילו, מצבו הכללי, 

רקע בריאותי וגנטי, וכמובן העדפותיו.

כאמור, הגישה הטיפולית תלויה קודם כל 

הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס ממוקם
פרופ‘ ברוך ברנר

מנהל המערך האונקולוגי ומרכז הסרטן ע“ש דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

בשלב המחלה. שלב המחלה נקבע הן 
באופן קליני )clinical staging( על ידי אמצעי 
דימות שונים לפני הניתוח, והן באופן פתולוגי 

)pathological staging( באמצעות בדיקה 
מדוקדקת של התכשיר הניתוחי לאחר 

הניתוח. שלב המחלה קובע את מידת חדירתו 
של הגידול את דופן המעי )T stage(, ואם יש או 
אין עדות לגרורות בבלוטות הלימפה האזוריות 

 .)M stage( או לגרורות מרוחקות )N stage(
כפי שיפורט בפרק הייעודי, אמצעי הדימות 
משתנים אף הם לפי מיקום הגידול. יודגש 
כאן רק שלעומת גידולי המעי הגס, גידולי 

החלחולת נמצאים בסיכון גבוה יותר לפיזור 
מרוחק, ולכן השימוש ב-PET-CT נפוץ בהם 

יותר, וחשוב מאוד לקבוע בגידולים אלה באופן 
מדויק הן את גובה הגידול מפי הטבעת והן 

את עומק החדירה ומעורבות הבלוטות טרם 
ההחלטה הטיפולית.

הטיפול העיקרי והיעיל ביותר בסרטן מעי 
גס ממוקם הוא ניתוח. בניתוח, עליו יורחב 

בפרק הייעודי, נכרתים חלק המעי שבו נמצא 
הגידול, כלי הדם שמזינים אותו ובלוטות 

הלימפה שמנקזות אותו. בגידולים מוקדמים 
מאוד עם מאפיינים פרוגנוסטיים טובים, 

כריתה אנדוסקופית באמצעות קולונוסקופ 
או רקטוסקופ יכולה להחליף ניתוח רדיקלי. 

הטיפול הניתוחי ניתן לבד או בשילוב עם 
טיפול בקרינה וכימותרפיה, ומותנה במיקום 
הגידול ובשלב המחלה. ככל ששלב המחלה 

מתקדם יותר, כך גדל הסיכון שהמחלה 
תחזור לאחר הניתוח. לדוגמה, כשהגידול 
לא חדר עדיין מעבר לשכבת השריר של 
הדופן )שלב 1(, סיכויי הריפוי אחרי ניתוח 
לבד הם מעל 90%. לעומת זאת, סיכויים 

אלה יורדים לכ-80% כשקיימת חדירה מעבר 
לשריר )שלב 2(, ולכ-50% אם הגידול שלח 

גרורות לבלוטות הלימפה האזוריות )שלב 
3(. סוג הניתוח נקבע לפי מספר גורמים: 

מיקום הגידול, גילו ומצבו הכללי של החולה 
)שיכולים להוביל לפשרה טיפולית בדמות 
צמצום היקף הניתוח(, התנאים  הקליניים 

)חסימה או התנקבות יכולים להכריע בדבר 
ניתוח חירום לעומת ניתוח שגרתי( וקיומו 

של רקע גנטי משמעותי, כגון תסמונות 
 )Familial Adenomatous Polyposis( FAP

 Hereditary Non-Polyposis( HNPCC-ו
Colorectal Cancer), שיכולים להוביל להגדלת 

היקף הניתוח ואשר יתוארו בפרקים ייעודיים.

בגידולים מתקדמים, בייחוד כאלה אשר שלחו 
גרורות לבלוטות הלימפה הסמוכות, מקובל 

להוסיף טיפול אונקולוגי משלים, שנועד לשפר 
את סיכויי ההחלמה. טיפול זה ניתן לפני או 

אחרי הניתוח, עם או בלי קרינה, בהתאם 
למיקום הגידול. בסרטן המעי הגס עצמו )כל 

המעי עד לשליש המקורב של החלחולת(, 
הטיפול המשלים מתבסס על כימותרפיה 

אדג'ובנטית )adjuvant(, דהיינו שניתנת לאחר 
הניתוח. טיפול זה ניתן באופן שגרתי לחולים 

עם גידול בשלב 3 עם מעורבות בלוטות 
לימפה אזוריות כבר משנת 1990, עת נמצא 

שמתן טיפול כימי מקטין משמעותית את 
הסיכון להישנות המחלה ומגדיל משמעותית 

את סיכויי ההחלמה. 

לעומת שלב 3, שבו הטיפול ניתן לכל חולה 
שיכול לעמוד בטיפול משלים על סוגיו 

השונים, בשלב 2, בו יש חדירה של הגידול 
 ,)T3-T4( עד לגבול או המעבר לדופן המעי

ההחלטה על מתן או אי-מתן טיפול כימי 
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משלים מורכבת בהרבה, בעיקר בגלל 
התועלת הקטנה יותר הכרוכה בטיפול, 

והוויכוח רב-השנים בקרב המומחים על 
מידת התועלת ואף על עצם קיומה. עקב כך, 

במשך שנים רבות ההחלטה על מתן טיפול 
כימי משלים לחולים עם גידול בשלב 2 הייתה 

תלויה בקיומם או בהיעדרם של גורמי 
סיכון שונים, כגון גידול שחדר לאיבר סמוך 

)T4(, חסימה או פרפורציה, חדירה לכלי  
 lymph or venous( דם או בלוטות לימפה

vascular invasion(, ביטוי מוגבר של 

סמן גידולי )CEA(, גיל צעיר במיוחד, רצון 
החולה, ובעיקר השקפת עולמו של האונקולוג 

המטפל. עם זאת, למרות הוויכוח בנושא, 
הייתה תמימות דעים שחולה שמציג רמת 

סיכון גבוהה יחסית ושמצבו הכללי מאפשר 
זאת, יקבל טיפול כימי משלים, לעיתים 

אף במשלבים אגרסיביים יותר המקובלים 
לטיפול בשלב 3. בשנים האחרונות נכנסו 

לשימוש בדיקות מיוחדות של הגידול, דוגמת 
 microsatellite instability( אי-יציבות גנומית

MSI -( הנבדקת באופן מולקולרי והמקבילה 

 mismatch repair( שלה באימונוהיסטוכימיה
deficiency – MMRd(, או בדיקת פרופיל 

 Oncotype Dx( הביטוי של גנים מסוימים
Colon(. בדיקות אלה מאפשרות להעריך 

באופן מדויק יותר את הסיכון לחזרת 
המחלה, ומכאן גם את נחיצות הטיפול 

המשלים, והפכו את ההחלטה על נתינתו 
למושכלת יותר.כאמור, גידולי החלחולת 

מוגדרים כגידולים הממוקמים בשני שלישים 
הרחיקניים יותר של החלחולת. קיימים 

מספר הבדלים עקרוניים בגישה הטיפולית 
בין גידולים הממוקמים במעי הגס עצמו 
לגידולים הממוקמים בחלחולת. ההבדל 

העיקרי קשור בעובדה שבגידולי החלחולת 
מקובל לטפל גם באמצעות טיפול קרינתי, 

לרוב בשילוב עם כימותרפיה, לפני או אחרי 

הניתוח. הסיבה לכך נעוצה בעובדה שגידולים 
אלה, בעיקר מעצם מיקומם באגן הקטן 

המגביר את המורכבות הרבה של התהליך 
הניתוחי, כרוכים בסכנה רבה יותר ביחס 

למעי הגס להישנות מקומית לאחר כריתתם, 
ובכך שהטיפול הקרינתי נמצא כמפחית 

משמעותית - בכמחצית - את הסיכון כך. כפי 
שיוסבר בהרחבה בפרק הייעודי, יש העדפה 

ברורה למתן טיפול קרינתי כבר לפני הניתוח, 
 ,)neoadjuvant( כטיפול נאו-אדג'ובנטי
וכן שניתן כנראה להחליף את הטיפול 

הכימי-קרינתי הטרום-ניתוחי הסטנדרטי 
בטיפול קרינתי טרום-ניתוחי קצר בלי 

כימותרפיה מקבילה. 

הבדל אחר קשור לעובדה שבניגוד לגידולי 
המעי הגס, שם ניתן לעיתים לבסס את הטיפול 

בשלב 2 על ניתוח בלבד ללא טיפול משלים, 
בגידולי החלחולת, טיפול כימי-קרינתי מהווה 

חלק שגרתי מתוכנית הטיפול בשלב 2. 
יתרה מכך, בניגוד לגידולי המעי, בהם אין כל 

התוויה לטיפול לא-ניתוחי בגידולים מוקדמים 
בשלב 1, בגידולי החלחולת ניתן לשקול 

הוספת טיפול כימי-קרינתי טרום-ניתוחי גם 
לגידולים כאלה, בייחוד בגידולים רחיקניים, 

בהם הקטנה של הגידול עשויה לאפשר ניתוח 
משמר סוגר, והיעלמותו לאחר טיפול זה אף 

עשויה לאפשר הימנעות כלל מניתוח רדיקלי 
פוגעני )mutilating(. לבסוף, בניגוד לגידולי 

המעי, בהם טיפול כימי אדג'ובנטי, לאחר 
הניתוח, מהווה חלק סטנדרטי של הטיפול 
בשלב 3 ובמקרים רבים בשלב 2, בגידולי 

החלחולת ההתוויה לטיפול כימי אדג'ובנטי 
לאחר טיפול קרינתי )עם או בלי כימותרפיה( 

היא פחות מבוססת-ראיות. 

הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס ממוקם, 
לרבות ההבדלים בין גידולי המעי עצמו וגידולי 
החלחולת, מסוכמת בטבלה מס' 1. כפי שניתן 

לראות, הטיפול בשלב 1הוא בעיקרו כירורגי 
בלבד. בשלב 2 ו-3 הטיפול בדרך כלל כולל 

גם כימותרפיה, בעיקר לאחר הניתוח, ובגידולי 
החלחולת ניתן גם טיפול קרינתי.

לסיכום, הטיפול בסרטן מעי גס ממוקם 
תלוי בעיקר במיקום הגידול הראשוני – אם 
הוא מעי הגס עצמו או בחלחולת - ובשלב 

המחלה. מידע מדויק ככל האפשר על מיקום 
והיקף המחלה ושימוש מתאים באמצעי 

הטיפול העומדים לרשותנו - כירורגיה, 
כימותרפיה וקרינה - יביאו לתוצאות 

הטיפוליות המיטביות, דהיינו לשיעורי ריפוי 
גבוהים ולתסמינים מינימליים ככל האפשר, 

לטווח הקצר והארוך גם יחד.

טבלה מס' 1: הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס ממוקם, לפי מיקום ושלבים

סרטן החלחולתסרטן המעישלב

ניתוחניתוח1

טיפול כימי-קרינתי טרום-ניתוחי )או טיפול קרינתי ניתוח+/- טיפול כימי משלים2
מקוצר( +/- טיפול כימי משלים

טיפול כימי-קרינתי טרום-ניתוחי )או טיפול קרינתי ניתוח + טיפול כימי משלים3
קצר( +/- טיפול כימי משלים
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מבוא
אבחנה של סרטן המעי הגס טומנת בחובה 

טווח תחזיות )פרוגנוזות( הנקבע בעיקר לפי 
שלב המחלה ומאפיינים נוספים. ניתן לסווג 

את המאפיינים השונים לכאלו הקשורים 
במטופל וכאלו הקשורים בגידול עצמו. 

המאפיינים הקשורים במטופל הינם: מין, 
גיל, סיפור משפחתי של ממאירויות ושל 

סרטן המעי הגס, מחלות רקע עם חשיבות 
למחלות מעי דלקתיות ומצב תפקודי 

)performance status(. המאפיינים הקשורים 
TNM בגידול הינם שלב המחלה לפי

)Tumor, Node, Metastases(, אם הניתוח 
היה דחוף והייתה חסימה או פרפורציה, 

ומאפיינים ביולוגיים שונים שידונו בהמשך. 
חשוב לציין ששלב המחלה משפיע מאוד על 

התחזית גם במחלה נתיחה ]1[. 

טבלה מס' 1: שיעור ההישרדות לחמש 
שנים לפי שלב המחלה במטופלים 

שמחלתם נתיחה

 שיעור ההישרדות
לחמש שנים

 שיעור
המאובחנים

שלב

90-80% 24% I

75-55% 40% II

55-35% 36% III

במקרים בהם מדובר במחלה מקומית, 
האבחון הראשוני נעשה על פי רוב 

בקולונוסקופיה, בה מזוהה ממצא חשוד 
ונלקחת ביופסיה. הערכת הפתולוג שמדובר 
בממצא ממאיר של רירית המעי קובעת את 

האבחנה של סרטן המעי הגס – אדנוקרצינומה 
)adenocarcinoma(. מרגע זה נעשה מאמץ 

לקבוע את שלב המחלה על מנת להעריך את 
התחזית ולקבוע מהו הטיפול המיטבי. 

ראשית יש להעריך את המעי ולבדוק אם 
יש נגעים חשודים נוספים, כלומר יש לערוך 

קולונוסקופיה מלאה. במידה והגידול 
הינו חוסם ולא ניתן לעבור את הגוש עם 

האנדוסקופ, קיימות שתי אפשרויות: חוקן עם 
חומר ניגוד כגון גסטרוגרפין או טומוגרפיה 

 )CT Colonography( ממוחשבת קולונוגרפיה
המכונה גם קולונוסקופיה וירטואלית. היתרון 
בקולונוסקופיה וירטואלית שניתן לדמות את 

כל המעי בלי צורך בהחדרת מכשירים. עם 
זאת, ההכנה זהה להכנה בקולונוסקופיה ]2[. 

במידה ולא ניתן לדמות את המעי הגס לפני 
ניתוח, יש לעשות זאת בתוך 6-3 חודשים. 

ניתוח מהווה מטרת הריפוי בשלבי המחלה 
הראשונים )I-III(, והוא מהווה נדבך חשוב 

בהשגת מטרה זו. לכן, לפני ניתוח יש לוודא 
שמדובר בגידול נתיח.

באנמנזה יש לקבוע את המצב התפקודי של 
המטופל, היות ומצב זה משפיע מאוד על 

הפרוגנוזה ועל התגובה לטיפול. כמו כן, יש 
להעריך אם יש מקום לייעוץ גנטי – כלומר 

אם קיים סיפור משפחתי של סרטן מעי גס, 
סרטן הרחם, סרטן קיבה ו/או סרטן שלפוחית 

השתן. לתסמונות גנטיות שונות יש השלכות 
שונות על הפרוגנוזה ועל הטיפול. יש להעריך 
אם קיימת מחלה ברקע שהעלתה את הסיכון 

לחלות, כגון מחלת מעי דלקתית – גם במקרה 
כזה יש השפעה על הטיפול המתוכנן ]4,3[. 

בבדיקה גופנית עלולות להימצא עדויות 
למחלה גרורתית, למשל נוכחות מיימת, 

מישוש קשרי לימפה מוגדלים וכבד או טחול 
מוגדלים. עם זאת, יש לבצע בדיקות הדמיה 

על מנת להוכיח או לשלול זאת. 

 NCCN לפי הקווים המנחים של ארגון
 National Comprehensive( האמריקני

Cancer Network(, לאחר קולונוסקופיה 

חיובית, יש לערוך בדיקת דם לתפקודי כבד 
ו-CEA ]5[. ה-CEA מהווה מדד פרוגנוסטי 

גם בשלבים מוקדמים. כלומר, שלב I+II עם 
CEA מוגבר - הפרוגנוזה גרועה יותר משלבים 

בהם ה-CEA תקין. כמו כן, אם ה-CEA אינו 
יורד לפי זמן מחצית חיים )7 ימים, כלומר 

חזרה לנורמה תוך 6-4 שבועות(, גם במקרה 
זה הפרוגנוזה תהיה גרועה ושיעור הישנויות 

מוקדמות יהיה גבוה ]6[. 

בדיקות הדמיה לקביעת שלב 
המחלה

מבחינת הדמיה, הבדיקה המתאימה ביותר 
היא טומוגרפיה ממוחשבת )CT( של החזה 

והבטן עם חומר ניגוד תוך-ורידי. אם קיים 
חשש לרעילות של חומר הניגוד, ניתן לשקול 

CT חזה ו-MRI בטן. הדיוק של ה-CT בקביעה 

טרום-ניתוחית של שלב המחלה הינו 79%; 
קביעת שלב מתקדם יותר מהשלב ה"אמיתי" 

עמד על 9.9%; קביעת שלב מוקדם יותר 
מהשלב ה"אמיתי" עמד על 11%]7[. 

במידה ויש התוויית נגד חד-משמעית לחומר 
ניגוד תוך-ורידי, עדיף לבצע PET-CT. יש 

לערוך PET-CT גם אם בתוצאות ה-CT התגלו 
ממצאים שלא ברור אם הם צלקות או תהליך 

פעיל, שכן בדיקה זו תעזור בבירור. 

אלו הן הנחיות כלליות של מוסדות גדולים, 

עיבוד ראשוני של חולה סרטן מעי גס
ד“ר נירית ירום 

המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי יצחק שמיר )אסף הרופא(, באר יעקב; ביה“ס לרפואה ע“ש סאקלר, אוניברסיטת תל אביב
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עם זאת, מבחינת המטופל, יש מקום לשקול 
PET-CT כמעט בכל שלב. בעבודה שחקרה 

 ,PET-CT החלטות שהשתנו בעקבות בדיקת
 III שיעור שינוי ההחלטה היה 6.5% בשלב

ו-12.7% בשלב IV. מעניין לציין שגם בשלב 
I היה שינוי באסטרטגיה הטיפולית בעקבות 

הבדיקה, בשיעור של 2.5% )בשלב II לא היו 
שינויים, כי היו רק מעט מטופלים בשלב זה( ]8[.

עיבוד של התכשיר הניתוחי
במידה ומדובר בגידול ראשוני נתיח, יש לנתחו, 
ואז לבצע עיבוד של ממצאי התכשיר הניתוחי 

לקביעת המשך הטיפול. אם מדובר במחלה 
גרורתית, מתקיימת בדרך כלל ישיבה רב-

תחומית ובה נקבע אם הגרורות הן נתיחות, ואם 
יש לנתח לפני טיפול סיסטמי או לאחריו. על 

מנת לקבוע זאת, יש לבצע PET-CT לשלילת 
 MRI-נוכחות גרורות מחוץ לכבד או לריאות, ו

להערכת הקרבה לכלי דם גדולים.

כאשר הגידול נתיח ואין גרורות, מתקיים 
לאחר הניתוח דיון להערכת הכדאיות של 

מתן טיפול משלים על סמך עיבוד הנתונים 
הקובעים את רמת הסיכון להישנות המחלה. 
הערכת רמת הסיכון נקבעת משילוב גורמים 

קליניים וגורמים הנלמדים מהערכת התכשיר 
הפתולוגי, הכוללים את עומק החדירה של 

הגידול בשכבות המעי הגס, מעורבות קשריות 
לימפה ומספרן במידה וישנה מעורבות 

קשריות בתכשיר הניתוחי. 

לפי ה-NCCN, אם מדובר בשלב II יש לערוך 
 .)Microsatellite instability( MSI בדיקת
לפי האיגוד האירופי לאונקולוגיה רפואית 

 European Society for Medical Oncology(
 BRAF-יש מקום לבדוק מוטציה ב )– ESMO

 MSI-ו CDX2-נוכחות מוטציה ב .CDX2-וב
מורה על פרוגנוזה טובה יותר מגידולים 

הנעדרים מוטציה זו, ומטה את הכף לטובת 
מעקב בלבד ללא טיפול כימי משלים. לעומת 

זאת, מוטציה ב-BRAF-V600E מחמירה את 
הפרוגנוזה יחסית לגידולים ללא מוטציה ]8[. 

)בדיקות מולקולריות נוספות יידונו בהמשך, 
במאמר על ביומרקרים.( 

סיכום
 העיבוד הראשוני לאחר שאדם אובחן עם 

סרטן המעי הגס כולל:
אנמנזה, בעיקר להערכת המצב התפקודי.. 1
בדיקה גופנית להערכה כללית ואיתור חשד . 2

לגרורות מרוחקות.
קולונוסקופיה מלאה, ובמקרה של חסימה – . 3

קולונוסקופיה וירטואלית או חוקן בריום.
CT חזה, בטן ואגן, עם ובלי הזרקה . 4

ושתיית חומר ניגוד. אם הממצאים אינם 
חד-משמעיים או אם לא ניתן להזריק חומר 

.PET-CT ניגוד, כדאי לבצע
אם הגידול נתיח – המטופל ינותח, ועל פי . 5

התכשיר הניתוחי בפתולוגיה ייקבע שלב 
.TNM המחלה לפי סיווג

במידה ולא נתיח - יש לשלוח לבדיקות . 6
מולקולריות. 

חשוב לציין, שכמו בכל הממאירויות, קיום 
דיונים רב-תחומיים מאפשר אבחון והערכה 
מקיפים ומדויקים יותר – ובעקבות כך תכנון 

מתאים יותר של האסטרטגיה הטיפולית לפי 
מאפייני המטופל ומחלתו.
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מבוא
סרטן בלוטי של המעי הגס מתפתח מתא 

הרירית של המעי בתהליך של מעבר 
מאדנומה לקרצינומה. סרטן המעי הגס הוא 

הממאירות השלישית בשכיחותה בעולם 
בקרב גברים ונשים, עם 40 מקרים חדשים 
בשנה ל-100,000 בני אדם. הסיכון לחלות 

בסרטן המעי הגס במהלך החיים הוא כ-6%. 
80-70% מהחולים המתגלים עם מחלה 

חדשה יאובחנו עם מחלה מקומית או אזורית, 
עם שרידות לחמש שנים שנעה בין 89% 

ל-70% בהתאמה ]1[. 

באופן אנטומי, ניתן לחלק את המעי הגס לחלקו 
האגני - הרקטום, ולחלקו התוך-בטני, הכולל 

את המעי הגס העולה, המעי הגס הרוחבי, המעי 
הגס היורד, הסיגמא, וחלקו העליון של הרקטום. 

70 אחוזים מהגידולים יאובחנו במעי הגס 
ו-30% ברקטום. למרות ההתפתחות האחרונה 

באפיונים גנטיים ומולקולריים של סרטן המעי 
הגס , הפקטור הפרוגנוסטי החשוב ביותר מיוחס 

לדירוג של המחלה לפי חדירתה את דפנות המעי 
)T(, מעורבות לימפטית אזורית )N( והימצאות 

מחלה גרורתית )M(. דירוג זה הוא הבסיס לטיפול 
הכירורגי בסרטן המעי הגס, שכולל כריתה מלאה 
 )0R( מקרוסקופית ומיקרוסקופית בגבולות נקיים
של הגידול יחד עם דיסקציה לימפטית מתאימה. 

מטרת המאמר היא לתאר את השיטות לביצוע 
כריתה אונקולוגית בטוחה למטרת ריפוי של סרטן 

המעי הגס.

הערכה והכנה טרום-ניתוחית
ההערכה של חולים שאובחנו עם סרטן המעי 
הגס כוללת קולונסקופיה שלמה עם ביופסיה 

להערכה היסטולוגית; הערכה סיסטמית על 

ידי CT עם חומר ניגוד ורידי ופומי של החזה, 
הבטן והאגן; בדיקות דם ספירה וכימיה 

כללית, הכוללות בין השאר בדיקת רמת 
האלבומין להערכת מצבו התזונתי של החולה 

 .CEA-ו CA19.9 לפני הניתוח, וסמני סרטן
הערכה על ידי אמצעי דימות נוספים כמו 

MRI או PET-CT נעשית לפי הצורך, בהתאם 

לממצאים שדורשים הערכה או בירור נוסף, 
או במקרים שלא ניתן לבצע את בדיקות 

הדימות המקובלות בשל מגבלת המטופל. 
במקרים בהם הממצא הגידולי חוסם את המעי 
אנדוסקופית, יש לשקול הערכה פרוקסימלית 

של המעי על ידי קולונסקופיה וירטואלית. 

במקרים בהם עולה חשד לסרטן מעי גס 
משפחתי, כמו למשל באבחון בגיל צעיר 

)סביב 50 או צעיר יותר(, או כשיש היסטוריה 
משפחתית מחשידה עם ריבוי מקרי סרטן 

המעי הגס )או גידולים אחרים( במשפחה, יש 
לשקול הערכה גנטית לגידול ו/או למטופל. 

הערכה זו עשויה לשנות את התכנון הטיפולי, 
כגון הרחבת כריתת המעי או כריתת איברים 
אחרים כמו שחלות בתסמונות גנטיות שונות.

הכנת מעי וטיפול מונע  
במשך שנים מקובל היה להכין את המעי 

הגס לפני ניתוח על ידי ניקוי מכני של המעי 
ומתן אנטיביוטיקה פומית כדי להקטין את 

ריכוז החיידקים הרב מחשש לזיהומים סביב 
הניתוח, בנוסף לטיפול אנטיביוטי סיסטמי 

לפני הניתוח. בהמשך פורסמו עבודות שהעלו 
שאלה לגבי הצורך בהכנה מכנית, ואף 

הראו שהכנה זו עלולה להעלות את שיעורי 
הדליפה מההשקה לאחר ניתוח. נושא הכנת 

המעי לפני ניתוח הוא שנוי במחלוקת, אך 

עבודות חדשות מחזקות את הצורך בטיפול 
אנטיביוטי פומי לפני הניתוח ]2[, ואולי אף 

יתרון במתן הכנה מכנית.

טיפול כירורגי
מטרת הטיפול הכירורגי בסרטן המעי הגס היא 

להשיג כריתה מלאה של הגידול עם גבולות 
כריתה נקיים יחד עם לימפאדנקטומיה מלאה 

של המערכת הלימפטית המנקזת. במקרה 
של מעורבות איברים סמוכים )4T( יש לבצע 

כריתה שלמה, הכוללת גם את האיבר או 
 .)en bloc resection( חלק האיבר המעורב
בדיקות היסטולוגיות מראות שהתפשטות 

סבמוקוזלית של תאי גידול אינה עולה על 1 
ס"מ בדרך כלל, אם כי במקרים מסוימים זו 

נמצאה גם במרחק 4 ס“מ מהגידול. מסיבה זו, 
גבול כריתה במרחק של 5 ס“מ מהגידול הוא 

המרחק המינימלי המומלץ לכריתת המעי. 
נרחבות הכריתה נקבעת בדרך כלל לפי העץ 
הווסקולרי המתאים לעץ הלימפטי, כשקשרי 

הלימפה האזוריים מלווים את כלי הדם. כריתה 
של קשרי לימפה אלו מחייבת ניתוק כלי דם 

ראשיים במזנטריום. מסיבה זו המקטע הנכרת 
גדול פעמים רבות מהמקטע הנדרש להשגת 
גבולות נקיים. בגידולים הנמצאים בין כלי דם, 
כמו בכפף הכבד או הטחול, יש צורך בכריתה 
נרחבת יותר של מקטע המקבל אספקת דם 

משני כלי הדם.

עבודות שבדקו את הקשר בין מספר קשרי 
הלימפה שנכרתו בניתוח ובין הפרוגנוזה, 

הראו שתכשיר הכריתה צריך לכלול 
לפחות 12 קשרי לימפה, וככל שמספר 

קשרי הלימפה גדול יותר כך גם הפרוגנוזה 
טובה יותר. בעבר נקשר מספר זה ביכולת 

הגישה הניתוחית לסרטן מעי גס ממוקם
פרופ‘ ניר וסרברג

מנהל היחידה לכירורגיה קולורקטלית, המערך הכירורגי, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה;
אוניברסיטת תל אביב
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טובה יותר לקבל דירוג "אמיתי" של 
הגידול, אך כיום מקשרים זאת לכריתה 

כירורגית אונקולוגית טובה יותר, לתגובה 
האימונית לגידול ולביולוגיה של הגידול 

עצמו. לאחרונה מתגברת הדעה שניתוק 
 )high ligation( כלי הדם המזינים בבסיסם

עם כריתה מלאה של המזוקולון 
 ) CME - Complete Mesocolic Excision(
משיגים כריתת קשרי לימפה נרחבת יותר 

ותוצאות אונקולוגיות טובות יותר. שיפור 
בפרוגנוזה עם ירידה בשיעורי הישנות 

מקומית מ-6.5% ל-3.5% ועלייה בשרידות 
לחמש שנים מ-81% ל-89%, הודגמה 

בקבוצה מארלנגן בגרמניה, ותוצאות דומות 
הודגמו בפרסומים מלידס, אנגליה, ומדנמרק 

]3[. ניתוחים אלו מורכבים יותר, עם עלייה 
בשיעור הסיבוכים, ולא ברור חד משמעית 

אם הם שונים בהרבה מכריתה אונקולוגית 
סטנדרטית ומהי מידת התועלת שבהם.

בגידולים של הצקום או המעי הגס העולה 
תתבצע כריתת מעי גס ימני; בגידולים של 

המעי היורד - כריתת מעי גס שמאלי; בגידולים 
של הסיגמא - כריתת הסיגמא. כריתת גידולים 
במעי הגס הרוחבי תיכלל בדרך כלל במסגרת 

כריתת מעי גס ימני או שמאלי מורחבת, או 
בכריתת מעי גס רוחבי. 

כריתות נרחבות יותר, כמו כריתת מעי גס 
שלמה או תת-שלמה, יבוצעו בדרך כלל 

במקרים של ריבוי גידולים או כריתה מניעתית 
)risk reduction surgery( במסגרת תסמונת 

גנטית או משפחתית בסיכון גבוה להופעת 
גידולים נוספים )מטאכרונים( בעתיד, כדוגמת 
תסמונת לינץ' או תסמונות של ריבוי פוליפים 

במעי הגס, או בגידולים הקשורים במחלות 
מעי דלקתיות כמו קרוהן או קוליטיס כיבית. 

ברוב המקרים בהם מתבצע הניתוח במסגרת 
אלקטיבית שאינה דחופה, ניתן לשחזר את 

המשכיות המעי על ידי ביצוע השקת מעי 
שמתבצעת על ידי מכלב סיכות או ידנית. 

קיימים מקרים בהם לא ניתן או לא רצוי לחבר 
את חלקי המעי מחשש לדליפה מההשקה 

וזיהום תוך בטני. מקרים אלו נפוצים יותר 

בניתוחים דחופים, למשל על רקע גידול חוסם 
או התנקבות כתוצאה מגידול, בהם גם מצב 

החולה וגם מצב המעי מעלים את הסיכון 
לדלף מההשקה לאחר הניתוח. במקרים 

אלו קצה המעי מוצא כפיום )סטומה( לדופן 
הבטן. במקרים מתוכננים בהם יש סיכון גבוה 

לסטומה, או כאשר כזו מתוכננת להתבצע, 
רצוי לסמן מראש את נקודת הסטומה כדי 

להבטיח תפקוד טוב יותר ונוח למטופל. 

כריתת מעי גס בטכניקה זעיר-
פולשנית

ארבעה מאמרים פרוספקטיביים רנדומליים 
 )Barcelona trial, COST ,COLOR ,CLASSIC(

שהשוו בין כריתה לפרוסקופית לגישה פתוחה, 
אישרו את העובדה שניתן לבצע כריתות מעי 

גס לפרוסקופיות בהתוויה של סרטן, תוך 
הקפדה על כריתה אונקולוגית נכונה והשגת 

היתרונות בכריתה לפרוסקופית, כולל החלמה 
מהירה יותר, אשפוז קצר יותר, חזרה מהירה 

של פעולת מעי וכמובן יתרונות קוסמטיים ]4[.

אנליזות נוספות של עבודות אלו שבדקו את 
מספר קשרי הלימפה שנקצרו וסיבוכים לאחר 

ניתוח אף הראו יתרון לגישה הלפרוסקופית 
לעומת הגישה הפתוחה. יתרונה של השיטה 

הלפרוסקופית בולט עוד יותר כאשר היא 
ERAS משולבת עם טכניקה של

 ,)Enhanced Recovery After Surgery)

טכניקה מקובלת של התאוששות מואצת 
אחרי ניתוחים, שהראתה יתרונות משמעותיים 

בהתאוששות והפחתת סיבוכים אחרי ניתוחי 
סרטן מעי גס ]5[, וכוללת הכנה ספציפית 

לפני הניתוח, הקפדה על פרמטרים מיוחדים 
בהרדמה, הזנה מוקדמת וניוד אחרי הניתוח.

למרות זמן ניתוח ארוך יותר ושימוש רב יותר 
בטכנולוגיה ומוצרים מתכלים, הרי שמחקרים הראו 

שוויון בעלויות בין ניתוחים פתוחים ולפרוסקופיים, 
שוויון שנובע כנראה בעיקר מהירידה בזמן האשפוז 

אחרי ניתוחים לפרוסקופיים ]6[.

בהיעדר התוויית נגד ברורה, הרי שמסיבות 
אונקולגיות אין מניעה להציע ניתוח לפרוסקופי 

לכריתת המעי הגס לכל חולה. התוויות 

נגד חלקיות כוללות גידול מתקדם, חולים 
מבוגרים, חולים בעלי משקל עודף, ניתוחים 

ASA מרובים קודמים, מדרג
 )American Society of Anesthesiologists(

גבוה וניתוח דחוף. מבחינה אונקולוגית, 
 )4T( כריתה של גידולים מתקדמים מקומית

יכולה להוות התוויית נגד חלקית לכריתה 
לפרוסקופית. כריתת מעי גס לפרוסקופית 

מחייבת מיומנות ניתוחית גבוהה, והיעדר 
ניסיון כירורגי הוא כנראה התוויית הנגד 

המשמעותית ביותר לניתוחים אלו.

טכניקות זעיר-פולשניות אחרות כוללות:  

 Hand Assisted Laparoscopic( HALS  •
Surgery( - טכניקה היברידית, בה 

מוכנסת יד אחת )בדרך כלל של המנתח( 
דרך חתך קטן שמאפשר שימור הגז 

שהוכנס קודם לכן לבטן, כדי לסייע בניתוח 
 HALS הלפרוסקופי. עבודות שהשוו

לטכניקה הלפרוסקופית הרגילה, הראו 
שניתן לשמר את היתרונות הלפרוסקופיים 

מבחינת החולה תוך קיצור זמן הניתוח. 
במצבים אחרים הטכניקה יכולה לשמש 

במקרים קשים ומורכבים יותר מאלה 
המתאימים ללפרוסקופיה רגילה. החתך 

הניתוחי בשיטה זו גדול יותר מאשר 
בניתוחים לפרוסקופיים רגילים, וכנראה 

שגם ה"נזק" לרקמה בשעת דיסקציה 
מוגבר יותר, כפי שניתן לראות בעבודות 

שהדגימו שיעור גבוה יותר של ציטוקינים 
ומאפייני דלקת בניתוחי HALS לעומת 
כירורגיה לפרוסקופית רגילה, אך ללא 

משמעות קלינית ]7[.

 Single Incision Laparoscopic( SILS  •
Surgery( – טכניקה שבה טרוקר בודד 

של 15 מ"מ משמש גם למצלמה וגם 
למכשירי העבודה. בשל הצורך בזוויות 
פעולה רחבות יותר, נדרשים מכשירים 

לפרוסקופיים ייעודיים. עבודות שבדקו את 
היתכנות הפעולה לניתוחים אונקולוגיים 

הראו שבידיים מאומנות היא אינה נופלת 
מטכניקות לפרוסקופיות רגילות. לטכניקה 

יתרון קוסמטי, ובכמה עבודות נראה שיש 
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אולי הבדל גם בזמן ההחלמה וסיבוכי 
הפצע, כך שטכניקה זו מדגישה את יתרונות 

השיטה הזעיר-פולשנית בניתוחי מעי גס. 
סקירה סיסטמטית של 38 עבודות עם 

565 חולים לא הראתה יתרון של שיטה זו 
מול שיטה לפרוסקופית קונבנציונלית ]8[. 

העבודות אינן רנדומליות, וברוב המקרים 
קיימת הטיה לבחירת חולים "מתאימים" 

יותר לניתוחים אלו.

כריתת מעי לפרוסקופית בסיוע רובוט - כיום   •
רובוט דה-וינצ'י של חברת Intuitive  הנו 

היחיד המשמש לניתוחים רובוטיים באופן 
מסחרי. הרובוט נשלט על ידי המנתח 

מקונסולה לצד המנותח. לרובוט מצלמת 
תלת-ממד שמיוצבת על ידי הזרוע הרובוטית. 

מכשירי הרובוט מאפשרים שבע דרגות 
חופש, ובכך מספקים תנועה מדויקת יותר 

לעומת המכשירים הלפרוסקופיים הרגילים, 
שלהם ארבע דרגות חופש. יתרון הרובוט 

בניתוחי מעי הוא רב יותר בניתוחים בהם חלל 
הניתוח צר וקטן, כמו באגן. בניתוחי מעי גס 

בטניים לא נמצא יתרון קליני לניתוחי הרובוט 
לעומת ניתוחים לפרוסקופיים רגילים, אך 

בשל נוחות השימוש, למשל לצורך פעולות 
מורכבות יותר כמו תפירה או דיסקציה 
קרובה לכלי הדם, ישנם מרכזים רבים 

המשתמשים בטכניקה זו לכריתות מעי גס. 
עבודה שהשוותה 70 חולים שעברו כריתת 

מעי גס לפרוסקופית רגילה מול כריתה 

בסיוע הרובוט, לא הראתה כל יתרון לקבוצה 
הרובוטית מבחינת כאב, זמן אשפוז, סיבוכים 
ופרמטרים פתולוגיים, לעומת זמן ניתוח ארוך 

ועלות גבוהה בקבוצה הרובוטית ]9[.

תוצאות 
התוצאות האונקולוגיות קשורות בדרך כלל 

לשלב בו אובחן הסרטן. הסיכון לחזרה מקומית 
נמוך מ-5% ותלוי פעמים רבות בביצוע ניתוח 

נכון על פי פרמטרים אונקולוגיים שתוארו. 

בהיותו ניתוח מזוהם בהגדרה, סיבוכי ניתוח 
כגון זיהום פצע שכיחים יחסית )כ-10%( 

לאחר כריתת מעי גס. שיעורים אלו נמוכים 
יותר אחרי ניתוחים לפרוסקופיים. הסיבוך 

הקשה ביותר הוא דלף מהשקת המעי, והוא 
מתרחש בכ-5-4% מהניתוחים לכריתת מעי 
גס ימני, ומעט גבוה יותר בהשקות של המעי 
הגס השמאלי והסיגמא ]10[. בטווח הארוך 

הסיבוכים השכיחים כוללים בקע בצלקת 
הניתוח והידבקויות אחרי ניתוח, שיכולות 

להיות מלוות באירועים של חסימת מעי דק, 
אשפוזים חוזרים ואף ניתוחים. 

סיכום 
בסרטן מעי גס מקומי הכריתה הכירורגית 

הינה למטרת ריפוי. מטרת הניתוח היא 
הסרת הגידול בגבולות בריאים, כריתת קשרי 
הלימפה המתאימים לפי כלי הדם המספקים 

את אזור הגידול, וחיבור המעי מחדש לאחר 

הכריתה. במהלך השנים קיים מעבר מהשיטה 
המסורתית הפתוחה לכריתה בשיטות 

זעיר-פולשניות, שמצליחות להשיג תוצאות 
אונקולוגיות שוות עם יתרון החלמתי למטופל. 

הפרוגנוזה תלויה בשלב המחלה ובכריתת מעי 
גס העומדת בקריטריונים אונקולוגיים.
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מבוא
מטופלים שנותחו בשל אדנוקרצינומה 

של המעי הגס, ולפי התשובה הפתולוגית 
אובחנו בשלב שני או שלישי של מחלתם, 
יהיו מועמדים לטיפול כימי מונע, המכונה 

גם טיפול משלים, למשך שלושה או שישה 
חודשים, בתרופה כימית אחת או בשילוב של 

שתי תרופות. 

בשלב שני של המחלה )Stage II( יינתן טיפול 
מונע למטופלים בעלי סיכון גבוה להישנות 

מחלתם. רמת סיכון גבוהה נקבעת במקרים 
הבאים: כאשר לפני הניתוח ישנה חסימה 

קלינית של המעיים, נקב של המעי או רמת 
CEA מוגברת בדם; כאשר בניתוחים לא 

מיטביים לא נדגמו לפחות 12 בלוטות לימפה 
אזוריות, ישנה מעורבות עצבית או לימפו-

וסקולרית ובמקרים של חדירת הגידול 
.)4T( לאיברים סמוכים

מטופלים עם מחלה בשלב שני ללא 
גורמי סיכון אלו יופנו על ידי האונקולוג 

המטפל לבדיקות נוספות )צביעות 
אימונוהיסטוכימיות ואונקוטייפ קולון – פירוט 

בהמשך( כדי להעריך את יתרונות הטיפול 
המונע מול האפשרות של מעקב בלבד. 

מטופלים שאובחנו בשלב שלישי של המחלה 
)Stage III(, קרי עם מעורבות של בלוטות 
לימפה, יהיו מועמדים לטיפול כימי מונע, 

המורכב לרוב מתשלובת של שתי תרופות 
לתקופה של שלושה או שישה חודשים. 

יש לציין שההחלטה על מתן טיפול כימי 
מושפעת תמיד ממצבו התפקודי של 

המטופל, ממחלות הרקע ומגילו הכרונולוגי 
והביולוגי, והיא מלווה בדיון המפרט את 

יתרונות הטיפול ומכלול תופעות הלוואי 
האפשריות. רק לאחר שהמטופל הבין, 
הסכים וחתם על טופס ההסכמה ניתן 

להתחיל בטיפול.

טיפול מונע בסרטן מעי גס 
שלב שני בסיכון מוגבר

)Stage II – High risk(
התועלת המוחלטת של הטיפול המשלים 
עולה ככל שסיכויי ההישנות גבוהים יותר, 

ולכן נהוג להציע טיפול למטופלים שסכנת 
ההישנות אצלם גבוהה יחסית. סכנת 

הישנות גבוהה נקבעת לפי גורמים קליניים 
ופתולוגיים, כפי שפורטו במבוא. אמנם אין 

מחקרים שבהם נבדקה רק אוכלוסיית חולים 
במחלה בשלב שני בסיכון גבוה, אך מתוך 

אנליזה של תת-קבוצות במחקרים הקיימים 
ניכר כי סכנת ההישנות בקרב חולים אלה 

דומה לזו של חולים במחלה בשלב שלישי. 
לדוגמה, ניתוח נתוני חולים במחלה בשלב 

 MOSAIC שני בסיכון גבוה בוצע גם במחקר
]2[, שבו נבדקה התועלת שבהוספת 

אוקסליפלטין - Oxaliplatin )אלוקסטין® - 
®Eloxatin(* לטיפול בפלואורופירימידינים 

- FU-5. תוספת זו העלתה את שיעור 
ההישרדות ללא מחלה לאחר חמש שנים 

מ-74.9% ל-82.1%. הגישה המקובלת 
כיום היא מתן טיפול מונע למשך חצי שנה, 

וההחלטה על מתן תרופה בודדת מסוג 
פלואורופירימידין - FU-5 או מקבילתה 

Capecitabine - הפומית קפציטבין
)קסלודה® - ®Xeloda(* ]3[ מול תוספת 

אוקסליפלטין נתונה בידי האונקולוג המטפל 
ולוקחת בחשבון לרוב את גיל המטופל 

וחומרת גורמי הסיכון בגינם הוחלט על מתן 
טיפול מונע.

טיפול מונע בסרטן מעי גס  
שלב שני ללא סיכון מוגבר 

)Stage II – Low risk(
חולים המאובחנים עם סרטן המעי הגס 
בשלב שני נכללו כתת-קבוצה במרבית 

המחקרים שבדקו את יעילות הטיפול 
המשלים. בעוד שחלק מהמחקרים לא 

הדגימו כל תועלת בטיפול בחולים אלה, 
בחלקם כן נצפתה תועלת מועטה אך 

מובהקת מבחינה סטטיסטית. המחקר 
הבולט הוא QUASAR הבריטי ]4[. המחקר 

הוא מורכב, והשוו בו בין ארבע צורות 
מתן של FU-5 ושל חומצה פולינית - 

לוקובורין - Leucovorin ובין מעקב בלבד 
בקרב 3,239 חולים שנותחו ואובחנו עם 
גידול בשלב שני או שלישי. 2,963 מהם 

אובחנו בשלב שני, ונמצא כי הטיפול 
בהם העלה את שיעור ההישרדות לחמש 

שנים ב-3.6%. מטה-אנליזה חשובה, 
IMPACT, כללה 1,016 חולים בשלב שני, 

 5-FU - חציים טופלו בפלואורופירימידינים
ולוקובורין וחציים כלל לא קיבלו טיפול מונע 

בתר-ניתוחי ]5[. הטיפול הכימי העלה את 
שיעור ההישרדות מ-81% ל-83%, ללא 

הבדל מובהק מבחינה סטטיסטית. 

מטה-אנליזות נוספות בדקו את יעילות הטיפול 
בחולים אלה במחקרים שונים. ב-2009 

פורסמה מטה-אנליזה מקיפה שכללה 33 
מחקרים ו-17 מטה-אנליזות שבהם נכללו 

טיפול כימי משלים לסרטן מעי גס ממוקם
ד“ר שרון פלס

המרכז לגידולי מערכת העיכול, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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טיפול בסרטן מעי גס ממוקם

יותר מ-32,000 חולי סרטן המעי הגס בשלב 
שני. נמצא כי הטיפול לא שיפר את שיעור 

ההישרדות של החולים, אולם העלה במידה 
מובהקת, אך קטנה, את שיעור ההישרדות 

ללא מחלה ]6[. כיוון שבמחקר MOSAIC, בו 
 5-FU-נבדקה תוספת אוקסליפלטין לטיפול ב

ולוקובורין, לא נמצאה תועלת בטיפול בכלל 
החולים בשלב שני, לא מקובל להוסיף את 
התרופה לחולים אלה, אלא בנוכחות גורמי 

סיכון כפי שפורט בסעיף הקודם ]2[.

למעשה, מתוך כל 100 חולים בשלב שני, 
המחלה צפויה להישנות בכ-20 חולים, ומתן 

טיפול כימי משלים צפוי למנוע את הישנות 
המחלה בשלושה עד ארבעה חולים. מתן 

טיפול כימי משלים לכל החולים בשלב שני 
משמעו מתן טיפול מיותר ל-96 חולים כדי 

למנוע הישנות בארבעה חולים בלבד. לאחר 
שהגדרנו מראש מיהם אותם מטופלים 

בעלי סיכוי הישנות גבוה, ולהם נמליץ על 
טיפול מונע, נותר לנסות ולאתר בקרב מי 

שאין לו גורמי סיכון מובהקים להישנות, את 
המטופלים שיפיקו תועלת מטיפול מונע 
ולהבדילם ממטופלים שלהם נמליץ על 

מעקב בלבד. 

בדיקות נוספות לצורך החלטה 
על טיפול מונע בסרטן מעי גס 

)Stage II( שלב שני
ללא גורמי סיכון

MMR-בדיקה אימונוהיסטוכימית ל
 PCR או )Mismatch Repair(

)Polymerase Chain Reaction( לאיתור 
אותם 20% מכלל חולי סרטן המעי הגס 

 MSI-H בשלב שני העונים על ההגדרה של
)Microsatellite-High( – דרגה גבוהה של 
אי-יציבות גנומית. מטופלים אלו הם בעלי 

פרוגנוזה טובה יותר, ובעבר נחשבו כמי 
שעלולים אף להינזק מבחינה הישרדותית 

ממתן כימותרפיה מונעת. במחקרים עדכניים 
 ,QUASAR שכללו 1,913 מטופלים ממחקר

שחציים קיבלו כימותרפיה, סיכויי הישנות 
המחלה במקרים של סרטן מעי גס שלב שני 

MSI-H עמד על 11% לעומת 26% בשאר 

הנבדקים ללא קשר לטיפול הכימי שניתן, ולא 
נמצאה השפעה דטרמינטלית ממתן הטיפול 
 CALGB - 7[. שני מחקרים עדכניים נוספים[
9581 ו-89803 - הראו תוצאות דומות וחיזקו 

את ההבנה שבשלב שני של המחלה, ללא 
גורמי סיכון ונוכח הפרוגנוזה הטובה, ניתן 

להסתפק במעקב בלבד ]9-8[. 

 )®Oncotype DX( בדיקת אונקוטייפ קולון
בודקת רמת ביטוי של 12 גנים - שבעה 

מהם קשורים להתנהגות הסרטן וחמישה 
משמשים כקבוצת בקרה הקשורה לסיכון 

להישנות הגידול. רמת הביטוי מוצגת כמספר 
משוקלל, מ-0 ועד 100, המכונה מדד הישנות 

)Recurrence Score(, וככל שהמספר גבוה 
יותר הסיכון להישנות עולה. לפי החלוקה 

המקובלת, קיימות שלוש קבוצות סיכון: 
נמוכה )עד 20(, בינונית )30-20( וגבוהה 

)מעל 30(. לדירוג יש ערך פרוגנוסטי אך לא 
פרדיקטיבי, ועם זאת קבלת מאפיין נוסף 

של הגידול מסייעת לאונקולוג המטפל 
בקבלת ההחלטה אם להסתפק במעקב 

בלבד או להציע טיפול מונע על בסיס 
פלואורופירימידינים. קבלת ההחלטה 

הטיפולית הינה שקלול של המדדים 
הקליניים, הפתולוגיים והמעבדתיים, ולאחר 

שהוצגו למטופל כל הנתונים גם עמדתו 
מובאת בחשבון. יש לציין שבדיקת אונקוטייפ 

קולון איננה סטנדרטית.

טיפול מונע בסרטן מעי גס שלב 
)Stage III( שלישי

מעל שליש ממטופלי סרטן המעי הגס 
מאובחנים בשלב שלישי של המחלה. הסיכון 

להישנות המחלה ללא טיפול מונע הוא 
מעל 50%, ומתן טיפול מונע מפחית באופן 

משמעותי מבחינה סטטיסטית את שיעור 
החזרות.

הבסיס של הטיפול המונע הינו 
פלואורופירימידינים הניתנים דרך הווריד, 

דוגמת FU-5, או ניתנים באופן פומי, דוגמת 
קפציטבין. טיפול הבסיס נקבע על סמך 

מחקרים גדולים, בהם למשל שיעור 

ההישרדות לחמש שנים לעומת מעקב בלבד 
עלה מ-44% ל-61%. במחקרים מאוחרים 

יותר התברר כי תוספת של לוקובורין, המגביר 
את פעילות הפלואורופרימידינים, על ידי ייצוב 
הקישור שלו לאנזים המטרה, מעלה עוד יותר 

את יעילות הטיפול. לטיפול זה מקובל היום 
 ,MOSAIC להוסיף אוקסליפלטין. במחקר

תוספת של אוקסליפלטין לפלואורופרימידינים 
העלתה את שיעור ההישרדות לאחר שש 

שנים ב-4.2% )מ-68.7% ל-72.9%( ]2[. 
תוצאות דומות נצפו גם במחקר שבדק 

תוספת של אוקסליפלטין לטיפול שבועי 
בפלואורופרימידינים ]10[.

בשנה האחרונה הוצגה סדרת עבודות שעסקה
בשאלה של משך מתן הטיפול המונע – 

שלושה או שישה חודשים. בכנס האונקולוגי 
ASCO של איגוד האונקולוגים בארה"ב 

בחודש יוני האחרון, הוצגה אנליזה של שישה 
מחקרים, שכללו מעל 12,800 מטופלים. 

נמצא שבחלק מאוכלוסיית המטופלים עם 
מעורבות בלוטות לימפה )שלב שלישי(, מתן 

כימותרפיה מונעת למשך שלושה חודשים 
יעילה כמעט כמו מתן למשך שישה חודשים 
ורעילה פחות )במיוחד מדובר על נזק עצבי 

מופחת משני לטיפול באוקסליפלטין(. 
תוצאות אלו נכונות לאוכלוסיית מטופלים 

שסיכון החזרה אצלם נמוך יותר. היות 
והנתונים הינם ראשוניים, בשלב זה טרם 

גובשו קווים מנחים חד-משמעיים המורים 
באילו מטופלים ומתי אפשר להסתפק 

בשלושה חודשי טיפול בלבד ]11[.

סיכום
מתן טיפול כימי משלים לאחר ניתוח מקובל 

בגידולי המעי הגס שאובחנו בשלב שני או 
שלישי של המחלה, לפי דירוג TNM. הסיכון 

להישנות הסרטן בקרב חולי סרטן המעי הגס 
בשלב שני הם כ-20%, והתועלת שבמתן 

טיפול כימי לכלל החולים בקבוצה זו נמוכה 
מ-4%. בעזרת מדדים קליניים ופתולוגיים, 

ניתן לאתר חולים בעלי סיכון הישנות גבוה. 
בקרב חולים אלה התועלת שבטיפול דומה 

לזו שבחולים בשלב שלישי. באשר לשאר 



במה � ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

72

 MSI המטופלים בשלב שני, בעזרת בדיקת
)Microsatellite Instability( לאי-יציבות 

גנומית ניתן לאתר כ-20% מהחולים שבהם 
הפרוגנוזה טובה. בחולים אלה אין ככל 

הנראה מקום למתן טיפול כימי משלים. 
בדיקת אונקוטייפ קולון מסייעת אף היא 

לצורך קבלת מאפיין נוסף של הגידול 
המסוים לצורך החלטה על טיפול מונע מול 

מעקב בלבד. האונקולוג מתחשב בהחלטתו 
בכל המדדים הקליניים, המעבדתיים 

והפתולוגיים. באשר למטופלים שאובחנו 
בשלב שלישי, קיים קונצנזוס באשר למתן 

טיפול כימי מונע המשלב פלואורופירימידינים 
או המקבילה קפציטבין - עם אוקסליפלטין. 
משך הטיפול המקובל הינו חצי שנה, אולם 

לאחרונה הוכח שבמקרים מסוימים ניתן 
להסתפק בשלושה חודשי טיפול מונע בלבד 

מבלי לפגוע ביעילות הטיפול.
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טיפול בסרטן מעי גס ממוקם

מבוא
הטיפול העיקרי בגידולים ממוקמים של המעי 
הגס הוא ניתוח, אולם גם לאחר ניתוח מוצלח 
קיים סיכון להישנות של המחלה ולהתפתחות 

של גרורות באיברים מרוחקים. דרגת הסיכון 
משתנה בין מטופלים שונים, ותלויה במאפייני 

הגידול שנותח. למטופלים הנמצאים בסיכון 
גבוה אנו מציעים טיפול כימי משלים, שמטרתו 

להפחית את סיכויי הישנות המחלה. 

הכלי המרכזי להעריך את הסיכון להישנות 
הינו הבדיקה ההיסטופתולוגית, שמתבצעת 

אחרי הניתוח. כאשר ישנה מעורבות של 
קשרית לימפה אחת או יותר, קיים סיכון 
משמעותי להישנות, ומחקרים הוכיחו כי 

טיפול כימי משלים מעלה את סיכויי ההחלמה 
במקרים אלה. כאשר מדובר בגידול שטחי 

או גידול שחודר לשכבת השריר בלבד וללא 
מעורבות של קשריות הלימפה, אזי הסיכון 

להישנות נמוך ואין הצדקה לטיפול משלים. 

בין שתי קבוצות אלה קיימת קבוצת חולים 
גדולה. הגידול של מטופלים אלה חדר מעבר 

לשכבת השריר, אולם לא חדר לקשריות 
הלימפה שסביב המעי )שלב II(, והם נמצאים 

בסיכון של כ-20-15% להישנות מחלה ללא 
טיפול משלים. כאשר נבדקה ההשפעה של 

טיפול כימי משלים על קבוצת חולים זו, נמצא 
כי הטיפול מפחית במעט את סיכויי ההישנות, 
אבל ההשפעה של הטיפול על תוחלת החיים 

לא הוכחה באופן חד משמעי ]1[. 

היום אין בידינו כלים שיכולים לזהות בבירור 
את אותם 20% של החולים עם מחלה 

בשלב II )ללא מעורבות של קשריות לימפה( 
שבהם המחלה עתידה להישנות. עם זאת, 
אנו יודעים כי קבוצת המטופלים עם גידול 

בשלב II היא הטרוגנית, וכי חלק מהמטופלים 
נמצאים בסיכון גבוה יותר מאחרים. משתנים 

הקשורים בגידול עצמו ומשתנים הקשורים 
במטופלים משפיעים על דרגת הסיכון, ואנו 

מנסים לאתר את המטופלים הנמצאים בסיכון 
גבוה יותר ולהציע להם טיפול משלים. נתונים 

קליניים כמו אירוע של התנקבות או חסימה 
של המעי הגס, ונתונים היסטופתולוגיים כמו 

חדירה של הגידול לכלי דם ולימפה ולסיבי 
עצב ומספר בלוטות שנבדקו, קשורים לסיכון 
גבוה יותר להישנות. כאשר הנתונים הקליניים 

והפתולוגיים אינם חד-משמעיים, ניתן 
להשתמש בסמנים ביולוגיים – ביומרקרים - 
המסייעים להעריך את דרגת הסיכון ולגבש 

המלצה בנוגע למתן טיפול משלים. 

מהם ביומרקרים? 
באופן כללי, ביומרקרים הם שינויים ביולוגיים 

שניתן למדוד אותם באופן מהימן על ידי 
בדיקת מעבדה, ושמספקים מידע רפואי 

המסייע לקביעת מדיניות טיפול במחלות 
ובמצבים שונים. על מנת שמדד מסוים יוכר 

כביומרקר, יש להוכיח שהשינויים בערכי 
הבדיקה קשורים באופן מובהק מבחינה 

סטטיסטית לתוצאה הקלינית. 

בגידול ממוקם של המעי הגס, אנו מחפשים 
ביומרקרים פרוגנוסטיים - שינויים שנוכחותם 

בגידול קשורה באופן מובהק לסיכויי ההישנות 
או התמותה, וביומרקרים פרדיקטיביים – 

שינויים שנוכחותם בגידול קשורה באופן 
מובהק לתועלת של טיפול משלים. ביומרקר 

המספק גם מידע פרוגנוסטי וגם מידע 
פרדיקטיבי הוא בעל ערך משמעותי לגיבוש 
המלצות טיפוליות. ביומרקר ייכנס לשימוש 

קליני רק במידה שהמחקרים שהראו את 
יעילותו בוצעו בשיטות מדעיות תקפות. 
יש לוודא שהמחקרים בוצעו בקבוצות 

חולים גדולות, ושהמידע בנוגע למאפייני 
המשתתפים ובנוגע להישנות המחלה נאסף 

באופן מסודר ומהימן. 

בפסקאות הבאות נסקור את הביומרקרים 
שבהם ניתן להיעזר בחולים שעברו ניתוח 

עקב גידול ממוקם של המעי הגס. 

 / )microsatellite instability( MSI

MMR-חסר בחלבוני ה
 )mismatch repair(

חלבוני MMR הם משפחה של חלבונים 
שתפקידם לתקן טעויות ברצף הדנ"א 

שמתרחשות בעת הכפלת הדנ"א בזמן 
תהליך חלוקת התא. חסר באחד מחלבונים 

אלה גורם לתא לצבור שינויים בדנ"א – 
מוטציות, שיכולות להביא להתמרה סרטנית. 

בכ-20-15% מגידולי המעי הגס קיים חסר 
באחד מחלבונים אלה ]2[. החסר יכול לנבוע 

מפגם גנטי )מועבר בתורשה( בעותק אחד 
של הגן המקודד לחלבון, ומתבטא בתסמונת 
על שם לינץ' - נטייה משפחתית להתפתחות 

גידולים של מערכת העיכול, רירית הרחם 
וגידולים נוספים. החסר יכול גם להיווצר בתאי 

המעי כחלק מתהליך ההתמרה הסרטנית, 
עקב מוטציה או השתקת ביטוי אפיגנטית של 

ביומרקרים בגידולים ממוקמים
של המעי הגס

ד“ר איילת שי
מח‘ אונקולוגית, המרכז הרפואי לגליל, נהריה; הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת בר אילן
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אחד מחלבונים אלה, ובמקרה זה אינו מועבר 
בתורשה. 

כדי לבדוק אם בגידול קיים חסר של אחד 
 MSH2, MSH6, PMS2,( MMR-מחלבוני ה

MLH1(, ניתן להשתמש באחת משתי השיטות 

הבאות: ניתן לבדוק את נוכחות ארבעת 
החלבונים העיקריים באימונוהיסטוכימיה, 

בדיקה המבוצעת במעבדת הפתולוגיה, או 
לבצע בדיקה מולקולרית הנקראת MSI. חסר 

בחלבוני ה-MMR גורם לחוסר יציבות של 
הדנ"א בגידול, המתבטא בשינוי באורכם של 
 .microsatellites רצפי דנ"א קטנים הנקראים

 MSI-חוסר יציבות של 30% או יותר ממקטעי ה
שנבדקו בדגימה מצביע על היותו של הגידול 

 / )high microsatellite instability( MSI-H

.MMR-חסר ב

MSI-H או חסר של MMR הינו סמן בעל ערך 

פרוגנוסטי ופרדיקטיבי. גידולים המאופיינים 
בשינויים אלה כרוכים בסיכון נמוך להתפתחות 

גרורות. הסיכון נמוך )אחוזים בודדים( בעיקר 
בגידולים בשלב II. מספר מחקרים הראו כי 

טיפול משלים בתרופות פלואורואורציל - 
 Capecitabine - או קפציטבין Fluorouracil

)קסלודה® - ®Xeloda(* אינו משפר את סיכויי 
ההחלמה במטופלים שסבלו מגידול בשלב 

II עם חסר של MMR ]3, 4[, ולכן מומלץ 
 ,MMR-לחסר ב II לבדוק גידולים בשלב
ובמידה ונמצא חסר כזה להימנע מטיפול 

 MMR-משלים. המשמעות של חסר בחלבוני ה
בגידולים בשלב III )שחדרו לקשריות לימפה( 

אינה ברורה, וככל הנראה יש יתרון לטיפול 
משלים בתשלובת של FU-5 ואוקסליפלטין 

 *)Eloxatin® - ®אלוקסטין( Oxaliplatin -
במטופלים עם גידולים אלה ]3[. לכן, לא נהוג 

/MMR-לחסרים ב III לבדוק גידולים בשלב
 .MSI נוכחות של

BRAF מוטציה בחלבון
BRAF ניתן למצוא מוטציות בגן המקודד לאנזים

בפחות מ-10% מגידולי המעי הגס. המוטציה 

E600V ב-BRAF גורמת לאנזים להיות פעיל 

באופן קבוע ולהפעיל בתא מנגנונים של חלוקה 
בלתי מבוקרת. נוכחות של המוטציה בגידולים 
ממוקמים של המעי הגס קשורה לסיכון גבוה 

להישנות מחלה. הסיכון להישנות קשור הן 
לנוכחות המוטציה והן לסטטוס ה-MSI, כך 

 microsatellite( MSS שבגידולים שהינם
 BRAF-מוטציה ב )MMR-ללא חסר ב( )stable

קשורה לסיכון גבוה להישנות מחלה, ובגידולים 
שהם MSI-H נוכחות המוטציה מצביעה על 

סיכון בינוני ]5[. באופן נדיר )בכ-2% מהגידולים( 
ניתן למצוא בגידול מוטציה ב-BRAF הממוקמת 

באזור אחר של הגן. מחקר מהשנה האחרונה 
מצא כי נוכחות של מוטציה ב-BRAF שאינה 
V600E קשורה דווקא לסיכון נמוך להישנות 

של המחלה ומנבאת פרוגנוזה טובה אחרי 
ניתוח ]6[. 

CDX2
חלבון הנמצא בגרעין התא ומשמש כפקטור 

 ,CDX2 שעתוק. רוב גידולי המעי הגס מבטאים
אולם הביטוי שלו חסר במיעוט מהגידולים. 

ניתן לקבוע את נוכחות החלבון בגידול על ידי 
בדיקה הנקראת צביעה אימונוהיסטוכימית, 

שנעשית במעבדה הפתולוגית.

בשנת 2016 פורסם מחקר שהראה כי חוסר 
ביטוי של החלבון CDX2 בגידול של המעי הגס 
מהווה גורם סיכון בלתי תלוי להישנות מחלה. 
לפי מחקר זה, הסיכון להישנות בקרב חולים 

עם גידולים שאינם מבטאים CDX2 גדול פי 2 
עד פי 3 לעומת גידולים בשלב זהה שמבטאים 

חלבון זה ]7[. הערך הפרדיקטיבי של ביטוי 
CDX2 נבדק בקבוצה קטנה של חולים בלבד, 

ועדיין לא ברור האם חוסר ביטוי של חלבון 
זה מנבא תועלת מטיפול כימי משלים. לכן, 

נכון להיום לא קיימת המלצה רשמית לבדוק 
סמן זה באופן שגרתי בגידולים של המעי הגס 

לאחר ניתוח. 

)multi-gene( אנליזות מולטי-גניות
רמת הביטוי של גנים הינה הכמות של 

מולקולות messenger RNA שמשועתקות 
מגנים שונים, והיא מבטאת בדרך כלל את רמת 
הפעילות של גנים אלה בתא. השינויים הגנטיים 

בגידולים סרטניים מביאים לשינויים – עלייה 
או ירידה- ברמת הביטוי של גנים רבים יחסית 
לרקמה תקינה, ולשינויים ברמת הפעילות של 

גנים אלה. מדידה של רמת הביטוי עשויה ללמד 
אותנו על אופיו הביולוגי של הגידול. 

מאחר שתפקוד התא נשען על מספר רב 
של גנים נעשו ניסיונות רבים ליצור בדיקות 

המעריכות ביטוי של מספר גנים באופן 
סימולטני, וגוזרות מכך מידע בנוגע לסיכויי 

ההישנות ולתועלת מטיפול כימי. 

בישראל משווקת בדיקה בשם
Oncotype DX colon cancer. במהלך פיתוח 

הבדיקה נבדקו רקמות גידול ארכיביות 
ונבדקה רמת הביטוי של גנים מרובים. 

הגידולים נלקחו ממאגרי מידע מסודרים 
ומהימנים. במחקרים אלה זוהו הגנים 

המשמעותיים ביותר ונבנה "אלגוריתם" 
הלוקח בחשבון את נתוני הביטוי של הגנים 
השונים ונותן לכל אחד מהם משקל שונה. 

 RS התוצאה המתקבלת הינה מספר, המכונה
)recurrence score). במחקרים עוקבים נמצא 

כי ה-RS קשור באופן מובהק לסיכויי ההחלמה 
הן של מטופלים עם גידולים בשלב II והן של 

מטופלים עם גידולים בשלב III ]10-8[. יש 
 Oncotype DX colon cancer לציין, כי בדיקת

אינה מספקת מידע פרדיקטיבי, ואינה יכולה 
לנבא את רגישות הגידול לטיפול המשלים. 
הטיפול הכימי מפחית את סיכויי ההישנות 

בכ-20% באופן יחסי עבור כל המטופלים עם 
גידול בשלב II. לפיכך, כאשר ה-RS יהיה 

בטווח הנמוך )כ-13% סיכון להישנות 
בממוצע(, הטיפול המשלים יפחית את סיכויי 

ההישנות בכ-3-2%. כאשר ה-RS בטווח הגבוה 
)כ-21%סיכון להישנות(,הטיפול הכימי יפחית 

את הסיכון להישנות בכ-5-4% ]10[. ככל 
שה-RS גבוה יותר, כך הירידה בסיכון להישנות 

עם טיפול משלים תהיה גדולה יותר. ניתן 
להשתמש בבדיקה בחולים עם גידולים בשלב 

II ובחולים נבחרים עם גידולים בשלב III על 
מנת להעריך את הסיכון של מטופל ספציפי 

להישנות וכדי לגבש עם המטופל החלטה 
בנוגע לטיפול משלים.

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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סיכום
ההחלטה בנוגע למתן טיפול משלים 

בחולים לאחר ניתוח עקב גידול ממוקם 
של המעי הגס נשענת בראש ובראשונה 

על מצבו הקליני של החולה ועל הממצאים 
הפתולוגיים. כאשר קיימת התלבטות בנוגע 
למתן טיפול משלים, ניתן להיעזר בבדיקות 

מולקולריות - ביומרקרים. קיימת המלצה 
רשמית לבצע בדיקת MSI/MMR בחולים 

עם גידולים בשלב II שבהם שוקלים טיפול 
משלים. השימוש בביומרקרים אחרים הינו 
אינדיבידואלי, ושמור למקרים בהם קיימת 

התלבטות בנוגע למתן טיפול משלים, וכאשר 
הרופא סבור שביצוע הבדיקה יסייע למטופל 

ולרופא לקבל החלטה טיפולית. 
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מבוא
אדנוקרצינומה של הרקטום הינה אחת 

הסיבות לתמותה מסרטן. הבדלים אנטומיים 
חשובים בין הקולון והרקטום הינם בעלי 

חשיבות קריטית בגישה הטיפולית בקרצינומה 
של הרקטום. 

האבחון והטיפול בקרצינומה של הרקטום 
עברו שינויים משמעותיים בשלושת העשורים 

 MRI-האחרונים, החל בשימוש באולטרסאונד ו
לדירוג הגידול, דרך שיפור הפרוטוקולים לטיפול 

טרום-ניתוחי )נאו-אדג'ובנטי( ובתר-ניתוחי 
)אדג'ובנטי(, וכלה בגישות ניתוחיות חדשניות, 

כגון כריתה טרנס-אנאלית, ניתוחים בגישה 
לפרוסקופית, נעזרי רובוט וכו'. למרות 

ההתקדמות הרבה בטיפולים הכימיים והקרינתיים 
השונים, ריפוי מקרצינומה של הרקטום מושג 

לעיתים נדירות ללא כריתה כירורגית.

המטרה בטיפול בקרצינומה ממוקמת של 
הרקטום הינה השגת מקסום של הריפוי 

מהמחלה )העלאת שיעור ההישרדות הכללית 
וההישרדות ללא מחלה והורדת הסיכון לחזרה 

מקומית( במקביל להורדת הסיכון לתופעות 
לוואי ונזקי הטיפול )הן מכימותרפיה והקרנות 
והן שיפור התוצאות התפקודיות של הרקטום 
והאנוס, בנוסף להורדת הסיכון לפגיעות גניטו-

אורינריות(. לצורך השגת מטרות אלו, והשאיפה 
להשגת הטיפול המיטבי בחולה, יש צורך 

בצוות רב-מקצועי מיומן, בעל ניסיון ספציפי רב 
וידע עדכני בכל הנושא של טיפול בקרצינומה 

של הרקטום - צוות זה כולל כירורגים 
קולורקטליים, אונקולוגים, רדיולוגים, פתולוגים, 

גסטרואנטרולוגים ואח/אחות סטומה. 

בטיפול ניתוחי בקרצינומה של הרקטום יש 
לבצע כריתה שלמה של הגידול עם שוליים 
נקיים תוך שימור עקרונות הזהב בכירורגיה 

של הרקטום, כגון כריתה שלמה של 
 ,)TME - Total Mesorectal Excision( המזורקטום
חלוקה גבוהה של כלי הדם המזינים לצורך ניקוי

מלא של אגן הניקוז הלימפטי מהגידול, ויצירת 
השקה ללא מתח. הבנה מלאה של האנטומיה 

המורכבת של האגן הינה קריטית לצורך 
מקסום סיכויי הריפוי והורדת הסיכון לפגיעה 

תפקודית. ניתוחים משמרי סוגרים הינם 
 ,)standard of care( הטיפולים הסטנדרטיים

ויש לשאוף לזאת תמיד כשניתן. 

היכולת לבצע ניתוח משמר סוגרים תלוי 
במספר גורמים הכוללים בין היתר את 

הכשרתו וניסיונו של המנתח, מתן טיפול 
כימו-קרינתי נאו-אדג'ובנטי, וכן שיקולים 

אנטומיים, כגון מיקום הגוש וגודלו, מעורבות 
של הספינקטרים, אגן צר )גברים(, השמנה 

וקיום של פגיעה בתפקוד הבסיסי של 
הסוגרים עם אי-נקיטת צואה טרם הניתוח. 

)local excision( כריתה מקומית
של קרצינומה של הרקטום 
 TAE - Transanal( כריתה טרנס-אנאלית

Excision( הייתה שמורה על פי רוב לגידולים 

מוקדמים ולחולים נבחרים. מבחינה היסטורית,
גידולים שהתאימו לכריתה בגישה 

טרנס-אנאלית היו גידולים בדירוג T1 ובמקרים 
נבחרים T2, בדרגת התמיינות גבוהה, בקוטר 

עד 3 ס"מ, התופסים פחות מ-40% מהיקף 
החלל וממוקמים עד 8 ס"מ מפי הטבעת. ניתן 

לבצע כריתה טרנס-אנאלית לגושים T2 בעיקר 

בחולים עם מחלות רקע רבות שאינן מאפשרות 
ניתוח בגישה בטנית, בגיל מתקדם ותוחלת 

 .TME-חיים נמוכה או כאשר החולה מסרב ל

כיום ישנן פלטפורמות מתקדמות יותר לביצוע 
כריתה מקומית של קרצינומה של הרקטום 

 TES - Transanal( בסיוע עזרים אנדוסקופיים
Endoscopic Surgery(, אשר מרחיבים את 

היכולת לכריתת גושים מורכבים יותר מבחינת 
גודל ומיקום. דוגמאות לפלטפורמות אלו כוללות: 
1. TEM - Transanal Endoscopic 

Microsurgery

2. TAMIS - Transanal Minimally Invasive 
Surgery

TES מאפשרת ניפוח של הרקטום, הסתכלות 

בהגדלה על הגוש ושימוש בכלים מותאמים 
לדיסקציה אשר מאפשרים כריתה רחבה 

יותר עם שוליים נקיים, פחות פרגמנטציה של 
הגידול, ועל כן סיכון מופחת לחזרה מקומית. 

בכריתה מקומית של גושים ברקטום מבצעים 
כריתה טרנסמורלית )כל עובי הרקטום( עם 
שוליים בריאים, אך אין ניקוי של אגן הניקוז 
הלימפטי של אותו גידול. הסיכון למעורבות 

של בלוטות הלימפה במזורקטום תלוי במספר 
גורמים, כולל דירוג הגידול, דרגת ההתמיינות, 

קוטר הגוש ומעורבות לימפווסקולרית. 
לדוגמה, הסיכון למעורבות בלוטות הלימפה 

בגוש T1 נע בין 12-0% ועולה מעל ל-20% 
בגוש בדירוג T2. על כן, הסיכון לחזרה מקומית 

בכריתה מקומית הינו הרבה יותר גבוה 
מכריתה רדיקלית עם TME, שהינה למעשה 

הטיפול המיטבי )gold standard( בטיפול 
בקרצינומה של הרקטום. היתרונות של כריתה 

הגישה הניתוחית לסרטן רקטום ממוקם
ד“ר מחמוד אבו גזאלה2,1, פרופ‘ אלון פיקרסקי1

1המחלקה לכירורגיה כללית, המרכז הרפואי הדסה עין כרם, ירושלים

2המחלקה לכירורגיה קולורקטלית, קליבלנד קליניק פלורידה, ארה“ב
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מקומית הם שיעורים נמוכים של תחלואה 
ותמותה, התאוששות מהירה מהניתוח וסיכון 

נמוך לפגיעה בתפקוד הסוגרים ]1[.

הגישה המקובלת כיום היא ביצוע כריתה 
מקומית לגושים ברקטום בחולים הנבחרים 

בקפידה רבה ולאחר הערכה מלאה של 
האנטומיה של הגידול והסיכון למעורבות של 

בלוטות לימפה במזורקטום. גם לאחר כריתה 
מקומית של גוש ברקטום, ישנם מאפיינים 

היסטולוגיים אשר מעלים את הסיכון לחזרה 
מקומית, ועל כן בחולים אלו נעדיף להתקדם 

 .TME לכריתה פורמלית של הרקטום עם
כישלון של כריתה טרנס-אנאלית מגביר 

את הסיכון בניתוח החוזר ומוריד את שיעורי 
ההצלחה בביצוע ניתוח משמר סוגרים. 

ניתוחים רדיקליים לכריתת 
הרקטום

חולים עם קרצינומה של הרקטום אשר אינם 
מועמדים לכריתה מקומית, צריכים לעבור 
כריתה רדיקלית של הגידול בגישה טרנס-

אבדומינלית. הקריטריונים לביצוע ניתוח משמר 
סוגרים הינם היכולת להשיג שוליים מרוחקים 

נקיים מגידול, וכן תפקוד בסיסי שמור של 
מערכת הסוגרים. בחולים שלא ניתן להשיג 

תנאים אלו יש לבצע כריתה אבדומינופריניאלית 
)APR - abdominoperineal resection( עם 

סטומה קבועה. 

)TME( כריתה שלמה של המזורקטום
קרצינומה של הרקטום, בניגוד לגידולים 

אחרים, אינה מחלה סיסטמית מההתחלה, 
אלא מתקדמת בצורה מקומית ואזורית 

)loco-regional( כך שהפיזור הגרורתי 
מתקדם בצורה מסודרת מקשריות הלימפה 

במזורקטום הסמוך לגידול, לקשריות 
במזורקטום העליון, ומשם לקשריות הלימפה 
 .)Inferior Mesenteric Artery( IMA-לאורך ה

כריתה לפי העקרונות האונקולוגיים שביסס 
ביל ִהילד )Bill Hild( ב-1982 משמעותה 

כריתה שלמה של המזורקטום )TME(, על ידי 
דיסקציה חדה לאורך המישור האווסקולרי 

המקיף את המזורקטום, וכן הקפדה על 
 .IMA-כריתת הניקוז הלימפטי עד בסיס ה

במקרים רבים כריתה זו יכולה להיות מספקת 
בפני עצמה להשגת ריפוי.

TME מוריד את שיעור מעורבות השוליים 

 CRM - circumferential( ההיקפיים בגידול
resection margins( לכדי 7-4% לעומת 

25% בניתוחים טרם עידן ה-TME. מבחינה 
אקסיאלית, מקובל ששולי כריתה מרוחקים 

)distal resection margins( של 2 ס"מ 
מספיקים מבחינה אונקולוגית, אך לעיתים ניתן 

להסתפק בשוליים קטנים יותר כשאין ברירה 
והגוש סמוך למערכת הסוגרים. הסיכון לחזרה 

מקומית באגן נקבע בעיקר על ידי מעורבות 
של שולי הכריתה הלטרליים CRM. שליטה 

מקומית-אזורית זו בגידול מתורגמת לשיפור 
ניכר בשיעורי ההישרדות כללית ל-5 שנים 

)72% בחולים עם CRM שלילי לעומת 29% 
בחולים עם מעורבות CRM( והישרדות ללא 

מחלה )84% לעומת 38%( ]2[.

ביצוע TME וכריתה אונקולוגית לאורך המישורים
האנטומיים מוריד גם את הסיכון לפגיעה 

בעצבים הסימפתטיים ופרה-סימפתטיים באגן, 
ועל כן מוריד את הסיכון לפגיעה בתפקוד המיני 

ותפקוד שלפוחית השתן. 

)APR( כריתה אבדומינופריניאלית
ניתוח זה תואר לראשונה על ידי Miles בשנת 

1908. הניתוח מבוצע בחולים אשר הגידול 
מערב את מערכת הסוגרים או סמוך מדי 

אליה )פחות מ-2 ס"מ( כך שלא ניתן לבצע 
כריתה אונקולוגית בטוחה, או בחולים עם 
תפקוד לקוי של מערכת הסוגרים. בסיס 

הניתוח מסתמך על עקרונות שהוזכרו לעיל, 
כולל כריתה שלמה של המזורקטום יחד עם 
 .IMA-ניקוי אגן הניקוז הלימפטי עד בסיס ה

ישנו צורך בניוד של הרקטום, הסיגמואיד 
והקולון היורד, כאשר לעיתים ישנו גם צורך 
בניוד של הפלקסורה הספלנית. קאודלית, 

הדיסקציה ממשיכה לכיוון הפרינאום עם 
כריתה של מערכת הסוגרים בצורה מלאה 

או חלקית )בהסתמך על הסיבה לביצוע 
APR - מעורבות הסוגרים לעומת תפקוד לקוי 

שלהם(. במידה והסוגרים מעורבים בגידול, 
יש צורך בהקפדה על דיסקציה נכונה וכריתה 

אונקולוגית של הסוגרים ללא יצירה של אזור 
"מותניים" בתכשיר, דבר אשר יכול להוריד 

את שיעור מעורבות השוליים ההיקפיים. את 
החלק התחתון של הכריתה מבצעים בגישה 

טרנס-פריניאלית. 

כריתה משמרת סוגרים
 LAR( - נקראת גם כריתה קדמית של הרקטום

 restorative או )low anterior resection

proctectomy. ניתן כיום לבצע כריתה קדמית 

של הרקטום בצורה בטוחה ויעילה יותר, תוך 
כדי מתיחה של הגבולות הדיסטליים של 

הכריתה עד רצפת האגן. ניתן בעיקר לשייך 
התקדמות זו בהתמקצעות של כירורגים 

קולורקטליים ושימוש במכלב המעגלי 
)circular stapler(. הכירורג מבצע את 

הדיסקציה באגן תוך כדי שימור העקרונות 
האונקולוגיים שהוזכרו מעלה, ותוך כדי 

הימנעות מפגיעה בעצבים האוטונומיים, 
הפרוסטטה בגבר או הווגינה באישה, עד 

להשגת גבול כריתה רחיקני של לפחות 2-1 
ס"מ מעבר לגבול התחתון של הגידול. 

גורמים שיכולים להקשות על ביצוע ניתוח 
משמר סוגרים כוללים אגן צר )מין זכר(, 

השמנה, גוש גדול במרחק עד 5 ס"מ 
מהסוגרים, וכן הכשרתו וניסיונו של המנתח. 

גישה ניתוחית
הניתוחים הנ"ל בוצעו באופן היסטורי בגישה 

פתוחה. בשנים האחרונות יש יותר ויותר 
עדויות לגבי היעילות והבטיחות בביצוע 

ניתוחים אלו בגישות זעיר פולשניות, כולל 
לפרוסקופיה וניתוחים נעזרי רובוט.

היתרונות של גישה זעיר פולשנית מוכרים 
היטב, וכוללים ירידה ברמת הכאב לאחר 

הניתוח, ירידה בדיכוי הנשימתי ובסיבוכים 
הנשימתיים, פחות סיבוכי פצע, חזרה מהירה 

יותר של תפקוד המעי, פחות הידבקויות, משך 
אשפוז קצר יותר והתאוששות כללית מהירה 
יותר, וכן שיפור בתוצאות הקוסמטיות לעומת 

ניתוח בגישה פתוחה.

לפרוסקופיה

מספר מחקרים גדולים, פרוספקטיביים, 
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אקראיים ורב-מרכזיים, תוכננו להשוואת 
הגישה הלפרוסקופית מול הגישה הפתוחה 

עבור קרצינומה של הרקטום מבחינת 
היתרונות בגישה הלפרוסקופית שהוזכרו 

לעיל, ובמיוחד מבחינת הבטיחות האונקולוגית 
של הגישה הלפרוסקופית. 

 Colorectal cancer) COLOR II-מחקר ה
 )Laparoscopic or Open Resection II

השווה את הגישה הלפרוסקופית לפתוחה 
בטיפול בקרצינומה של הרקטום. בקבוצה 
הלפרוסקופית היה פחות אובדן דם, חזרה 

מהירה יותר של תפקוד מערכת העיכול ומשך 
אשפוז קצר יותר, אך מנגד משך ניתוח ארוך 

יותר. התוצאות הפתולוגיות )מעורבות גבולות 
הכריתה ושלמות המזורקטום( היו דומות 
בשתי הקבוצות. התוצאות האונקולוגיות 
במעקב של שלוש שנים )שיעורי החזרה 

המקומית, הישרדות כוללת וללא מחלה( גם 
כן היו דומות ]3[. תוצאות דומות הודגמו גם 

 COREAN trial (Comparison of Open-ב
 versus laparoscopic surgery for mid and

 low REctal cancer After Neoadjuvant

.]4[ )chemoradiotherapy

למרות היתרונות של לפרוסקופיה, שכיחות 
ביצוע ניתוחים לכריתת קרצינומה של 

הרקטום בגישה לפרוסקופית עדיין נמוכה 
בשל קושי טכני ועקומת למידה ארוכה ]5[.

ניתוחים נעזרי רובוט
הגישה הרובוטית פותחה על מנת להתגבר על 

חלק מהמגבלות של הגישה הלפרוסקופית, 
והיא מקלה במיוחד על ביצוע דיסקציה באגן 

של גידולים ברקטום האמצעי והתחתון. למרות 
זאת, מספר עבודות השוו את הגישה הרובוטית 

בביצוע TME מול הגישה הלפרוסקופית 
מבלי שהוכח יתרון של הגישה הרובוטית. 
הנושא עדיין במחלוקת רבה בספרות, אך 

ישנן עדויות לא מועטות לגבי דמיון בתוצאות 
בין לפרסקופיה לרובוט, מול העלות הגבוהה 

יותר של השימוש ברובוט: מטה-אנליזה על ידי 
Scarpinata וחבריו הראתה שהגישה הרובוטית 

הייתה קשורה בעלות גבוהה יותר של הניתוח 

ומשך ניתוח ארוך יותר, אך עם שיעורים נמוכים 
יותר של מעבר לגישה פתוחה ]6[. מטה-

אנליזה נוספת השוותה 344 חולים שעברו 
TME בגישה רובוטית ל-510 חולים שעברו 

TME בגישה לפרוסקופית, ושוב הדגימה 

שאחוזי המעבר לגישה פתוחה היו נמוכים יותר 
בגישה הרובוטית, אך ללא הבדלים בין שתי 

הגישות מבחינת מספר קשרי הלימפה שנכרתו 
 )CRM( או מעורבות גבולות הכריתה הלטרליים

 RObotic Versus) ROLARR-7[. מחקר ה[
 ,)LAparoscopic Resection for Rectal Cancer

שהינו מחקר פרוספקטיבי, אקראי, שהשווה 
כריתה של הרקטום בגישה לפרוסקופית מול 

רובוטית, שוב הדגים שאין לגישה הרובוטית 
שום יתרון אונקולוגי, או יתרון בתחלואה 

והתמותה, לעומת הגישה הלפרוסקופית ]8[.

ניתוחים דרך פתחי גוף טבעיים
בשנים האחרונות ישנה עלייה בשכיחות 

השימוש בגישות חדשניות בטיפול בקרצינומה 
של הרקטום, הכולל הוצאה של התכשיר 

 NOSE - Natural( הכירורגי דרך פי הטבעת
Orifice Specimen Extraction(, מה שיכול 

לחסוך את הצורך בחתך גדול יותר בדופן 
הבטן, וכך להוריד עוד יותר את רמת הכאב 

וסיבוכי הפצע.

גישה חדשנית נוספת שנכנסה לשימוש במספר 
 TaTME-מרכזים מובילים בעולם הינה ה

 .)Transanal Total Mesorectal Excision)

הדיסקציה של הרקטום בחלקו התחתון הינה 
החלק המאתגר ביותר במהלך הדיסקציה 

באגן. בגישה זו מבצעים את הדיסקציה של 
המזורקטום דרך פי הטבעת בעזרת מכשור 
מיוחד, כאשר החלק התוך בטני של הניתוח 

מבוצע בגישה לפרוסקופית בדרך כלל. תוצאות 
ראשוניות של שימוש בגישה זו הן מעודדות 

מאוד, אך יש צורך בהכשרה ובמכשור מיוחד 
לביצוע טכניקה ניתוחית זו ]5[.

סיכום
הערכה של הגישה הטיפולית האופטימלית 

בחולה עם קרצינומה של הרקטום הינה תהליך 
מורכב, הכולל החלטות קריטיות שצריכות 

להיעשות על ידי צוות רב-מקצועי מנוסה. יש 
צורך בהתייחסות ספציפית למטרות הניתוח, 

התוצאות התפקודיות ושימור תפקוד שרירי 
הסוגר והתפקוד הגניטו-אורינרי. הטיפול 

הניתוחי בקרצינומה של הרקטום מצריך דיוק 
רב ומלווה במכשולים פוטנציאליים, ועליו 
להתבצע  על ידי כירורגים קולורקטליים, 

אשר עברו הכשרה מיוחדת בטיפול הניתוחי 
בקרצינומה של הרקטום ובקיאים בגישות 

השונות לכירורגיה באגן ובעקרונות הזהב – כל 
זאת למען השגת התאוששות מרבית מניתוח 

מורכב זה, ותוצאות תפקודיות ואונקולוגיות 
מיטביות עבור החולה. 
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טיפול בסרטן מעי גס ממוקם

סרטן רקטום מוגדר כגידול סרטני הממוקם 
עד 12 ס"מ מפי הטבעת. קביעת המיקום 

מתבצעת על ידי בדיקת רקטוסקופיה 
קשיחה. ההחלטה על טיפול אופטימלי 

לחולה האינדיבידואלי היא תהליך מורכב, 
הכולל צוות רב-תחומי של אונקולוגים, 

רדיותרפיסטים, כירורגים, גסטרואנטרולוגים 
ורנטגנולוגים.

עיבוד ראשוני
העיבוד הראשוני הנו קריטי לקביעת ההחלטה 

מהו הטיפול המיטבי עבור החולה. אבחון 
מדויק של השלב הקליני בו נמצאת המחלה 

מהווה גורם מרכזי בקביעת המסלול הטיפולי 
הנכון מבין כלל המסלולים האפשריים: טיפול 

טרום ניתוחי שיכול להיות טיפול כימוקרינתי 
או כימותרפיה, טיפול ניתוחי לטובת ריפוי או 

פליאציה )טיפול תומך(. 

העיבוד הראשוני כולל בדיקת קולונוסקופיה 
מלאה לצורך אבחון של נגעים בו-זמניים 

)סינכרוניים(, כמו גם שלילה של נגעים 
פתולוגיים אחרים במעי. בנוסף, מתבצעות 
בדיקות מעבדה שגרתיות )ספירה וכימיה(, 

 .CA19-9-ו CEA ובנוסף סמנים סרטניים כגון
לצורך הערכת עומס מחלה באגן ובדיקת 

חדירה לדופן הרקטום ובלוטות לימפה 
אזוריות, מומלץ ביצוע MRI אגן. לחלופין 

ניתן לבצע אולטרסאונד טרנסרקטלי.           
לצורך הערכה סיסטמית לשלילת מחלה 

גרורתית ניתן להסתפק בהדמיית CT חזה-
בטן-אגן. בדיקת PET-CT מהווה חלופה 

להערכה סיסטמית בתנאי שהיא מתבצעת 
עם חומר ניגוד.

טיפולים טרום-ניתוחיים 
ומשלימים לגידולי רקטום 

טיפולים טרום-ניתוחיים לגידולי רקטום 
מפושטים מקומיים כוללים טיפול מקומי-אזורי 
מיטבי עקב החשש הגבוה לחזרה מקומית של 

הגידול. הסיכון הגבוה לחזרה נובע מהקרבה 
לאיברי האגן, החוסר בסרוזה לרקטום, וקשיים 

טכניים ליצור שוליים רחבים בניתוח. לעומת 
זאת, הטיפול המשלים מתמקד יותר במניעת 

התפתחות של גרורות מרוחקות. 

הטיפול המומלץ לגידול מתקדם מקומי בשלב 
 T כל( III או שלב )ללא בלוטות נגועות T3-4( II

עם בלוטות חיוביות( הינו טיפול טרום-ניתוחי:
טיפול כימו-קרינתי )משולב עם . 1

פלואורופירימידינים( ולאחר מכן ניתוח 
ולאחריו טיפול כימי משלים.

כימותרפיה ולאחר מכן טיפול כימו-קרינתי . 2
ולאחריו ניתוח.

בכל המקרים האלו הטיפול האונקולוגי יימשך 
לא יותר משמונה חודשים.

הטיפול הקרינתי יכול להינתן בשתי דרכים:

פרוטוקול כימו-קרינתי סטנדרטי הניתן . 1
במשך חמישה וחצי שבועות יחד עם טיפול 

כימי. מחקרים רבים נעשו בנוגע לשאלה של 
תזמון הניתוח לאחר סיום הטיפול הכימו-
קרינתי. כיום נהוג לנתח כשמונה שבועות 

לאחר סיום הטיפול, אם כי ישנן עדויות 
חדשות שייתכן כי המתנה ארוכה של כ-12 

שבועות תביא לתגובה פתולוגית טובה יותר. 

קרינה מקוצרת של חמש פרקציות . 2
בחמישה ימים – הקרינה המקוצרת נבדקה 

במחקרים והראתה יעילות דומה לקרינה 

הארוכה ]1[. יש לנתח את המטופל בין 
שבוע לשבועיים מסיום הטיפול הקרינתי.

החלטה על הפרוטוקול הקרינתי יש לקבל 
בפורום רב-תחומי. הישרדות ושליטה מקומית 

הינם דומים בין שני הפרוטוקולים. קרינה 
 T4 מקוצרת אינה מומלצת בגידולים שהינם

)חודרים לאיברים סמוכים( ואינה מומלצת 
כאשר המטרה היא הקטנה של הגידול וניסיון 

שימור שוער בגידולים נמוכים. 

טיפול כימו-קרינתי טרום-ניתוחי
או בתר-ניתוחי?

מספר מחקרים השוו בין טיפול כימו-קרינתי 
טרום-ניתוחי ובתר-ניתוחי. מחקר מעקב 

)פרוספקטיבי( גרמני בהקצאה אקראית )רנדומלי( 
הראה שטיפול טרום-ניתוחי הינו בעל רעילות 

נמוכה יותר ושיעור נמוך יותר של חזרה מקומית. 
לא היה יתרון בהישרדות לאף זרוע. גם במעקב 

ממושך של 10 שנים נשאר היתרון בחזרה 
מקומית בזרוע של הטיפול הטרום ניתוחי ]2[.

היתרונות של הטיפול הכימו-קרינתי הטרום-
ניתוחי הנם:

הקטנה של עומס המחלה הגידולית אשר . 1
יכולה לבוא לידי ביטוי בניתוח משמר סוגר 

)ספינקטר(. יש לציין כי למרות שמספר 
מחקרים תמכו בדעה שכימו-קרינה טרום-

ניתוחית עוזרת בשמירה על הסוגר, הרי 
שדעה זו לא נתמכה על ידי שתי מטה-

אנליזות גדולות ]4,3[.

הקרנה של רקמה שלא עברה ניתוח ולפיכך . 2
מחומצנת היטב, יעילה יותר בשל הרגישות 

הגבוהה יותר לקרינה.
קרינה טרום-ניתוחית מונעת פגיעה במעי . 3

הטיפול האונקולוגי בסרטן רקטום ממוקם
ד“ר גלי פרל

היחידה לאונקולוגיה של מערכת העיכול, המכון האונקולוגי, מרכז הסרטן ע“ש דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה
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הדק שיכול להיכלא באגן לאחר ניתוח עקב 
הידבקויות.

כימו-קרינה טרום-ניתוחית מאפשרת . 4
השקה ברקמה בריאה שלא עברה הקרנה, 

שכן הרקמה המוקרנת מוסרת בניתוח.

עם זאת, טיפול כימו-קרינתי טרום-ניתוחי אינו 
חף מחסרונות. החיסרון המרכזי בגישה זאת 

הינו העובדה כי ייתכן טיפול יתר בגידולים 
מוקדמים שאינם מצריכים טיפול משלים. 
אמנם עיבוד מקומי מתאים, כגון MRI אגן, 

מאפשר קביעת שלב מחלה בצורה מדויקת 
יותר, אך עדיין יש סיכון בטיפול יתר ]5[.

תוספת של כימותרפיה לקרינה 
מספר מחקרים ומטה-אנליזות הראו כי 

תוספת של כימותרפיה לקרינה מעלה שיעורי 
תגובה פתולוגית מלאה ומשפרת שליטה 

מקומית, אך אינה משפרת הישרדות או זמן עד 
לחזרת מחלה ]6[. ישנן עדויות שזילוף ממושך 

של פלואורופירימידינים )FU-5( או קפציטבין 
- Capecitabine )קסלודה® - ®Xeloda(* הינם 
עדיפים על בולוסים של FU-5 מבחינת רעילות 

המטולוגית, וייתכן שגם מבחינת ההישרדות. 
קפציטבין וזילוף ממושך של FU-5 נבדקו בשני 
מחקרים שבהם ראו כי קפציטבין הינה חלופה 

.]7[ 5-FU-טובה במידה שווה אם לא יותר מ

מספר מחקרים בחנו אם תוספת של 
אוקסליפלטין - Oxaliplatin )אלוקסטין® - 

®Eloxatin(* לקרינה משפרת שיעורי תגובה 

פתולוגית מלאה, זמן עד חזרת מחלה והישרדות. 
למעט מחקר אחד, כל המחקרים לא הראו הבדל 

בתגובה פתולוגית מלאה, ואילו בכל המחקרים 
לא נראה הבדל בזמן עד לחזרת המחלה או 
בהישרדות ]9,8[. תרופות אחרות לא הוכחו 

כמועילות ולכן אינן חלק מהפרוטוקול הטיפולי.

מחקרים שבוצעו לבדיקת כימותרפיה לפני 
הקרינה לא הראו הבדל משמעותי מבחינת 

תגובה פתולוגית, הישרדות או זמן עד חזרת 
המחלה. היתרונות של טיפול כימי לפני 

הקרינה מתמקדים בטיפול יעיל יותר במחלה 
מרוחקת מיקרוסקופית אפשרית, וכיוון 

שהטיפול כולו נעשה לפני הניתוח - צמצום 
הזמן עם סטומה )אם קיימת(. אי לכך, טיפול 

כימי לפני הקרינה הוא אפשרות מקובלת 
בחולים מסוימים ]11,10[. 

טיפול משלים אחרי ניתוח 
טיפול משלים בגידולים רקטליים אחרי ניתוח 

ללא טיפול כימו-קרינתי טרום-ניתוחי הינו 
טיפול מקובל. היתרונות של טיפול משלים 

אחרי ניתוח הוכחו היטב. ישנה מחלוקת סביב 
טיפול משלים לאחר טיפול כימו-קרינתי 

טרום-ניתוחי.

 EORTC (European במחקר של ארגון
 Organisation for Research and Treatment

of Cancer(, בו ניתן רק FU-5 כטיפול משלים, 

לא נצפה שיפור בשיעורי החזרה המקומית, 
אך היה שיפור בזמן עד חזרת מחלה. 

במעקב ארוך יותר השיפור ב-DFS היה פחות 
מובהק ולא היה שיפור כלל בהישרדות. יש 

לציין כי פחות מ-50% מהחולים במחקר 
השלימו טיפול ]12[. בניסיונות לשדרג את 

הטיפול המשלים על ידי הוספה של תרופות 
כגון אוקסליפלטין, היה שיפור בזמן עד 

חזרת המחלה בזרוע שנתנה שילוב של 
 .]13[ 5-FU-אוקסליפלטין ו

סיכום
למרות שהמידע על אודות טיפול משלים 
לאחר טיפול ניאו-אדג'ובנטי כימו-קרינתי 

נתון במחלוקת, ויש מחקרים שהראו כי אין 
יעילות מבחינת הישרדות, טיפול כימי משלים 
 II/III מומלץ בדרך כלל לכל החולים בשלב

)גם אם קיבלו טיפול כימו-קרינתי טרום-
ניתוחי( לפי מספר קווים מנחים בינלאומיים. 
עם זאת, ישנם מרכזים שאינם נותנים טיפול 

כימי משלים, בהתבסס על היעדר הוכחה חד-
משמעית ליתרון בהישרדות.

*או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות 
מסחריים אחרים.
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טיפול בסרטן מעי גס ממוקם

מבוא
בשנת 2005 הוקמה בישראל תוכנית לאומית 

לגילוי מוקדם של סרטן המעי הגס והחלחולת 
ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומשרד 

הבריאות, אשר מתבססת על בדיקות צואה 
לדם סמוי מגיל 50 עד גיל 74 אחת לשנה, ועל 

קולונוסקופיה במי שנמצאים בסיכון מוגבר 
למחלה ]1[. 

על פי נתוני משרד הבריאות, 34.1% מהחולים 
החדשים בשנת 2014 אובחנו בשלב מחלה 
מוקדם. ניתוח נתונים מ-18 מחקרים בהם 

ניתן טיפול משלים לאחר ניתוח בסרטן מעי 
גס, מדגים כי 80% מחזרות המחלה מופיעות 
בשלוש השנים הראשונות לאחר כריתה של 

הגידול המקורי ]2[. עבודה נוספת הראתה 
כי 95% מהחזרות מתרחשות בתוך שלוש עד 

חמש שנים ]3[.

המעקב לאחר מתן טיפול למטרת ריפוי 
)טיפול קורטיבי( לחולה נועד בעיקר לאפשר 
גילוי מוקדם של חזרה מקומית של המחלה 

או הופעת מחלה מרוחקת בשלב שעדיין ניתן 
לריפוי.

יתרון בגילוי מוקדם של חזרת 
מחלה/מחלה גרורתית

היתרונות של מעקב צמוד אחר חולים לאחר 
טיפול למטרת ריפוי לסרטן המעי הגס 

בשלבים 2 או 3 )כלומר ללא עדות לפיזור 
מרוחק( הודגמו פרוספקטיבית במספר 
עבודות ישנות ]5,4[ וכן במטה-אנליזות 

שבוצעו על מחקרים מבוקרים שתוכננו על 

מנת להדגים הבדלים בין מעקב אינטנסיבי 
יותר ופחות ]7,6[.

מחקר FACS הוא מחקר מבוקר בהקצאה 
אקראית )רנדומלית( על 1,202 חולים לאחר 

ניתוח לשלבי מחלה 3-1, שבדק ארבע זרועות 
של מעקב ]8[: 

1 . Carcino-Embryonic (CEA( מעקב על ידי
Antigen בדם כל שלושה חודשים למשך 

שנתיים, ולאחר מכן כל שישה חודשים עד 
חמש שנים מהאבחנה.  

מעקב באמצעות CT כל שישה חודשים . 2
בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן פעם 

בשנה עד חמש שנים מהאבחנה. 

זרוע משולבת של מעקב CEA ומעקב . 3
הדמייתי. 

מעקב מינימלי והפניה לבדיקות רק עם . 4
הופעת תסמינים. 

תוצאות המחקר הראו כי מעקב תכוף 
 CEA או מעקב אחר CT הדמייתי באמצעות

התבטא בשיעור מוגבר של ניתוחים למטרת 
ריפוי בהשוואה לחולים שביצעו בדיקות 

רק עם הופעת תסמינים, ללא יתרון לזרוע 
המעקב המשולבת CEA ו-CT )על פני מעקב 
אחר אחד מהם(. בעבודה זו לא נצפה הבדל 

בשיעורי התמותה בין זרועות המעקב השונות 
וגם לא מול מעקב מינימלי. מחברי העבודה 

מעלים אפשרות כי העבודה לא הייתה בעלת 
עוצמה סטטיסטית מספקת על מנת להדגים 

הבדל בהישרדות.

מחקר ה-CEA watch, אף הוא מחקר מבוקר 
בהקצאה אקראית בקרב 3,223 חולים 

לאחר ניתוח למחלה בשלבים 3-1, שכלל 11 
מרכזים רפואיים בהולנד. עבודה זו השוותה 

מעקב סטנדרטי שכלל ביקור אצל האונקולוג 
המטפל פעם בשישה חודשים, המלצה לביצוע 

אולטרסאונד בטן וצילום חזה בעת הביקור, 
ומעקב אחר רמת CEA בדם פעם בשלושה-

שישה חודשים למשך שלוש שנים ולאחר מכן 
פעם בשנה עד חמש שנים מגילוי המחלה. 

זרוע ההתערבות כללה מעקב אחר CEA בדם 
פעם בחודשיים וביצוע הדמיה אם נצפית 
עליית ב-CEA בשתי מדידות עוקבות ]9[.

נמצא כי בזרוע ההתערבות עלה שיעור הגילוי 
של חזרות הניתנות לריפוי בהשוואה למעקב 
הסטנדרטי והזמן עד גילוי חזרת מחלה היה 

קצר יותר. 

מחקר PRODIGE 13 הינו מחקר פאזה 3 
המתוכנן להשוות הישרדות לחמש שנים 

במעקב הדמייתי הדוק הכולל אולטרסאונד 
בטן, CT חזה, בטן ואגן ו-CEA בדם, מול 

תוכנית מעקב אינטנסיבית פחות, הכוללת 
אולטרסאונד בטן וצילום חזה בחולים לאחר 

כריתה של גידולים בשלבים 3-2. המחקר 
סיים את הגיוס, ותוצאותיו מיועדות להתפרסם 

בשנת 2021 בקירוב ]10[.

על סמך הנתונים המוצגים כאן, מתקבל 
הרושם כי ישנו יתרון למעקב אינטנסיבי 

אחר חולים שטופלו במטרה קורטיבית 
לסרטן המעי הגס. ההמלצות הניתנות כאן 

מעקב אחר טיפול למטרת ריפוי
לסרטן המעי 

ד“ר עידית פרץ
המכון האונקולוגי, מרכז הסרטן ע“ש דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

רשימת ספרות
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 - NCCN מבוססות על הנחיות
)National Comprehensive Cancer Network(
 ASCO )American Society of וכן על הנחיות

.)Clinical Oncology

המלצות יישומיות למעקב
בבואנו להמליץ על מעקב בחולים לאחר 

כריתה של גידול בשלב מוקדם, יש להכניס 
למכלול הנתונים את הסיכוי לחזרת מחלה מול 
הסיכוי לנזק מהמעקב )סיכוי לפגיעה כתוצאה 

מקרינה מצטברת בשל ריבוי בדיקות CT וכן 
תחושת עקה ]סטרס[ הקשורה במעקב תכוף 

של ביקורי מרפאה ובדיקות חוזרות(.

המעקב נעשה בארבעה אופנים:
קליני - כולל אנמנזה ובדיקה גופנית על ידי 	 

הרופא המטפל
אנדוסקופי - ביצוע קולונוסקופיה	 
מעבדתי - מעקב אחר רמת CEA בדם	 
הדמייתי - ביצוע CT חזה/בטן/אגן.	 

מעקב באמצעות קולונוסקופיה נועד לגלות 
מחלה ראשונית נוספת ו/או חזרה מקומית 

באזור ההשקה.

ישנן עבודות המראות שחולים עם היסטוריה 
של סרטן המעי הגס נמצאים בסיכון גבוה 

יותר לגלות מחלה ממאירה ראשונית נוספת 
במיוחד בשנתיים הראשונות לאחר כריתה 

.]11,12[

בדיקת CT מומלצת על מנת לגלות מחלה 
מרוחקת בה קיים סיכוי לנתיחות, בייחוד 

בכבד ובריאות. 

מעקב אחר מחלה שאובחנה בשלב 1
בחולים אלה הסיכוי המשוער לחזרת מחלה 

הוא כ-5%.

לפי הנחיות ה-NCCN מומלץ לבצע 
קולונוסקופיה שנה לאחר הניתוח, שלוש שנים 

לאחר הניתוח ובהמשך כל חמש שנים. אם 
בקולונוסקופיה שבוצעה נמצא ממצא חריג,  

לדוגמה פוליפ וילוזי villous-polyp, פוליפ מעל 
1 ס"מ או פוליפ עם דיספלזיה בדרגה גבוהה 

)high grade dysplasia - HGD(, מומלץ 
מעקב בקולונוסקופיה חוזרת כעבור שנה. אין 

צורך בהדמיה כלל-גופית או במעקב אחר 
רמת CEA בדם.

מעקב אחר מחלה שאובחנה
בשלבים 3-2

בחולים אלה הסיכון לחזרת המחלה גדול יותר 
ועומד על כ-15% בחולים שאובחנו בשלב 2 

ועד 40% בחולים שאובחנו בשלב 3. בשל כך, 
ההנחיות דוגלות במעקב צמוד יותר הכולל 

קולונוסקופיה, וכן בדיקת CEA  וביצוע בדיקות 
הדמיה באופן הבא:

מעקב מרפאתי, הכולל אנמנזה ובדיקה 	 
גופנית כל שלושה עד שישה חודשים 

בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן כל שישה 
חודשים, עד חמש שנים. 

בדיקת CEA מומלצת כל שלושה עד שישה 
חודשים בשנתיים הראשונות, ולאחר מכן כל 

שישה חודשים, עד חמש שנים. חולה במעקב 
שנצפתה אצלו עלייה ב-CEA זקוק להערכה 
 CT ,באמצעות בדיקה גופנית, קולונוסקופיה

 .PET-CT חזה, בטן ואגן ושקילת ביצוע
אם אין ממצא בבדיקות אלה, יש לחזור על 

CT כלל-גופי פעם בשלושה חודשים עד 

שמתגלה מחלה בהדמיה או לחלופין רמות 
CEA מתייצבות או יורדות.

בדיקת קולונוסקופיה מומלצת כשנה 	 
לאחר הניתוח לכריתת הגידול. אם לא 

בוצעה קולונוסקופיה מלאה לפני הניתוח 
)בשל גידול חוסם למשל(, מומלץ להשלים 

הבדיקה שלושה-שישה חודשים לאחריו. 
לאחר מכן מומלצת בדיקת קולונוסקופיה 

כעבור שנתיים )שלוש שנים לאחר הניתוח( 
ובהמשך כל חמש שנים. אם מתגלים 

ממצאים חריגים בבדיקת הקולונוסקופיה 
)פוליפ וילוזי, פוליפ מעל 1 ס"מ או עם 
HGD( מומלץ לחזור על קולונוסקופיה 

כעבור שנה. ניתן לשקול קולונוסקופיה 
בתכיפות גבוהה יותר אם האבחנה 

המקורית של הגידול הייתה מוקדמת מגיל 

50, וכמובן אם קיימים גורמי סיכון ידועים 
HNPCC- לדוגמה נשאות לתסמונת(

 Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer

- מומלץ מעקב אנדוסקופי פעם בשנה(.

CT חזה, בטן ואגן מומלץ לבצע מדי 12-6  	

חודשים עד חמש שנים מהאבחנה בחולים 
בשלב 3 ובחולים בשלב 2 בסיכון גבוה לחזרה.

לאחר חמש שנים לא מומלץ להמשיך 	 
מעקב שגרתי של CEA ושל בדיקות הדמיה.

.PET-CT כמו כן אין המלצה למעקב ע"י

מעקב לאחר כריתה של מחלה בשלב 4
חולים לאחר כריתה של מחלה גרורתית 

עשויים להיות מועמדים לניתוח נוסף למטרת 
ריפוי אם המחלה חזרה או הופיע נגע 

חדש. מחקר רטרוספקטיבי על 952 חולים, 
 MSKCC-שעברו כריתה למחלה גרורתית ב

 (Memorial Sloan Kettering Cancer

Center( הראה ש-27% מהם עברו כריתה 

נוספת ו-25% מהם )סה"כ 6% מהחזרות, 
4% מהאוכלוסייה הכללית( נותרו ללא עדות 

למחלה מעל 36 חודשים ]13[.

הנחיות ה-NCCN באשר למעקב אחר חולים 
בשלב 4 ללא עדות למחלה לאחר ניתוח 

במטרת ריפוי ושקיבלו טיפול משלים, דומות 
לאלה של החולים שאובחנו בשלבים 3-2.

סיכום
סרטן המעי הגס המתגלה בשלב מוקדם הינו 

בעל פוטנציאל ריפוי בשיעורים גבוהים. ככל 
שהמחלה מאובחנת בשלב מתקדם יותר, 
עולה הסיכון לחזרת מחלה גרורתית. רוב 

החזרות מאובחנות ב-5-3 השנים הראשונות 
לאחר האבחנה הראשונית.

הוכח כי טיפול דפיניטיבי ניתוחי במקרים 
מסוימים של גרורות מסרטן מעי גס משפר 
הישרדות בחולים אלה. מעקב צמוד קליני, 
מעבדתי והדמייתי מגביר את הסיכוי לגילוי 

מוקדם של מחלה מרוחקת בעלת פוטנציאל 
 NCCN ריפוי, והוא מומלץ על פי הנחיות

.ASCO-ו
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מבוא
שכיחות הגידולים הממאירים במעי הגס 

נמצאת בירידה בשנים האחרונות, בזכות 
בדיקות הקולונוסקופיה השגרתיות המומלצות 
לאוכלוסייה בסיכון, כלומר עם סיפור משפחתי 

של סרטן המעי הגס, ולאוכלוסייה הכללית שאין 
לה סיפור משפחתי, לה מומלץ לבצע בדיקת 

קולונוסקופיה מגיל 50 או דם סמוי בצואה 
)הבדיקה המומלצת על ידי משרד הבריאות(.

אחד התרחישים השכיחים הוא גילוי פוליפ 
במהלך קולונוסקופיה, אשר בבדיקה 

הפתולוגית מזוהה בו התפתחות התחלתית 
של תהליך ממאיר. כאן עולה השאלה המיידית: 

האם היה די בכריתת הפוליפ אנדוסקופית או 
שמא נדרש ניתוח משלים, הכולל כריתת חלק 

המעי בו נמצא הפוליפ הממאיר. במקרה כזה 
יש חשיבות רבה לסימון מקום כריתת הפוליפ 
על ידי הגסטרואנטרולוג בעת כריתת הפוליפ, 

כדי שלמנתח לא תיווצר בעיה לזהות את מקטע 
המעי שממנו נכרת הפוליפ ושעליו לכרות.

סקירה קצרה זו דנה בסוגיית הגישה לפוליפ 
ממאיר, המוגדר כתהליך ממאיר בפוליפ 

.)T1( החודר עד התת-רירית

סוגי הפוליפים ומידת חדירת 
המרכיב הממאיר

קיימים שני סוגי פוליפים: פוליפ על גבעול 
 Sessile( ופוליפ שטוח )Pedunculated polyp(

polyp( )איור מס' 1(. ההיבט החשוב ביותר 

ביחס לפוליפ הממאיר הוא עומק החדירה 
שלו ביחס לתת-רירית. ההתייחסות שונה אם 

מדובר בפוליפ על גבעול או בפוליפ שטוח.

יש הבדל בחלוקת רמות החדירה של שני 
סוגי הפוליפים. פוליפ על גבעול מסווג לארבע 

רמות )איור מס' 1(: רמות 2-1 ממקמות את 
הגידול בראש הפוליפ; רמה 3 - בגבעולו; 
ורמה 4 בחדירתו לתת-רירית. חלוקה זו 

נקבעה על ידי Haggitt ]1[. לעומת זאת, 
החלוקה לרמות חדירה של הפוליפ השטוח, 

נטול הגבעול, מתייחסת למידת החדירה 
לתת-רירית של הגידול. סיווג זה הוצע על 

ידי Kodo ]2[ ו-Kikuchi ]3[. בתוך כך, 
גידול בפוליפ שטוח הנוגע בפחות מ-1מ"מ 
בתת-רירית מצוין כ-Sm1; גידול המגיע עד 

אמצע התת-רירית כ-Sm2; וגידול החודר 
את כל התת-רירית בלא לגעת ממש בשכבה 

השרירית מוגדר כ-Sm3 )איור מס' 1(.

הימצאות הגידול בתת-רירית מנבא גילוי גרורות 
בבלוטות לימפה בכ-10% מהחולים ]4[, אך 
הסיכון לגילוי בלוטות לימפה מעורבות הוא 

כ-23% בחולים עם Sm3 ]5[ וכ-27% בחולים 
עם גידול על גבעול ומעורבות התת-רירית ]4[. 
נתונים אלה מהווים חלק מהשיקולים המנחים 

להמליץ על כריתת חלק המעי שבו היה הגידול 
במקרים בהם הגידול אכן הגיע לתת-רירית. 

גבול הכריתה
ביחס לפוליפים אשר החלק הממאיר שלהם 

אינו נוגע בתת-רירית, יש חשיבות רבה 
למרחק בין גבול הכריתה למרכיב הממאיר. 
הדבר נובע מכך שכאשר גבול הכריתה היה 

פחות מ-1 מ"מ, הישנות מקומית נצפתה 
ב-33-21% מהחולים ]6[. לעומת זאת, 

כאשר גבול הכריתה היה במרחק של מעל 1 
מ"מ מהגידול, ההישנות הייתה רק ב-2-1% 

מהחולים. אף שרוב החוקרים מעריכים 
כי גבול כריתה מעל 1 מ"מ הוא בטוח, יש 

המעדיפים גבול מעל 2 מ"מ ]6[.

נושא גבול הכריתה הוא בעייתי במקרים 
קליניים מסוימים בהם הגסטרואנטרולוג 

הוציא את הפוליפ הממאיר בחלקים. במקרה 
זה לא ניתן לקבוע בוודאות את גבול הכריתה. 
לכן, אם מצבו הכללי של החולה מאפשר, יש 

הצדקה לכריתה כירורגית, למען הסר הספק. 

גורמי סיכון נוספים
כאשר דנים בסוגיה של צורך בכריתה כירורגית 

הגישה הטיפולית לפוליפ ממאיר 
פרופ‘ דן אדרקה

השירות לגידולי מערכת העיכול, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

: רמות החדירה של גידול על פי סוגי הפוליפים: שטוח או על גבעול1איור מס' 

], אך הסיכון לגילוי4 מהחולים [10%הימצאות הגידול בתת-רירית מנבא גילוי גרורות בבלוטות לימפה בכ-

 בחולים עם גידול על גבעול ומעורבות27% וכ-Sm3  [5] בחולים עם23%בלוטות לימפה מעורבות הוא כ-

]. נתונים אלה מהווים חלק מהשיקולים המנחים להמליץ על כריתת חלק המעי שבו היה4התת-רירית [

הגידול במקרים בהם הגידול אכן הגיע לתת-רירית. 

גבול הכריתה

ביחס לפוליפים אשר החלק הממאיר שלהם אינו נוגע בתת-רירית, יש חשיבות רבה למרחק בין גבול

 מ"מ, הישנות מקומית1הכריתה למרכיב הממאיר. הדבר נובע מכך שכאשר גבול הכריתה היה פחות מ-

 מ"מ מהגידול,1]. לעומת זאת, כאשר גבול הכריתה היה במרחק של מעל 6 מהחולים [33-21%נצפתה ב-

מהחולים. אף שרוב החוקרים מעריכים כי גבול כריתה מעל 2-1%ההישנות הייתה רק ב- מ"מ הוא1   

].6 מ"מ [2בטוח, יש המעדיפים גבול מעל 

הוציא את הפוליפ קליניים מסוימים בהם הגסטרואנטרולוג  הוא בעייתי במקרים  גבול הכריתה  נושא 

הממאיר בחלקים. במקרה זה לא ניתן לקבוע בוודאות את גבול הכריתה. לכן, אם מצבו הכללי של החולה

מאפשר, יש הצדקה לכריתה כירורגית, למען הסר הספק. 

גורמי סיכון נוספים

ידי על  מקומית  בכריתה  הסתפקות  לעומת  נוספת  כירורגית  בכריתה  צורך  של  בסוגיה  דנים  כאשר 

הגסטרואנטרולוג, יש להביא בחשבון מספר מדדים פתולוגיים נוספים, מלבד קביעת גבול הכריתה שנדון

poorlyלעיל. אחד המדדים הוא אם פוליפ ממאיר מראה דרגת התמיינות נמוכה (  differentiatedאו (

2

איור מס‘ 1: רמות החדירה של גידול על פי סוגי הפוליפים: שטוח או על גבעול
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נוספת לעומת הסתפקות בכריתה מקומית 
על ידי הגסטרואנטרולוג, יש להביא בחשבון 

מספר מדדים פתולוגיים נוספים, מלבד קביעת 
גבול הכריתה שנדון לעיל. אחד המדדים הוא 

אם פוליפ ממאיר מראה דרגת התמיינות 
נמוכה )poorly differentiated( או חדירה 
וסקולרית של הגידול. במקרה זה יש מקום 

לכריתה כירורגית ואין להסתפק בכריתה 
מקומית בלבד ]8-6[. ממצא נוסף הראוי 

 tumor budding לשימת לב הוא הימצאות
]10-9[ - תופעה בה נצפים צברים של תאי 

גידול מנותקים מהגוף העיקרי של החלק 
הממאיר. תופעה זו רומזת על יכולת נדידה של 
תאים בתוך הרקמה והתנתקות תאים מהגוש 

הגידולי העיקרי. במקרים אלה, גם אם יש גבול 
כריתה הנחשב לבטוח יחסית )מעל 1 מ"מ(, יש 

הממליצים על כריתה כירורגית מחשש שתאים 
בכל זאת נדדו מעבר לגבול הכריתה. אין כיום 

קונסנזוס ביחס לסוגיה זו.

סיכום גישת האונקולוג לבעיית הפוליפ 
הממאיר

הסוגיה העיקרית בה נתקל האונקולוג ביחס 
לפוליפ ממאיר של המעי הגס, היא קביעת 

הצורך בהשלמת כריתה כירורגית של האזור 
ממנו הוצא הפוליפ. מבחינה מעשית, יש 

להעריך ביחס לפוליפ הממאיר לאחר כריתתו 
הראשונית את מידת הסיכון להישנות. לשם 
כך יש להתייחס לגורמי הסיכון שהוצגו לעיל 

ואשר מסוכמים בטבלה מס' 1. 

טבלה מס' 1: גורמי הסיכון של פוליפ 
ממאיר המצדיקים הפניית המטופל לכריתה 

כירורגית של מקטע המעי בו שכן הפוליפ 

פוליפ עם גורמי סיכון גבוהים

Sub-mucosal invasion

Resection margin <1 mm
Positive, Undetermined margin

Poorly differentiated

Vascular invasion
Piecemeal removal

אי לכך, המרכיב החשוב ביותר בהחלטת 
האונקולוג ביחס לצורך בניתוח אזור פוליפ 

ממאיר של המעי הגס אשר נכרת, טמון 
בתשובה פתולוגית שלמה, הכוללת את 

הפרמטרים המצוינים בטבלה מס' 1. על פי 
נתונים אלה, הימצאות חדירה לתת-רירית של 
הגידול, גבול כריתה קטן מ-1 מ"מ, גבול חיובי 

או שאינו ניתן לקביעה, דרגת התמיינות נמוכה, 
חדירה וסקולרית וקבלת הפוליפ בשברים 

ולא בשלמות, ינחו את האונקולוג להמליץ על 
כריתה כירורגית נוספת בשל סיכון ההישנות 

הגבוה יחסית, אם כריתה כזו לא תתבצע.
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הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס גרורתי
פרופ‘ ברוך ברנר

מנהל המערך האונקולוגי ומרכז הסרטן ע“ש דוידוף, המרכז הרפואי רבין, פתח תקווה

הטיפול בסרטן מעי גס גרורתי עבר מהפכה 
מרשימה בשלושת העשורים האחרונים. 

ההתקדמות באמצעי הטיפול השונים )דימות, 
תרופות, ניתוחים, קרינה וטיפול תומך( הביאה 

לשיפור ניכר באיכות החיים של המטופלים 
ולהארכה משמעותית של משך הישרדותם, 

מחציון של כ-6 חודשים לחציון של 36-30 
חודשים, ומאחוזים בודדים של הישרדות 

ארוכת-טווח )מעל 5 שנים( לכ-25%. 
במקביל, היכולת לרפא חולים עם גרורות 

מרוחקות, שהיא מלכתחילה יוצאת דופן 
בקרב הגידולים הסולידיים הגרורתיים, הלכה 

והשתפרה מאוד. הדיווחים בעבר על אודות 
חולים אלה נעו בין תיאורי מקרה לסדרות 
רטרוספקטיביות קטנות עם שיעורי ריפוי 

נמוכים, בעיקר באמצעות ניתוחים, ואילו כיום, 
בין 20-15% מהחולים עם סרטן מעי גרורתי 

נרפאים ממחלתם, בדרך כלל באמצעות 
אסטרטגיות מורכבות המשלבות טיפולים 

מקומיים )ניתוח ואחרים( וסיסטמיים )טיפולים 
כימיים ו/או מכוונים(. אין ספק שהתקדמות 
זאת, וריבוי הכלים הטיפוליים והסיטואציות 

הקליניות הדורשות התייחסות ספציפית, 
מחייבים את הרופאים המטפלים למיומנות 

רבה בזיהוי המצבים השונים ובהגדרה 
מדויקת של מטרות הטיפול, ולשימוש מיטבי 
במכלול האמצעים העומדים לרשותם. פרק 

זה יתמקד באפיון המצבים הקליניים השונים 
בקרב חולי סרטן מעי גס גרורתי, מטרות 

הטיפול והגישה הטיפולית בכל אחד מהם, 
מבלי להיכנס לפרטי הטיפולים השונים, 

שיפורטו בפרקים ייעודיים. 

כאמור, הגישה הטיפולית תלויה קודם 
כל בהגדרה של המצב הקליני ומטרות 

הטיפול. לשם כך, השלב הראשון בגישה 
הטיפולית לחולה סרטן מעי גרורתי כולל 

אפיון מדוקדק של היקף המחלה בבדיקות 
דם ודימות, והתאמת החולה לטיפולים 
השונים. יש להבדיל בין מחלה הניתנת 

לכריתה )resectable( או היכולה להפוך 
לנתיחה )borderline resectable( ובין 

מחלה שאינה יכולה להפוך לנתיחה, דהיינו 
 .)palliative( סיטואציה קלינית פליאטיבית

בנוסף, יש להבדיל בין חולה שמתאים 
 medically( לכל טיפול אונקולוגי אפשרי
fit(, כזה שמתאים רק לחלק מהטיפולים 

)medically frail( וכזה שאינו מתאים לטיפול 
כלל )medically unfit(. לבסוף, יש להבדיל 

בין חולה ללא תסמינים עם עומס מחלה 
)disease burden( מצומצם, לחולה עם 

תסמינים ועומס מחלה נרחב. ברור שכל 
שילוב בין המשתנים הנ"ל יוצר סיטואציה 
קלינית ייחודית עם מטרות טיפול שונות, 

ועקב כך גישות טיפוליות שונות. חשוב 
להדגיש שכבר לפני קביעת מטרות הטיפול 

והטיפול עצמו, הגדרת המחלה ומצב החולה 
משליכים על היקף הבירור. למשל, בחולה 
עם מחלה נתיחה או היכולה להפוך נתיחה 

שאכן מתאים לטיפולים הניתנים לריפוי 
PET- תתווסף בדרך כלל בדיקת ,)curative(

CT, ואם המחלה מוגבלת לכבד, תתווסף 

גם בדיקת MRI כבד על מנת לוודא את 
פוטנציאל הנתיחות ולשלול היקף מחלה רב 

יותר מזה הידוע. 

לאחר הגדרת המצב הקליני יש להגדיר את 
מטרות הטיפול במקרה הספציפי. מטרות 

אפשריות הקשורות ליעילות הטיפול כוללות 
ריפוי, נתיחות, הפוגה )רמיסיה( ממושכת 

והקלה בתסמינים. מטרות אלה קשורות 
לתוצאי טיפול שונים המפורסמים במחקרים, 
וכוללות בין היתר הישרדות ארוכת טווח ללא 

 long term( הישנות או התקדמות מחלה
progression-free survival – PFS( שנמצאת 

בהלימה להפוגה ממושכת, ואף לריפוי, 
 )response rate( נתיחות, ושיעור תגובה

שנמצא בהתאמה להקלה סימפטומטית 
אך גם לנתיחות וריפוי. לאלה צריך להוסיף 

מטרות שקשורות לרעילות הטיפולים, דהיינו 
רעילות מינימלית )אפילו על חשבון יעילות 

מסוימת( או הימנעות מרעילות ספציפית 
)כמו נוירופתיה מהתרופה אוקסליפלטין – 

Oxaliplatin )אלוקסטין® – ®Eloxatin(*. ביחד, 

הן המטרות הקשורות ליעילות והן הקשורות 
לרעילות, מגדירות את המטרה הכוללת של 

הטיפול. כעת נתמקד במצבים הקליניים 
העיקריים ונגדיר עבור כל אחד מהם את 

מטרות הטיפול ואת הגישה הטיפולית 
המתאימה.  

הקבוצה הראשונה, קבוצת החולים 
הפליאטיביים, כוללת לצערנו את רוב 

החולים. אלה חולים עם פיזור נרחב שאינו 
מאפשר טיפול מקומי בכל הגרורות, לא 

בהווה ולא באופק כלשהו. בקבוצה זו מטרת 
הטיפול היא הפוגה ממושכת במחיר מינימלי 
של רעילות, ולכן הטיפול בה יתבסס בעיקר 

על טיפול סיסטמי, כולל שילוב של טיפול 
כימי ומכוון. מבלי להיכנס לסוגי התכשירים 
הרפואיים עצמם, בקבוצה זו, למשל, תינתן 

עדיפות לטיפולים עם פרופיל רעילות 

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

טבלה מס‘ 1: הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס גרורתי, לפי הסיטואציה הקלינית

גישה טיפוליתמטרת טיפול עיקריתסיטואציה קלינית

מחלה פליאטיבית
)palliative(

הפוגה ממושכת ומחיר 
מינימלי של רעילות

טיפול סיסטמי עם פרופיל רעילות נוח. 
שימוש מועט בטיפולים מקומיים )בד"כ לא 

ניתוח(.

מחלה נתיחה
)resectable(

טיפול מקומי )בד"כ ניתוח( וטיפול סיסמי ריפוי
במשלבים בעלי יעילות כנגד מחלה 

גרורתית מיקרוסקופית.

מחלה גבולית לניתוח
 borderline(
)resectable

טיפול טרום-ניתוחי סיסטמי במשלבים נתיחות
בעלי שיעור תגובה גבוה במיוחד ובהמשך 

טיפול מקומי )בד"כ ניתוח(.

נוח. בתוך קבוצה זו קיימת גם תת-קבוצה 
של חולים סימפטומטיים מאוד ו/או עם 

עומס מחלה רב. בחולים אלה יש חשיבות 
למשלבים שמובילים לשיעור תגובה גבוה 

וכניסה מהירה יחסית להפוגה, גם במחיר של 
רעילות גבוהה יותר, על מנת להשיג בהקדם 

שליטה יעילה במחלה ובביטוייה הקליניים.

הקבוצה השנייה, קבוצת החולים הנתיחים, 
קטנה בהרבה. אלה חולים עם פיזור מוגבל 

יחסית, ובדרך כלל לאיבר אחד או שניים 
בהם כריתה של גרורות אפשרית )כבד, 
ריאות, צפק, אדרנלים, וכו'(. בקבוצה זו 

מטרת הטיפול העיקרית היא הגדלת סיכויי 
הריפוי, וזאת באמצעות טיפול סיסטמי 

במשלבים בעלי יעילות נגד מחלה גרורתית 
מיקרוסקופית. קיימת תת-קבוצה של חולים 

בהם יש חשיבות לצמצום המחלה לצורך 
הגדלת סיכויי הנתיחות או לפחות צמצום 

היקף הניתוח. בחולים אלה עדיין יש חשיבות 
לשימוש במשלבים היעילים נגד מחלה 

מיקרוסקופית, אך בנוסף לכך יש גם חשיבות 
לשיעור תגובה גבוה של המשטר הטיפולי. 

הקבוצה האחרונה, קבוצת החולים עם מחלה 
גבולית לניתוח, היא הקטנה ביותר )אחוזים 

בודדים(. בחולים אלה הפיזור אמנם מוגבל 
לאיברים המאפשרים כריתת גרורות, אך 
היקף המחלה או מיקומה )למשל גרורה 

המערבת את עורקי הכבד( מציבים סימן 
שאלה לגבי היכולת לבצע כריתה מלאה 

 R0( של כל הגרורות, עם שוליים נקיים
resection(. בקבוצה זו מטרת הטיפול 

העיקרית היא נתיחות, ומטרות משניות הן 
ריפוי והפוגה ממושכת. בחולים אלה נשתמש 
 )neoadjuvant( בטיפול סיסטמי טרום-ניתוחי

באמצעות משלבים בעלי שיעור התגובה 
הגבוה ביותר האפשרי, אפילו במחיר של 

סיכון גבוה לרעילות, על מנת לנסות ולהשיג 
את אותה הקטנה שתאפשר כריתה של כל 

הגרורות וסיכוי לריפוי.

כאמור, פרק זה לא יעסוק בפרטי התרופות 
והמשלבים השונים המשמשים לטיפול 

סיסטמי בסרטן מעי גרורתי, אשר יפורטו 
בפרקים הייעודיים. עם זאת, חשוב לציין 

שבשלושת העשורים האחרונים הלך והתפתח 
ארסנל של תרופות כימיות ומכוונות היעילות 

לטיפול במחלה זו. בחירת התכשירים 
הספציפיים והשילובים שלהם נקבעת בעיקר 
לפי מטרות הטיפול, הן לגבי יעילותו ורעילותו, 
מאפייני החולה והעדפותיו. בשנים האחרונות 
נבדקים באופן שגרתי מאפיינים מולקולריים 

שונים של הגידול, המשמשים ביומרקרים 
לניבוי יעילות או עמידות של טיפולים מסוימים, 

ומסייעים רבות בבחירת הטיפול הספציפי.

ההבדל העיקרי שתואר עד כה בגישה 
הטיפולית לשלושת קבוצות החולים 

העיקריות, היה במאפייני הטיפול הסיסטמי. 
עם זאת, קיים הבדל חשוב נוסף הנוגע 

לטיפול המקומי. בעוד שבחולים הנתיחים 
טיפול מקומי, בדרך כלל כריתה כירורגית, 

הוא חלק בלתי נפרד מהאסטרטגיה 
הטיפולית, הרי שבחולים הפליאטיביים, 

מטבע הדברים, השימוש בטיפול מקומי נפוץ 
הרבה פחות. עם זאת, בשנים האחרונות, עם 
ההתקדמות בטיפול והתארכות ההישרדות, 

והסבירות שעלתה עקב כך לביטויים 
ממוקמים של המחלה )חסימה, דימום או 

כאב מהגוש הראשוני או מגרורה מסוימת(, 
ובעיקר מההבנה שמדובר במחלה רב-

שבטית )polyclonal(, עם רגישות שונה של 
גרורות שונות לטיפולים שונים בנקודות 

זמן שונות, הולך וגובר השימוש בטיפולים 
ממוקמים גם בסיטואציה פליאטיבית, לצד 
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הטיפול הסיסטמי. טיפולים ממוקמים של 
מוקדים גרורתיים כוללים כריתה כירורגית, 

צריבה, הקפאה או אידוי באמצעות מכשירים 
שונים, אמבוליזציה של עורקים מזינים, 

וטיפול קרינתי פנימי או חיצוני. חשוב לציין, 
שנעשה שימוש בכל אחד מהאמצעים הלא 

ניתוחיים גם במחלה נתיחה, כתוספת או 
במקום הכריתה הכירורגית.

הגישה הטיפולית לסרטן מעי גס גרורתי, 

אמצעי הטיפול העומדים לרשותנו, מקומיים 
וסיסטמיים, יביאו לתוצאות הטיפוליות 

המיטביות, קרי השגה מרבית של כלל מטרות 
הטיפול, הן ביחס ליעילותו והן ביחס לרעילותו. 
דבר זה יביא תועלת לחולים במצבים קליניים 

שונים, אם בהגדלת שיעורי הריפוי שלהם, ואם 
בהגדלת סיכוייהם להפוגה ארוכה וממושכת 

ושימור איכות חיים בחולים לא נתיחים.

כולל ההבדלים בין המצבים הקליניים 
השונים,  מסוכמת בטבלה מס' 1. כפי 

שניתן לראות, הן מטרות הטיפול והן הגישה 
הטיפולית עצמה, שונות מאוד במצבים 

הקליניים השונים.

לסיכום, הטיפול בסרטן מעי גס גרורתי 
תלוי קודם כל במצב הקליני הייחודי, הגוזר 

את מטרותיו. הגדרה מדויקת של המצב 
הקליני, ובעקבותיה שימוש מותאם במגוון 

Special warnings: Dermatologic related reactions, a pharmacologic effect observed with epidermal growth factor receptor (EGFR) inhibitors, are experienced  with nearly all patients (approximately 90%) treated with Vectibix (see section 4.8), the majority are mild to moderate in nature.  Progressively 
decreasing serum magnesium levels leading to severe (grade 4) hypomagnesaemia have been observed in some patients.  Patients should be periodically monitored for hypomagnesaemia and accompanying hypocalcaemia prior to initiating Vectibix treatment, and periodically thereafter for up to 8 weeks 
after the completion of treatment (see section 4.8). Magnesium repletion is recommended, as appropriate.

For full details please refer to the PI as approved by the IL MoH.

References: 1. Vectibix prescribing information 2. Price et al; Lancet oncology: volume 14, no. 6, p569-579, May 2014

Manufactures by Amgen Europe B.V., Breda, The Netherlands.
License holder: Amgen Europe B.V., Israel Branch
Distributed in Israel by: Medison Pharma Ltd.

Vectibix is indicated: In combination 
with chemotherapy for the treatment of 
unresectable, advanced or recurrent 
colorectal cancer (mCRC) with wild-type 
RAS. Monotherapy for the treatment 
of patients with metastatic colorectal 
carcinoma with wild-type RAS after 
failure of fluoropyrimidine-, oxaliplatin-, 
and irinotecan-containing chemotherapy 
regimens. 
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מבוא
כ-30-20% מהחולים בסרטן המעי, מאובחנים 

עם מחלה מפושטת לא נתיחה. בנוסף, 
בשיעור גבוה מהחולים עם מחלה בשלב 

מוקדם בעת האבחון מופיעה בהמשך מחלה 
גרורתית, בעיקר לכבד, לריאות ולצפק. 

הפרוגנוזה בחולים עם מחלה מפושטת 
המקבלים טיפול תומך בלבד היא גרועה, 

עם הישרדות ממוצעת של חמישה חודשים, 
לעומת הישרדות של למעלה משנתיים 

בחולים שטופלו בכימותרפיה, ואף גבוהה 
מזאת בשילובים של טיפול כימי וטיפולים 

מכוונים. 

סקירה זו תציג את שלוש התרופות הכימיות 
הפעילות ואת השילובים ביניהן, המהווים כיום 

את הבסיס הרחב ביותר לטיפול הסיסטמי 
בגידולי מעי גס גרורתיים. 

(5-fluorouracil) 5-FU
וחומצה פולית

המונח "כימותרפיה" נטבע בתחילת המאה 
ה-19 )במקור הכוונה הייתה לטיפול בחומרים 

כימיים למחלות זיהומיות(, אולם ההיסטוריה 
של הטיפול הכימי בסרטן מעי גס מפושט 

מתחילה עם פיתוח ה-FU-5 ב-1957. התרופה 
מתערבת במנגנון סינתזת הדנ"א ומפריעה 
 .RNA-לשכפול, ובנוסף פוגעת בשעתוק ה

הרעילות הבולטת של התרופה )בנוסף 
לרעילות ההמטולוגית( היא למערכת העיכול, 

וכוללת בן השאר בחילות והקאות, שלשול 
והופעת כיבים ופצעים בפה. 

צורת מתן הטיפול הראשוני הייתה בעירוי 
מהיר )בולוס( של תרופה בודדת, והתגובה 
לטיפול הייתה צנועה, כ-15-10%. בהמשך 

נמצא שניתן להעצים את התגובה לתרופה על 
יד שילוב עם חומצה פולית )לוקובורין(, ללא 
תוספת ברעילות. מטא-אנליזה שסיכמה 19 

מחקרים רנדומליים שכללו למעלה מ-3,300 
חולים, הראתה שתוספת של חומצה פולית 
ל-FU-5 הכפילה את שיעור התגובה לטיפול 

)מ-11% ל-21%( עם שיפור בהישרדות לאחר 
שנה ושיפור קטן בהישרדות הכוללת ]1[. 

ל-FU-5 זמן מחצית חיים קצר, מה שמגביל 
את זמן פעילות התרופה בתאים הנמצאים 

בשלב הסינתזה, ולכן בשלב הבא פותחו 
פרוטוקולים שהאריכו את זמן המתן )מתן 

בעירוי מתמשך( והביאו להגדלת שיעורי 
התגובה וההישרדות. טיפול בעירוי מתמשך 

מעלה את הרעילות ההמטולוגית. 

FU-5 בטיפול פומי:
Capecitabine קפציטבין

*)Xeloda® – ®קסלודה(
טיפול בפלואורופירימידין פומי מהווה 

 5-FU-אלטרנטיבה לטיפול בעירוי לווריד. ה
עצמו אינו מתאים למתן פומי, ולכן פותחו 

מספר תרופות פומיות, שהשימושית ביותר 
בהן היא הקפציטבין. התרופה נספגת היטב 
דרך הפה במערכת העיכול ועוברת הפעלה 

 .5-FU-מטבולית תלת-שלבית עד להפיכתה ל
השלב האחרון בתהליך הוא על ידי האנזים 
תימידין פוספורילז, הנמצא ברמות גבוהות 

בתאי הסרטן לעומת הרקמות הבריאות, 
ומכאן ה"סלקטיביות" של התרופה לתאי 

הגידול, מה שמפחית את רעילות התרופה 
ברקמות הבריאות. שתי תופעות הלוואי 

הבולטות בטיפול עם קפציטבין הן שלשולים 
)לפעמים בדרגת חומרה גבוהה( ותסמונת 

כפות ידיים-רגליים )כאב, סדקים, קילוף, 
אדמומיות ונפיחות בעור כפות הידיים ו/או 

הרגליים(. 

מחקרי השוואה בן FU-5 בעירוי מהיר לבין 
קפציטבין הראו שהתרופה בעלת שיעורי 

תגובה גבוהים עם פרופיל רעילות נמוך יותר 
]2[. בהשוואה בין FU-5 בעירוי מתמשך לבין 
קפציטבין נמצא ששתי צורות המתן יעילות 

במידה דומה. 

 Irinotecan - אירינוטקן
*)Campto® – ®קאמפטו(

 )CPT-11 אירינוטקן )הידועה גם בשם
התגלתה וסונתזה ביפן ב-1983. זוהי 

נגזרת סמי-סינטטית של אלקלואיד טבעי 
)camptothecin( המעכב את פעילות 

הטופואיזומרז-1. לטופואיזומרז-1 תפקיד 
חשוב בשכפול הדנ"א על ידי יצירת שבר זמני 

והפיך באחד מגדילי הדנ"א על מנת לבטל את 
פיתול היתר הנוצר בזמן השכפול. המטבוליט 

הפעיל של התרופה - SN-38 - מייצב את 
הקומפלקס דנ"א-טופואיזומרז, מונע שכפול 

של הדנ"א ומביא לאפופטוזיס. תופעת 
הלוואי המאפיינת של התרופה היא שלשולים 

המופיעים באיחור של כמה ימים בעקבות 
פגיעה ברירית המעי. הטיפול בשלשולים 

 Loperamide HCI – אלה הוא מתן לופרמיד
 ,Loperid® - ®לופריד ,Imodium® - ®אימודיום(

לופריום® - ®Loperium, לופראמיד® - 
 .)Rekamide® - ®רקמיד ,Loperamide®

הטיפול הכימי בסרטן מעי גס גרורתי
ד“ר משה משאלי

המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי מאיר, כפר סבא

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות מסחריים אחרים.  *
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תופעת לוואי ייחודית נוספת היא סינדרום 
כולינרגי אקוטי, המופיע בדרך כלל בזמן 

מתן העירוי ומאופיין על ידי הזעת יתר, ריור, 
דמע, כאבי בטן עוויתיים וברדיקרדיה. הטיפול 

בסינדרום הוא מתן אטרופין סולפאט - 
 .Atropine sulphate

הטיפול באירינוטקן כתרופה בודדת נמצא 
 .5-FU יעיל הן לעומת טיפול תומך והן לעומת

 Oxaliplatin - אוקסליפלטין
*)Eloxatin® – ®אלוקסטין(

אוקסליפלטין היא תרופת פלטינום דור שלישי, 
לאחר הציספלטין - Cisplatin והקרבופלטין 
 *)Paraplatin® - ®פרפלטין( Carboplatin -

הפועלת דרך יצירת שברים בדנ"א. תרופה זו 
פותחה בשנת 1976, גם היא ביפן. זוהי תרופת 

הפלטינום היחידה בעלת פעילות בגידולי 
המעי הגס. לאוקסליפלטין רעילות ייחודית 

במערכת העצבים, הכוללת שני סוגים. הסוג 
הראשון היא נוירופתיה סנסורית אקוטית, 

מושרית על ידי טמפרטורה נמוכה ומאופיינת 
על ידי רגישות למגע ופרסטזיות, וכן תחושת 

pharyngo-( ספאזם באזור הלוע-גרון
laryngeal spasm( המופיעות בזמן מתן 

הטיפול או קרוב מאוד אליו. הסוג השני הוא 
רעילות מאוחרת, לרוב סנסורית, תלוית מינון, 

המופיעה בדרגה חמורה ב-15-10% מהחולים 
ובחלקם אינה הפיכה לחלוטין. 

שילוב שתי תרופות
העבודה הראשונה שהשוותה מתן אירינוטקן 

ובולוס של IFL( 5-FU( לעומת FU-5 בלבד, 
הראתה שיפור משמעותי ב-PFS )7 מול 4.3 

חודשים(, שיפור בשיעורי התגובה )39% מול 

21%( ואף שיפור בהישרדות הכוללת )14.8 
מול 12.6 חודשים( ]3[. 

עם זאת, המשלב IFL הראה נחיתות לעומת 
משלב של FU-5 בעירוי מתמשך עם 

אוקסליפלטין )FOLFOX(. ההישרדות הייתה 
19.5 לעומת 15 חודשים ושיעורי התגובה 

היו 45% לעומת 31%. בנוסף, המשלב 
FOLFOX היה בעל פרופיל רעילות טוב יותר 

עם שיעורים נמוכים משמעותית של בחילות 
והקאות, שלשולים וחום נויטרופני ]4[. 

תוצאות אלה הובילו לפיתוח פרוטוקול 
המשלב אירינוטקן עם FU-5 בעירוי 

מתמשך )FOLFIRI(. מחקר שהשווה את שני 
הפרוטוקולים שכללו FU-5 בעירוי מתמשך 

)FOLFOX מול FOLFIRI( הראה תוצאות כמעט 
זהות מבחינת שיעורי התגובה )34-31%( 

והישרדות כוללת )15-14 חודשים( ]5[. 

מחקר נוסף השווה את שני הפרוטוקולים 
ובדק אם יש חשיבות לתזמון של המשלבים 
כקו טיפול ראשון או קו טיפול שני. מחקר זה 
אישר את היעילות הזהה של שני המשלבים 

מבחינת הישרדות ושיעורי תגובה. בנוסף, 
המחקר הוכיח שאין משמעות לתזמון 

הטיפולים וכי יעילותם זהה בין שניתנו כקו 
ראשון ובין כקו שני ]6[. 

שילוב שלוש התרופות
שני מחקרים השוו פרוטוקול הכולל את 
שלוש התרופות )FOLFOXIRI( למשלב 

FOLFIRI. מחקר אחד לא מצא כל הבדל בין 

שני הפרוטוקולים מבחינת הישרדות ותגובה 
לטיפולים ]7[. המחקר השני מצא יתרון למשלב 

FOLFIXIRI הן מבחינת הישרדות כוללת )22.6 

מול 16.7 חודשים( והן מבחינת PFS )9.8 מול 
6.9 חודשים(. אולם כל זאת במחיר של עלייה 

משמעותית ברעילות עצבית ובנויטרופניה ]8[. 

סיכום
מחקרים רבים ביססו את יעילות הטיפול 

בגידולי המעי הגס באמצעות תרופות 
כימיות, מבחינת שיעורי תגובה לטיפול, זמן 

עד התקדמות המחלה ושיפור בהישרדות 
הכוללת. הפרוטוקולים שפותחו עבור מחלה 

גרורתית היוו בסיס למחקרים בשלבים 
נוספים של המחלה )טיפול משלים, טיפול 

טרום ניתוח(, וכן כבסיס לשילוב עם הטיפולים 
הביולוגיים השונים במחלה גרורתית.

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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הטיפול הסיסטמי בסרטן המעי הגס הגרורתי 
מבוסס כיום על שילוב של טיפול כימי עם 

 targeted( טיפולים מכווני מטרה שונים
therapy(. מאז שילוב הטיפולים המכוונים, 

אנו עדים לעלייה מתמדת בתוחלת החיים 
הממוצעת של החולה הסובל ממחלה 

גרורתית, אשר מגיעה כיום ל-30 חודשים 
בממוצע. את הטיפולים המכוונים ניתן 
לשלב בכל קו טיפולי, ולמעשה עם כל 

כימותרפיה הניתנת לסרטן המעי הגס. בניגוד 
לכימותרפיה, הפועלת על ידי פגיעה בחלוקת 
התא, הטיפול המכוון פוגע בתהליכי השגשוג 

של התא הסרטני עצמו או של הרקמות סביבו.

בסקירה זו נציג את הטיפולים המכוונים העיקריים 
הנמצאים בשימוש בסרטן מעי גס גרורתי. תרופות 

אלה פועלות באחד משני מישורים:

היווצרות כלי דם חדשים - אנגיוגנזה   .1
 .)Angiogenesis(

 EGFR פגיעה במסלולי העברת אותות של  .2
 .)Epidermal Growth Factor Receptors(

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

המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי שיבא, תל השומר

פגיעה באנגיוגנזה
אנגיוגנזה - היווצרות כלי דם חדשים - הינו 

תהליך חשוב והכרחי בהתפתחות וקיום 
התהליך הסרטני. הגידול הסרטני ההולך וגדל 

נזקק לחומרים חיוניים שהוא מקבל דרך כלי 
דם חדשים הגדלים סביב הגידול. כלי הדם 

 VEGF החדשים נוצרים בעקבות הפרשת
 )Vascular Endothelial Growth Factor(
 VEGF מהתא הגידולי וקשירתו אל קולטן

receptor הנמצא על גבי תאי האנדותל. חיבור 

זה משפעל את תהליך האנגיוגנזה - יצירת 
 VEGF כלי דם חדשים )איור 1(. בנוכחות רמת
גבוהה, כלי הדם החדשים הנוצרים הם בעלי 

נטייה רבה יותר לדלף מאחר שהאנדותל בהם 
אינו תקין והוא פרמאבילי יותר.

התרופות המכוונות הפוגעות בקשירת 
הפקטור לקולטן גורמות למספר תהליכים: 

עיכוב היווצרות כלי דם חדשים, רגרסיה 
של כלי דם קיימים וכן נורמליזציה של תאי 
האנדותל בכלי הדם ומניעת דלף )איור 1(. 

מנגנונים אלו אחראים מצד אחד להקטנת 
אספקת הדם לגידול ומצד שני לנורמליזציה 

של זרימת הדם )והכימותרפיה(.  מנגנונים 
אלו מסבירים מדוע מתן נוגדן המכוון כנגד 

VEGF בשילוב עם כימותרפיה יעיל יותר 

מכימותרפיה בלבד.

התרופות העיקריות במשפחה זו:
Bevacizumab - בוואציזומאב

*)Avastin® - אווסטין(
 .VEGF נוגדן מונוקלונאלי המכוון כנגד הפקטור

זו התרופה המכוונת הראשונה אשר אושרה 
על ידי ה-FDA בתחילת שנת 2004 לשימוש 
בחולי סרטן מעי גס גרורתי. ניתן לתת אותה 

בשילוב עם כימותרפיה מקו ראשון ואילך, 
ואף הוכח במחקר TML כי בחולים שהתקדמו 

בטיפול כימי עם בוואציזומאב בקו ראשון 
ניתן לשנות למשלב כימותרפי אחר בקו שני, 

איור מס' 1: מנגנוני פעולה של מעכבי אנגיוגנזה

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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לעומת כימותרפיה לבד, אך להמשיך מתן 
בוואציזומאב וכך להשיג שיפור בהישרדות 
של כחודש וחצי לעומת כימותרפיה בלבד. 

 Bevacizumab beyond אסטרטגיה זו נקראת
.]1[ progression

Aflibercept - אפליברספט
 *)Zaltrap® - ®זלטראפ(

תרופה שאינה נוגדן, אלא פועלת כ"מלכודת" 
ל-VEGF trap( VEGF(. התרופה הינה 

חלבון רקומביננטי הבנוי מחיבור של החלק 
החוץ-תאי של הקולטן ל-VEGF יחד עם 

החלק הקבוע של נוגדן IgG1 הומני. חלבון 
זה גורם ללכידת מולקולות VEGF ובכך 
מונע את חיבור הפקטור לקולטן על גבי 
תאי האנדותל. התרופה נבדקה במחקר 

VELOUR ]2[, אשר כלל מטופלים שהתקדמו 

על משלב כימותרפיה שהכיל אוקסליפלטין 
 .*)Eloxatin® - ®אלוקסטין( Oxaliplatin –

מחצית מהחולים עברו לקו טיפול שני – 
 Irinotecan – מבוסס אירינוטקאן – FOLFIRI

)קאמפטו® - ®Campto(* והמחצית השנייה 
טופלה ב-FOLFIRI  עם אפליברספט. במחקר 

זה נצפתה הטבה בהישרדות של כחודש 
וחצי לתוספת אפליברספט. התרופה אינה 

מאושרת בסל ואינה בשימוש נרחב בישראל. 

תופעות הלוואי האופייניות לתרופות הנ"ל:

יתר לחץ דם - שכיחותו גבוהה אך הוא . 1
לרוב בדרגה לא חמורה וניתן לשליטה 

על ידי תרופות. נדיר )>1%( שיתפתח 
 .Hypertensive crisis

איבוד חלבון בשתן )פרוטאינוריה( - גם . 2
כאן מדובר בתופעה המתרחשת בכרבע 

מהמטופלים, אשר משמעותה הקלינית לא 
ברורה, שכן רק אחוזים בודדים מפתחים 

איבוד כמויות משמעותיות של חלבון בשתן 
ותסמונת נפרוטית. 

ניקוב של המעי )Perforation( - עלול . 3
להופיע בקרב 2-1.5% מהמטופלים.

הפרעה באיחוי פצע או חתך ניתוחי.. 4

תופעות טרומבואמבוליות.. 5

Regorafenib - רגוראפיניב
*)Stivarga® - ®סטיברגה(

תרופה זו פועלת במנגנון של עיכוב תוך-תאי 
 FGF( של הטירוזין קינאז של מספר קולטנים

.(VEGF, PDGF,

רגוראפיניב הינו מעכב טירוזין קינאז הראשון 
שנמצא יעיל בסרטן המעי הגס, והוא התרופה 
המכוונת הראשונה בסרטן המעי הגס שניתנת 

באופן פומי. במחקר CORRECT ]3[ נבדקה 
התרופה מול טיפול תומך בחולי סרטן מעי 

גס גרורתי אשר מיצו את כל הטיפולים 
הסטנדרטיים, ונמצא שיפור בהישרדות 
של כחודש וחצי )6.4 חודשים בהשוואה 

ל-5 חודשים(. התרופה לא מאושרת בסל 
התרופות בישראל. 

תופעות לוואי האופייניות לתרופה הינן שלשולים, 
יל"ד , קילוף ופריחה של כפות הידיים והרגלים 

)Hand and foot syndrome( ועייפות. 

פגיעה במסלולי העברת סיגנל 
EGFR של

המסלול התוך-תאי המופעל כתוצאה מחיבור 
בין הקולטן EGFR לליגנדים שלו )אפירגולין, 

אמפירגולין( הינו מסלול חיוני בשגשוג 
והתמיינות התא הסרטני. הליגנד נקשר 

לקולטן החוץ-תאי ומפעיל שרשרת תהליכים 
תוך-תאיים המגיעים עד לגרעין התא )איור 2(. 
התרופות העיקריות הפועלות בעיכוב המסלול 

הנ"ל הינן נוגדנים מונוקלונאליים המכוונים 
נגד החלק החוץ-תאי של הקולטן EGFR, אלה 

הן צטוקסימאב - Cetuximab )ארביטוקס® 
  Panitumumab- ופניטומומאב *)Erbitux® -

 .]6-4[ *)Vectibix® - ®וקטיביקס(

יעילותן תלויה בביטוי תקין )wild-type( של 
 RAS-חלבוני ה .)KRAS, NRAS( RAS חלבון

הינם חלק משרשרת העברת הסיגנל שמופעל 
 KRAS כאשר .EGFR-על ידי קשירת ליגנד ל

או NRAS מוטנטים )בכ-50% מהגידולים(, 
המסלול מופעל באופן תמידי וללא תלות 

בקישור הליגנד לקולטן ה-EGFR. לכן, בחולים 
בהם NRAS או KRAS מוטנטים, לא צפויה 

.EGFR תגובה לתרופות הפועלות כנגד

*  או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות מסחריים אחרים.

 Epidermal Growth Factor Receptors איור מס‘ 2: מסלול העברת אותות
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

תופעות הלוואי האופייניות לתרופות הנ"ל:

פריחה דמוית אקנה, יובש עור, שינויים . 1
בתשעורת ובציפורניים.

היפומגנזמיה.. 2

תגובות אלרגיות – תגובה אלרגית קשה . 3
ואנפילקסיס נדירות. 

בחירת הטיפול מכוון המטרה
מספר מחקרים בחנו יעילות תשלובת כימית 

עם בוואציזומאב מול תשלובת כימית עם 
 CALGB 80405( במחקרים אלו .EGFR נוגד

,FIRE-3, PEAK(, אם בוחנים את כלל 
אוכלוסיית החולים, נצפו תוצאות דומות מאוד 

בכל קבוצות הטיפול מבחינת ההישרדות 
הכללית והזמן עד להתקדמות המחלה ברוב 

העבודות, פרט לעבודה FIRE3, בה נצפה יתרון 
  FOLFIRI הישרדותי לזרוע שקיבלה כימותרפיה
בתוספת צטוקסימאב, על פני הזרוע שטופלה 

בכימותרפיה עם בווציזומאב )28.7 מול 25 
חודשים בהתאמה HR-0.77 P=.017(. עובדה 

מפתיעה שעלתה מעבודות אלה הצביעה 
על כך שאם מפלחים את החולים לפי מיקום 

הגידול הראשוני – מעי שמאל )המעי היורד, 
הסיגמואיד והרקטום( לעומת מעי גס ימין 

)הצקום והמעי עולה( אזי מתגלים הבדלים 
משמעותיים וחשובים. ראשית, ההישרדות 

הממוצעת של חולים עם גידולי מעי ימני 
פחותה משמעותית לעומת חולים עם גידולי 

מעי שמאל )טבלה מס' 1(. שנית, בגידולים 
שמקורם בצדו השמאלי של המעי הגס, 

תרופות ממשפחת נוגדי ה-EGFR משפרות 

הישרדות ב-7 עד 11 חודשים לעומת 
בוואציזומאב. לעומת זאת, בגידולים שמקורם 

במעי הימני הודגם שיפור מתון בהישרדות 
במתן טיפול כימי עם בוואציזומאב לעומת 

 .EGFR נוגדי

נתונים אלו שינו בשנה האחרונה את הגישה 
הטיפולית בבחירת הטיפול המכוון למטופלים 

עם סרטן מעי גס גרורתי. כעת משפיעים על 
ההחלטה לא רק נוכחות או היעדר מוטציות 

RAS, אלא גם מיקום הגידול הראשוני. 

במטופלים עם גידול שמקורו במעי השמאלי 
ואשר נשללו מוטציות KRAS או NRAS, נעדיף 
לרוב טיפול כימי עם מעכבי EGFR בקו ראשון. 

תרופות מכוונות נוספות הנמצאות כעת 
בשלבים שונים של מחקר קליני:

HER2 תרופות נגד קולטן
HER2 מבוטא ביתר בכ-4% מגידולי המעי 

הגס. במטופלים עם ביטוי יתר של רצפטורים 
 HERACLES נבדקה במסגרת מחקר ,HER2

]10[ יעילות שילוב של טרסטוזומאב 
 *(Herceptin® - ®הרצפטין( - Trastuzumab

 ,*)Tykerb® - ®טיייקרב( Lapatinib - ולפטיניב
שהינן תרופות הנמצאות בשימוש נרחב 

בסרטן שד חיובי ל-HER2. במחקר 
HERACLES נצפה כי בחולים אשר התקדמו 

 ,EGFR על טיפול כימי בשילוב עם מעכבי
השילוב לפטיניב עם טרסטוזומאב הביא 

לתגובה בקרב כ-30% מהחולים. תרופות אלו 
אינן נמצאות כרגע בשימוש בסרטן המעי הגס 

מחוץ למחקר הקליני. 

טבלה מס‘ 1: שיעורי הישרדות חציונית בחודשים לפי מיקום הגידול הראשוני
]9-7[ CALGB 80405, FIRE-3, PEAK CRYSTAL, PRIME :מבוסס על עבודות

שילוב:טיפול כימי בלבד
EGFR כימיה + נוגד

שילוב:
Bevacizumab + כימיה

24.2-22 21-1522.5-16.7 מעי ימני

32-28 43.4-28.7 23.6-21.7 מעי שמאלי

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות מסחריים אחרים.  *

BRAF מעכבי
מוטציית BRAF V600E קיימת ב-9-5% 

מגידולי המעי הגס, ולרוב מנבאת פרוגנוזה 
עגומה. תרופות מעכבות BRAF נמצאו יעילות 

 ,BRAF V600E מאוד במלנומה עם מוטציית
אך למרבה הצער יעילותן מוגבלת מאוד 

בסרטן מעי גס עם מוטציה זו. זאת כנראה 
עקב העובדה שעיכוב BRAF בסרטן מעי גס 

גורם לשפעול יתר של מסלולי EGFR ואחרים. 

 BRAF במחקר אשר בחן שילוב של מעכב
בשם דבראפיניב - Dabrafenib )טפינלאר® - 
®Tafinlar(* עם מעכב MEK בשם טראמטיניב 

- Trametinib )מקיניסט® - ®Mekinist(* ועם 
מעכב EGFR )פניטומומאב(, בחולים אשר 
קיבלו קווי טיפול קודמים, נצפתה תגובה 

ב-34% מהמטופלים, עם זמן חציוני עד 
התקדמות מחלה של 4.1 חודשים ]11[. שילוב 

תרופות אלו אינו בשימוש בסרטן המעי הגס 
מחוץ למחקר הקליני. 

סיכום
שילובן של התרופות המכוונות עם כימותרפיה 

הביאה לשיפור משמעותי בתוחלת החיים 
של מטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי. תחום 

הטיפול מכוון המטרה הינו תחום מתפתח 
ומשתנה. ידוע כי נוכחות או היעדר מוטציות 

מסוימות משפיע על הסיכוי לתגובה לתרופות 
מכוונות. לאחרונה הדגימו תוצאות מפתיעות 

ממחקרים שונים כי גם למיקום הגידול 
הראשוני לאורך המעי השפעה ניכרת על 
התגובה לטיפולים השונים, והסיבות לכך 

עדיין לא ברורות דיין. אנו עדים לשינוי בתהליך 
קבלת ההחלטות לגבי האפשרויות הטיפוליות 
השונות. יש רק לקוות שבעתיד הקרוב ייכנסו 

תרופות נוספות לארסנל שיש באפשרותנו 
להציע למטופלינו, תרופות אשר ימשיכו 

להביא לעלייה מתמדת בתוחלת החיים של 
המטופלים. 
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2004;350:2335-42.

2. Giantonio et al. Bevacizumab in Combination With Oxaliplatin,Fluorouracil, and Leucovorin (FOLFOX4) for PreviouslyTreated 
Metastatic Colorectal Cancer ECOG study E3200. JCO 2007

3. Bennouna J, et al. Continuation of bevacizumab after first progression in metastatic colorectal cancer (ML18147): a randomised 
phase 3 trial Lancet Oncol 2013;14:29-37.
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

מבוא 
השאלה "מדוע מערכות הבקרה של גוף 

האדם לא משמידות תאים מתפתחים של 
גידולים ממאירים?" - עדיין רלוונטית. מערכת 

החיסון שלנו תוכננה לזהות מולקולות זרות 
הנכנסות לתוך הגוף, להעביר מידע בין תאי 
הגנת הגוף )לימפוציטים, מקרופגים, תאים 
דנדריטים ואחרים( ולהפעיל דרכם מנגנון 

השמדה של כל תוקף זר. המנגנון עובד נגד 
חיידקים ונגיפים, אך כושל נגד תאי סרטן.

במשך שנים ארוכות צוותי מחקר רבים 
השקיעו בפיתוח תרופות העשויות להשפיע 

על תאי הגידול הממאיר דרך מערכת החיסון. 
הגישות כללו חיסונים )vaccines( על בסיס 

 dendritic( נגיפים וחיידקים; תאים דנדריטים
cells( או חלבונים )peptides(; טיפול 

בציטוקינים )cytokine therapy( וטיפולים 
נוספים. עד לאחרונה תוצאות המחקרים היו 
מאכזבות, ורק מחקרים בודדים עברו לשלב 

הקליני ]1[. בשנים האחרונות חלה התקדמות 
בהבנת האינטראקציה הנוצרת בין תאי הגידול 
הממאיר ובין תאי מערכת החיסון, ובעקבות כך 

פותחו תרופות אימונותרפיות מהדור החדש 
– מעכבי נקודות בקרה של מערכת החיסון 

  .)Immune checkpoint inhibitors(

אימונותרפיה
אימונותרפיה הינה שיטה טיפולית אשר 

פועלת באמצעות השראה, הגברה או דיכוי 
של מערכת החיסון. כחלק מהטיפול במחלת 

הסרטן, תפקידה של האימונותרפיה המודרנית 
כולל את הגברת הפעילות של מערכת החיסון 

נגד תאי הגידול, על ידי מניעה או שיבוש 
של הקשרים הפתולוגיים הקיימים בין תאי 

הגידול לבין תאי ההגנה של הגוף. פעולה זו 
מאפשרת את השחרור וההפעלה מחדש 

של התאים האימוניים )תאי מערכת החיסון( 
הבריאים של הגוף. מספר פריצות דרך בתחום 
הביולוגיה המולקולרית ופיתוח שיטות חדישות 

ומתקדמות לזיהוי "השחקנים הראשיים" 
בתהליך הופעת הממאירות, תרמו להתפתחות 

הטיפול החיסוני )אימונותרפיה( כשיטת טיפול 
חדישה ויעילה במלחמה נגד הסרטן.

תרופות מסוג מעכבי נקודות בקרה של 
מערכת החיסון 

על פני קרום התא הסרטני קיימים קולטנים 
המשמשים לזיהוי וליצירת קשר עם תאי 

מערכת החיסון, כגון תאים דנדריטים 
ומקרופגים. שני סוגי קולטני מערכת 

החיסון החשובים ליצירת תגובה תקינה נגד 
 CTLA-4 תאי הסרטן, הינם הקולטן מסוג

 )Cytotoxic T lymphocyte antigen 4)

המבוטא על תאי T ציטוטוקסיים משופעלים 
 Programmed cell death( PD-1 והקולטן
protein 1( שהינו בעל תפקיד משמעותי 

בבקרה על תהליכים דלקתיים אוטואימוניים 
CTLA-4-מולקולות ה .)apoptosis( ואפופטוזיס

ו-PD-1 מהוות את קו ההגנה של הגוף 
ואחראיות על בקרת מנגנון ההפעלה ו/או

ההפסקה של תגובת מערכת החיסון 
)Immune checkpoints( )איור מס‘ 1(. 

התקשרות בין תאי הסרטן למולקולות כגון 
CTLA-4 ו-PD-1 מונעת את תגובת מערכת 

החיסון ומאפשרת לתאי הגידול את המשך 
ההתפתחות וההתפשטות בגוף החולה ]2[.

קבוצת התרופות אשר פועלת דרך השפעה על 
המולקולות CTLA-4 ו-PD-1 נקראת "מעכבי 

נקודות בקרה של מערכת החיסון". מנגנון 
הפעולה הינו חסימת קולטני מערכת החיסון, 

אימונותרפיה בסרטן מעי גס גרורתי
ד“ר קטרינה שולמן1, ד“ר יעקב דסקל2

1מנהלת היחידה לאונקולוגיה קלינית, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

2רופא מתמחה במערך הכירורגי, המרכז הרפואי הלל יפה, חדרה

: 1איור מס' 

GenScript. What are immune checkpoints? [Internet]. NJ, USA: GenScript, 2002-2017. Available

from: http://www.genscript.com/immune-checkpoint-inhibitors.html [Image]. T Cell Inhibition. 

[Accessed June 25, 2017] 

T cell -לימפוציט מסוג תאי טי 

APC (antigen-presenting cell) – תא אשר מציג אנטיגנים

CD28, CTLA-4, TCR, PD-1 – סוגי קולטנים על פני לימפוציט מסוג תאי טי

B7, PD-1 – סוגי קולטנים על פני תא מציג אנטיגנים

MHC major histocompatibility complex - מולקולה שלמערך ראשי של התאמה רקמתית 

8

Tמנגנון עיכוב לימפוציטים מסוג תאי 

]12[ T איור מס‘ 1: מנגנון עיכוב לימפוציטים מסוג תאי

T cell -לימפוציט מסוג תאי טי 
APC (antigen-presenting cell) – תא אשר מציג אנטיגנים
CD28, CTLA-4, TCR, PD-1 – סוגי קולטנים על פני לימפוציט מסוג תאי טי
B7, PD-1 – סוגי קולטנים על פני תא מציג אנטיגנים
MHC major histocompatibility complex - מולקולה של מערך ראשי של התאמה רקמתית
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ועל ידי כך מניעת הקשר הפתולוגי בין התאים 
הסרטניים ובינם, קשר אשר "משתק" את תאי 

מערכת החיסון. 

כאמור, הטיפול החיסוני גורם לתאי מערכת 
החיסון להשתחרר מהקשר הפתולוגי בינם 
ובין תאי הגידול. בעקבות ניתוק הקשר, תאי 
ההגנה של הגוף חוזרים לתפקודם ומאיצים 
את תהליך התגובה החיסונית של הגוף נגד 

הגידול. ההשפעה הצפויה הינה נסיגה של 
התהליך הממאיר ואף היעלמות הסרטן מהגוף 
לתקופה ארוכה. תרופות אלו נבדקו במחקרים 

קליניים ונמצאו יעילות כטיפול בגידולים 
ממאירים שונים. כיום הן נמצאות בהתוויה 

ובמימון הסל לטיפול בגידולי עור מסוג 
מלנומה, גידולי ריאה מסוג תאים לא קטנים 

)non-small cell lung carcinoma(, גידולי כליה 
מסוג renal cell carcinoma, גידולי כיס השתן 

מסוג transitional cell carcinoma, ואחרים. 

קבוצת התרופות מסוג מעכבי נקודות 
בקרה של מערכת החיסון בשימוש קליני 

 monoclonal( כוללת נוגדן חד-שבטי
 Ipilimumab - איפילימומאב )antibody

)ירבוי® –®Yervoy(*, אשר מנגנון פעולתו הינו 
חסימת הקולטן CTLA-4 על פני תאי מערכת 
החיסון. ניבולומאב - Nivolumab )אופדיבו® - 

 Pembrolizumab– ופמברוליזומאב *)Opdivo®

)קיטרודה® - ®Keytruda(* הינם נוגדנים חד-
שבטיים שנמצאו יעילים בחסימת מולקולת 

PD-1. הנוגדן החד-שבטי אטזוליזומאב - 

 *)Tecentriq® - ®טיסנטריק( Atezolizumab

הינו חסם של המולקולה PD-L-1 ]3[. בנוסף 
לתרופות הללו ישנה שורה של תכשירים 

בשלבים שונים של פיתוח קליני.

למרות העובדה כי מנגנון הפעולה של 
התרופות מקבוצה זו הינו אוניברסלי ומתקיים 
בכל תהליך ממאיר, נמצאו הבדלים מהותיים 

בתגובה של גידולים שונים לטיפול החיסוני. 
יתרה מכך, אפילו בתוך הקבוצה הספציפית 

של גידולים אשר קיימת לגביהם התוויה 
לטיפול זה - גידולים בהם נצפתה רגישות 
טובה לאימונותרפיה - עדיין מספר רב של 

מטופלים לא מגיב לטיפול ]4[.

במסגרת מחקר מעבדתי לאפיון הפרמטרים 

המנבאים הצלחה של הטיפול, נמצאו מספר 
גורמים ביולוגיים בתאי הסרטן ובסביבתם 
המעלים את סיכויי ההצלחה של הטיפול 

החיסוני. עם הגורמים מנבאי ההצלחה 
שנחקרו עד כה נמנים: עומס מוטציות 

הגידול )tumor mutational load(, רב-גוניות 
 ,)tumor heterogeneity( מוטציות הגידול

מספר המוטציות המגרות את מערכת חיסון 
)immunogenic mutations(, מספר ואיכות 
תאי מערכת החיסון בסביבת הגידול וריכוז 

קולטני PD-1 וגורמים אחרים ]5[.

אימונותרפיה - ניסיון קליני
גידולי המעי הגס בשלב גרורתי מהווים 

אתגר להתאמת טיפול חיסוני למטופלים. 
בשנים האחרונות בוצעו מספר מחקרים 

קליניים אשר בדקו את ההשפעה של 
התרופות החיסוניות בחולים בקבוצה זו. 

 Keynote-028 תוצאות הטיפול של המחקר
הוצגו בכנס האונקולוגי ECCO , של איגוד 
האונקולוגים באירופה בספטמבר 2015, 

אך גרמו לאכזבה. מתוך כלל המטופלים, 
רק מטופל אחד עם ממאירות מעי גס 

גרורתית הגיב באופן משמעותי לטיפול 
בפמברוליזומאב. באותו מחקר, רק במספר 

קטן של מטופלים הושגה התייצבות של 
המחלה, וברובם המכריע של המטופלים 
המחלה התקדמה בעת הטיפול החיסוני. 

נשאלה השאלה "מה היה מיוחד במאפייני 
הגידול של המטופל אשר הגיב לטיפול?" 

והתשובה נמצאה! בבדיקות מולקולריות של 
הגידול של אותו מטופל נמצא שינוי ייחודי 

.)microsatellite instability( MSI הקרוי

MSI - שינוי גנטי נדיר וייחודי 
במצבים מסוימים ניתן לזהות MSI הן בתאי 

הגוף הבריאים והן בתאים הממאירים. זהו שינוי 
גנטי ייחודי בתאים, הנגרם כתוצאה ממוטציה 

בגנים האחראים לבקרת שכפול החומר הגנטי 
 mismatch של התא )דנ"א( - קבוצת הגנים
repair genes( MMR(. בעקבות המוטציה, 

בזמן שכפול הדנ"א מערכת בקרת השכפול לא 
מצליחה לעקוב ולתקן באופן מלא את השגיאות 

בחומר הגנטי, ועקב כך הן הולכות ומצטברות. 
עד 5-3% מהאוכלוסייה הבריאה הינם נשאים 

 MMR של מוטציה תורשתית באחד הגנים של
ונמצאים בסיכון לחלות בתסמונת הגנטית 

 Lynch – hereditary non-polyposis colon

cancer syndrome. בקרב מטופלים עם סרטן 

המעי הגס, שיעור המוטציות האלו גבוה יותר, 
כולל גם מקרים של מוטציות ספורדיות כך 

שהמספר הכולל יכול להגיע עד 15%.

מתוך כלל חולי סרטן המעי הגס, אלו הנושאים 
MSI מהווים קבוצה נפרדת ושונה. המידע 

הביולוגי שהצטבר במהלך הזמן הדגים שינויים 
נוספים בתאי הסרטן בנוכחות MSI: שיעור 
 ,BRAF נשאות גבוה יותר של מוטציית הגן
ומספר גבוה יותר של מטופלים עם עומס 

מוטציות בתאי הגידול. במהלך המעקב אחר 
יעילות הטיפולים הכימיים, נמצא כי בנוכחות 
MSI קיימת שכיחות מוגברת של עמידות של 

התהליכים הגידוליים לטיפול ב-FU-5 וייתכן 
אף לתרופות נוספות ]6[, לעומת מקרים בהם 

לא נמצא MSI. שילוב הידע הקיים המסתמך 
על מידע מעבדתי-ביולוגי וידע קליני, הביא 
לפריצת דרך משמעותית ביכולת להתאים 

טיפול חיסוני למטופלים בקבוצה זו. במחקר 
אשר בדק את יעילות הטיפול האימוני בתרופה 
פמברוליזומאב, אליו גויסו מטופלים עם סרטן 

מעי גס גרורתי הנושאים MSI בתאי הגידול, 
התקבלו תוצאות חיוביות ומעודדות )להלן(.

מחקרים קליניים בקבוצת 
Microsatellite Instability

המחקר הקליני Keynote-016 עסק 
ספציפית בחולים עם נוכחות MSI. למחקר 

גויסו מטופלים עם סרטן מעי גס או סרטן 
אחר גרורתי. המטופלים חולקו לשתי 

קבוצות בהתאם לנוכחות או היעדר ממצא 
של MSI בתאי הגידול. כלל המטופלים 
קיבלו פמברוליזומאב בעירוי תוך-ורידי 

אחת לשבועיים. הטיפול בתרופה נמשך 
עד להוכחה של חוסר תגובה של התהליך 
הגידולי ו/או התקדמות התהליך הגידולי ו/

או הופעת תופעות לוואי קשות. בקבוצת 
המטופלים עם סרטן מעי גס גרורתי בנוכחות 

MSI נצפו שיעורי תגובה של כ-40% לטיפול 

בפמברוליזומאב, זאת בניגוד להיעדר 
תגובה במטופלים בקבוצת הביקורת. בנוסף, 

בקבוצת המטופלים אשר אינם נשאים של 
MSI, משך הזמן עד להתקדמות המחלה היה 

קצר )2.2 חודשים(, וחציון ההישרדות הכללית 
עמד על 5.0 חודשים בלבד. לעומתם, באותה 

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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נקודת זמן רוב המטופלים אשר הינם נשאי 
MSI לא הראו כל התקדמות של המחלה ]7[.

בהמשך בוצע מחקר קליני נוסף בניסיון 
להעלות את שיעורי התגובה לטיפול חיסוני 
על ידי שילוב של שתי תרופות מסוג מעכבי 

נקודות בקרה של מערכת החיסון, אשר 
פועלות בנקודות בקרה שונות: 

א. נוגדן לקולטן CTLA-4 - איפילימומאב
ב. נוגדן לקולטן PD-1 - ניבולומאב

במחקר Checkmate 142 נבדק רעיון זה של 
שילוב תרופות אימונותרפיות, ובוצע איסוף 

נתונים על אודות שיעורי התגובה לטיפול משולב 
בקבוצת החולים עם סרטן מעי גס גרורתי 

אשר הינם נשאי MSI. במחקר נכללו מטופלים 
שהפסיקו להגיב לטיפול המקובל. תוצאות 

 ASCO ראשוניות הוצגו במהלך הכנס האונקולוגי
של איגוד האונקולוגים בארה"ב בשנת 2016 
]8[ עדכון נוסף הוצג בכנס ASCO-GI בשנת 

2017 ]9[. באופן מפתיע בכ-30% מהמטופלים 
הושגה תגובה לטיפול. למרות שהמספר הכללי 

לא היה גבוה במיוחד, בקבוצת המטופלים 
אשר הגיבה לטיפול האימוני, השרידות כעבור 

שנה מתחילת הטיפול )year survival 1( עמדה 
על למעלה מ-70%. המעקב אחר המטופלים 

בקבוצה זו נמשך. התוצאות הללו תומכות במתן 
אימונותרפיה למטופלים בקבוצה זו ומעודדות 

המשך מחקר בנושא. מבחינה אונקולוגית, 
תוצאות המחקרים שעסקו באימונותרפיה הינן 

בעלות משמעות רבה, מפני שהן מתייחסות 
לחולים אשר הפסיקו להגיב לכל טיפול אחר 

ותוחלת החיים הצפויה להם ללא טיפול זה 
עומדת על חודשים אחדים בלבד. 

התמודדות עם עמידות 
לאימונותרפיה

מאמץ נוסף הושקע בהבנת מנגנון העמידות 
של הטיפול החיסוני במטופלים שאינם נשאי 

MSI - קבוצה המהווה את רוב החולים עם 

סרטן מעי גס גרורתי. מספר כיווני חקירה 
שנבדקו במסגרת מחקר מעבדתי הביאו 

לגילוי ההשפעה של תרופה בשם קובימטיניב 
 .*)Cotellic® – ®קוטליק( Cobimetinib –

תרופה זו מביאה להגברת פעילות מערכת 
החיסון באזור הגידול. התרופה גורמת לעלייה 

במספר לימפוציטים מסוג תאי T, מגבירה 
 major histocompatibility( תגובה הומורלית

complex - MHC( ומגבירה פעילות של 

PD-L1, אשר הינן מולקולות בעלות תפקיד 

משמעותי ביכולת ההשפעה של טיפול חיסוני. 
המחקר החלוצי בנושא, בראשותה של ד"ר 

בנדל יוהנה מארצות הברית, בודק בימים 
אלו את ההשפעה של שילוב טיפול חיסוני 

באטיזוליזומב עם טיפול ביולוגי בקובימטיניב. 
 ASCO תוצאות ראשוניות אשר הוצגו בכנס

2016 הראו שיעורי תגובה של כ-17% עם 
התייצבות המחלה ב-20% נוספים ]10[. 

המספרים אמנם קטנים יחסית, אך מפתיעים 
לעומת היעדר כל תגובה במחקרים קודמים. 

קיימים כיווני מחקר נוספים להתמודדות עם 
גידולים שאינם נשאי MSI. אחת מהגישות 
מבוססת על שילוב של אימונותרפיה עם 

טיפול כימי על בסיס FU-5 ואוקסליפלטין – 
 .]11[ *)Eloxatin® – ®אלוקסיטין( Oxaliplatin

גישה אחרת בודקת את ההשערה כי גם 
טיפול קרינתי לגידול גורם להגברת פעילות 

המערכת החיסונית באופן מקומי, וייתכן 
שגם גירוי זה יגרום לתגובה סינרגיסטית 

בשילוב עם אימונותרפיה. הנחת עבודה זו 
נבדקת בימים אלו במסגרת מחקרית, והעולם 

האונקולוגי ממתין לתוצאות המחקרים.

תופעות הלוואי של 
אימונותרפיה

חשוב לציין כי פרופיל תופעות הלוואי של 
הטיפול החיסוני אינו דומה לזה של הטיפול 

הכימי. תופעות לוואי בדרגה מתקדמת נצפו בכ-
40% מהמטופלים. בין האירועים השכיחים בעלי 

משמעות קלינית נמצאו אנמיה, גרד ופריחה, 
חוסר איזון של תפקוד בלוטת התריס או בלוטת 
ההיפופיזה, דלקת לבלב ללא הסתמנות קלינית 

ושלשול ]7[. בשל מנגנון הפעולה של תרופות 
אלו, תופעות הלוואי הן לרוב תוצאה של גירוי 

מערכת החיסון הגורמת לדלקות אוטואימוניות 
במעי הגס, בלוטת התריס, ההיפופיזה, הכבד, 

הלבלב ואיברים נוספים בגוף. 

סיכום
טיפול חיסוני מקבוצת מעכבי נקודות בקרה של 

מערכת החיסון, הוא טיפול חדיש ומפתיע בחולים 

עם סרטן מעי גס גרורתי הנושאים MSI. עבודה 
מחקרית מואצת בתחום הביולוגיה המולקולרית 
והבנת המשמעות של נשאות MSI אפשרו גישה 

ייחודית וייעודית להתאמת טיפול לחולים אלו. 
התוצאות הראשוניות הן מעודדות. במחקרים 

שנעשו עד כה נצפתה תגובה משמעותית לטיפול 
החיסוני במטופלים אשר הפסיקו להגיב לכל 
גישה טיפולית אחרת. התוצאות הללו הובילו 
לתכנון וביצוע של מחקרים חדשים בתחום. 

כיוונים חדשים נבדקים במטרה להביא לשיפור 
התוצאות הטיפוליות, כגון: שילוב תרופות, 

מינונים שונים ותזמון מתן הטיפול. בו בזמן נעשים 
מאמצים מחקריים מרובים במטרה ללמוד ולהבין 

כיצד ניתן להגביר את יעילות האימונותרפיה 
 .MSI בחולים שאינם נשאי
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סרטן המעי הגס הוא מהממאירויות השכיחות 
בישראל וגורם התמותה השני מבין גידולי 

הסרטן בישראל ]1[. הטיפול במחלה גרורתית 
מבוסס על ניתוחים, כימותרפיה, טיפולים 

מכווני מטרה, אימונותרפיה וטיפולים מקומיים 
שונים. ככל שהמטופל ייחשף לסוגי הטיפולים 

השונים, כך ניתן יהיה להאריך את חייו. 

בה בעת, חשוב לזכור שלא כל טיפול מתאים 
לכל מטופל או לכל גידול. יש לחשוף את 
המטופל לטיפולים המתאימים לו ביותר, 

משמע לבצע התאמה מרבית בין המאפיינים 
השונים של המטופל ושל הגידול ובין מאגר 

הטיפולים הקיים כיום. גישה טיפולית זו, 
הנקראת "גישה מותאמת אישית", היא הבסיס 

לאונקולוגיה המודרנית, והיא מתבססת 
מצד אחד על עבודת צוות רב-תחומי ומצד 

שני על הבנה ביולוגית הולכת וגדלה של 
הגידול על ידי שימוש מושכל בביומרקרים - 

סמנים. ביומרקרים הינם מאפיינים ביולוגיים, 
המבוססים בעיקר על שינויים ברצף הגנטי של 
הגידול, ועוזרים לסווג את הגידול לתתי-סוגים 

ובכך להתאים את הטיפול. גישה זו הובילה 
לשיפור משמעותי בפרוגנוזה של סרטן מעי 
גס גרורתי עם תוחלת חיים חציונית של בין 

שנתיים וחצי לשלוש שנים ]2[. 

RAS
RAS הינו סמן מרכזי לניבוי התגובה 

 Epidermal growth לתרופות מסוג נוגדי
EGFR( factor receptor( שהם סטוקסימאב 

 *)Erbitux® - ®ארביטוקס( Cetuximab -
 Panitumumab - ופאניטומומאב

)וקטיביקס® - ®Vectibix(*. נוגדי EGFR הם 

נוגדנים החוסמים את שרשרת הפעילות 
התאית המתחילה ברצפטור EGFR לאחר 

קישורו לליגנד. הסיגנל התאי מוביל בסופו 
של דבר לתהליכים מהותיים בתא, כגון 

פרוליפרציה, התמיינות והיצמדות תאים. 
עיכוב מסלול זה גורם להאטת צמיחת 

התאים ואף לנסיגת הגידול. 

לאחר קישור הליגנד ל-EGFR, השרשרת התוך 
תאית ממשיכה למספר חלבונים מהותיים, 

מהם חלבוני משפחת ה-RAS – חלבונים 
מסוג small GTPases המפרקים מולקולות 

 GDP-ל )guanosine triphosphate( GTP

)guanosine diphosphate(. כאשר הגידול 
מפתח מוטציה בחלבונים אלו, השרשרת 
התאית מופעלת באופן עצמאי ללא צורך 

בקשירת הליגנד לרצפטור. לאור כך, גידולים 
המבטאים מוטציה ב-RAS אינם מגיבים 

לטיפולים בנוגדי EGFR ואין תועלת משמעותית 
לשילובם בטיפול ]3[. )תרשים מס' 1(. 

המוטציות המרכזיות שהוכחו כמנבאות 
עמידות לסטוקסימאב ופאניטומומאב 
 KRAS נמצאות בגנים לקידוד חלבוני

 NRAS-ו KRAS-גידול ללא מוטציה ב .NRAS-ו
מוגדר כ-wild type( RAS-WT(, ובטיפול 

בו ניתן לשלב תרופות אלו עם המשלבים 
הכימותרפיים השונים. 

מוטציה ב-KRAS או NRAS נמצאת בעד 
כ-50% מגידולי המעי הגס הגרורתיים. גידולים 

אלו נחשבים אגרסיביים יותר, ולמטופלים יש 
תוחלת חיים נמוכה יותר ]3[. 

כיום בדיקת מוטציות ב-RAS היא בדיקה 
בסיסית בהתאמת הטיפול ונמצאת בסל 

הבריאות. הבדיקה מבוצעת מיד עם האבחנה 
של מחלה גרורתית כדי לעזור בהכוונת הקו 

הטיפולי הראשון. 

BRAF
 RAS החלבון הבא בשרשרת התאית לאחר

הינו ה-BRAF. בתהליך דומה ל-RAS, מוטציה 
בגן המקודד לחלבון זה מאפשרת לשרשרת 

התוך תאית לפעול ללא ליגנד ומורידה את 
יעילות העיכוב ברמת הרצפטור המבוצע על ידי 

סטוקסימאב ופאניטומומאב. בניגוד למוטציה 
ב-RAS, מוטציה ב-BRAF נדירה יותר ונמצאת 

בכ-8% מהגידולים ]3[. )תרשים מס' 1(.

לאור מיעוט החולים המתגלים עם מוטציה 
זו וכן מורכבות השרשרת התוך תאית, קיום 

מוטציה זו נחשב כמפחית משמעותית את 
יעילות נוגדי ה-EGFR אך לא מבטל אותה 

לחלוטין. גידולים אלו נחשבים תת-אוכלוסייה 
אגרסיבית במיוחד במעי גס גרורתי עם 
תוחלת חיים נמוכה ועמידות לטיפולים. 

מחקרים שונים מציעים לאוכלוסייה זו טיפולים 
 FOLFOXIRI במשלבים מורכבים יותר, כגון

ובווציזומאב - Bevacizumab )אווסטין® - 
®Avastin(*, בשילובים של כימותרפיה + נוגדי 

EGFR תרשים מס‘ 1: השרשרת התאית של

ביומרקרים בסרטן מעי גס גרורתי 
ד“ר רוית גבע

המרכז לגידולי מערכת העיכול, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי תל אביב ע“ש סוראסקי
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

EGFR + מעכבי BRAF שונים, כגון ומורפניב 

 ,*) Zelboraf® - ®זלבורף( Vemurafenib -
או בשילוב הנ"ל עם עיכוב מסלולים תוך 

תאיים נוספים, כגון דרך מעכבי MEK. קיימים 
מחקרים רבים הבודקים את התשלובות 

השונות לתת קבוצה זו ]4[. הבדיקה מבוצעת 
באופן שגרתי במקומות רבים בעולם, אך אינה 

כלולה בסל שירותי הבריאות בישראל. 

MSI-H / MMR
קיום microsatellite instability( MSI( משמעו 

קיום רצפים החוזרים על עצמם בתדירות 
גבוהה לאורך דנ"א הגידול. החזרות גורמות 

למוטציות רבות. כאשר קיימות חזרות, 
 MSI-H) high microsatellite הגידול נחשב

instable(, וכאשר הן לא נמצאות, הגידול 

נחשב microsatellite stable( MSS(. קיום 
הרצפים הינו למעשה סמן לפגיעה בחלבוני 
 mismatch repair proteins) - תיקון הדנ"א

 PCR ולכן פגיעה זו ניתן לבדוק על ידי )MMR

)Polymerase Chain Reaction(, ברמת הדנ"א 
הגידולי או ברמת ביטוי החלבונים באמצעות 

אימונוהיסטוכימיה. 

כ-15% מגידולי המעי הגס מתפתחים על 
רקע פגיעה זו במנגנון תיקון הדנ"א. הפגיעה 

יכולה להיות אקראית או תורשתית המקושרת 
 Hereditary non-polyposis( 'לתסמונת לינץ
colon cancer - HNPCC(. באוכלוסיית סרטן

המעי הגס הגרורתי הפגיעה מאותרת 
בכ-4-3% מהגידולים. 

עבודות ראשוניות בקבוצות קטנות של חולים 
מראות יעילות גבוהה לטיפול אימונותרפי 

 Pembrolizumab – פמברוליזומאב PD1 בנוגדי
)קיטרודה® - ®Keytruda(* וניבולומאב - 
Nivolumab )אופדיבו® - ®Opdivo(* או 

 Atezolizumab - כגון אטזוליזומאב PD-L1

)טסנטריק® - ®Tecentriq(* בגידולים 
עם MSI-H במטופלים שמיצו את הקווים 

הטיפוליים המקובלים ]7-6[. מחקרים נוספים 
מבוצעים לאישור שילוב האימונותרפיה 

.MSI-H בשלבי הטיפול השונים בגידולים עם

בארצות רבות בדיקת MSI נכנסת לשימוש 
קבוע בחולי סרטן מעי גס גרורתי. הבדיקה עדיין 

אינה כלולה בסל שירותי הבריאות בישראל 
לאינדיקציה זו, אך מבוצעת כחלק מהבירור 

הגנטי במטופלים הנחשדים לתסמונת לינץ'. 

ימין ושמאל
התפתחות המעי הגס בעובר נובעת משני 

מקורות שונים - האחד מפתח את המעי 
הימני, והשני את המעי השמאלי, המתחברים 

בסופו של דבר לאיבר המשכי אחד. לאחרונה 
אנו למדים שהמקורות השונים גורמים 

להתפתחות סוגי סרטן מעי גס בעלי מאפיינים 
מולקולריים שונים, ועל כן בעלי התנהגות 

שונה, כולל תגובה שונה לטיפולים. 

גידולים בצד שמאל של המעי המתפתחים 
מהמעי האחורי )hindgut( הם בעלי פרוגנוזה 

טובה יותר ומגיבים טוב יותר לטיפולים 
השונים. בגידולי RAS-WT במעי שמאלי נראית 

עדיפות להתחיל טיפול קו ראשון בתשלובת 
עם נוגדי EGFR. גידולים ימניים המתפתחים 

מהמעי האמצעי )midgut( הם בעלי פרוגנוזה 
גרועה יותר, עם שכיחות גבוהה יותר של 

BRAFm ו-MSI-H. בגידולים אלו, גם כאשר 

הם RAS-WT אין עדיפות להתחלת טיפול 
בתשלובת עם נוגדי EGFR וניתן להתחיל 
טיפולים בתשלובות עם בווציזומאב ]7[. 

הצד במעי ממנו התפתח הגידול מהווה 
למעשה ביומרקר עקיף למדדים ביולוגיים 

רבים, והוא חלק מהשיקולים לקביעת 
התשלובת לטיפול בקו ראשון. 

HER2
 HER2-אמפליפיקציה של הרצפטור ל

)human epidermal growth factor receptor 2(
מוכר יותר כביומרקר בשד ובקיבה, שם הוכח 

שביטוי יתר שלו כפי שמתבטא בבדיקה 
 Fluorescent in( FISH-אימונוהיסטוכימית או ב

 HER2 מנבא תגובה לנוגדי )situ hybridization

כגון טרסטוזומאב - Trastuzumab )הרצפטין® 
- ®Herceptin(*. ישנן עדויות ראשוניות שתיתכן 

 HER2 תת-אוכלוסייה של כ-3% המבטאת
ומגיבה למניפולציות שונות על מסלול תאי 

זה ]8[. מחקרים אלו עדיין נמצאים בשלבים 
ראשוניים של איסוף המידע, ועל כן השימוש 

בביומרקר זה עדיין אינו שגרתי. 
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השונים, מאפשרות טיפול טוב ומדויק יותר 
המותאם באופן אישי לכל מטופל. האפיון 

של הביומרקרים השונים מומלץ כבר בשלב 
הראשוני של אבחון מחלה גרורתית. 
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מבוא
חידושים רבים בטיפול בסרטן מעי גרורתי 

הביאו לשיפור משמעותי בשרידות החולים - 
משרידות חציונית של 12 חודשים בפרוטוקול 

מבוסס FU-5, ועד לשרידות חציונית של 
למעלה מ-30 חודשים במשלבי כימותרפיה 

בשילוב תרופות מכוונות מטרה, דוגמת 
מעכבי הקולטן ל-EGFR או מעכבי אנגיוגנזה. 
ואולם מחקר ענף שמתחקה אחר הביולוגיה 

של גידולי המעי חושף הבדלים ביולוגיים 
משמעותיים בין תתי-אוכלוסיות של סרטן 

המעי שהינם בעלי משמעות הן לגבי התגובה 
לטיפול והן לגבי הפרוגנוזה של המחלה. 

"רפואה מותאמת אישית", או בלועזית 
personalized medicine, היא מונח המתאר 

ניסיון לתפור )tailor( טיפול לפי המאפיינים 
הביולוגיים הייחודיים לכל חולה, והיא הפכה 
במידה מסוימת למציאות יומיומית בהיבטים 

טיפוליים מסוימים, דוגמת מתן מעכבי הקולטן 
ל-EGFR רק בגידולים שאינם מבטאים מוטציה 

ל-RAS או אימונותרפיה לגידולים בעלי 
 High( דרגה גבוהה של חוסר יציבות גנומית

microsatellite instability – MSI-H(. סטטוס 

RAS ו-MSI נבדקים היום כחלק מהפרקטיקה 

הקלינית בגידולי סרטן מעי גרורתיים, לצורך 
התאמת הטיפול, והם מעוגנים בהנחיות 

האיגודים הקליניים ]1[. אולם מאפיינים ביולוגיים 
אלה )ביומרקרים( אינם מנבאים כי הטיפול יהיה 

בהכרח יעיל, וישנם חולים שמגיבים לטיפולים 
באופן לא אופטימלי למרות היותם מועמדים 

מתאימים לפי סטטוס הביומרקרים. 

לפיכך קיים ניסיון מתמיד להתחקות אחר 
הפרופיל הגנומי של השאת, שעשוי לשקף 

באופן פרטני מוטציות ספציפיות בגידול 
של חולה מסוים, שיכולות להגיב לטיפול 

מכוונן מטרה הפועל במסלול תאי זה. 
בשנים האחרונות אנו עדים לשינוי תפיסתי 
מהבדיקה הפתולוגית הקלאסית, שבודקת 

חלבון או גן בודד כאתר פעולה אפשרי, 
 )one test - one drug לתרופה בודדת )מודל

לבדיקות גנומיות מורכבות שעושות שימוש 
 Next( בטכנולוגיות של ריצוף מהדור החדש

Generation Sequencing - NGS( במעבדות 

דיאגנוסטיות קליניות. 

הטמעת מודל "רפואה מותאמת אישית 
גנומית" בקליניקה כרוכה באתגרים רבים, 

בהם:

עלויות גבוהות לבדיקות.	 

סטנדרטיזציה של איכות הבדיקות )ברמת 	 
הריצוף, הפקת החומר הגנומי והיבטים 

טכניים כמו איסוף ואחסון הדגימות(.

סוגיות אתיות העולות כתוצאה מבדיקות 	 
גנטיות, הן פועל יוצא מתוצאות הבדיקה 
הגנומית. השאלה העיקרית המתבקשת 
וטרם התקבל עבורה מענה: האם טיפול 

מכוון מטרה המותאם לפרופיל המוטציות 
של הגידול הפרטני אכן מיתרגם לשיפור 

בשרידות המטופל?

ההתפתחות בהבנת הביולוגיה של גידולי המעי 
הגס סללה את הדרך לגישה מותאמת אישית. 

לעומתה, הגישה המסורתית מבוססת על עדויות 
מחקריות לתועלת הטיפול על סמך מאפייני 
גידול פתולוגיים דומים בקבוצות חולים, ללא 

אבחנה בשוני פוטנציאלי בפרופיל הגנומי של 
הגידולים, שעשוי להכתיב תגובה שונה לטיפול. 

הבדלים במאפיינים הגנומיים 
של הגידול

סרטן המעי הינו מחלה מורכבת והטרוגנית, 
שהאטיולוגיה שלה נעוצה במספר מסלולים 

תאיים אפשריים, גם נוכח מופע היסטולוגי 
דומה. הבדל זה בפרופיל הגנומי של הגידול 
שאיננו מתבטא בתצורה ההיסטופתולוגית, 
עשוי להסביר התפתחותו של מהלך ביולוגי 

שונה לאורך ציר הזמן בחולים שאצלם קיים 
דמיון במראה ההיסטופתולוגי של הגידול ושוני 

במהלך הקליני ובתגובות לטיפולים השונים ]2[. 

 The Cancer( פרויקט אטלס גנום הסרטן
Genome Atlas, TCGA( הגדיר את המסלולים 

התאיים הבולטים המעורבים בפתוגנזה של 
סרטן המעי הגס – לדוגמה, ביטוי יתר של 
 ,WNT ושל גנים במסלול ,MYC האונקוגן

ושינויים ב-KRAS, BRAF או NRAS בשילוב עם 
שינויים במסלול PI3K ]3[. בהמשך מופו ארבע 

תתי-קבוצות שונות של גידולי סרטן מעי 
)consensus molecular types(, בעלי ביולוגיה 

ייחודית ומסלולים תאיים בולטים שעומדים 
בבסיס הפתולוגיה של כל תת-קבוצה. בין 

הקבוצות נצפה מהלך ביולוגי שונה, המתבטא 
בשינויים בשרידות הכוללת, שכיחות מוגברת 

של מוטציות מסוגים מסוימים ותגובה שונה 
לטיפולים מכווני מטרה ]4[, כך נמצא כי תת-

 HER2 קבוצה אחת מבטאת אברציות במסלול
בשכיחות גבוהה יותר, בתת קבוצה אחרת 

שכיחות MSI-H מוגברת וכו'.

NGS – מהפכה במחקר הגנומי
הבדיקות הגנומיות בטכנולוגיות ריצוף מהדור 
החדש )NGS(, מהוות מהפכה במחקר הגנומי, 

רפואה מותאמת אישית בסרטן המעי הגס 
פרופ‘ אירית בן-אהרון

המכון האונקולוגי, מרכז הסרטן ע“ש דוידוף, המרכז הרפואי רבין; הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל אביב
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

ועם חלוף הזמן ועליית זמינות בדיקות אלה 
הן עשויות להפוך לכלי היעיל והכלכלי ביותר 

לבדיקת ביומרקרים כ-RAS ו-MSI כחלק 
מהשגרה הקלינית הסטנדרטית, במקביל 

לבדיקת גנים נוספים באותו המעמד. אולם 
במגוון מעבדות הבדיקות אמנם נעשות 

בטכנולוגיה דומה, אך בשינויים מתודולוגיים 
כאלה ואחרים. על כן, לצורך הטמעת 

טכנולוגיות אלה כחלק משגרת הטיפול, 
יש לוודא מעבר לכל ספק כי הבדיקות 

מאושררות ועוברות תהליך רשמי של תיקוף 
)ולידציה(. יתרה מכך, הביואינפורמטיקה 
הנלווית לתהליך זה ומספקת את ניתוח 

הנתונים והתוצאות היישומיות של הבדיקה, 
מחויבת להיות ברמה גבוהה ומקצועית. רצף 

 NGS-המוטציות המאופיינות כיום בבדיקות ה
נע בין פנל של כמה עשרות גנים לפנל רחב 

targetable/( של גנים הנחשבים מכוונים
 Tumor( או גנים מדכאי גידול )actionable

 .)Suppressor Genes

בדיקות אלה מספקות כמויות מידע אדירות, 
אלא שברובן לא ברורה חשיבותן הקלינית, 

ולכן הן אינן יכולות להחליף את המערכת 
המקובלת להערכת יעילות הטיפול הקליני 
 Evidence Based( רפואה נתמכת ראיות -

Medicine - EBM(, אלא לשמש כחלופה 

נוספת שטיבה הולך ומתבסס.

שילוב NGS עם מחקרים 
קליניים 

ראוי לציין בהקשר זה את שילוב המחקרים 
הקליניים הקלאסיים עם טכנולוגיית הריצוף 

מהדור החדש ככלי עזר המסייע להגדיר 
במדויק את פרופיל החולים המגיבים לטיפול 
במחקרים הקליניים. במחקרים חדשים רבים

המתנהלים בשנים האחרונות, קיים אלמנט 
של מחקר תרגומי המתבסס על טכנולוגיית 
הריצוף מהדור החדש ומספק פרופיל גנומי 

לחולים המשתתפים במחקר. כך ניתן לרבד 
באופן מדויק יותר את הפרופיל הביולוגי של

החולים ולמצוא את הקורלציה לתגובה 
לטיפול שתאפשר לבחור את החולים 

המתאימים לטיפול על סמך ביומרקרים אלה. 
כך לדוגמה, במחקרים רבים שבודקים את 
תועלת האימונותרפיה, הוטמע אלמנט זה 

של ריצוף, מכיוון שטיבה הביולוגי של קבוצת 
החולים שמפיקה תועלת מאימונותרפיה לוט

 ,MSI בערפל. מעבר לסטטוס מוגבר של
ומחקרים המעידים על התאמה בין ריבוי 

מוטציות ליעילות האימונותרפיה, עדיין לא
התבססו ביומרקרים נוספים מוכחים 

כאינדיקטורים ליעילות הטיפול. לכן, אפיון 
מולקולרי וגנומי של אוכלוסיית המשתתפים 

במחקר עשוי לשפוך אור על האוכלוסייה 
המגיבה לטיפול והאוכלוסייה העמידה בפניו.

NGS והעמקת המחקר התרגומי 
טכנולוגיות ה-NGS מאפשרות להעמיק את 

המחקר התרגומי ברובד נוסף, והוא ההתחקות 
אחר עמידות המתפתחת לטיפול או שינוי 

המתפתח בביטוי הגנים במהלך הטיפולים. 
ניתן לבצע את ה-NGS מרקמת גידול אך גם 
 ctDNA( מ"ביופסיה נוזלית" – מדנ"א גידולי

Circulating Tumor DNA -( המופרש לזרם 

הדם הסיסטמי ומופק מדם החולה. באופן זה 
הביופסיה הנוזלית מאפשרת בדיקה זמינה 

ולא חודרנית, שניתן לבצע במספר מועדים על 
ציר הזמן הטיפולי, במטרה ללמוד על שינויים 

בפרופיל הגנומי העשויים לשקף מנגנוני 
עמידות לטיפולים מכווני מטרה, דוגמת מעכבי 

 .]7-5[ HER2 או EGFR

ממד נוסף הינו ההטרוגניות של הגידול, 
שרלוונטית גם לעניין העמידות לטיפול. ניתוח 

מקיף של ה-NGS מאפשר לחשוף הבדלים 
גנומיים משמעותיים בין גידולי מעי שונים 

באותו החולה עצמו. בגידולי ריאה, למשל, 
הוכח כי נוכחות של תת-אוכלוסייה תאית 

בגידול, שהיא בעלת מוטציה T790M, מנבאת 
תגובה פחותה למעכבי EGFR כקו טיפולי 

ראשון. בגידולי מעי, מוטציה ב-RAS עשויה 
לנבוע מתת-אוכלוסייה קטנה בגידול המקורי 

טרם התחלת הטיפול, או כתוצאה מתהליך 
מוטגנזה במהלך הטיפול מכוון המטרה 

במעכב EGFR. ממספר מחקרים עולה כי ניתן 

ללמוד על תהליך זה בעיקר מביופסיה נוזלית 
)ctDNA( יותר מאשר מביופסיית רקמה ]8[. 

בבדיקות עוקבות במהלך הטיפולים עולים גם 
המסלולים התאיים שנלווים לפיתוח העמידות 

לטיפול, ומסלולים אלה מהווים אתר פעולה 
לטיפול התערבותי מחקרי במטרה להקטין 

את הסיכון להתפתחות העמידות לטיפול. כך 
לדוגמה בגידולים שמפתחים עמידות למעכב 

EGFR, השימוש במעכבי ERK או MEK עשוי 

להקטין את התנגודת למעכב זה ]9,5[.

סיכום
ההתפתחות האדירה בחקר הביולוגיה של 

הסרטן, בייחוד בתחום הגנטי, האפיגנטי 
והמולקולרי, היא בעלת פוטנציאל רב לטיוב 

הטיפול בסרטן המעי ובהמשך לזיהוי מוקדם 
 NGS לפי ביומרקרים עתידיים, מטכנולוגיות

בדם ואף בצואה ]10[. אפיון הפרופיל הפרטני 
של המטופל יאפשר לנקוט בעתיד גישה 

טיפולית אישית, המתבססת על ה"חותמת 
המולקולרית" הספציפית של הגידול. טכנולוגיות 

הריצוף הגנומי מספקות תמונה כוללנית על 
מוטציות שעומדות בבסיס הפתוגנזה של סרטן 

 .)driver mutations( המעי הגס

טכנולוגיות אלה יהפכו דומיננטיות יותר 
ויותר בשנים הקרובות, ככל שמחירן יוזל 

ומערכות האנליזה תהיינה זמינות, אמינות 
ומהירות יותר, ובייחוד עם הפיכתן לחלק 

אינטגרלי מהמחקרים הקליניים החדשים - 
מה שיכול לייעל את הסקת המסקנות לגבי 

תת-אוכלוסיות של חולים שמפיקים את מרב 
התועלת מהטיפול המחקרי. עם זאת, חשוב 

לציין כי הדרך לרפואה מותאמת אישית עדיין 
רצופה מהמורות רבות, בעיקר בתיקוף של 

הבדיקות, במהימנות הביומרקרים המתקבלים 
ובשאלה אם אכן "טיפול תפור לפי מידה" 

מיתרגם לשיפור בשרידות החולה, כפי שהגיוני 
לשער מבחינה ביולוגית, אולם ההוכחה לכך 

עדיין אינה חד-משמעית. רפואה מותאמת 
אישית היא מונח הכורך בתוכו רבדים שונים 

– החל בפרקטיקה של התאמת טיפול לפי 
מרקרים ידועים ומוכחים, וכלה בטיפולים 
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ניסיוניים שניתן להתאים לחולה לפי פרופיל 
המוטציות האישי שמתקבל. ריצוף מהדור 

החדש הוא בעל ערך רב באפיון פרופיל 
המוטציות של הגידול, כשבדיקה מזהה 

מוטציה שעשויה לאפשר לחולה להשתתף 
במחקר הבודק טיפול במסלול תאי זה, ללא 

 Basket ,"קשר לסוג הגידול )מחקרי "סל
Trials( או במצבים בהם קווי הטיפול המוכחים 

מוצו הוא יוכל לספק כיוון טיפולי יצירתי שעלה 
רק לאור תוצאות בדיקה זו.

מחקר שמבצע המכון הלאומי לסרטן 
 )National Cancer Institute( בארצות הברית

בימים אלה, בודק אם האפיון האינדיבידואלי 
של פרופיל המוטציות של גידולים שונים, 

ומתן טיפול בהתאם לתוצאה, אכן מיתרגם 

לשינוי בתוחלת חייו של המטופל. עד 

לקבלת תשובות לשאלה מורכבת זו, רפואה 

מותאמת אישית מתקיימת רק באופן מוגבל, 

ובשילוב המתחייב עם רפואה נתמכת ראיות, 

המגובה במחקרים קליניים פרוספקטיביים 

שעדיין קובעים, נכון להיום, את הפרקטיקה 

הטיפולית.
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הטיפול הסיסטמי בסרטן מעי גס גרורתי

המעקב אחר יעילות הטיפול במחלה גרורתית 
של סרטן המעי הגס מורכב ממספר
פרמטרים, וכמו בכל מחלה, ובפרט 

באונקולוגיה, החולה הוא המרכז.

  PERFOMANCE STATUS מהו
וכיצד מעריכים אותו

כאשר ברצוננו להעריך יעילות טיפול, המרכיב 
הראשון בהערכת החולה הוא סטטוס התפקוד 
]1[ ECOG קבוצת .)PS=performance status(

האמריקנית קבעה מספרים להערכת מדד זה, 
מ-0 ועד 5, המייצגים מצבים שונים בחולי הסרטן, 
על מנת להתאימם להכללה במחקרים קליניים. 0 

מסמל מצב שבו החולה א-סימפטומטי לחלוטין, 
ולעומת זאת 5 מייצג מוות.

כאשר חולה מתחיל בטיפול כימי לסרטן 
 PS-המעי הגס, האונקולוג מעריך את ה

שלו בהתאם לסולם הנ"ל ומתעד זאת בכל 
פגישה עם החולה. כאשר האונקולוג מתרשם 

מהבדיקה כי ישנה ירידה ב-PS, למשל, 
בחולה אשר הוערך כ-PS=0 וכעת האונקולוג 

מעריך אותו כ-PS=2, מעבר זה יכול להוות 
סימן כי הטיפול לא יעיל או הפסיק להועיל 

לאור הידרדרות החולה מבחינה קלינית. 
כמובן גם ההיפך הוא נכון - כאשר PS גבוה 
משתנה לנמוך, קרוב לוודאי שהטיפול יעיל. 

ה-PS משמש אותנו גם להערכת הרעילות 
של הטיפול. לעיתים, כאשר המטופל סובל 
מתופעות לוואי כתוצאה מהטיפול, חומרתן 

יכולה להתבטא בירידה ב-PS, לדוגמה 

מעקב אחר יעילות הטיפול
בסרטן מעי גס גרורתי

ד“ר עופר פורים
מנהל שירות גידולי מערכת העיכול, מכון אונקולוגי, בית החולים האוניברסיטאי אסותא אשדוד

שלשולים מרובים בעקבות טיפול כימי 
יכולים לגרום לחולה הנמצא ב-PS=0 להפוך 

ל-PS=3. מצב זה יחייב את האונקולוג להוריד 
את מינון הטיפול על מנת למנוע הופעת 

תופעת לוואי כזו שוב.

סמני סרטן והשימוש בהם
המדד השני אשר משמש את האונקולוג 

בהערכת יעילות הטיפול הוא סמני הסרטן 
- חלבונים המופרשים מהגידול לדם. 

השימושיים ביותר בסרטן המעי הגס הם 
הסמנים CEA וכן CA 19-9 ]2[. מקובל לבדוק 
אותם בתחילת הטיפול, ואז ערך הסמן מהווה 

נקודת בסיס למעקב אחר יעילות הטיפול. 
במהלך המפגשים האונקולוג יבצע בדיקות 

דם עוקבות של סמני הגידול. עלייה של 
הסמנים, ובמיוחד כאשר מדובר בעלייה חדה 

של פי עשרה או יותר, יכולה לאותת כי הטיפול 
במחלה ככל הנראה אינו יעיל, ומחלת הסרטן 

מתקדמת. כאשר ישנה ירידה חדה בסמני 
הגידול, קרוב לוודאי כי הטיפול יעיל ומחלת 

הסרטן נעצרה.

 ,CHOI בדיקות הדמיה, שיטת
 RECIST

המכשיר השלישי שעומד לרשות האונקולוג 
במעקב אחר יעילות הטיפול הוא סריקות 

ההדמיה: CT, MRI וכן PET-CT . מכשירים אלו 
משמשים היום דרך קבע להערכת יעילות 

הטיפול, והשימוש בהם נעשה הן במחקרים 

והן בקליניקה היומיומית. מקובל להשתמש 
RECIST  בקריטריונים הנקראים

 Response evaluation criteria in solid(
tumors( ]3[. כאשר מודדים קטרים של 

נגעים נבחרים, לדוגמה בלוטות לימפה, 
גרורות כבדיות או גרורות ריאתיות מעל 

10 מ"מ, כל ירידה של סכום הקטרים 
 PR=partial( ב-30% נחשבת תגובה חלקית

response(; כאשר סכום הקטרים לא 

 SD)=stable "משתנה המחלה נקראת "יציבה
disease); וכאשר סכום הקטרים עולה 

ב-20% או יותר או כשמופיעים נגעים חדשים, 
 PD=progressive "המחלה נקראת "מתקדמת

disease. שיטה זו משמשת היום אבן 

בסיס לכל המחקרים באונקולוגיה בעולם, 
 Choi ולמרות שקיימות שיטות נוספות, כגון

criteria המשתמשת בצפיפות של החומר 

הנמצא בנגעים על מנת להעריך אם מדובר 
בתגובה )נגע הנראה כנוזל משמעותו שתאי 
הגידול נעלמו, ונגע הנראה כרקמה מוצקה 

משמעותו נגעים חיים שככל הנראה אינם 
 ,CT-משמש הן ב RECIST-מגיבים לטיפול(, ה

והן ב-MRI וב-PET-CT. באמצעות שיטה זו 
האונקולוג יכול להעריך בצורה מדויקת ביותר 

אם אכן הטיפול למחלת הסרטן פעיל וגורם 
להקטנת הגרורות או עוצר את גדילתן.

טכניקות עתידיות
העתיד טומן בחובו פיתוח טכנולוגיה חדישה 

של שימוש בביופסיות נוזליות מנוזלי הגוף 
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על מנת לגלות התפתחות עמידות לטיפולי 
סרטן, על ידי ניצול של דנ"א המופרש בנוזלים 

אלה, כגון דם, שתן ]4[ ואפילו צואה. ניתן 
היום לבודד מקטעי דנ"א של הגידול, ולגלות 
מוטציות אשר מתפתחות בתאי הגידול בזמן 

מתן הטיפול בתרופות ביולוגיות. כך יהיה 
ניתן לזהות שטיפול מסוים איננו יעיל עבור 

המטופל, עוד בטרם ניתן לזהות זאת באמצעי 
ההדמיה המקובלים היום.

טכניקה זו תשמש כנראה בעתיד את 
האונקולוגים לזיהוי מוטציות ספציפיות 

בגידול ללא צורך בביופסיות פולשניות, על 
מנת להתאים לחולה את סוג הטיפול, ולזהות 
מוקדם יותר התפתחות של עמידות לטיפול, 

דבר שיאפשר את החלפת הטיפול הקיים 
בטיפול חדש מוקדם ככל אפשר.
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

מבוא
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא המחלה 

הממאירה השנייה בשכיחותה בישראל, 
ובשנת 2014 אובחנו כ-3,000 חולים חדשים 

עם סרטן המעי הגס ]1[. בכ-25-15% 
מחולי סרטן המעי הגס והחלחולת מופיעות 

גרורות בכבד כבר בזמן האבחנה, ו-50-25% 
מהחולים מפתחים גרורות בכבד בזמן 

המעקב. מחלה גרורתית מוגבלת לכבד בלבד 
ב-50-30% מחולים אלה. 

בעידן הטיפולים הכימיים ומכווני המטרה 
חל שיפור בהישרדות לחמש שנים בקרב 

החולים בסרטן המעי הגס עם גרורות בכבד. 
בעבר, בזמן הטיפול הסטנדרטי בכימותרפיה 

בלבד, עמדה ההישרדות על פחות מ-1%, 
ואילו בשנים האחרונות יש דיווחים על שיעורי 

הישרדות לחמש שנים של 10-5% ]2[. למרות 
ההתקדמות בטיפולים הכימיים, כריתת כבד 
הינה הטיפול היעיל ביותר להשגת הישרדות 

ארוכת טווח, והיא מציעה אפשרות ריפוי 
כאשר המחלה מוגבלת לכבד בלבד. בכריתת 

גרורות בכבד עם שוליים בריאים, שיעור 
ההישרדות לחמש שנים הוא כ-50% ול-10 

שנים כ-25% ]3[, אך רק חלק מחולים אלה 
מועמדים לניתוח.

גישת צוות רב-תחומי
חולה סרטן עם גרורות בכבד חייב להיות 

מטופל על ידי צוות רב-תחומי, שיכלול 
כירורג כבד, אונקולוג, רופא הדמיה ומומחה 

ברדיולוגיה פולשנית, במטרה להבטיח 
שבדיקות האבחון המתאימות יבוצעו במלואן, 

ותתבצע בחינה מחודשת שלהן. בהמשך 
יתקיים דיון על מנת להציע מגוון רחב של 

הגישה הניתוחית לגרורות כבדיות 
ד“ר ריאד חדאד

מנהל מחלקה כירורגית, המרכז הרפואי כרמל, חיפה

אפשרויות טיפוליות, כולל טיפולים כימיים 
ומכווני מטרה, פעולות כירורגיות ורדיולוגיה 

פולשנית, טיפול קרינתי וטיפול תומך. 

לגבי כל מטופל עם גרורות בכבד יש לדון 
בגישה של ריפוי, תוך התחשבות בשלושה 

גורמים המתוארים להלן: 

המצב הרפואי של המטופל
על החולה להיות במצב רפואי טוב על מנת 

לעבור את הניתוח בהצלחה. חשוב שלחולה 
יהיה תפקוד לבבי וריאתי תקין וכן תפקוד 

כבדי תקין, על מנת שהחלק הנשאר לאחר 
 )Future Liver Remnant - FLR( הניתוח

יתפקד בצורה מספקת עד שהכבד יעבור 
התחדשות )regeneration(. בחולים ללא 

מחלות כבד, די ב-FLR של 20% מנפח הכבד, 
בחולים לאחר טיפול כימי דרוש FLR של 30%, 

 FLR ובחולים עם מחלת כבד כמו שחמת דרוש
של לפחות 40%. 

גורמים אונקולוגיים
Fong וחב' פרסמו ב-1999 את תוצאות 

הטיפול הכירורגי ב-1,001 חולים עם גרורות 
בכבד מגידול שמקורו במעי הגס והרקטום. 

החוקרים גילו שבעה גורמים המנבאים 
הישרדות נמוכה לאחר הניתוח ]4[:

1. מחלה אקסטרה-הפטית

2. שולי כריתה חיוביים )נגועים בגידול( 

3. נוכחות גרורות בבלוטות הלימפה בזמן 
כריתת המעי הגס 

4. מרווח זמן של פחות מ-12 חודשים בין 
אבחון הגידול במעי הגס ועד להופעת 

הגרורות בכבד

5. קוטר הגרורה גדול מ-5 ס"מ

6. הימצאות יותר מגרורה אחת

.ng/ml 200 מעל CEA 7. רמת

על בסיס חמשת הגורמים האחרונים נבנתה 
שיטת ניקוד, שעל פיה כל גורם סיכון מקבל 

נקודה אחת. השיטה ידועה בשם הקריטריונים 
 Clinical Risk Score System או Fong ע"ש

)CRS(. לפי שיטת ניקוד זו סיכויי ההישרדות 
לחמש שנים של מטופל עם 0 נקודות הם 

60% לעומת 14% למטופל עם 5 נקודות ]4[. 

גורמים כירורגיים–טכניים
בשנים האחרונות חל שינוי בגישה הכירורגית 

האונקולוגית לטיפול בגרורות בכבד. המונח 
"נתיחּות" )resectability( הפך לאבן יסוד 

בטיפול בחולים אלה ]5[. נתיחּות נקבעת לפי 
הקריטריונים הבאים:

1. כריתה של כל הנגעים בכבד או מחוצה לו 
עם שוליים בריאים

FLR .2 מעל 20% בחולים שלא קיבלו טיפול 
כימי ו-30% בחולים לאחר טיפול כימי 

3. שמירה על רצף של שני סגמנטים של 
הכבד עם אספקת הדם שלהם )עורק 

הכבד והווריד הפורטלי( וכן הניקוז שלהם 
)דרכי המרה והווריד ההפטי(. 

השינוי בגישה הכירורגית מתבסס על העובדה 
שלא חשוב מה כורתים בכבד אלא איזה חלק 
מהכבד משאירים, וכן, שמספיק שיהיו שוליים 
בריאים של 1 מ"מ מבלי שתיפגע ההישרדות, 
לעומת הגישה בעבר שחייבה שוליים בריאים 

של 1 ס"מ ]6[. שינוי זה הביא לכך ש-50-30% 
מחולי הסרטן עם גרורות בכבד יכולים לעבור 

ניתוח לכריתת הגרורות הכבדיות לעומת 
15-10% בלבד בעבר הלא רחוק.
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בחירת הרצף הטיפולי 
על מנת לקבוע את רצף הטיפול )ניתוח/

כימותרפיה(, על הצוות הרב-תחומי להחליט 
בנוגע לכל מטופל עם גרורות בכבד לאיזו 

משלוש הקבוצות הבאות הוא שייך )תרשים 
מס' 1(: 

הקבוצה הראשונה כוללת חולים עם גרורות . 1
שניתנות לכריתה כירורגית עם שוליים בריאים 
בסיכון נמוך להישנות לפי חישוב גורמי הסיכון, 

כלומר 2-0 בשיטת CRS ]7[. בקבוצה זו 
ההמלצה הינה כירורגיה בשלב ראשון. 

הקבוצה השנייה כוללת חולים בעלי . 2

מחלה גרורתית בכבד בלבד

לא נתיח -
Unresectable

פוטנציאלי לניתוח – 
Potentially Resectable

נתיח –
Resectable

לא נתיח
 Never

Resectable

מחלה אקסטרה 	 
הפטית - לא 

נתיחה

 Ultimately
Resectable

מעורבות 6 	 
סגמנטים של 

הכבד 
מעורבות 	 

80-70%
מהכבד

 	 FLR>20%

מאתגר מבחינה 
אונקולוגית 

 Biologically
 challenging

מספר גרורות	 
גרורה גדולה מ-5 ס"מ 	 
 	 *LN-גרורות ב
מרווח פחות משנה 	 

בין הגידול הראשוני 
להופעת הגרורה 

)Synchronous(
 	 CEA<200 ng/ml

מאתגר מבחינה טכנית 
 Technically

 challenging

גרורה קרובה לווריד 	 
הפטי 

גרורה קרובה לענף 	 
פורטלי ראשי 

סיכון נמוך להישנות 
Low risk for recurrence

גרורה בודדת 	 
גרורה קטנה מ-5 ס"מ	 
 	*LN-ללא גרורות ב
מרווח של שנה בין הגידול 	 

במעי להופעת הגרורה בכבד 
)Metachronous(

 	  CEA> 200 ng/ml

כימותרפיה
פליאטיבית 

טיפול 
כימי+מכוון 

Peri-operative

ואח"כ ניתוח, 
במידה והייתה 
תגובה לטיפול

טיפול כימי+מכוון –
peri-operative

ואח"כ ניתוח

ניתוח
ואח"כ לשקול טיפול 

כימי משלים  

* LN – בלוטות לימפה במזו של הקולון / רקטום. 

תרשים מס' 1: 

 )potentially resectable( פוטנציאל לניתוח
עם סיכון גבוה להישנות מחלתם. בחולים 

אלה כריתה בכבד אפשרית אך קשה 
מבחינה טכנית, כי הגרורות קרובות 

לכלי הדם בשער הכבד )קרבה לענפים 
הפורטליים הראשיים( או לוורידים ההפטיים 

)מאתגר מבחינה כירורגית(, או חולים עם 
גורמי סיכון משמעותיים להישנות, כלומר עם 

CRS של 5-3 קריטריונים, )מאתגר מבחינת 

ההתנהגות הביולוגית של הגידול(. הגישה 
כלפי קבוצה זו הינה טיפול כימי ומכוון מטרה 

 .)peri-operative( לפני ואחרי הניתוח

הקבוצה השלישית כוללת חולים עם מעורבות . 3
משמעותית של הכבד במחלה גרורתית 

)מעורבות של 70% מהכבד או של שישה 
סגמנטים שלו(, והטיפול בהם הוא כימי-מכוון 
מטרה. אם הייתה תגובה טובה לטיפול, ניתן 

לשקול כריתה כירורגית. קבוצה זו כוללת 
גם חולים עם מעורבות אקסטרה-הפטית 

משמעותית שלא ניתנת לכריתה כירורגית. 
חולים אלה מופנים לטיפול כימי-מכוון 

פליאטיבי. בחולים המתחילים טיפול כימי-מכוון 
חובה לחזור על בדיקות ההדמיה ועל דיון צוות 

לאחר ארבעה טיפולים. במידה וחלה נסיגה 
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

של הגידול או שהמחלה התייצבה, החולים 
יופנו לניתוח. חולים שיש עדות להתקדמות 

המחלה יופנו לקו טיפול כימי שני. 

ניתוח 
שיקולים טכניים

הכבד מורכב משמונה סגמנטים, כאשר 
לכל סגמנט יש אספקת דם מהעורק ההפטי 

ומהווריד הפורטלי, וכן ניקוז לווריד ההפטי 
ולעץ הביליארי.

כריתה אנטומית: קו הכריתה נמצא בקו 	 
המפריד בין הסגמנטים, ןבדרך כלל מנתקים 

את העורק ההפטי והווריד הפורטלי של 
אותו סגמנט וכך משיגים קו הפרדה ברור 
בינו לבין שאר הסגמנטים. מבחינה טכנית 
אפשר לכרות כל סגמנט לבד או ביחד עם 

סגמנטים אחרים. 

כריתה לא-אנטומית או כריתת יתד 	 
)wedge(: כריתה של הגרורה ורקמת הכבד 

הבריאה שסביבה. בסוג זה של כריתה 
משמרים נפח כבד גדול יותר למקרה של 
ניתוחים חוזרים בהישנות המחלה בכבד. 

טכניקה זה הפכה לשיטה המועדפת 
בכריתת גרורות.

טכניקה כירורגית
כירורגיה פתוחה: עד לא מזמן ניתוחי כבד 	 

בוצעו בכירורגיה פתוחה, דהיינו, חיתוך 
של דופן הבטן. היות שהכבד ממוקם בבטן 
הימנית העליונה, הגישה אליו מחייבת חתך 

ניתוחי גדול ובכך ניתן לבצע סקירה של 
חלקו האחורי של הכבד ולשלוט בכלי הדם 

הנכנסים והיוצאים ממנו.

כריתה לפרוסקופית או רובוטית: בעשור 	 
האחרון כריתת כבד בצורה לפרוסקופית 

תופסת תאוצה בעולם. ניתוח זה דורש 
שילוב מיומנויות בניתוחי כבד ובטכניקות 

לפרוסקופיות. ב-10% מניתוחים אלה דווח 
על מעבר לניתוח פתוח עקב קשיים טכניים 

בזמן ביצוע ההליך )כולל דימום, חוסר 
התקדמות בניתוח וכו'(. היתרון של כריתה 
זו הינו צלקות קטנות, פחות כאבים לאחר 

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

תחלואה ותמותה 
יש היום פרסומים רבים על תוצאות הטיפול 
הכירורגי בגרורות בכבד התומכים בבטיחות 

ויעילות הניתוח. התמותה הניתוחית המדווחת 
בשנים האחרונות נעה בין כ-2% ל-5%. 

לעומת זאת, התחלואה הניתוחית נעה בין 
15% ל-50%. והיא נובעת מגודל הכריתה 

הכירורגית. הסיבוכים הבתר-ניתוחיים 
השכיחים ביותר הם דימום, מורסה באזור 
הכריתה, דליפת מרה ואי-ספיקה כבדית. 

אמבוליזציה של וריד 
 Portal Vein( שער הכבד

)Embolization - PVE
במטופלים עם FLR הקטן מ-30% המועמדים 

לכריתת כבד ניתן להגדיל את ה-FLR על 
ידי חסימת הווריד הפורטלי של אונת הכבד 
המכילה את המחלה הגרורתית. כך מעלים 
את הזרימה לאונת הכבד הבריאה וגורמים 

להיפרטרופיה הן של האונה עם המחלה 
הגרורתית והן של האונה הבריאה. פעולה זה 
יכולה להיעשות בניתוח פתוח או לפרוסקופי 

או בהתערבות מלעורית על ידי צוות 
הרדיולוגיה הפולשנית. בדרך כלל, שלושה 

עד ארבעה שבועות לאחר הפעולה מבוצעים 
CT כבד וחישובי נפח. בכ-20% מהמטופלים 

לאחר פעולה זו לא תתאפשר כריתת אונת 
הכבד עקב התקדמות המחלה הגרורתית או 

 .FLR-חוסר גדילה של ה

הגישה הכירורגית למחלה דו-אונתית
One stage hepatectomy - כריתת כל . 1

הגרורות בכבד באותו ניתוח. השיטה 
קרויה גם cherry-picking surgery. בדרך 

כלל ניתן לבצע את ההליך במטופלים 
עם גרורות שטחיות. במקרים בהם יש גם 
נגע עמוק ניתן בנוסף לצרוב אותו בעזרת 

 )radiofrequency ablation( RFA אבלציית
 .)microwave ablation - MWA( או מיקרוגל

שיטה זו משמרת את האנטומיה של כלי 

הדם הראשיים בכבד, וכך מאפשרת בעתיד 
לבצע ניתוחים חוזרים כאשר יש הישנות של 

המחלה. בטכניקה זו התמותה הניתוחית 
הינה כ-0.7%, והתחלואה כ-16% ]8[. 

Two stage hepatectomy – כריתת נגעים . 2

מרובים בכבד בשני שלבים, כאשר בניתוח 
הראשון כורתים את הנגעים באונה אחת 
)בדרך כלל מנקים את הגרורות מהאונה 
השמאלית(, ואם נפח האונה השמאלית 

)ה-FLR( קטן מ-30% מבוצעים חסימה או 
אמבוליזציה של הווריד הפורטלי הימני. בניתוח 

השני מבצעים כריתה של האונה הימנית. 
התמותה הניתוחית הינה 0.8% בניתוח הראשון 
ו-2.5% בניתוח השני, כאשר התחלואה בניתוח 
הראשון הינה כ-14% ובשני כ-33%. ההישרדות 
לחמש שנים בחולים שעברו את שני הניתוחים 

הינה 44% לעומת 0% בחולים שלא עברו 
ניתוח שני עקב התקדמות המחלה או חוסר 

 .]9-8[ FLR-גדילה של ה

3 . Associating liver partition and portal

  vein ligation for staged hepatectomy

)ALPPS) - כריתת הכבד בשני שלבים 
בחולים עם מחלה גרורתית דו-אונתית 

וכשה-FLR קטן מ-30% או בחולים שבהם 
 .FLR-להביא לגדילה של ה PVE-נכשל ה

בניתוח הראשון מבוצעים ההליכים הבאים: 
כריתת גרורות באונת הכבד הנשארת 

כ-FLR, חסימת הווריד הפורטלי של האונה 
המתוכננת לכריתה בניתוח השני, והפרדת 

רקמת הכבד בין שתי האונות על מנת לנתק 
שאנטים )shunts( של ורידים פורטליים בין 

שתי האונות ולהביא בכך לגדילה מהירה 
של ה-FLR. בדרך כלל כשבוע עד עשרה 

ימים ממועד הניתוח מבוצעים CT כבד 
והערכה של נפחי הכבד ולאחריהם מבוצע 
הניתוח השני. היתרון בגישה זו הינו השגת 
אחוז גבוה יותר של השלמת הניתוח השני, 
אף שהתמותה הניתוחית עומדת על 7.5% 

והתחלואה על 36%. בהיותה טכניקה 
כירורגית חדשה יחסית, המעקב אחרי 

חולים אלה הוא קצר, וההישרדות לשנתיים 
הינה של 41% ]9[. 
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כריתת כבד חוזרת
 )repeat hepatectomy(

ב-70-50% מהחולים תהיה הישנות של 
המחלה בכבד. היום מקובל לבצע ניתוחים 

בכבד כל זמן שניתן להשאיר נפח כבד 
)FLR( מעל 30% בשני סגמנטים ברצף. 

אמנם ניתוחים אלה יכולים להיות מסובכים 
יותר טכנית, אך ניתן לבצעם הן בשיטה 

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

הראשון. 

לסיכום
הגישה לחולי סרטן המעי הגס עם גרורות 

בכבד הינה של צוות רב-תחומי, המבסס את 
החלטתו על סמך גורמים כירורגיים לנתיחּות 

וגורמים אונקולוגיים היכולים להעיד על הסיכון 
להישנות המחלה. הצוות הרב-תחומי יקבע 

את הרצף הטיפולי, כאשר ההחלטה להתחיל 
בטיפול הכימי/מכוון המטרה יצריך דיון חוזר 

בעזרת בדיקות הדמיה לאחר ארבעה טיפולים. 
הגישה האגרסיבית של כירורגיה אונקולוגית 
הביאה להישרדות לחמש שנים של 60-45% 
ואפילו להישרדות לעשר שנים של 30-20%. 
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

מבוא
כריתה כירורגית היא האפשרות היחידה 
לטיפול בעל פוטנציאל ריפוי לחולים עם 

 colorectal( גרורות של סרטן המעי הגס בכבד
liver metastases - CRLM(. לרוע המזל, עד 

80% מהחולים מתייצגים בעת גילוי הגרורות 
בכבד עם מחלה אשר לא ניתנת לניתוח 

]2,1[. הישרדות של חמש שנים עבור חולים 
המתאימים לניתוח נעה בין 40% ל-58% ]4,3[, 

ואילו בחולים בלתי נתיחים חציון ההישרדות 
הכולל נע בין 15 ל-22 חודשים ]5[. במהלך 

15 השנים האחרונות הפיתוח של כימותרפיה 
חדשה וטיפולים מכווני מטרה, כמו גם טיפולים 

אזוריים בכבד הרחיבו את אפשרויות הטיפול 
אשר עומדות לרשות האונקולוג המטפל 

בחולים עם גרורות בכבד. הגישה ההיסטורית 
שהבחינה בין טיפול למטרת ריפוי או טיפול 
תומך )פליאציה(, הוחלפה בתפיסה דינמית 

יותר של הפיכת סרטן למחלה כרונית הניתנת 
לניהול דינמי. לצורך כך, על האונקולוג 

להשתמש בכל הכלים העומדים לרשותו, כולל 
טיפולים סיסטמיים וטיפולים ממוקדים לכבד.

יש צורך בגישה רב-תחומית כדי להציע טיפול 
אישי מיטבי. הגדרת הרצף המתאים ושילוב 

הטיפולים מאתגרים ודורשים מומחיות וניסיון 
כאחד. מאמר זה סוקר את האפשרויות של 

טיפול אזורי לכבד בחולים אשר אינם מועמדים 
לניתוח, ומציע אסטרטגיות ניהול עבור קבוצת 

חולים זו המהווה אתגר מבחינה רפואית. 

הקריטריונים הקלאסיים לכריתה של גרורות 
בכבד התבססו על מספר, גודל ומיקום הנגעים 

בכבד. נכון לעכשיו, אפשר לנתח במידה וניתן 
להסיר את הגידול עם שוליים בריאים תוך 
השארת כמות מספקת של פרנכימת כבד 

טיפולים ממוקדים לגרורות כבדיות
ד“ר אלכסנדר בני

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

מתפקדת )50-25%(. חולים אשר אינם עונים 
לקריטריונים אלה, מועמדים לטיפול סיסטמי 

או טיפול ממוקד לכבד. כוונות טיפולים אלו 
הן או הארכת חיים או הקטנת הגרורות, עם 

אפשרות לטיפול כירורגי בהמשך.

כ-20% מהחולים עם גידולים לא נתיחים 
של הכבד יכולים להפוך לנתיחים לאחר 

מתן טיפול קדם ניתוחי. טיפל זה יכול להיות 
סיסטמי )כימותרפיה בשילוב טיפול מכוון 

מטרה( או טיפול אבלטיבי ממוקד בשילוב 
טיפול סיסטמי. ידוע היטב כי תגובה קלינית 

מלאה בהדמיה אינה עולה בקנה אחד עם 
תגובה פתולוגית מלאה. ב-80% מהחולים 

עם תגובה הדמייתית מלאה נמצאה מחלה 
מיקרוסקופית חיובית בפתולוגיה לאחר 

הניתוח ]6[. עובדה זו מדגישה את החשיבות 
של הגישה הרב-תחומית בחולים אלו. 

בסקירה זו נתמקד בטיפולים האזוריים לכבד.

טיפולים ממוקדים לכבד
טיפולים אבלטיביים לכבד מתחלקים 

לאבלציות בעזרת חום או אבלציות "קרות". 
הטיפולים האזוריים לכבד מחולקים 

לאמבוליזציה בשילוב כימותרפיה או הזרקת 
איזוטופ רדיואקטיבי. טיפול לא חודרני ניתן 

 .)SBRT( לבצע בעזרת קרינה חיצונית ממוקדת
בהמשך נסקור בקצרה את הטיפולים השונים.

טיפולים אבלטיביים מקומיים 
 	 RFA - אבלציה בעזרת זרם חשמלי

(Radiofrequency Ablation( גורמת נמק 

של הגידול על ידי מעבר זרם חשמלי 
באנרגיה גבוהה בתוך הגרורה, וחימום 

של האזור עד לטמפרטורות של 100-50 
מעלות צלסיוס למשך כ-5 דקות. תופעות 

הלוואי בעקבות פעולה זו הן לרוב קלות 
וחולפות, ונצפו בכ-7% מהמטופלים. 

שיעור התמותה נמוך ונמדד בכ-0.5%. 
הטיפול מתבצע בגישה פתוחה, מלעורית 

או לפרוסקופית. הגישה האופטימלית תלויה 
במיקום הגידול ובהעדפת המפעיל. מספר 

מחקרים הראו שיעור חזרות מקומי נמוך 
יותר בחולים אשר טופלו בגישה הפתוחה 

]9-7[. חשיפה טובה יותר של הכבד, 
והיכולת למצוא נגעים על פני הכבד, בשילוב 

עם השימוש באולטרסאונד תוך-ניתוחי, 
עשויים להסביר את התוצאות הטובות של 

הגישה הפתוחה ]10[. שיעורי ההישנות 
המקומית של טכנולוגיית ה-RFA הנוכחית 

הם כ-21-9%, ועומדים ביחס ישיר לגודל 
הגידול ולמיקום הנגע ]12,11[. מקובל לטפל 

בגידולים עד גודל של 3 עד 5 ס"מ. ככל 
שממדי הגידול גדולים יותר שיעור החזרה 
 RFA-המקומית גבוה יותר ]13[. השימוש ב

בשילוב עם כימותרפיה נחקר לאחרונה 
במחקר 40004 של הקבוצה האירופית 

לחקר הסרטן )EORTC(. זהו כרגע הניסוי 
הקליני היחידי אשר השווה כימותרפיה 

סיסטמית ל-RFA בתוספת לכימותרפיה 
]14[. הנתונים המוצגים עולים בקנה אחד 
עם מחקרים קודמים קטנים יותר. בקבוצה 

המשלבת RFA וכימותרפיה סיסטמית, שיעור 
ההישרדות ללא התקדמות המחלה במשך 

שלוש שנים היה 27.6% לעומת 10% בקבוצת 
הטיפול הכימי בלבד. במחקר זה לא הוצגו 

נתונים על שיעור ההישרדות הכללית בשתי 
הקבוצות אשר נחקרו ]14[.

 	 )Cryoablation( אבלציה בעזרת הקפאה
גורמת לנזק ומוות של התאים על ידי 

הקפאת הגרורה עד לטמפרטורה של 
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35⁰C. פעולה זו מוגבלת לגידולים קטנים 

יותר וגורמת לשיעור תופעות לוואי גבוה 
יותר בהשוואה לאבלציה בעזרת גלי רדיו 
)תמותה ב-1.6% מהחולים ותופעות לוואי 

ב-60-15%(.

אבלציה בעזרת גלי מיקרו )MWA( - נוצרת 	 
בעזרת היווצרות שדה אלקטרומגנטי 

הגורם לתנועת מולקולות המים בגידול 
ויצירת חום. החום נוצר סביב המוליך אשר 
מוכנס לתוך הגידול בעזרת הדמיה. בניגוד 

לאבלציה בעזרת זרם חשמל, אבלציה 
בעזרת גלי מיקרו מתאימה גם לרקמות 

בעלת מוליכות חשמלית נמוכה. אזור 
האבלציה הוא כ-2 ס"מ סביב המוליך. 

שיטה זו מוגבלת לגידולים בגודל של עד 
3 ס"מ אשר לא נמצאים בקרבת כלי דם. 

לאור מגבלות אלו, השימוש בשיטה זו אינה 
בשימוש רב בכבד. שיעור תופעות הלוואי 
בדרגה 3 ומעלה בשיטה זו מגיע לכ-3%, 

ותופעות לוואי בדרגות נמוכות יותר 
עומדות על כ-7%.

אמבוליזציה של עורקי הכבד -
טיפולי הקרנה פנימית 

 SIRT - Selective( סלקטיבית
 )Internal Radiation Therapy

רדיואמבוליזציה היא טיפול המבוסס על 
הזרקה של חלקיקים בגודל מיקרון הטעונים 

ברדיואיזוטופ. טיפול זה מבוסס על העברה 
סלקטיבית ומוכוונת של החלקיקים לגרורות 

 )Port-A-Cath( בכבד באמצעות פורט-א-קאט
ישירות לעורק הכבד, דרכו ודרך הענפים שלו 

מקבלות הגרורות את אספקת הדם לה הם 
זקוקים כדי לצמוח, וזאת מבלי לפגוע ברקמת 

הכבד הבריאה. 

איטריום Y90 - Yttrium-90( 90( הוא 
האיזוטופ הנפוץ ביותר המשמש לטיפולי 

SIRT. שיטה זו יכולה לשמש טיפול יחיד 

לחולים אשר אינם מגיבים לטיפול הכימי או 
בשילוב עם כימותרפיה סיסטמית. Y90 הוא 

איזוטופ הפולט קרני β בלבד. לאיזוטופ זה יש 
אנרגיה ממוצעת גבוהה )Mev 0.936(, חדירות 

לרקמה מוגבלת )בין 2.5 מ"מ למקסימום 11 

מ"מ(, ומחצית חיים קצר של 64 שעות - מה 
שהופך אותו אידיאלי לטיפול מכוונן מטרה. 

לאחר שילובו לתוך גרגירים זעירים של 
זכוכית או שרף )Y90 )resin, מוזרק באופן 

סלקטיבי לתוך עורק הכבד או הענפים שלו 
]15[. ישנן שתי צורות זמינות מסחרית של 

SIR-®( טיפול בהקרנה פנימית סלקטיבית
 TheraSphere®-מסידני, אוסטרליה ו Spheres

 SIR-spheres® .)מאונטריו, קנדה ,Nordion

מבוסס שרף, והגרגירים הם בקוטר -60
20 מיקרון. SIR-Spheres משמשים בעיקר 

 FDA-לטיפול בגרורות והם קיבלו את אישור ה
ב-TheraSphere® .2002 עשויים מזכוכית והם 

בקוטר 30-20 מיקרון. טיפול זה משמש בעיקר 
כטיפול בגידולים ראשוניים של הכבד.

כל החולים המועמדים לקרינה פנימית של 
Y90 חייבים לעבור צנתור מקדים של הכבד 

 Tch-99( עם הזרקת טכנציום 99 מקרו-אגרגט
 MAA - Technetium-99 macroaggregated

albumin(. מטרת בדיקה זו היא להדגים את 

האנטומיה של עורקי הכבד ולמדוד את מידת 
הדלף לריאות.

טכנטיום 99 מקרו-אגרגט הוא בעל קוטר 
הדומה לגרגירי האיטריום, והוא משמש 

להערכת התפלגות הגרגירים במחזור הדם 
בכבד לפני הטיפול. דליפה לריאות גדולה 

מ-20% עלולה לגרום להתפתחות של דלקת 
מסוג פנאומוניטיס ומהווה התוויית נגד לטיפול 
ב-Y90. הפרעות בתפקודי כבד או פקקת של 

וריד שער הכבד )הווריד הפורטלי( גם הם 
מהווים התוויות נגד ]17,16[.

בשנת 2016 פורסמה עבודה על מחקר אקראי 
בהשתתפות 530 חולים עם גרורות ממקור 
מעי גס ומחלה דומיננטית בכבד. עבודה זו 

 FOLFOX משווה את הטיפול הכימי בתשלובת
 )5-FU( חומצה פולינית, פלואורואורציל[

ואוקסליפלטין – Oxaliplatin )אלוקסיטין® – 
®Eloxatin([* עם אפשרות להוספת טיפול 

 Bevacizumab - מכוון מטרה בבווציזומאב
)אווסטין® – ®Avastin(** לעומת טיפול דומה 

משולב עם קרינה פנימית וממוקדת לכבד 
)SIRT(. הזמן הממוצע עד להתמקדות המחלה 

בקבוצה אשר טופלה ב-SIRT היה 10.2 
חודשים לעומת 10.7 חודשים בקבוצה אשר 

קיבלה טיפול תוך ורידי בלבד. הזמן הממוצע 
עד להתקדמות המחלה בכבד בלבד היה 

 SIRT-12.6 חודשים בקבוצה אשר לא טופלה ב
לעומת 20.5 חודשים בקבוצה אשר קיבלה 

טיפול ב-SIRT וכימותרפיה. גם שיעור הנסיגה 
של הגרורות בכבד היה משמעותי יותר בחולים 

אשר קיבלו טיפול משולב. נתונים חדשים 
מראים שבחולים אשר קיבלו את הטיפול 

המשולב, והגרורות היו ממקור מעי גס ימני, 
היה שיפור גם בהישרדות )22 חודשים לעומת 
17.1 חודשים(. כאשר מקור הגרורות היה מעי 

גס שמאלי לא נצפה הבדל בהישרדות.

הספרות עדיין נחלקת לגבי השלב שבו יש 
להשתמש בטיפול זה במהלך המחלה. הטיפול 

הוא בטוח, עם תופעות לוואי כגון כאב, בחילה 
והפרעה בתפקודי כבד בשיעור של 5-1%, 

אם הוא מבוצע בידי צוות מנוסה. תופעות אלו 
חולפות לרוב בתוך כשבוע מהטיפול. מחלת 
 Radiation Induced Liver( קרינה של הכבד

Disease( היכולה לסכן את החולה נצפתה 

בפחות מ-1% מהמטופלים. על הטיפול 
ב-SIRT להיות מוגבל בחולים עם גרורות בכבד 
בלבד או בחולים המבטאים תסמינים בעקבות 

מחלה דומיננטית בכבד.

קרינה ממוקדת
 SBRT - Stereotactic Body(

)Radiation Therapy
הטיפול הקרינתי הממוקד של גרורות בכבד 

ממקור המעי הגס זכה להבלטה בשנים 
האחרונות. ההבנה הטובה יותר של סבולת 

הכבד לקרינה וטכניקות חדשות, מילאו תפקיד 
חשוב בהפחתת הרעילות ודיוק משופר של 

ההקרנות. 

מחקרים מראים שטיפול זה בטוח ויעיל 
כטיפול בסרטן המעי עם גרורות בכבד. 

רמת רעילות בדרגה 2 ו-3 דווחה רק ב-9% 
ו-4% מהחולים בהתאמה ]19[. חמישה 

מחקרים רטרוספקטיביים ושמונה מחקרים 
פרוספקטיביים בדקו שיטה זו בחולים עם 

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   **
מסחריים אחרים.
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גרורות בכבד. עד עתה לא פורסמה אף 
עבודה מבוקרת בשלב 3. מנת הקרינה 

הניתנת נעה בין 30 ובין Gy 60 במקטע אחד 
עד שישה מקטעים ]21,20[.

ברוב העבודות הגודל המרבי של הגרורות היה 
6 ס"מ, ומספר הגרורות אשר טופלו לא היה 
מעבר לחמש. שיעור הבקרה המקומי לאחר 

טיפול זה נע בין 70% ל-100% כעבור שנה של 

מעקב, ובין 60% ל-90% כעבור שנתיים. שיעור 
ההישרדות למשך שנתיים נע בין 30% ל-83%. 

כאשר גודל הגרורה מעל 3 ס"מ שיעור 
ההישרדות גרוע יותר ]22[.

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

מוכחת בשילוב כימותרפיה וטיפול מכוון. 
שילוב שיטות אבלציה מקומית שונות עם 

הטיפול הסיסטמי מעלה את הסיכוי לתגובה. 
בחירת הטיפול המיטבי עבור כל מטופל 

צריכה להיות אינדיבידואלית ולהתבסס על דיון 
רב-תחומי. טיפולים ממוקדים לכבד הם בעלי 

סיכוי גבוה להורדת העומס הגידולי. עבודות 
פרוספקטיביות יענו בעתיד על השאלה אם 

לטיפולים אלו יש השפעה גם על הארכת החיים.
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בסוף המאה ה-20 כריתת גרורות בריאות 
הפכה לטיפול שגרתי בחולים מתאימים, 

לאחר תהליך של בירור מקיף. 

תהליך כריתת גרורה ריאתית פורסם 
לראשונה בספרות המקצועית בשנת 1882 על 

ידי Weinlechner, שניתח גרורה בודדת של 
סרקומה. אולם רק בשני העשורים האחרונים 
של המאה העשרים, ורק במרכזים מסוימים, 

הטיפול נעשה שגרתי בחולים עם
גרורות מרובות או דו-צדדיות, על בסיס 

התוצאות הטובות שהושגו בסרקומה גרורתית 
]1[. טיפולים כימיים וביולוגיים יעילים 

למוקדים מיקרוסקופיים, אבל לא תמיד יכולים 
להתגבר על מחלה קלינית משמעותית. 

כתוצאה מהטיפולים החדשים, כריתת גרורות 
מאקרוסקופיות משמשת גם כטיפול להקטנת 

מסת הגידול או לסירוגין כהוכחה לרמיסיה.

בדיקות שנעשו בנתיחות לאחר המוות 
בחולים שנפטרו מסרטן, הוכיחו שב-29% 

מהמקרים הריאות היו המקום השני בשכיחותו 
 Weiss & Gilbert 1978-בהתפתחות גרורות. ב

פרסמו שב-20% מן הנתיחות, הריאות היו 
האיבר היחיד עם גרורות ]2[. 

לרוב החולים עם גרורות ריאתיות, כריתת 
המחלה היא הדרך היחידה לריפוי, אבל מספר 

המועמדים הוא קטן יחסית, ותלוי במספר 
משתנים, דוגמת גרורות באיברים אחרים, 

תגובה לכימותרפיה ואפשרות לגידולים 
נוספים.

ב-1944 ביצע Blalock לראשונה כריתה 
ניתוחית של גרורה ריאתית מסרטן המעי הגס, 

והסדרה הראשונה פורסמה ב-1947 ]3[. 

הגישה הניתוחית לגרורות ריאתיות
ד“ר מילטון סאוטה

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

מאז ועד היום שיעור ההישרדות לחמש שנים 
לאחר הניתוח הריאתי משתנה מבית חולים 

אחד למשנהו, ועומד על טווח של 53-9%. 

אבחנה, דירוג ובחירת חולים
 Union for( UICC לפי מחקרים של ארגון

International Cancer Control(, הופעה של 

גרורות בריאות בקרב חולי סרטן המעי הגס 
משתנה על פי השלב של המחלה הראשונית: 
0.6% בשלב 1, 2.2% בשלב 2, 9.8% בשלב 3 

ו-24.6% בשלב 4.

פיזור גרורתי של סרטן המעי הגס והחלחולת 
מערב בלוטות לימפה אזוריות, כבד וריאות, 

אולם גרורות ריאתיות יכולות להופיע בלי 
מחלה תת-סרעפתית. גידולים ראשוניים 

של החלחולת יכולים לעקוף את הכבד 
דרך ניקוז ורידי אחר. לחולים עם גרורות 

ריאתיות, הטיפול הכימי יכול להקל על 
תסמיני המחלה, אך לא לרפא אותה. במאמר 

שפורסם על ידי חוקרים ממרכז הסרטן 
Memorial Sloan-Kettering, בקרב 144 

חולים נבחרים שטופלו בכריתת גרורות 
ריאתיות, נמצא כי ההישרדות לחמש שנים 

הייתה 44%, ול-10 שנים 25%. חולים שקיבלו 
טיפול כימי בלבד לא שרדו יותר מ-24 

חודשים באותה סדרה ]5[. כידוע, הסיכון של 
גרורות בריאה הוא גבוה בקרב חולי סרטן 

המעי הגס, עובדה הדורשת מעקב צמוד על 
ידי בדיקות הדמיה )CT( לעיתים קרובות. רוב 

הגרורות בריאה מתגלות אצל חולים ללא 
תסמינים נשימתיים. 

כשממצא חדש בודד מופיע אצל חולה, חשוב 
לדעת אם מדובר בגרורה, בגידול ריאתי 

ראשוני או באבחנה אחרת. הבירור נעשה 
 .CT באמצעות ברונקוסקופיה או ניקור תחת
במידה ומדובר ביותר מנגע אחד, האפשרות 

הגרורתית גוברת.

בדיקות של רמת CEA, PET-CT, MRI מוח, 
קולונוסקופיה ואולטרסאונד כבד הן חשובות 

ביותר להערכה טרום ניתוחית. חולים עם 
גרורות בכבד יכולים להיות מועמדים לכריתת 

גרורות בריאה רק לאחר כריתת גרורות 
כבדיות. חולה עם בלוטות לימפה במייצר 

שהן חיוביות ל-PET, חייב לעבור פרוצדורה 
 ,EBUS אבחנתית כמו מדיאסטינוסקופיה או

ואם התשובה חיובית החולה לא יהיה מועמד 
לניתוח ריאתי.

הבחירה בטיפול כירורגי עבור חולים עם 
גרורות ריאתיות עוברת קודם כל דרך שליטה 
מוחלטת על המחלה הראשונית. בחולים עם 

גרורות דו-צדיות בבדיקת CT, כאשר הכריתה 
המלאה והפרוגנוזה בספק, הופעה של גרורות 

חדשות בתוך חודשיים תומכת בשלילת 
החלטה ניתוחית.

המצב הרפואי של החולה הוא קריטי. הוא חייב 
להיות כשיר להרדמה כללית, עם תפקודים 

לבביים וכלייתים תקינים ועם רזרבה של נפח 
נשימתי המסוגל לעמוד בכריתה בודדת או 

מרובה. חשוב ביותר שכל הנגעים המופיעים 
ב-CT יעברו כריתה עם שוליים נקיים. כריתה 

לא שלמה תביא רק נזק לחולה.

טכניקה ניתוחית
כריתה שלמה של כל הגרורות בריאה היא 

הניתוח היחיד שיעזור לחולה. קיימות מספר 
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אפשרויות ניתוחיות כדי להגיע לתוצאה 
הרצויה: טורקוטומיה אחורית-צדית רגילה 
עד מידסטרנוטומיה, טורקוטומיה דו-צדית 

טרנסטרנלית )clamshell thoracotomy( עד 
VATS )ניתוח חזה מונחה וידאו(. כריתה מלאה 

של בלוטות לימפה אזוריות או של מדגם 
שלהן חייבת להיות חלק מכל ניתוח.

ניתוח חוזר, פעמיים-שלוש ואף יותר, מותר 
בחולים עם רזרבה ריאתית, כשהמחלה 

נמצאת בשליטה בכל הגוף, מלבד הריאות. 

כריתת יתד של הגרורות היא הפרוצדורה 
הניתוחית המועדפת. התמותה היא אפסית 

במרבית הדיווחים בספרות, וההישרדות דומה 
לכריתה נרחבת יותר, בהתאם לגודל ומיקום 

הגרורות.

ידוע כי 10% לערך מחולי סרטן המעי הגס 
מפתחים גרורות ריאתיות, וכן כי ב-10% מאלה 

מדובר בגרורות בודדות. אין הוכחה שחולים עם 
גידול בחלחולת מפתחים יותר גרורות בריאה. 
חולים עם גרורות דו-צדיות שנותחו בו-זמנית 

שרדו פחות מאלה שעברו ניתוח בשלבים. 
משתנים רבים כמו גיל, מין, מיקום הגידול 

הראשוני, גודל הגרורות, זמן בין הניתוח במעי 

הגס להופעה של הגרורות, סוג הכריתה וגודל 
הכריתה - לא השפיעו על ההישרדות.

כריתה של כל בלוטות הלימפה או מדגם 
של מספר תחנות במיצר, הוא נתון חשוב 

לפרוגנוזה. הימצאות בלוטות נגועות בבית 
החזה פוסלת את הכריתה של גרורות 

ריאתיות. עלייה ב-CEA מעל ng/ml 10 הוא 
נתון שלילי להישרדות ]4, 6[. קיימת הישנות 

יתר של גרורות בחולים אלה.

גרורות בכבד שהינן נתיחות אינן פוגעות 
 Headrik-ו Yano ,Regnard .בפרוגנוזה

פרסמו מחקרים על חולים עם גרורות כבדיות 
שנותחו גם בריאות ללא הבדל בהישרדות 

]7[. ידוע בספרות שריבוי טורקוטומיות אינו 
פוסל כריתת גרורות ריאתיות חוזרות. קיימת 

אינדיקציה לכריתת גרורות חוזרת בקרב 
חולים עם תפקוד ריאה סביר ובלי חזרה של 

המחלה במקום אחר בגוף.

הספרות הרפואית מתארת את מספר הגרורות 
כנתון חשוב. Mansel הציג שיעור הישרדות 

של 49% בחולים עם גרורה אחת לעומת 8% 
בחולים עם יותר משתי גרורות, אבל אין מניעה 

לנתח חולים עם מספר רב של גרורות ]8[.

סיכום
כריתת גרורות ריאתיות של סרטן המעי הגס 

היא טיפול עם תמותה ותחלואה נמוכים מאוד 
שמעניקים הישרדות משמעותית. מהספרות 
עולה שהגורמים הרלוונטיים לתוצאה טובה 
הם מספר הגרורות ורמת ה-CEA. מחקרים 

נוספים צריכים לבסס את התפקיד הגרורות 
בבלוטות הלימפה בבית החזה.
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מבוא
הצפק )peritoneum( הינו שכבה העוטפת את 

רוב האיברים בחלל הבטן, כולל הכבד, כיס 
המרה, המעי הדק, המעי הגס ועוד, ומהווה 

עבורם רובד הגנה ותמיכה. בין קפליו מתפתחים 
כלי הדם והעצבים של חלק גדול מאיברי הבטן. 

גרורות בחלל הצפק מתפתחות בכ-10% 
ממקרי סרטן המעי הגס. בעבר נצפתה 

שרידות נמוכה לחולים עם מחלה גרורתית 
בצפק, והשרידות החציונית עמדה על שישה 

חודשים. עם הזמן התגבשה ההבנה שגרורות 
אלו מהוות למעשה התקדמות אזורית של 

המחלה, שבניגוד לגרורות לאיברים מרוחקים 

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

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

איור מס' 1: עקומת שרידות המשווה חולים עם מחלה גרורתית בצפק )נתיחה( תחת טיפול בכימותרפיה 
בלבד )קו צהוב( ותחת טיפול ניתוחי משולב )קו כחול(.

Reprinted with permission. © 2009 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Elias D. et al: J 
Clin Oncol Vol. 27, 2009: 681-5

)לדוגמה, לריאה(, אינה מתפשטת דרך מחזור 
הדם. הבנה זו הובילה להתפתחות טיפול 

מקומי משולב: ניתוח להסרת הנגעים הנראים 
 )Cytoreductive Surgery - CRS( בחלל הצפק
וכימותרפיה מחוממת לסילוק שארית התאים 

 Hyperthermic Intraperitoneal( הסרטניים
.)Chemotherapy - HIPEC

כיום, בהקשר של מחלה ממאירה גרורתית, 
אנו מתייחסים לצפק כאל איבר נוסף בחלל 

הבטן. לכן סילוק המחלה מהצפק משפר 
שרידות ובמקרים מסוימים יכול להביא לריפוי, 

כפי שסילוק גרורות מהכבד משפר שרידות 
ויכול להביא לריפוי המחלה.

טיפול מותאם למחלה מוביל 
לשיפור השרידות 

השימוש בתרופות כימיות חדשות, כגון 
אוקסליפלטין – Oxaliplatin )אלוקסטין® - 

 Irinotecan – וִאיִרינּוֶטָקאן *)Eloxatin®

)קאמפטו® - ®Campto(* ושילובן עם תרופות 
 Bevacizumab – מכווננות כגון בווציזומאב

)אווסטין® - ®Avastin(**, הביאו לעלייה 
משמעותית בשרידות של חולים עם ממאירות 

מעי גס גרורתית. עם זאת, מחקרים הראו 
שהשרידות של חולים שלהם גרורות בצפק 
נשארה נמוכה. בחולים עם מחלה גרורתית 

ללא מעורבות הצפק, השרידות החציונית 
הייתה 20 חודשים. בהשוואה אליהם, בחולים 

עם גרורות בצפק נראתה שרידות חציונית של 
15 חודשים בלבד ]2[. הפער בין ממצאים אלו 

משתלב היטב עם ההבנה שמחלה גרורתית 
בצפק שונה ביולוגית-  הנגעים בצפק רגישים 

פחות לטיפול כימי סיסטמי )מערכתי( ובעלי 
אופי אלים יותר. 

הכרת מאפיינים ייחודיים אלו הובילה לפיתוח 
מודל של טיפול המשלב ניתוח להסרת מסת 

הגידול, עם כימותרפיה מחוממת לחלל 
הצפק בזמן הניתוח וטיפול כימי או מכוונן 
משלים. תחת הטיפול המשולב אכן נראה 
שיפור משמעותי בשרידות של חולים עם 

מחלה ממוקמת בצפק, עם עלייה של כ-40 
חודשים בשרידות החציונית )מ-24 חודשים 
ל-63 חודשים, איור מס' 1( ]3[. גם בחולים 
שלהם מחלה מפושטת בצפק )<2 אזורים( 

נראה שיפור בשרידות החציונית, והוא עומד 

: עקומת שרידות המשווה חולים עם מחלה גרורתית בצפק (נתיחה) תחת טיפול 1איור מס' 
בכימותרפיה בלבד (קו צהוב) ותחת טיפול ניתוחי משולב (קו כחול).

Reprinted with permission. © 2009 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. 
Elias D. et al: J Clin Oncol Vol. 27, 2009: 681-5

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   **
מסחריים אחרים.
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

איור מס' 2: משמאל: תרשים של חלוקת הבטן המשמש לקביעת )Peritoneal Cancer Index )PCI. כל אזור מקבל ציון לפי גודל הנגע הגידולי הקיים באותו אזור 
לפני התחלת הניתוח ציון 0 כאשר אין גידול; 1 - הגידול קטן מ- 0.5 ס״מ; 2 - הגידול בין 0.5 ל -5 ס״מ; 3 – הגידול גדול מ -5 ס״מ. סכום הציונים נותן את המדד. 

.PCI-חולים עם ציון כולל מעל 19 לרוב אינם מועמדים לניתוח. מימין: עקומת שרידות לאחר ניתוח משולב לפי ציון ה
Reprinted with permission. © 2010 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. Elias D. et al: J Clin Oncol Vol. 28, 2010: 1808

על 51 חודשים ]4[. השיפור בשרידות נראה 
בכל תתי הסוגים ההיסטולוגיים של סרטן 

מעי – במקרים של אדנוקרצינומה חל שיפור 
בשרידות החציונית מ-12.9 חודשים עם טיפול 

סיסטמי ל-32.8 חודשים עם טיפול ניתוחי 
משולב. במקרים היסטולוגיים של קרצינומה 

 signet ring cell( מסוג תאי טבעת חותם
carcinoma(, שהינו נדיר יחסית ובעל פרוגנוזה 

גרועה, נראה שיפור בשרידות החציונית 
מ-9.3 חודשים בטיפול סיסטמי בלבד ל-20.2 

חודשים בטיפול משולב ]5[.

הבסיס לטיפול משולב של 
ניתוח להסרת הנגעים בחלל 

הצפק וטיפול בכימותרפיה 
מחוממת 

מטרת הניתוח היא לחסל ולסלק את 
המחלה המערבת את הצפק. הנגעים 
המאקרוסקופיים נכרתים או נצרבים 

בטכניקות ניתוחיות רגילות. נגעים שטחיים 
ניתנים לרוב לכריתה מקומית או צריבה. 

נגעים המערבים איברים אחרים, כגון 
המעי או השחלות, דורשים לעיתים כריתה 

של מקטע של האיבר המעורב. טיפול 
בכימותרפיה מחוממת משלים את הטיפול 

הניתוחי ונועד לפגוע באותם תאים ממאירים 
אשר אינם נראים לעין ו״חמקּו״ מהטיפול 

הניתוחי. באופן מעט לא צפוי, נמצא שתאים 
גידוליים רגישים לטמפרטורה גבוהה )בין 

43-41 מעלות צלסיוס( ומתים בקצב מואץ 
בנוכחות חימום. חימום הכימותרפיה מעצים 

את יעילותה ובמקרה הזה מגביר את הרס 
התאים הממאירים ]6[. מתן הכימותרפיה 

ישירות לחלל הבטן )שטיפה של החלל 
בכימותרפיה( מאפשר טיפול בריכוז גבוה 

יותר של התרופה, ללא תופעות הלוואי 
הנלוות למתן הסיסטמי. בהתאם, התכשירים 

בשימוש הינם בעלי חדירה גבוהה לרקמה. 
התכשיר הנפוץ ביותר לגרורות ממקור של 

  Mitomycin- סרטן המעי הגס הוא מיטומיצין
.*)Mitomycin C® - ®מיטומיצין סי(

דירוג היקף המחלה הגרורתית בצפק נמדד 
על ידי חלוקת הבטן לאזורים וספירת כמות 

הגידול בכל אזור – בשיטה הקרויה מדד סרטן 
 .)Peritoneal Cancer Index – PCI( צפקי

PCI נמוך קשור באופן ישיר לשרידות לאחר 

הניתוח. חולים עם מדד נמוך הינם בעלי 
שרידות גבוהה פי חמישה מחולים עם מדד 

גבוה ]7[, ועל כן החשיבות הרבה לביצוע 
הניתוח בשלב מוקדם לאחר גילוי המעורבות 

של הצפק )איור מס' 2(. היכולת להגיע 

לכריתה מלאה של הגידול נמצאה אף היא 
קשורה באופן ישיר לשרידות.

מחקרים שבדקו את חדירת החומר 
הכימותרפי לרקמה מצאו שיעילותו היא 

עד 5-3 מ״מ עומק, ועל כן קיימת חשיבות 
מכרעת לטכניקה הניתוחית והיכולת להסיר 
את הרקמה הגידולית עד לעובי הקטן מ-2.5 

 )CC score( מ״מ. מדד שלמות כריתת הגידול
- completeness of cytoreduction score

מעריך את כמות/עובי הרקמה הגידולית 
שנותרה לאחר הניתוח: ציון 0 מעיד על סילוק 

מלא של הגידול; ציון 1 - על כך שהרקמה 
שנותרה היא בעובי קטן מ-2.5 מ״מ; ציון 2 - 

על כך שהרקמה שנותרה היא בעובי של 2.5 
מ״מ עד 2.5 ס״מ; ציון 3 - על כך שהרקמה 

שנותרה הינה בעובי הגדול מ-2.5 ס״מ. כאמור, 
רק במצבים שבהם ציון ה-CC הוא 0 או 1, יש 

אפשרות למתן כימותרפיה תוך ניתוחית. בשאר 
המצבים הכימותרפיה אינה משפרת שרידות 

ויכולה לגרום לתחלואה נוספת.

בניתוח הקלאסי שתואר בשנות ה-90 של 
 Paul( המאה הקודמת על ידי פול שוגרבייקר

Sugarbaker(, כימותרפיה ניתנה בעת הניתוח 

למשך 90 דקות בטמפרטורה של בין 43-41 
מעלות צלסיוס. מחקרים אחרונים על פעילות 

הכימותרפיה בניתוח מראים שלאחר כ-30 
דקות רוב התרופה נספגה ברקמה, ורמתה 

). Peritoneal Cancer Index (PCIמשמאל: תרשים של חלוקת הבטן המשמש לקביעת : 2איור מס' 
 כאשר 0כל אזור מקבל ציון לפי גודל הנגע הגידולי הקיים באותו אזור לפני התחלת הניתוח (ציון 

 ס״מ. 5 – הגידול גדול מ-3 ס״מ; 5 ל-0.5 - הגידול בין 2 ס״מ; 0.5 - הגידול קטן מ- 1אין גידול; 
לרוב אינם מועמדים לניתוח. מימין: 19סכום הציונים נותן את המדד. חולים עם ציון כולל מעל 

.PCIעקומת שרידות לאחר ניתוח משולב לפי ציון ה 

Reprinted with permission. © 2010 American Society of Clinical Oncology. All rights reserved. 
Elias D. et al: J Clin Oncol Vol. 28, 2010: 1808

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
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בנוזל מינימלית. במקביל, מעבר לנקודת 
זמן זו, התאים הממאירים מפתחים עמידות 

לתרופה ]8[. בהתאם, שונה הפרוטוקול 
במרכזים הרפואיים בעולם המשתמשים 

בשיטה זו לטיפול הנמשך 30 דקות 
בטמפרטורה של בין 44-42 מעלות צלסיוס. 

יש להדגיש, שקיים תפקיד חשוב לטיפול 
הכימי הסיסטמי )כלל גופי( הניתן לפני הניתוח 

ואחריו. טיפול קדם ניתוחי וטיפול משלים 
לאחר הניתוח נמצאו שניהם כגורמים חיוביים 

המאריכים שרידות באופן משמעותי.

בחירת חולים מועמדים לניתוח
מורכבות הניתוח והשילוב של הזלפת 

כימותרפיה מחוממת מחייבים בחירת חולים 
קפדנית. התוויות נגד לניתוח כוללות: מחלה 

גרורתית באיברים מרוחקים )חוץ בטניים(, 
התקדמות המחלה תחת טיפול כימי, חסימת 
מעיים ומעורבות משמעותית של המעי הדק 

בגידול. ריבוי גרורות בכבד )<4( ומעורבות 
שופכנים הינם התוויות נגד יחסיות. לכן, בחלק 

מהמקרים החולים יופנו לניתוחים משולבים, 
הכוללים כריתה חלקית של הכבד או כריתת 

שופכן/כליה בהתאם. 

כשירות החולה לניתוח נבחנת על ידי צוות 
רב-תחומי הכולל את הרופא המנתח, מרדים, 

קרדיולוג או רופא ריאות )במידה ולחולה 
מחלה לבבית או ריאתית כרונית( ודיאטנית. 

חולים מבוגרים - מעל גיל 75 - יעברו בנוסף 
הערכה תפקודית על ידי רופא גריאטר.

ניתוח
בעבר היה מקובל לבצע כריתה שלמה 
של קרום הצפק מכל חלל הבטן, כולל 

אזור הסרעפת, הכבד, הצפק הקדמי, האגן 
והשלפוחית - גם מאזורים שלא היו מעורבים 
באופן ישיר בגידול. היום מקובל לבצע כריתה 

מקומית אך ורק באזורים הנגועים במחלה, 
דבר המוריד את התחלואה הנלווית לניתוח. 

במהלך הניתוח מקובל לבצע כריתה של שומן 
בטני )אומנטום - omentum(, כריתת כיס מרה, 

כריתת תוספתן )למניעת סיבוכים עתידיים( 
וכריתת שחלות מניעתית בשל הסיכון הגבוה 

של חזרה גרורתית באיברים אלה. 

מינון הכימותרפיה והריכוז שלה נקבעים 
בהתאם לשטח הגוף, המחושב לפי משקל 

וגובה החולה. קיימות כיום שתי שיטות 
עיקריות להזלפת הכימותרפיה בניתוח: 

השיטה ״הסגורה״ והשיטה ״הפתוחה״:

השיטה הסגורה - לאחר סיום הניתוח 	 
לכריתת הגידול מונחים נקזים בבטן, החתך 

הניתוחי נסגר והכימותרפיה מוזלפת דרך 
הנקזים. 

השיטה הפתוחה - הזלפת הכימותרפיה 	 
נעשית במהלך הניתוח )איור מס' 3(. 

במרכזים עם ניסיון רב בניתוחים מסוג זה, לא 
נמצאו הבדלים בתוצאות לטווח ארוך בין שתי 

השיטות. לדעתנו, השיטה הפתוחה עדיפה, 
שכן היא מאפשרת לוודא שהכימותרפיה 

מתפזרת באופן אחיד בבטן. בנוסף, השיטה 
הפתוחה מאפשרת ביצוע השקות מעי לאחר 

הכימותרפיה, דבר החושף את קצוות המעי 
לטיפול ומונע חזרה של המחלה באזור 

ההשקה.

תוצאות ניתוחיות
במרכזים מתמחים שיעור הסיבוכים והתמותה 

בניתוחים אלו מתקרב לזה של ניתוחי מעי 
גס רגיל. ניסיוננו מראה שמתוך 132 ניתוחים 

לממאירות בצפק שמקורם במעי הגס, לא 
נרשם אף מקרה תמותה )בתוך 3 חודשים 

מהניתוח(. רק ב-14% מהמקרים התפתחו 
סיבוכים שדרשו התערבות או ניתוח חוזר. רוב 

הסיבוכים היו קשורים בדליפות מההשקות, 
דימום וסיבוכים שקשורים במערכת השתן. 

משך האשפוז הממוצע לאחר הניתוח )במקרים 
שבהם לא היו סיבוכים( היה 13 ימים.

ריפוי מחלה גרורתית לצפק
ההגדרה של ריפוי במחלת סרטן גרורתית היא 
מורכבת. המדד המקובל מתייחס לרוב לחמש 

שנים ללא עדות למחלה. מיעוטם של המחקרים 
מבצעים מעקב ארוך טווח של שרידות, אך 

הנתונים הקיימים מצביעים על כך שב-22-16% 
מהחולים שנותחו בגישה המשולבת לא תהיה 
עדות למחלה במעקב של חמש שנים ]10,9[. 

לפיכך, נראה שניתוח בשילוב כימותרפיה 
מחוממת וטיפול משלים אכן מאפשרים ריפוי 

מסרטן גרורתי לחלל הצפק.

מתוך 71 חולים שנותחו על ידינו בשל סרטן 
מעי גס גרורתי לצפק והיו במעקב של יותר 

מחמש שנים, נמצא ריפוי ארוך טווח )שרידות 
ללא מחלה חמש שנים לאחר הניתוח( 

ב-14.4% מהחולים. בדיקת המאפיינים של 
אותם חולים, מצאה שאכן העומס הגידולי 

בבטן )ה-PCI( היה נמוך יותר והמחלה הייתה 
ממוקמת יותר. 

איור מס' 3: משמאל: הזלפת כימותרפיה בשיטה ״פתוחה״ – במהלך הפעולה המנתח מוודא פיזור אחיד 
של הכימותרפיה המחוממת בחלל הבטן. הצוות המנתח משתמש בציוד מגן ייעודי למניעת חשיפה לאדי 

הכימותרפיה. מימין: בניתוח נעשה שימוש במכשיר SunChip של חברת Gamidatech, אשר משמש 
לחימום נוזל השטיפה והכימותרפיה.
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האם ניתן לשפר תוצאות של טיפול במחלה 
גרורתית של הצפק? לדעתנו כן. עומס 

המחלה בבטן והיכולת לבצע כריתה שלמה 
של הגידול הינם גורמים חשובים לניבוי 

שרידות. הפניית חולה בעת גילוי גרורות של 
הצפק למרכז המתמחה בטיפול בהן יאפשר 
לנתחו מוקדם ככל האפשר. כמו כן, במקרים 
בהם גרורות בצפק מזוהות בזמן הניתוח של 

הגידול הראשוני במעי , אנו ממליצים שלא 
להשלים את הניתוח ולהפנות את המטופל 

למרכז מומחה למחלה. 

סיכום
טיפול משולב לגרורות בחלל הצפק הביא 
לעלייה משמעותית בשרידות של החולים 
ובמקרים מסוימים אף מאפשר ריפוי מלא 

מהמחלה. קיימת חשיבות גדולה לטיפול 
בחולים אלה במרכזים בעלי ניסיון מיד לאחר 

זיהוי המעורבות של הצפק. 

מה צפוי בעתיד? כרגע מתקיימים שלושה 
ניסויים קליניים שבודקים את התפקיד של 

ניתוח למניעת גרורות בצפק בחולים עם סיכון 

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

 Pressurized Intra( PIPAC-פיתוח שיטת ה
 ,]11[ )Peritoneal Aerosol Chemotherapy

המאפשרת הזלפת כימותרפיה בניתוח 
לפרוסקופי, מהווה אפשרות טיפול פליאטיבי 

במחלה לא נתיחה. השיטה מאפשרת 
טיפולים חוזרים להקטנת כמות המחלה 

בצפק והיא בעלת פוטנציאל להפוך מחלה 
לא נתיחה לנתיחה.
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 SBRT ,קרינה סטריאוטקטית ממוקדת

)Stereotactic Body Radiotherapy(, הינה 
שיטת קרינה חדשנית. השיטה מבוססת 

על הקרנה מדויקת עד רמת המילימטרים 
המסתמכת על מערכת דימות משוכללת 

)קרני רנטגן, שיקוף ו-CT( המשולבת במאיץ 
קווי חדיש. במסגרת טיפול זה, קרן חיצונית 

ממוקדת באזור מוגדר בגוף, בליווי אמצעי 
הדמיה ממוחשב, שמאפשר להגיע למנות 

קרינה גבוהות שיכולות לעשות אבלציה 
לגידול תוך כדי שמירה על רקמות בריאות 

מסביב.

קרינה בשיטת SBRT יעילה בהשגת שליטה 
מקומית בגידול עם תופעות לוואי מינימליות. 

טכנולוגיה חדשנית זו לוקחת בחשבון תזוזות 
של הגידול בזמן הנשימה, ולכן נחשבת 

לטיפול מדויק. טרם הטיפול בודקים בזמן 
 CT אמת את מיקום הגידול באמצעות ביצוע

על מיטת המאיץ.

SBRT אינה מתאימה לכל החולים, אלא 

מיועדת בעיקר לחולים עם מחלה גרורתית 
מוגבלת המוגדרת 'אוליגומטסטטית', שבה 

בדרך כלל מעורבים עד כחמישה אתרים 
שבהם גרורה אחת בכל אחד. למעשה, זהו 

מצב ביניים בין סרטן מקומי למחלה מפושטת 
מאוד.

בהשוואה לקרינה פליאטיבית קונבנציונלית, 
קרינת SBRT היא טיפול בעל יעילות גבוהה, 

במספר קטן של מקטעים )פרקציות(, בין 5-3 
טיפולים לגרורה.

קרינה זו הפכה לאפשרות זמינה בטיפול 
בגרורות ממקור מעי הגס בשנים האחרונות 

בארץ .

יש מספר עבודות רטרוספקטיביות וגם 
עבודות פרוספקטיביות בפאזה ראשונה 

ושנייה, שבדקו מנות שונות ומספר טיפולים 
שונים בגרורות בכבד, בריאות, בבלוטות 

הלימפה, בחזרות מקומיות באגן, באדרנלים 
ובחוליות ]1[. אין עבודות רנדומליות שמשוות 
SBRT בטיפול בגרורות מול טיפול מקומי אחר 

.radiofrequency כגון ניתוח או

גרורות בכבד
הטיפול הסטנדרטי הוא טיפול כימי ומכוון 

מטרה, משולב עם ניתוח כריתת גרורות 
בכבד. השרידות לחמש שנים בטיפול זה נעה 

בין 25% ל-50%. גרורות נתיחות רק בקרב 
20% מהחולים. 

בוצעו עבודות רטרוספקטיביות אצל חולים 
לא נתיחים טכנית או עם התוויית נגד לניתוח. 

שליטה מקומית הושגה ב-SBRT ב-80% 
ויותר לשנתיים, וההישרדות לשנתיים נעה בין 

 .]5-2[ 83-32%

גרורות בריאות
אחרי כריתת גרורות בריאות, שיעור החזרות 

המקומיות עומד על 28-19%. יש מספר 
עבודות שבדקו מתן SBRT לחולים שלא ניתן 

לנתחם. מנות הקרינה היו שונות, השליטה 
המקומית בגרורות הייתה יותר מ-80% 
וההישרדות לשנתיים הייתה 86-33%. 

מבחינת תופעות לוואי, פנאומוניטיס בדרגה 3 
ויותר אובחנה ב-8-0% מהחולים. ]6[.

בעבודה רטרוספקטיבית שהשוותה במרכז 
אחד תוצאות של ניתוח ו-SBRT, נמצא כי 

למרות שבקבוצת הקרינה החולים היו 
מבוגרים יותר, עם זמן להופעת גרורות קצר 
יותר, ועם פרוגנוזה טובה פחות - התוצאות 

מבחינת ההישרדות היו שוות ]7[.

גרורות בבלוטות לימפה
חזרת המחלה בבלוטות לימפה 

רטרופריטונאליות מופיעה ב-15% מהחולים 
עם סרטן מעי גס. מיקום זה בעייתי לניתוח. 

קיימים מספר מחקרים שנתנו שלושה 
טיפולים במנות של Gy 51-36. ההישרדות 

הממוצעת לשלוש שנים הייתה 71%, אך עקב 
קירבה למעי קיים סיכון לתופעות לוואי כגון 

חסימת מעיים ופרפורציה ]2[.

גרורות בעצמות
בניגוד לקרינה רגילה שניתנת רק למטרת 

הקלה בכאב, טיפול ב-SBRT יכול להשיג גם 
שליטה מקומית. לפי עבודות שונות הושגה 
שליטה מקומית ב-94-81% מהמקרים ]8[. 

גרורות באדרנל
שכיחות גרורות באדרנל ממעי גס הינה 
1%. בעבודה שבדקה שלושה טיפולים 

ב-SBRT למנה של Gy 36 הושגה שליטה 
מקומית לשנתיים ב-90%, בלי תופעות לוואי 

משמעותיות.

טיפול קרינתי לגרורות ממקור מעי גס
ד“ר יוליה קונדל

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



119

טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

סיכום 
קיימות מספר עבודות רטרוספקטיביות שבהן 

ניתן טיפול ב-SBRT בגרורות ממקור מעי 
גס שכללו מספר קטן של חולים עם מנות 

ומספר טיפולים שונים של קרינה. בעבודות 
אלה מתוארות תוצאות טובות של שליטה 

מקומית ושיפור בהישרדות עם תופעות לוואי 
מינימליות. עדיין אין מחקרים פרוספקטיביים 

שמשווים בין ניתוח או טיפול מקומי אחר 
.SBRT לקרינה בשיטת

אפשר להמליץ על טיפול ב-SBRT בקבוצות 
חולים אלה:

חולים עם מספר גרורות מצומצם, 4-3, . 1
אשר אינן נתיחות. 

חולים עם גרורות לא נתיחות עקב מיקומן.. 2
חולים עם התקדמות גרורה באתר אחד של . 3

מחלה ושליטה של גרורות אחרות עם טיפול 
סיסטמי, כדי לא להפסיק קו טיפול קיים.

חולים שלא מעוניינים בניתוח.. 4

היתרון ב-SBRT על פני שיטות טיפול אחרות 
הוא עצם היותו בלתי פולשני, ויעילותו הגבוהה 
במטופלים הנמצאים בסיכון מוגבר לסיבוכים 

כירורגיים וכאלה שמעדיפים טיפול חלופי 
אשר אינו מצריך אשפוז ממושך.
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היכולת להתמודד בהצלחה עם גידולים 

מורכבים מחייבת גישה רב-תחומית, ניסיון 
ויכולת קבלת החלטות. בניגוד למצבים 

השכיחים, בהם קיים תיעוד ומחקר של אלפי 
או עשרות אלפי חולים דומים ומחקרים רחבי 

היקף, הרי שבהתמודדות עם אדם הסובל 
מחזרה לא שגרתית של סרטן המעי הגס 

או גרורה במיקום לא שגרתי, המידע מוגבל. 
במקרים אלה, בהם אין סטטיסטיקה או 

תוצאות מחקר, הניסיון והחשיבה הם אלה 
שיקבעו את התוצאה ]1[.

היכולת לקבוע את הצורך בסוגי טיפול שונים 
)קרינה, כימותרפיה, ניתוח, טיפולים ביולוגיים(, 

את תרומתם היחסית ואת הסדר שבו יינקטו, 
חשובה לא פחות. הכירורג האונקולוגי, כחלק 

מצוות רב-תחומי, יכול לבצע ניתוחים מורכבים 
אלה תוך כדי שילוב טיפולים כימיים, טיפולים 

קרינתיים וטיפולים בתרופות מכוונות מטרה.

הטיפול המשולב בגידולים 
בעלי חודרנות מקומית או 

אזורית
סרטן המעי הגס )אדנוקרצינומה של המעי 

הגס והחלחולת( מתחיל לצמוח בשכבה 
הפנימית ביותר של המעי הקרויה "רירית". 

ככל שהגידול מתפתח, הוא חודר שכבה אחר 
שכבה כלפי חוץ. גידולים מתקדמים מקומית 

הם גידולים שחדרו את דופן המעי ופלשו 
לאיברים ו/או לרקמות סמוכים. על פי שיטת 

הדירוג הבינלאומית UICC-TNM*, גידולים 

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

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

אלה מוגדרים בשלב T4. במקרה של סרטן 
המעי הגס בשלב T4, החדירה יכולה להיות 

קדמית לדופן הבטן - מצב עמו ניתן להתמודד 
בקלות יחסית - או לאיברים הסמוכים לגידול, 

כמו תריסריון, לבלב, כליה, המחייבים ניתוח 
מורכב הרבה יותר, כמו גם במקרה של סרטן 

החלחולת בשלב T4. מאחר והמרווח בין דפנות 
האגן ואיברי האגן לחלחולת )רקטום( הוא קטן 
ביותר. חדירה קדמית בגבר עלולה לערב את 

הערמונית, כיס השתן או שלפוחיות הזרע. 
באישה החדירה עלולה להיות לנרתיק, לצוואר 

הרחם ואף לרחם עצמו. חדירה אחורית של 
סרטן הרקטום יכולה לערב את עצם הזנב או 

הסקרום. חדירה צידית לדופן האגן מערבת 
כלי דם גדולים ועצבים חשובים. מצבים אלה 

מורכבים מאוד ומחייבים טיפול רב-תחומי.

בסרטן החלחולת, האבחנה מבוצעת בבדיקה 
ידנית ובקולונוסקופיה. העיבוד המוקדם לפני 

כל ניתוח יכלול הדמיה כל-גופית לשלילת 
גרורות מרוחקות, המתבצעת על ידי בדיקת 

טומוגרפיה ממוחשבת )CT(, בדיקות דם 
והדמיה לאגן. ההדמיה לאגן יכולה להתבצע 
על ידי בדיקת אולטרסאונד תוך רקטלי, בה 

מוחדר מתמר אולטרסאונד דרך פי הטבעת, 
המדגים את מידת הפלישה של הגידול, 

מעורבות קשריות לימפה אזוריות ויחסי הגידול 
לאיברי האגן האחרים. בדיקה זו מדויקת מאוד 
לגידולים מוקדמים או בעלי חדירה לדופן. דיוק 

הבדיקה יורד ככל שהגידול מתקדם יותר.

בדיקת התהודה המגנטית )MRI(, היא בדיקה 
לא פולשנית. הבדיקה פחות מדויקת בגידולים 

מוקדמים, אך בעלת משמעות רבה לצוות 
המטפל בקביעת החדירה לאיברים סמוכים 

ותכנון הטיפול.

לאחר השלמת בדיקות אלה, הרופא המנתח 
מבצע גם בדיקת רקטוסקופיה. בדיקה זו 

מבוצעת בעזרת צינור קשיח המוחדר דרך פי 
הטבעת ומאפשרת לכירורג להתרשם במדויק 
ממיקומו של הגידול ביחס לפי הטבעת ומידת 
התפשטותו בתוך החלל. במשולב עם בדיקת 

האולטרסאונד, הרקטוסקופיה נותנת מידע 
חיוני לתכנון הטיפול.

תכנון הטיפול בכל חולה עם סרטן החלחולת 
חייב להתבצע על ידי צוות רב-תחומי, הכולל 

כירורג, אונקולוג מומחה בדרכי העיכול, 
אונקולוג מומחה בקרינה, גסטרואנטרולוג ורופא 

רנטגן בעל מומחיות ב-CT ו-MRI. בגידולים 
מתקדמים מקומית וחודרים אל מעבר לשומן 

העוטף את הרקטום, ישנה חשיבות להגדיר 
את מידת החדירה ואת האיברים הנגועים, 
ועל פי האיברים הנגועים לצרף לצוות גם 

אורולוג, במקרים של מעורבות דרכי השתן; 
גניקולוג, במקרים של מעורבות נרתיק או רחם; 

ואורתופד במקרה של מעורבות גרמית.

בחולי סרטן החלחולת עם מחלה מתקדמת 
באגן, הטיפול יכלול בדרך כלל קרינה לאגן על 

מנת להקטין את היקף הגידול. הקרינה, מלווית 
 Capecitabine - בטיפול כימי בקפציטבין

)קסלודה® - ®Xeloda(*, תרופה הניתנת במתן 
פומי. שמונה שבועות לאחר תום הקרינה 

מתבצעת הערכה חוזרת, הכוללת MRI לאגן, 
הדמיה כל-גופית לשלילת הופעת גרורות 

מרוחקות ורקטוסקופיה. הניתוח מבוצע 
בטווח של 12-10 שבועות מתום הקרינה, על 

מנת לאפשר נסיגה מקסימלית של הגידול, 
ומשתתפים בו מספר צוותים.

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.

* The Union for International Cancer Control 
(UICC) tumor, node, metastasis (TNM) 
classification of malignant tumors
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

כריתה של הגידול חייבת להתבצע בשוליים 
של רקמה בריאה. על כן, במידה והחדירה 

היא לדופנות האגן, כבר בשלבים מוקדמים 
של הניתוח יש צורך לבודד כלי דם, ובמיוחד 

את עורק הכסל הפנימי, על מנת לצמצם 
דמם בעת כריתת הגידול. בחדירה אחורית 

יהיה מעורב אורתופד אשר יכרות חלק מעצם 
הסקרום, אם היא מעורבת בגידול. בחדירה 

קדמית באישה, המעורבות היא של הדופן 
האחורית של הנרתיק. במקרים אלה, גניקולוג 

מומחה בגינקו-אונקולוגיה ישתתף בניתוח 
לכריתה ושחזור הנרתיק. בגבר, חדירה 

לערמונית או בסיס כיס השתן דורשת כריתה 
של כיס השתן והערמונית יחד עם החלחולת. 
במקרים אלה, יבוצע שחזור של כיס שתן על 

ידי אורולוג תוך כדי שימוש במעי הדק ]2[.

המנח האנטומי של המעי הגס, הממוקם בכל 
ארבעת רביעי הבטן ובחלקו נמצא במנח 

תוך צפקי ובחלקו נמצא במנח אחר-צפקי 
)retroperitoneal(, יוצר למעשה מצב שבו 
חדירה אפשרית כמעט לכל איבר בטני או 

אחר-צפקי. 

הטיפול בסרטן המעי הגס המקומי כולל כריתה 
של חלק המעי נושא-הגידול והשקה ראשונית. 
כריתה כזו דורשת ניתוח המבוצע כיום בגישה 

זעיר-פולשנית, וההחלמה ממנו מהירה. 
בנוכחות מעורבות קשריות לימפה אזוריות 
ניתנת כימותרפיה משלימה לאחר הניתוח. 

כאשר הגידול חודר מקומית, המצב שונה 
לחלוטין. כאן נדרש תכנון מוקדם רב-צוותי. 

החדירה השכיחה ביותר היא למעי הדק 
הממלא את רוב חלל הבטן. חדירה כזו דורשת 

כריתה והשקה של קטע המעי המעורב. 
כריתות אלה הן בטוחות בדרך כלל, ואינן 
מוסיפות תחלואה משמעותית לניתוח או 

מהוות בעיה בטווח הארוך.

לעומת זאת, הטיפול בחדירה אחורית של 
גידול במעי גס עולה או יורד הוא מורכב יותר. 
חדירת הגידול עלולה לגרום לחסימת שופכן, 
צינור עדין המוליך שתן מהכליה לכיס השתן, 

או לחדור לשריר ה-psoas ולגרום לכאבים 
עזים הקורנים לירך. כריתת הגידול דורשת 

לעיתים כריתת השופכן והכליה מאותו הצד. 
במקרים אלה חשוב לבצע הערכה תפקודית 

של שתי הכליות, על מנת לוודא כי הכליה 
הנותרת תהיה מסוגלת לתפקד היטב לאחר 

הכריתה. הערכה זו מתבצעת באמצעות מיפוי 
תפקודי של הכליות. כריתה של חלק משריר 

ה-psoas עלולה להסתיים בפגיעה בעצבוב 
שרירי הירך ולגרום לקשיים מוטוריים ומלווה 

באזורים של חוסר תחושה. 

חדירה קדמית לדופן הבטן דורשת כריתת 
חלק מדופן הבטן ושחזורו על ידי טלאי 

סינתטי. השילוב של כריתת מעי גס ושחזור 
עם טלאי סינתטי עלול להיות כרוך בזיהום 

באתר הניתוח, המתרחש בכ-10% מניתוחי 
המעי הגס. כאשר באתר הניתוח המזוהם 

יש גוף זר )טלאי סינתטי(, הוא יהווה מכשול 
לריפוי הזיהום, ולעיתים אין מנוס אלא לבצע 

ניתוח ולהוציא את הטלאי עד להחלמת 
האזור מהזיהום, ולשחזר את דופן הבטן 

בניתוח מאוחר יותר.

החדירה המאתגרת של גידולי המעי הגס היא 
לתריסריון או ללבלב. במקרים אלה, ניתוח 

פשוט יחסית של כריתת מעי גס הופך לניתוח 
מורכב של כריתת ראש לבלב )ניתוח ע"ש 
וויפל(. מקרים אלה אינם שכיחים, ודורשים 

יכולות גבוהות מהצוות המנתח והחלמה ארוכה 
ומורכבת. גם במקרים הפחות מורכבים של 
מעורבות גוף או זנב לבלב או החלק הרביעי 

של התריסריון, כריתה רחיקנית של הלבלב או 
כריתה של תריסריון עם השקה מהוות אתגר 
טכני וכרוכות בשיעור סיבוכים אחר-ניתוחיים 

גבוה בהרבה מאשר כריתת מעי גס.

הדיון בצוות הרב-תחומי חייב לכלול את כל 
האפשרויות לצמצם את מידת חדירת הגידול 

לפני הניתוח.

שילוב כימותרפיה לפני ניתוח לכריתת גידול 
במעי הגס )למעט החלחולת( החודר מקומית, 

לא נחקר מעולם ואין כל מידע על השפעת 
כימותרפיה על שיעורי ההצלחה בניתוחים 

מורכבים אלה. מתן כימותרפיה לאחר הניתוח 
כטיפול משלים ניתן בכל המקרים הללו 

להפחתת שיעור החזרה הגבוה ]3[.

שילוב קרינה טרום-ניתוחית בחדירה קדמית 
או אחורית הוא אפשרי בדרך כלל. כאשר 

מדובר בחדירה אחרת, החשש מפגיעה במעי 
הדק על ידי קרינה מונע מתן אפקטיבי של 

קרינה טרום-ניתוחית. במקרים אלה, הפתרון 
הוא מתן קרינה במהלך הניתוח. הכירורג 

מסיט את המעי הדק אל מחוץ לשדה הקרינה 
ומנחה את צוות הקרינה לאזור בו עלולים 

להיות שוליים נגועים. הקרינה מתבצעת 
בדרך כלל באופן חד-פעמי, אך במקרים 

נבחרים מוחדרות מחטים לרקמת המטרה, 
וביום הראשון או השני לאחר הניתוח החולה 

מועבר למכון הקרינה למתן טיפול מקומי 
)ברכיתרפיה(. לאחר תום הטיפול המחטים 

מוסרות והחולה ממשיך את אשפוזו עד 
ההחלמה. אפשרויות של שילוב קרינה 

תוך-ניתוחית במקרים אלה קיימות במספר 
מצומצם של בתי חולים בעולם ]4[.

הטיפול המשולב בגידולים 
חוזרים של החלחולת )רקטום(

שילוב קרינה טרום-ניתוחית עם טכניקה כירורגית 
הכוללת כריתה אנטומית של החלחולת והשומן 

 Total Mesorectal Excision,( המקיף אותה
TME(, הורידה בשיעור משמעותי את מקרי 

החזרה האגנית בחולים עם סרטן החלחולת 
מ-40% ל-7-4% ]5[. חזרה אגנית עלולה לנבוע 

מטכניקה לקויה, טיפול תת-מיטבי או כתוצאה 
מהנטייה הביולוגית של הגידול לפולשנות מקומית. 

בקבוצת החולים הראשונה בה הטיפול הראשוני 
היה תת-מיטבי, הטיפול בחזרת גידול הוא פחות 

מורכב ושיעורי ההצלחה גבוהים יותר. לדוגמה, 
בחולים בהם לא ניתנה קרינה טרום-ניתוחית, 

ניתן להקרינם ואז לנתח שנית. בחולים בהם 
המזורקטום, רקמת השומן והלימפה העוטפת 

את הרקטום, לא נכרתה כנדרש, ניתן לבצע ניתוח 
חוזר ולהגיע לשוליים בריאים בקלות. בקבוצת 
החולים השנייה, לעומת זאת, הטיפול מורכב 
הרבה יותר והיכולת להגיע לריפוי נמוכה יותר.

החזרה באגן יכולה להתייצג בצורות שונות:

חזרה בתוך חלל החלחולת - חזרה  א. 
זו מופיעה בדרך כלל באזור ההשקה, 

מתבטאת בסימני דמם ומתגלית 
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בבדיקה ידנית, בדיקת רקטוסקופיה או 
קולונוסקופיה. במצב זה חשוב לשלול כי 
מדובר בגוש גדול יותר הפולש כלפי חוץ 

ורק קצהו בחלל החלחולת.

חזרה במיטת הגידול של גידול ראשוני -  ב. 
זוהי החזרה הנפוצה ביותר, והיא מתגלה 

בעקבות תלונות של לחץ או כאבים באזור 
האגן או פי הטבעת ללא ממצא בבדיקה 
ידנית או בדיקת רקטוסקופיה. בבדיקת 

CT או MRI מתגלה, בדרך כלל, גוש חיצוני 

לחלל, הנמצא בסמיכות למיקום בו היה 
הגידול הראשוני.

חזרה לימפטית - חזרה לימפטית יכולה  ג. 
להיות עקב קשריות לימפה שלא נכרתו 
במסגרת הניתוח הראשוני או בקשריות 

לימפה לאורך כלי הדם הגדולים של 
האגן או המפשעה, אזורים שאינם נכללים 

בכריתת חלחולת. 

כאשר מאובחנת חזרה באגן לאחר טיפול 
בסרטן החלחולת, חשוב להבין כי סיכויי 

ההצלחה בטיפול בחזרות אלה אינם גבוהים. 
ניסיון הצוות המטפל הוא המפתח להצלחה. 

חשוב לבצע הדמיה כל-גופית לשלילת 
גרורות מרוחקות ולבצע בדיקת CT או בדיקת 

MRI של האגן על מנת לאפיין את אופי 

החזרה, מיקומה בתוך האגן ומעורבות מבנים 
אנטומיים חשובים.

לצורך תכנון הטיפול חיוני לעבור על שדות 
הקרינה הקודמים, במידה וניתנה קרינה טרום 

או אחר-ניתוחית, להחליט אם ניתן להוסיף 
קרינה ובאיזה אופן. תוספת הקרינה לפני או 

במהלך הניתוח יכולה להיות חיונית להצלחת 
הטיפול. מתן טיפול סיסטמי בכימותרפיה תוך 

כדי שילוב תרופות ביולוגיות חייב להישקל 
בכל מקרה לגופו. לבסוף, הצוות המנתח 

וצוות ההרדמה חייבים להיות בעלי ניסיון רב 
ומיומנות בסוג זה של ניתוחים. חשוב לעבור 

על דו"ח הניתוח המקורי ועל הדו"ח הפתולוגי 
המקורי, ולהיערך לאפשרות של כריתה 

נרחבת יותר מאשר זו הנראית על פי התכנון 
בהדמיה. בחלק גדול מהמקרים, קיים קושי 

בניתוח להבדיל בין רקמת צלקת לרקמת 

גידול, ומישור ההפרדה של הגידול מאיברים 
שכנים הנראה אפשרי על פי בדיקות ההדמיה 

הטרום-ניתוחיות אינו בטוח במהלך הניתוח 
ומחייב כריתה נרחבת יותר, הכוללת כלי דם, 

נרתיק ורחם בנשים, כיס שתן או ערמונית 
בגברים או כריתה גרמית. הניתוחים הללו 

כרוכים בדרך כלל בדמם משמעותי המתרחש 
לרוב בזמן קצר ומחייב להיערך לעירוי דם 

ומרכיביו בזמן קצר ובמהירות.

ההתאוששות מניתוחים אלה ארוכה וכרוכה 
בשיעור גבוה של סיבוכים גם במרכזים 

הבודדים בארץ ובעולם המבצעים מספר רב 
של ניתוחים מסוג זה ]6[. 

הטיפול הניתוחי בגרורות לכבד
הכבד, הוא אתר החזרה השכיח ביותר של 
סרטן המעי הגס. בניגוד לסוגי סרטן רבים, 

שבהם גרורות לכבד אינן בנות ריפוי, הרי 
שבסרטן המעי הגס אשר התפשט לכבד מטרת 

הטיפול היא השגת ריפוי. ההתקדמות הרבה 
בטכניקות כירורגיות והרדמתיות מאפשרת 
כריתת גידולי כבד וכריתת גרורות מהכבד 

באופן בטוח. השילוב בין מתן טיפול סיסטמי 
יעיל לניתוח מביא לתוצאות הטובות ביותר.

בחירת החולים
כל מקרה של חולה עם סרטן המעי הגס 

וגרורות בכבד נדון בישיבה רב-תחומית. בשלב 
ראשון, יש חשיבות עצומה למיפוי הגרורות 

בתוך הכבד ולקביעה אם ישנה מחלה מחוץ 
לכבד )ריאות, קשריות לימפה או פיזור 

צפקי(. לרוב החולים יינתן טיפול סיסטמי של 
כימותרפיה משולבת עם תרופות מכוונות 

מטרה )ביולוגיות( כטיפול מקדים ולאחר מכן 
יבוצע ניתוח. התגובה לטיפול מהווה מדד בעל 

חשיבות עצומה להצלחה של הניתוח. על כל 
חולה לעבור הערכה תפקודית על מנת לקבוע 

אם הוא מסוגל לעמוד בניתוח מורכב.

ברוב חולי סרטן המעי הגס הגרורות בכבד 
תופענה לאחר שהגידול הראשוני נכרת, ולא 

במקביל. במקרים אלה, לאחר מתן טיפול 
מקדים החולה יעבור הדמיה )CT תלת-

פאזי או MRI( לתכנון הניתוח. בעבר בחירת 
החולים או בחירת הניתוח נעשתה על פי 

מספר הגרורות, נפחן והזמן בין הופעת הגידול 
הראשוני לחזרת המחלה. כיום המדד היחידי 

הקובע את נתיחות הכבד הוא כמות רקמת 
הכבד המתפקד אשר תישאר לאחר הכריתה. 

עקרונות ניתוחיים
לאחר סקירת הבטן, מבוצע אולטרסאונד 
תוך ניתוחי ובו ממופות הגרורות השונות, 

מיקומן, נפחן ויחסן לכלי דם או צינורות מרה 
מרכזיים. תכנון וביצוע הכריתה יכול להתבצע 
על פי קווים אנטומיים, כריתת אונה או סגמנט 

של הכבד המכילים את הגרורות, או כריתה 
לא-אנטומית. השיקולים המנחים את הכירורג 

הם לבצע כריתה בטוחה ככל האפשר, תוך 
כדי השארת מרב הרקמה המתפקדת בגוף 

החולה. הכבד הוא איבר מתחדש כך שבפרק 
הזמן שלאחר הניתוח, הנפח המתפקד של 

הכבד יגדל. 

במידה ויש צורך להקריב נפח רב של 
רקמת כבד מתפקדת, ניתן להשמיד 

גרורות בטכניקות צריבה )אבלציה שונות( 
הכוללות: הקפאה בחנקן נוזלי, שימוש בגלי 

 ,)Radiofrequency Ablation - RFA( רדיו
שימוש בגלי Microwave ושימוש בטכנולוגיה 

 Irreversible Electrophoresis( חדשנית
- IRE(. בטכניקות אלה מושמדות הגרורות 

במהלך ניתוח פתוח או לפרוסקופי, ולעיתים 
דרך העור ללא צורך בפתיחת הבטן.

אפשרות נוספת להתגבר על מספר גרורות 
גדול או גרורות התופסות כלי דם משמעותיים 

היא ניתוח דו-שלבי. בניתוחים אלה מנוקות 
הגרורות בצד אחד של הכבד, בדרך כלל 

באונה השמאלית, ווריד השער הנגדי, לרוב 
הימני, נקשר. במשך מספר שבועות לאחר 

הניתוח האונה שנוקתה מגרורות גדלה 
במהירות, בעוד האונה בה נקשר וריד השער 

מתכווצת באיטיות. לאחר שהושג נפח כבד 
מספק, מבוצע השלב השני של הניתוח בו 

מושלמת הכריתה. 

הטיפול המשולב בגידולים 
חוזרים של המעי הגס

בניגוד לחזרה אגנית לאחר ניתוח לסרטן 
החלחולת, חזרה מקומית או אזורית של סרטן 
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טיפולים מקומיים בסרטן מעי גס גרורתי

המעי הגס לא ירדה בשכיחותה אלא נמצאת 
במגמת עלייה איטית. הסיבות למגמה זו 

מגוונות וקשורות במנגנוני החזרה ]10-7[.

צורות החזרה של סרטן המעי הגס דומות 
לסרטן החלחולת:

חזרה בתוך חלל המעי הגס - חזרה זו בדרך  א. 
כלל מופיעה באזור ההשקה, מתבטאת 

בסימני דמם ומתגלית בבדיקת קולונוסקופיה. 

חזרה במיטת הגידול של הגידול הראשוני –  ב. 
החזרה מתגלית בעקבות תלונות של כאבי 

בטן, כאבי גב או ירידה במשקל. בבדיקת 
CT או PET מודגם, בדרך כלל, גוש חיצוני 

לחלל הנמצא בסמיכות למיקום בו היה 
הגידול הראשוני. גם במקרה זה, חשוב 
ביותר לוודא כי לא מדובר בפיזור צפקי.

חזרה לימפטית - חזרה לימפטית  ג. 
תיתכן עקב קשריות לימפה שלא נכרתו 
במסגרת הניתוח הראשוני. הכריתה של 

קשריות לימפה במהלך ניתוחים של המעי 
הגס היא נושא המעסיק את הקהילה 

הכירורגית והאונקולוגית במשך שנים. 
בניגוד לניתוחים לסרטן החלחולת, בהם 

 ,TME התבססה טכניקה אחידה של
הרי שבניתוחי המעי הגס יש שונות רבה 

בין הכירורגים בהיקף הכריתה ובצורת 
הכריתה של קשריות הלימפה המנקזות 

את הגידול. מחקרים רבים הוכיחו את 
הקשר בין מספר הקשריות הנכרתות ובין 

ההישרדות מסרטן המעי הגס. בכריתות 
מעי גס שמאלי, חשוב מאוד לנתק את 

אספקת הדם סמוך ככל הניתן לאבי 
העורקים במוצא עורק המזנטריאלי 

התחתון וכריתת הווריד המזנטריאלי 
התחתון בכניסתו לווריד הטחול סמוך 

לגבול הלבלב. כריתה בצורה זו מורידה 
משמעותית את שיעור החזרה הלימפטית. 
בכריתת מעי גס ימני, יש מחלוקת בנושא 
היקף הכריתה. רוב המנתחים יכרתו את 

 )ileocolic artery( העורק האילאוקוליק
במקום בו נוצר חלון טבעי ברקמת המזו 
)שומן בשורש המעי( ולא במוצאו בעורק 

המזנטריאלי העליון. כריתה של העורק 

במוצאו והמשך כריתת קשריות הלימפה 
לאורך הווריד המזנטריאלי העליון סמוך 

ככל הניתן לקו האמצע הבטני, מונע 
לדעת חלק מהכירורגים, את שיעור 

החזרה הלימפטית לאחר ניתוחי כריתת 
מעי גס ימני.

חזרה צפקית )חזרה בחלל הבטן( - הפיזור  ד. 
לחלל הצפק יופיע ב-15% מהחולים 

בסרטן המעי הגס המפתחים גרורות. 
בחולים אלה כמו בחולים בהם קיימות 
גרורות בכבד, במידה וניתן לכרות את 

הגרורות בחלל הצפק, הרי שניתן יהיה 
להשיג שיעורי ריפוי דומים לאלו המושגים 

בכריתת גרורות מהכבד או מהריאות. 
בניגוד לחולים הסובלים מגרורות בכבד 

או בכל איבר מוצק אחר, בהם ישנם גושים 
שניתן לראות בבירור בבדיקות ההדמיה 

השונות כמו CT, US או PET, הרי שבחולים 
עם פיזור בחלל הצפק, הגרורות בעלות 
נפח קטן ומפוזרות על משטחים רחבים. 
לכן קשה מאוד לקבוע בבדיקות הדמיה 
אם ניתן לכרות גרורות אלו וכיצד לתכנן 

את הניתוח. על מנת להשיג כריתה מלאה, 
יש לבצע לא רק כריתה ממוקדת של איבר 

בודד אלא כריתה של משטחי צפק רבים 
ומספר איברים נגועים. ישנה חשיבות 
עצומה לפתיחת חללים משניים בבטן 

שהם נסתרים מהעין ושיכולות להתפתח 
בהם גרורות. העובדות הללו הופכות ניתוח 

כזה למורכב וארוך ביותר, ועל כן הוא גם 
עלול להיות קשור בשיעור סיבוכים גבוה.

מתן כימותרפיה ישירות לחלל הצפק - 
הגרורות המתפתחות באיברים מוצקים כגון 

כבד או ריאה יוצרות סביבן כלי דם חדשים 
בתהליך הנקרא אנגיוגנזה, ולכן הן יכולות 
לגדול ולהפוך לגושים גידוליים גדולי נפח. 

עובדה זו היא גם בעוכריהן, כי ריכוז התרופות 
הכימיות המגיע אליהן הוא גבוה. לגרורות 

המתפתחות בחלל הצפק יכולת פחותה לייצר 
כלי דם ולכן הן אינן מתפתחות, בדרך כלל, 

לגושים גדולים אלא נוטות להתפזר כגרגירים 
או משטחים דקים על פני האיברים בחלל 
הבטן. על כן, ריכוזי הכימותרפיה הניתנת 

לווריד נמוכים יותר בחלל הצפק, והשפעת 
תרופות אלו, נמוכה יותר. לעומת זאת, תרופות 

הניתנות ישירות לחלל הצפק יכולות לחדור 
לרקמה ואף להיספג למחזור הדם באופן 

מזערי. באופן תיאורטי, ניתן להגיע לריכוזים 
גבוהים ביותר של תרופות כימיות בחלל הצפק 

עם תופעות לוואי מועטות ביותר.

שימוש בתמיסות מחוממות לטיפול בגרורות 
בחלל הצפק - מחקר רב נערך בנושא של 
השפעת חום )היפרתרמיה( על תאי סרטן. 

הוכח כי לחימום ישנה השפעה מעכבת על תאי 
סרטן. חוקרים מצאו כי חימום התאים בתרבית 

לטווח של 44-42 מעלות צלסיוס למשך 90 
דקות יגרום נזק רב לתאי הסרטן במחיר של 

נזק מועט לרקמה הנורמלית. במחקרים אחרים 
נמצא כי מספר תרופות כימיות, כאשר הן 

ניתנות במשולב עם חימום, משיגות השפעה 
טובה יותר בהשמדת תאי סרטן. ניסיון למתן 
כימותרפיה בטווח הטמפרטורות הללו דרך 

הווריד לאדם ער, יגרום לנזק מוחי ועל כן אינו 
מעשי. עובדה נוספת המקשה על הטיפול 

בכימותרפיה מחוממת היא שהטמפרטורה 
נופלת בצורה חדה ככל שהתמיסה חודרת 

לרקמה, וניתן לשמור על הטמפרטורה הרצויה 
רק בעומק של 3-2 מ"מ ברקמה הגידולית. לכן, 

יש היגיון רב בטיפול בכימותרפיה מחוממת 
בגרורות בעלות נפח נמוך המשתרעות על 

שטח פנים רחב. במידה וניתן לכרות את 
כל הגרורות שהן בקוטר של יותר מ-1 מ"מ, 
ניתן באופן תיאורטי לטפל במחלה השיירית 

בכימותרפיה מחוממת.

מחקרים קליניים בכריתת גרורות מחלל 
הצפק והזלפת כימותרפיה מחוממת - מספר 

מחקרים שפורסמו בשנים האחרונות הראו 
כי ההשערות כי קיים יתרון בשיטת הטיפול 
בכריתת גרורות מחלל הצפק במשולב עם 

הזלפת כימותרפיה מתאמתות הלכה למעשה. 
חוקרים באירופה ובארה"ב הראו במעקב ארוך 
שנים אחרי חולי סרטן מעי גס שטופלו בשיטה 

זו, כי ניתן להגיע להישרדות ארוכת שנים )מעל 
5 שנים( ב-30% מהחולים. הגורם החשוב 

ביותר להצלחה הינו יכולת הכירורג להגיע 
לכריתה שלמה של כל הגרורות הנראות לעין. 
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במחקר מסכם נמצא כי בקבוצת החולים בהם
נכרתו כל הגרורות ללא מחלה שיירית הנראית

לעין, שיעור ההישרדות ל-5 שנים נע בין 22%
ל-49% ]11[. שיעור התחלואה הקשור 

בניתוחים מסובכים אלו נע בין 23% ל-44%, 
ושיעור התמותה הסב ניתוחית נע בין 0% 

ל-12%. במחקר פרוספקטיבי-אקראי שבוצע 
בהולנד ]12[ הוכחה היעילות של השיטה. 

המחקר הופסק בשלב מתקדם על ידי ועדת 
האתיקה, לאחר שבבדיקה ראשונית הוכח 
יתרון משמעותי לקבוצת החולים שטופלה 

בניתוח. במעקב של 3 שנים, ההישרדות 
בקבוצת החולים שטופלה בכימותרפיה תוך

ורידית הייתה נמוכה באופן משמעותי 
מההישרדות של החולים שטופלו בכריתת 

הגרורות בשילוב עם הזלפת כימותרפיה 
מחוממת תוך ניתוחית. במעקב ארוך טווח, לא

שרד אף לא אחד מהחולים שטופלו 
בכימותרפיה תוך ורידית לעומת 27% מהחולים

שטופלו בשיטה הניתוחית. מחקר חדש 
שפורסם על ידי Prof. Olivier Glehen, המרכז 

נתונים של 25 מרכזים רפואיים המשתמשים 
בשיטה, הראה תוצאות טובות במעקב של 
עד 20 שנה. הם סקרו תוצאות של 1,290 

חולים שטופלו בשיטה זו. בסקירתם התמותה 
הקשורה בניתוח עמדה על 4%, ושיעור 

הסיבוכים הקשים - 33%. שיעור ההישרדות 
לחמש שנים היה 37%.

בחירת החולים לניתוח - רק חולים בדרגה 
תפקודית גבוהה וללא מחלות לב או ריאה 
משמעותיות מתאימים לטיפול זה. מאחר 

ומדובר במחלה מפושטת בחלל הבטן, 
ישנה חשיבות רבה להערכת היקף המחלה 

לפני הניתוח. רוב המנתחים משתמשים 
בבדיקת טומוגרפיה ממוחשבת )CT( על 
מנת להעריך את היקף המחלה. על מנת 

ליצור מערכת כלל עולמית אחידה לדירוג 
היקף המחלה לפני, במהלך ולאחר הניתוח, 

התכנסו רופאים מכל העולם העוסקים 
בטיפול בממאירויות חלל הצפק וכתבו מסמך 

הסכמה המגדיר שיטה אחידה להערכת 
היקף המחלה והמשמש כיום את כל 

הרופאים העוסקים בטיפול בקבוצת מחלות 

זו ]13[. שיטה זו קרויה "מדד הסרטן הצפקי" 
 .PCI - peritoneal cancer index או

עקרונות ניתוחיים - הניתוח מבוצע בהרדמה 
כללית עקב משכו הארוך, מורכבותו 

והטמפרטורות הגבוהות בהן מוזלפת 
הכימותרפיה, והוא מצריך מיומנות גבוהה 

מצד צוות המרדימים. הניתוח מתחיל בכריתת 
צלקת ניתוחית קודמת )במידה וקיימת(, 

ולאחריה מתחיל תהליך כריתת קרום הצפק 
מדופן הבטן הקדמי והצידי עד המפגש עם 
שרירי הגב. לאחר בדיקה של איברי הבטן 
ואימות כי לא קיימת מעורבות של איברים 

המונעים כריתה שלמה, מתחיל תהליך של 
כריתת גרורות ומוקדי גידול מאיברי הבטן 
הנסרקים שנית בקפדנות, וכל חלק נגוע 

נכרת. שלב השחזור הוא שלב מורכב, של 

איור מס‘ 1: ציוד להזלפת כימותרפיה תוך-צפקית

כיום המכשירים בהם משתמשים להזלפת כימותרפיה מחוממת, כדוגמת המכשיר בתמונה, מאפשרים 
הזלפה בטוחה ויעילה. ניתן לנטר בעזרתם את זרימת הנוזל, טמפרטורה במספר נקודות שונות ולחץ תוך 

בטני. המערכות מצוידות באמצעים מתקדמים המתריעים על שינוי בזרימה, נפח, לחץ או טמפרטורה לפני 
שתיווצר סכנה למנותח.
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חיבור קטעי מעי זה לזה ושחזור המשכיות 
מערכת העיכול. שלב זה, על פי שיקולי 

המנתח, מתבצע לפני או אחרי שלב הזלפת 
הכימותרפיה. לעיתים יש צורך ביצירת סטומה 

זמנית עד החלמת כל חיבורי המעי. שלב 
הזלפת הכימותרפיה הוא שלב מורכב ביותר. 

המנתח מתקין צינורות המזרימים אל חלל 
הצפק את הכימותרפיה ושואבים אותה ממנו, 

ומדי חום המודדים את טמפרטורת הנוזל 
המוזרם. לאחר מכן נסגרת הבטן והמנתח 

מחבר את הצינורות למערכת הזלפה ייעודית 
]איור מס' 1[. לאחר הגעה לטמפרטורה 

הרצויה של 42-40 מעלות צלסיוס, המנתח 
מוסיף את הכימותרפיה למכל מיוחד 

במשאבה המפזרת את התרופה באופן 
אחיד בנוזל המוזרם. הזרמת הכימותרפיה 

בטמפרטורה גבוהה נמשכת 90 דקות. בתום 
ההזלפה מנותק החולה מהמכשיר, ובחלל 

הבטן מושארים נקזים לצורך הוצאת הפרשות, 
דם ונוזלים המצטברים בחלל הבטן. בתום 

הניתוח מועבר המנותח ליחידה לטיפול נמרץ 
למשך 3-1 ימים עד התאוששות מלאה, ומשם 

למחלקת האשפוז. 

הטיפול בחזרה של סרטן המעי הגס מחייב 
צוות רב-תחומי בעל ניסיון. בחלק גדול ממקרי 

החזרה, ישנה גם חזרה צפקית המחייבת 
כריתה רדיקלית של הגרורות בחלל הבטן 

 cytoreduction( והזלפת כימותרפיה מחוממת
 + HIPEC - hyperthermic intraperitoneal

chemotherapy(, על כן חשוב כי חולים אלה 

יופנו למרכז בעל יכולת וניסיון בביצוע הליך 
זה. חשוב לשלב קרינה טרום ותוך-ניתוחית 

בטיפול בחזרות אלה. חשוב לשקול מתן טיפול 
סיסטמי מקדים בכימותרפיה בשילוב תרופות 
מכוונות מטרה )ביולוגיות( לפני ביצוע הניתוח. 

גרורות לקשריות לימפה 
ברטרופריטונאום )האזור 

האחר-צפקי(
התפשטות סרטן המעי הגס והחלחולת 

לקשריות לימפה לאורך אבי העורקים 
)אאורטה( או לאורך הווריד הנבוב התחתון 

)inferior vena cava, IVC( אינו שכיח, אך 
כאשר קשריות לימפה אלו מעורבות, היכולת 

להביא לריפוי מלא נמוכה. מצב זה מופיע 
בדרך כלל כחזרת מחלה מספר שנים 

לאחר כריתת המעי הגס ופחות בהתייצגות 
הראשונית של הגידול. במצב זה, חשוב 

לטפל בכימותרפיה סיסטמית, עם שילוב 
תרופות מכוונות מטרה לפי שיקול הדעת 
של האונקולוג המטפל. בחלק מהמקרים 

מדובר בנוסף גם בפיזור צפקי. מעורבות של 
גרורות בחלל הצפק יחד עם קשריות לימפה 
ברטרופריטונאום הוא מצב בו לא ניתן להשיג 
ריפוי באמצעות ניתוח. מעורבות של קשריות 
לימפה ללא מעורבות צפקית, כאשר המחלה 
נשארת יציבה תחת טיפול כימי, הוא מצב בו 

ניתן לשלב ניתוח וקרינה. גם כאשר המעורבות 
מוגבלת למקטע קטן של שרשרת קשריות 

הלימפה באזור האחר-צפקי, יש צורך לבצע 
כריתה של כל קשריות הלימפה מעורקי 

הכסל, לאורך האאורטה ועד למעבר תחת 
ורידי הכליה. מומלץ להוסיף קרינה לאזור בו 
היו הקשריות הנגועות. טיפול קרינתי במנות 
גבוהות לאורך אבי העורקים ועמוד השדרה 

אינו אפשרי כי הוא עלול לגרום לפגיעה במוח 
העצם. על כן, כל מצב של הופעת גרורות 

בקשריות לימפה בחלל האחר-צפקי מחייב 
דיונים מעמיקים בצוות רב-תחומי, וההחלטות 

חייבות להתבצע כאשר כל האפשרויות 
הטיפוליות נסקרות.

סיכום
חדירה מקומית או חזרה של סרטן המעי הגס 

והחלחולת הם מצבים בהם נדרשת קבלת 
החלטות טיפוליות של צוות רב-תחומי בעל 

ניסיון. מאחר וכמות הנתונים הקיימת בספרות 
הרפואית היא נמוכה, ואין מחקרים רחבי היקף, 

הרי שההתבססות על ניסיון וקבלת החלטות 
רב-תחומיות הן המפתח להצלחה.
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רקע 
סרטן המעי הגס והחלחולת הוא גורם 

התחלואה והתמותה השני בשכיחותו בישראל. 
כ-3,000 מקרים חדשים מאובחנים מדי שנה 
]1[. אבחנה של סרטן המעי הגס והחלחולת 

בגיל צעיר מ-50 מוגדרת כ"אבחנה בגיל צעיר". 

בעשור האחרון חלה ירידה מתמדת בתחלואה 
מסרטן המעי גס באוכלוסייה מעל גיל 

50. בניגוד לכך, שיעור התחלואה בקרב 
גברים צעירים לא ירד כלל, ובקרב נשים 

צעירות נצפתה ירידה קלה בלבד. הנתונים 
באוכלוסייה הערבית הצעירה מדאיגים עוד 

יותר, עם עלייה משמעותית בתחלואה הן 
בגברים והן בנשים מתחת לגיל 50 ]1[. 

מגמות התחלואה בישראל דומות למגמות 
בארצות הברית. שם מתוארת עלייה בהיארעות 
מקרי סרטן המעי הגס בצעירים מתחת גיל 50, 
בניגוד למגמת הירידה בתחלואה במבוגרים. על 

פי קצב העלייה בתחלואה בארה"ב, הצפי הוא 
כי בשנת 2030 היארעות מקרי סרטן המעי הגס 

בצעירים תוכפל ]2[.  

לעלייה בתחלואה בסרטן המעי הגס בצעירים 
מספר הסברים אפשריים: 

אורח חיים – השמנה, היעדר פעילות גופנית, . 1
תזונה מערבית עשירה בשומן - כולם 

מעלים סיכון לתחלואה בסרטן המעי הגס. 

העדר תוכניות סריקה לגילוי מוקדם . 2
לאוכלוסייה זו - תוכנית הסריקה לגילוי 

מוקדם של סרטן המעי הגס בארץ מיועדת 
לאוכלוסייה בגילאי 74-50. צעירים ללא 

סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס, 
פוליפים במעי או מחלת מעי דלקתית לא 

מבצעים בדיקות לגילוי מוקדם. 

מאפייני תחלואה בגיל צעיר
תסמונות גנטיות

תחלואה בסרטן המעי הגס על רקע תורשתי 
נפוצה יותר בחולים צעירים בהשוואה לחולים 

מבוגרים. לרקע תורשתי לתחלואה קיימת 
משמעות מבחינת ההתנהגות הביולוגית של 

הגידול, היקף הניתוח, התגובה לטיפולים 
שונים ואופי המעקב לאחר ההחלמה. 

כל חולה סרטן המעי הגס שגילו פחות מ-50, 
זכאי לייעוץ ובירור גנטי בסיסי במסגרת סל 

שירותי  הבריאות. 

בבדיקה של כ-500 חולי סרטן המעי הגס 
צעירים לנוכחות מוטציה הקשורה לסיכון 
מוגבר לתחלואה בסרטן, נמצא כי ב-16% 
מהחולים אותרה מוטציה, זאת בהשוואה 

לאיתור מוטציה הקשורה לסיכון מוגבר 
לתחלואה בסרטן בכ-10% מחולי סרטן המעי 

הגס בכל הגילים ]3, 4[. 

רוב המוטציות שאותרו גורמות לתסמונת לינץ', 
המוכרת כתסמונת התורשתית הנפוצה ביותר 

הגורמת לסיכון מוגבר לסרטן המעי הגס. 

גידולי המעי הגס על רקע תסמונת לינץ' 
מאופיינים באי-יציבות רצפי דנ"א ברקמת 

 High microsatellite( MSI-H :הגידול
instability(. הפרוגנוזה של גידולי המעי הגס 

המאובחנים בשלב 2 המציגים MSI-H טובה 
יותר, וחולים אלו אינם מפיקים תועלת מטיפול 

MSI-H ,כימי משלים. במחלה גרורתית
מהווה סמן לתגובה טובה לתרופות 

 PD-1 inhibitors – מקבוצת האימונותרפיה
)Programmed cell death protein – 1( ויכול 

לסייע בהתאמת טיפול זה ]5[. 

תסמונות גנטיות נוספות, נדירות יותר, הקשורות 
בסיכון מוגבר לתחלואה בסרטן המעי הגס הן:

 	 FAP - Familial( פוליפוזיס משפחתי
)Adenomatous Polyposis

 	 MUTYH פוליפוזיס על רקע מוטציה בגן

 	)Juvenile Polyposis( פוליפוזיס נעורים

 	PTEN תסמונת על רקע מוטציה בגן

 	 .POLD ,POLE תסמונת על רקע מוטציה בגנים

ככל הנראה קיימים גנים נוספים הקשורים 
בסיכון מוגבר מעט לפתח סרטן המעי הגס. 

מחלות מעי דלקתיות
מחלות מעי דלקתיות מגבירות את הסיכון 

לפתח סרטן המעי הגס עד לפי 15 מהצפוי 
באוכלוסייה הכללית. הסיכון תלוי במשך 

המחלה, היקף מעורבות המעי ופעילות 
המחלה ]6[.  

שלב האבחנה ומאפייני הגידול
שיעור גבוה יותר של גידולי המעי הגס בצעירים 

מאובחנים בשלב מאוחר )שלב 3 או 4( יחסית 
לאוכלוסייה המבוגרת )63% מול 49%( ]7[. 

ייתכן כי ההסבר לכך הוא מודעות נמוכה ודעות 
מוקדמות בקרב האוכלוסייה הכללית והרפואית 

בנוגע לאפשרות תחלואה בסרטן המעי הגס 
בקרב צעירים. החולה עצמו עלול להתעכב 

בפנייה לגורם רפואי. הגורמים הרפואיים אינם 
חושדים בממאירות באנשים צעירים, ולכן עלול 

להיות איחור בבירור המתאים.

גידולי המעי הגס בצעירים ממוקמים יותר 
במעי השמאלי ובחלחולת, מאופיינים 

בהתמיינות נמוכה, הפרשת ריר ומראה "טבעת 
חותם" ]7[. חלק מהמאפיינים הללו קשורים 

לסיכוי נמוך יותר לריפוי. 

סרטן המעי הגס באוכלוסייה הצעירה
ד“ר נעמה הלפרן

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

אופן הטיפול 
באבחנה של סרטן מעי גס גרורתי קיים סיכוי 

לריפוי בעזרת כירורגיה אגרסיבית )כבד, 
ריאות וחלל הצפק( כימותרפיה וקרינה. 

מטופלים צעירים מגיעים לרוב במצב גופני 
טוב ללא מחלות רקע. ניתן לשקול שילוב 

של טיפולים שונים במטרה להביא לריפוי או 
לשפר את סיכויי ההישרדות עם המחלה.  

תופעות הלוואי והשלכות הטיפול 
פגיעה בתפקוד המיני מתוארת בשיעור של 

עד 40% מחולי סרטן חלחולת עם תפקוד מיני 
שמור טרם הטיפול ]8[. חלק מהחולים מתחת 

לגיל 50 מעוניינים בשימור פריון, ויש לשקול 
נושא זה לאחר האבחנה. לגברים יוצע שימור 

זרע טרם טיפול כימי או קרינתי. 

אל-וסת קבועה לאחר טיפול כימי בסרטן 
המעי הגס מדווחת בשיעור של עד 16% 

מהנשים, והיא תלויה בגיל המטופלת ]9[. 
בנשים שטופלו בכימוקרינה לאגן בשל סרטן 

חלחולת, שיעור האל-וסת מגיע ל-94% ]10[. 
חשוב להדגיש כי ניתן לבצע הליך להסטת 

השחלות משדה הקרינה, במטרה לשמר 
את פעילותן ולהקטין את הסיכון לאל-וסת 
ולתופעות גיל המעבר במטופלות צעירות. 

סיכום 
סרטן המעי הגס בצעירים היא מחלה עם 

מאפיינים ייחודיים כמתואר. מודעות נמוכה 
לאפשרות של סרטן בצעירים עלולה להוביל 

לאיחור באבחנה ולשיעור גבוה של מקרים 
המאובחנים בשלב של מחלה מתקדמת. 

מנגד, קיים סיכון גבוה יותר לאיתור שינויים 
תורשתיים שגרמו להתפתחות המחלה וניתן 
לכוון לאפשרויות טיפוליות ייחודיות. העובדה 
כי מדובר לרוב באנשים במצב בריאותי טוב, 

מאפשרת טיפול אגרסיבי יותר מאשר בחולים 
מבוגרים, ואולי שיפור בסיכויי ההישרדות. 

יש לזכור כי קיימים גורמים היכולים להפחית 
את הסיכון לתחלואה ולשפר את שיעורי הריפוי 

מסרטן המעי הגס – שמירה על אורח חיים בריא, 
הכולל משקל גוף תקין, פעילות גופנית והימנעות 

מעישון. קיימים מספר מחקרים המצביעים על 
כך ששימוש באספירין באופן קבוע מפחית את 

הסיכון לחלות בסרטן המעי הגס הן באוכלוסייה 
בסיכון ממוצע והן באוכלוסייה בסיכון גבוה, כגון 

נשאי תסמונת לינץ' ]11, 12[. 
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ככלל, סרטן המעי הגס הוא מחלה של 
האוכלוסייה המבוגרת. הגיל החציוני בעת 
האבחנה הוא 68, ויותר משליש מהחולים 

מאובחנים לאחר גיל 75 ]1[. לכן האוכלוסייה 
המבוגרת מהווה חלק מהותי בקרב חולים 
עם סרטן המעי הגס, ולאור תוחלת החיים 

בעולם המערבי שעולה באופן עקבי, היארעות 
סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת צפויה 

לעלות עוד ]2[. בספרות קיימים מחקרים 
שונים המאפיינים את האוכלוסייה המבוגרת 

עם סרטן המעי הגס, אולם ה-cut-off באותם 
מחקרים אינו אחיד, מתחיל מגיל 65 ואף 
מגיע לגיל 80. בסקירה הבאה נתאר את 

הספרות הקיימת, כשמרבית המידע מתייחס 
לאוכלוסייה מעל גיל 75. 

ייתכן שלחולים מבוגרים עם סרטן המעי 
הגס יש מאפיינים ייחודיים בהשוואה לחולים 

צעירים יותר. מבחינה דמוגרפית, ישנן עבודות 
שהראו כי בשכבת הגיל המבוגרת, שכיחות 
סרטן המעי הגס בנשים גבוהה יותר מאשר 

בגברים ]3[, אם כי ממצא זה אינו עקבי ]4[. 
בישראל התפלגות המוצא בקרב האוכלוסייה 

עם סרטן המעי הגס משתנה עם קבוצות 
הגיל. בעוד שבקרב צעירים עם סרטן המעי 

הגס שכיחות הערבים עם סרטן גבוהה יחסית, 
במבוגרים שכיחות הערבים נמוכה ושכיחות 

החולים ממוצא אשכנזי גבוהה יותר ]4[. 
כצפוי, גורמי סיכון לסרטן המעי הגס, כמו 
סיפור משפחתי של ממאירות, מחלת מעי 

דלקתית ותסמונות גנטיות הקשורות לסרטן 
 familial adenomatous polyposis כמו

 ,hereditary non-polyposis colon cancer-ו
שכיחים יותר באוכלוסייה הצעירה בהשוואה 

לחולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס ]4[. 

סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת
ד“ר הדר גולדוסר

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

בדיקות סריקה לסרטן המעי הגס הובילו 
לירידה מתמדת בהיארעות הסרטן ולשיפור 

עקבי בתמותה ]5[. על פי ההנחיות המקובלות 
כיום, באוכלוסייה עם סיכון ממוצע מומלץ 

להפסיק ביצוע בדיקת סריקה לסרטן המעי 
הגס אחרי גיל 75 ]5[. אולם לאור העלייה 

המתמדת בתוחלת החיים והעלייה בהיארעות 
סרטן המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת, עולים 

ספקות לגבי הגיל הרצוי להפסקת בדיקות 
אלה ]6[. ייתכן שיש מקום להתאים באופן 

אישי את ההחלטה על ביצוע בדיקת סריקה 
לסרטן המעי הגס, בהתאם לתחלואה נוספת, 

מצב תפקודי ותוחלת החיים הצפויה.

בהשוואה לאוכלוסייה צעירה יותר, לחולים 
מבוגרים יש נטייה מוגברת להופעת גידול 

בקולון הימני ]4,3[. ממצא זה יכול לרמז שסרטן 
המעי הגס באוכלוסייה המבוגרת עשוי להיות 

קשור בפתופיזיולוגיה שונה מזו של האוכלוסייה 
הממוצעת. כך למשל, שינויים גנטיים מסוג 

 )MSI-H( microsatellite instability high

שכיחים יותר בגידולים הממוקמים בצד ימין. עם 
 MSI-H-זאת, אין מידע מספק שתומך בכך ש

נמצא בשכיחות גבוהה יותר באוכלוסייה 
המבוגרת. מידע עדכני הראה שבהשוואה 

לגידולים בצד שמאל, גידולים בצד ימין קשורים 
בסיכון גבוה יותר לתמותה ]7[. ייתכן שהבדל 

זה קשור בפרופיל גנטי או מולקולרי שונה 
בין גידולים בצד ימין לצד שמאל, דבר העשוי 

לתמוך בפתופיזיולוגיה שונה בקרב חולים 
מבוגרים עם סרטן המעי הגס.  

חולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס מהווים 
אוכלוסייה רבגונית מבחינת תחלואה ותוחלת 

חיים צפויה. ההישרדות וסיבוכי הטיפול 
עשויים להיות מושפעים ממחלות רקע שונות, 

אשר שכיחות יותר במבוגרים. ההשפעה 
הישירה של הגיל על הישנות ותמותה 

הקשורה לסרטן אינה ברורה. ישנם מחקרים 
שהראו כי הישרדות חולים מבוגרים עם סרטן 
המעי הגס גרועה יותר מהישרדות של חולים 

צעירים יותר ]4[, בעוד מחקרים אחרים הראו 
כי אין הבדל בהישרדות ובשיעור הסיבוכים בין 

חולים מבוגרים לצעירים ]8[. 

הימנעות מטיפול באוכלוסייה 
מבוגרת

החשיבות של טיפול סיסטמי וניתוחי בחולים 
עם סרטן המעי הגס מבוססת היטב הן בקרב 

חולים עם מחלה מקומית והן בקרב חולים עם 
מחלה גרורתית. למרות זאת, חולים מבוגרים 
עם סרטן המעי הגס מקבלים טיפול סיסטמי 

או עוברים התערבות ניתוחית בשכיחות נמוכה 
יותר ]4[. גם כאשר מוצע טיפול אונקולוגי, 

שכיח מתן טיפול אגרסיבי פחות )כמו שימוש 
בכימותרפיה מסוג אחד לעומת משלב של 
תרופות( או טיפול במינון מופחת יותר, זאת 

למרות העדר התוויית נגד ברורה ]4[. המידע 
הקיים לגבי התועלת של טיפול אונקולוגי 

בחולים מבוגרים על סרטן המעי הגס אינו 
עקבי. בעוד שיש מידע מצטבר המראה 

תועלת לכימותרפיה והתערבות ניתוחית 
באוכלוסייה המבוגרת ]9[, ישנם מחקרים 
שלא הראו תועלת להוספת אוקסליפלטין 
 *)Eloxatin® - ®אלוקסיטין( Oxaliplatin  –

לטיפול המשלים באוכלוסייה המבוגרת ]10[, 
ואחרים הראו סיכון מוגבר יותר לסיבוכים 

מטיפול אונקולוגי ]11[. השכיחות הגבוהה 
יותר של תחלואה והחשש המוגבר לסיבוכי 

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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טיפול בקרב קשישים, קרוב לוודאי מובילים 
לנטייה לטפל בצורה אגרסיבית פחות ולעיתים 

אף להימנע מטיפול. אולם אין ביסוס מובהק 
לגישה זו, וההימנעות מטיפול באוכלוסייה 

המבוגרת עשויה אף להשפיע לרעה על 
הפרוגנוזה של אותם חולים.

למרות שחולים מבוגרים מהווים חלק 
משמעותי מכלל החולים עם סרטן המעי 

הגס ולמרות שיעורם העולה באוכלוסייה, 
ייצוגם במחקרים קליניים נמוך משמעותית. 
Talarico ושותפיו דיווחו כי בניסויים קליניים 

לבדיקת תרופות חדשות או התוויות חדשות 
לטיפול בסרטן, חולים בני 75 ומעלה היוו 

1. Surveillance Epidemiology and End Results (SEER). 
Fast Stats. Available from: https://seer.cancer.gov. 
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9% מכלל המשתתפים, בעוד שהם מהווים 
31% מאוכלוסיית חולי הסרטן בארה"ב ]12[. 

באופן ספציפי לגבי סרטן המעי הגס, חולים 
מעל גיל 65 וחולים מעל גיל 70 מהווים רק 

40% ו-14% מהחולים המשתתפים בניסויים 
קליניים בהתאמה, למרות שהם מהווים חלק 

גדול בהרבה מכלל האוכלוסייה עם סרטן 
המעי הגס ]13[. הייצוג הנמוך של האוכלוסייה 

המבוגרת במחקרים קליניים מקשה את 
קבלת ההחלטות בטיפול בחולים אלו, והטיפול 

המיטבי באוכלוסייה המבוגרת לא ברור.

לסיכום, חולים מבוגרים עם סרטן המעי הגס 
מהווים חלק גדול מכלל האוכלוסייה עם 
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מבוא
ההגדרה של מחלות מעי דלקתיות 

 )Inflammatory bowel diseases - IBD(
כוללת שתי מחלות עיקריות: קוליטיס כיבית 

)Ulcerative colitis - UC( ומחלת קרוהן 
)Crohn‘s disease – CD(. קוליטיס כיבית 
היא מחלה דלקתית כרונית המתאפיינת 
בהתקפים חוזרים של דלקת המוגבלת 

לשכבת הרירית של המעי הגס, שכמעט 
תמיד מערבת את הרקטום ויכולה להשתרע 
פרוקסימלית ובאופן רציף לחלקים האחרים 

של המעי הגס. מחלת קרוהן היא דלקת 
כרונית המערבת את כל דופן המעי, אינה 

רציפה ויכולה לערב את כל מערכת העיכול 
מהפה ועד האזור הפריאנלי ]2,1[.

סרטן המעי הגס והחלחולת הוא הממאירות 
העיקרית בחולי IBD, וגורם ל-15-10% 

מהתמותה בחולים אלו. למרות שחולי סרטן 
המעי הגס על רקע IBD מהווים רק כ-2% מחולי 

מחלה זו באוכלוסייה, מדובר באחד משלושת 
גורמי הסיכון הראשיים למחלה, אחרי פוליפוזיס 
 Familial adenomatous( אדנומטוטי משפחתי
 Hereditary( 'ותסמונת לינץ )polyposis – FAP

 ,)non-polyposis colorectal cancer – HNPCC

עם סיכון גבוה פי שישה להופעת סרטן זה ביחס 
לאוכלוסייה הכללית. הגיל הממוצע של הופעת 
סרטן המעי הגס בחולי IBD נמוך ב-20-10 שנה 

מזה של סרטן אקראי )50-40 לעומת 60(. 
בנוסף, מחקרים הדגימו רמת תמותה גבוהה 

 IBD באופן מובהק בחולי סרטן המעי על רקע
]2[. לכן, קיימת חשיבות רבה לבדיקות אבחון 

מוקדם בקבוצת חולים זו. 

סרטן המעי הגס על רקע
מחלות מעי דלקתיות

ד“ר רונן ברנר
מנהל המכון האונקולוגי, המרכז הרפואי ע“ש אדית וולפסון, חולון

גורמי סיכון להופעת סרטן מעי 
 IBD גס בחולי

משך קיום המחלה וההיקף האנטומי 
שלה

קיים קושי בהערכת סיכון מדויקת בשל 
הבדלים משמעותיים בין תוצאות מחקרים 

היסטוריים שונים. ההבדלים מיוחסים 
לאוכלוסיות מחקרים שהיו שונות משמעותית 
זו מזו גיאוגרפית, לחומרת המחלה הדלקתית 
ולירידה בתחלואה בשל שיפור בגילוי מוקדם 

וכריתות מניעתיות. המחקרים המוקדמים 
כללו קבוצות של חולים עם IBD בדרגת 

חומרה קשה, והראו רמות סיכון כללי גבוהות 
וככל הנראה לקו בהערכת יתר. מחקר 
מוקדם מייצג הוא מטה אנליזה עולמית 

של 116 מחקרי עוקבה מ-2001, שכללה 
54,478, חולים והדגימה רמת סיכון מצטברת 

להופעת סרטן המעי הגס בחולי קוליטיס 
 )pancolitis( כיבית שמאלית או פנקוליטיס

של 1.6% לאחר 10 שנים מהאבחון, 8% לאחר 
20 שנים ו-18% לאחר 30 שנים ]3[. מאידך, 
מספר מחקרים מבוססי-אוכלוסייה רחבים 

מאוחרים יותר, שכללו גם אוכלוסיות עם 
חומרת והיקף מחלה קטנים וחולים שעברו 
כריתת מעי )colectomy( מניעתית, הדגימו 

רמות סיכון נמוכות יותר של 1.5-0.6% כ-10 
שנים לאחר האבחון; 5.4-2.5% לאחר 20 שנה; 

ו-10.8-7.5% לאחר 30 שנה ]4[.

לגבי משמעות היקף המחלה כגורם סיכון - 
מחקר תצפיתי של 19,486 חולי קוליטיס כיבית 

הדגים עלייה משמעותית בסיכון לסרטן המעי 
הגס רק בחולים עם קוליטיס כיבית ומעורבות 

של יותר מ-50% מהמעי הגס. רמות הסיכון 
הגבוהות ביותר תוארו בחולים עם מעורבות 
המעי הגס עד הפלקסורה הכבדית לפחות. 

הסיכון התחיל לעלות לאחר 10-8 שנים 
מהופעת התסמינים. בקוליטיס כיבית המערבת 

רק את המעי הגס השמאלי, נמצא כי הסיכון 
מתחיל לעלות לאחר 20-15 שנים מהאבחון, 

כלומר עשור מאוחר יותר מאשר בפנקוליטיס 
]5[. במעורבות הרקטום בלבד, ככל הנראה אין 

סיכון מוגבר לסרטן המעי הגס ]6[. 

הסיכון לסרטן המעי הגס במחלת קרוהן 
ממושכת, המערבת את המעי הגס, נחשב 

דומה לזה של קוליטיס כיבית ]7[. מטה 
אנליזה של 12 מחקרים הדגימה סיכון מצטבר 

של 2.9% לאחר 10 שנים מהאבחון, 5.6% 
לאחר 20 שנה ו-8.3% לאחר 30 שנה ]8[. 

במחקר מבוסס אוכלוסייה משוודיה, נמצא 
כי הסיכון היחסי לסרטן המעי הגס היה 2.5 
בחולים עם מחלת קרוהן ו-5.6 בחולים עם 

מחלה מוגבלת למעי הגס ]9[.

מחלת כבד כולסטטית כרונית 
)Primary sclerosing cholangitis(

מחלה הקשורה במובהק ל-IBD ומהווה גורם סיכון 
להופעת סרטן המעי הגס בחולים אלה. מטה 

אנליזה של 16,844 חולי קוליטיס כיבית הדגימה 
כי 21% מהחולים שפיתחו מחלת כבד כולסטטית 

כרונית פיתחו גם סרטן המעי הגס, לעומת 4% 
מחולי קוליטיס כיבית ללא מחלת הכבד ]10[.

 IBD גיל האבחון של
מחקר מבוסס אוכלוסייה חילק את גיל אבחון 

IBD ב-3,117 חולים לקבוצות גיל )מתחת 
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אוכלוסיות חולים עם מאפיינים ייחודיים

ל-15, 29-15, 39-30, 49-40, 59-50, מעל 60(. 
הסיכון היחסי היה נמוך פי שניים לערך ככל 

שעלה עשור האבחון ]11[.

מין החולה
במחקר מבוסס אוכלוסייה של יותר מ-7,000 

חולים עם IBD שאובחנו מתחת לגיל 45, 
גברים היו בסיכון גבוה ב-60% לחלות בסרטן 

המעי הגס ביחס לנשים ]12[. 

סיפור משפחתי של סרטן המעי הגס 
מחקר מבוסס אוכלוסייה הדגים כי סיפור 

 ,)RR = 2.5( משפחתי מכפיל את הסיכון
והסיכון גבוה עוד יותר אם מדובר בקרוב 
משפחה מדרגה ראשונה מתחת לגיל 50 

.]13[ )RR = 9.2(

פתוגנזה 
ממצאים רבים תומכים במנגנוני היווצרות 
 IBD שונים של סרטן המעי הגס בנוכחות

בהשוואה לסרטן אקראי. דיספלזיה בקוליטיס 
כיבית קשורה לקיום דלקת כרונית לאורך 

זמן, וניתן למצוא אתרי דיספלזיה מרוחקים 
מהגידול הסרטני. בסרטן מעי גס אקראי 

דיספלזיה מופיעה בדרך כלל בפוליפ 
אדנומטוטי ספציפי ללא קשר לדלקת. 

מוטציות RAS נמצאות בכמחצית מחולי סרטן 
מעי גס אקראי, ונחשבות אירוע פתוגנטי 

 IBD-מוקדם. בסוגי סרטן הקשורים ל
שכיחותן נמוכה יותר והן ככל הנראה אירוע 

מאוחר. לעומת זאת, אובדן הטרוזיגוטיות 
)heterozygote( של p53 ו-SRC מתרחש 
 IBD-מוקדם יותר בסוגי סרטן הקשורים ל

מאשר בסרטן מעי גס אקראי. פעילות 
ה-SRC בקוליטיס כיבית תואמת את מידת 

הדיספלזיה, ופגמים ב-p53 לרוב אינם 
מופיעים ברירית לא דיספלסטית בסרטן 
מעי גס אקראי. לעומת זאת, ברירית לא 

דיספלסטית בקוליטיס כיבית ניתן למצוא 
לעיתים קרובות דנ"א אנאופלואידי ושבטים 

של תאים עם אובדן של הטרוזיגוזיות 
 Microsatellite( MSI שכיחות .p53 של

instability) דומה לשכיחותה בסרטן מעי גס 

אקראי, אך פרופיל המוטציות הגורמות לה 
שונה במובהק ]14[.

פתולוגיה 
מורפולוגית, סרטן המעי הגס בנוכחות IBD יכול 

להופיע כמסה פוליפואידית, נודולרית, כיבית, 
או כרובד דמוי פלאק. בהשוואה לסרטן מעי 

גס אקראי, ב-IBD נפוצות יותר אדנוקרצינומות 
ברמות התמיינות נמוכות וקרצינומות 

מוצינוטיות. בקוליטיס כיבית האתר השכיח 
להופעת סרטן הוא הרקטוסיגמה. 

במחלת קרוהן, לעומת זאת, השכיחות 
שווה בין המעי הימני לשמאלי. הגידול שכיח 

באזורים הנגועים בדלקת כרונית, וגידולים 
 IBD סינכרוניים נפוצים הרבה יותר בנוכחות

מאשר בסרטן מעי אקראי )12% לעומת 5-3%( 
]14[. רצף ההתפתחות מאדנומה לקרצינומה 

 .IBD-של המעי הגס קיים גם ב

דיספלזיה נחשבת לנגע טרום סרטני וקיומה 
יכול להוות סמן לממאירות קיימת. בחלק מחולי 
קוליטיס כיבית מופיעה דיספלזיה שאינה קשורה

 Dysplasia-Associated( לנגע דמוי אדנומה
Lesion or Mass - DALM(. ממצא זה עלול 

להעיד על קיום של קרצינומה פולשנית, שלא 
ניתנת לגילוי על ידי ביופסיות אנדוסקופיות 

ודורשת קולקטומיה. מאידך, שכיחות אדנומות 
אקראיות בחולי קוליטיס כיבית זהה לשכיחותן 
באוכלוסייה הכללית, והטיפול בהן הוא כריתה
אנדוסקופית. לכן, הצורך להבדיל בין אדנומה 

אקראית ו-DALM כדי למנוע קולקטומיות 
מיותרות הוא אתגר דיאגנוסטי, והאבחנה 

נשענת על נתונים קליניים פתולוגיים 
ומולקולריים. בקוליטיס כיבית מוסכם כי הימצאות

דיספלזיה ברמה גבוהה מצדיקה קולקטומיה 
מלאה, לאור שיעור גבוה של סרטן מעי גס 

סינכרוני )למשל, 42% ]10 מתוך 24[ במחקר 
אחד( ]15[. פחות ברורה המשמעות של 

דיספלזיה ברמה נמוכה, שבה קיים סיכון נמוך 
יותר וקיימים דיווחים על רמות שונות מאוד של 
התקדמות לדיספלזיה ברמה גבוהה או לסרטן 

מעי גס. במחלת קרוהן הקשר בין דיספלזיה 
לסרטן מעי גס דומה לזה שבקוליטיס כיבית: 

דיספלזיה קיימת ב-100-83% מהחולים שאובחנו 
עם סרטן המעי הגס ומופיעה באתרים מרוחקים 

מהגידול ב-70-23%. דיספלזיה שכיחה הרבה 
פחות בחולי קרוהן ללא סרטן המעי הגס ]16[.

בדיקות מעקב לגילוי מוקדם
הדרך העיקרית להקטנת הסיכון לסרטן המעי 

הגס בחולי IBD היא מעקב בקולונוסקופיה 
וטיפול כשמתגלה נגע חשוד. לא קיימת 

אסטרטגיית מעקב אחידה ומוסכמת בחולי 
IBD, וקיימות דעות שונות לגבי רגישות 

הבדיקות, דיספלזיה כמדד סיכון ומשמעות 
המעקב על ההישרדות. אולם מכל תוכניות 

המעקב עולה כי קיימת ירידה בתמותה 
מסרטן המעי הגס בחולים שנמצאים במעקב 

ושמוכנים לעבור קולוקטומיה מניעתית. 
לרוב תוכניות המעקב מטרה משותפת 

של איתור דיספלזיה הקשורה בסיכון גבוה 
לסרטן המעי הגס. מאמר סקירה של עשרה 

מחקרים פרוספקטיביים, מצא כי לשליש 
מחולי IBD עם דיספלזיה ברמות שונות 

שעברו קולקטומיה מיידית היה סרטן מעי. 
מחקר רטרוספקטיבי אחר הראה כי בחולים 
שנמצאים במעקב קולונוסקופיה, הגידולים 

מתגלים בשלבים מוקדמים יותר והפרוגנוזה 
טובה יותר, גם לאחר קיזוז הטיית הזמנים 

של האבחון המוקדם. היעילות של המעקב 
קשורה להיענות החולים לבצעו בזמן ולעבור 

קולקטומיה מניעתית לפי הצורך ]17[. 

טכניקות מעקב
 	 IBD קולונוסקופיה ונטילת ביופסיות: בחולי

נדרשות ביופסיות אקראיות מרובות )4-2 
דגימות כל 10 ס"מ( להערכה אמינה של קיום 

דיספלזיה. מחקר הדגים כי נדרשות לפחות 
33 דגימות ביופסיה בקולונוסקופיה כדי לגלות 
דיספלזיה עם מרווח ביטחון של 90%. כל אזור 

של רירית לא סדירה דורש דגימה ]18[.

כרומואנדוסקופיה: קולונוסקופיה שבה 	 
נעשה שימוש בפיגמנט המבליט אי-סדירויות 

ברירית המעי. מספר מחקרים הדגימו 
יתרונות לשיטה זו ]19[.

המלצות למעקב וטיפול בנגעים 
מוקדמים

לא גובשה עדיין אסטרטגיה אחידה לגילוי 
מוקדם בחולים עם IBD, וקיימות תוכניות 

מעקב של איגודים גסטרואנטרולוגיים רבים.

באופן כללי, האיגודים הגסטרואנטרולוגיים 
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בעולם המערבי מתייחסים למעקב של 
קוליטיס כיבית וקוליטיס כיבית של קרוהן 
באופן זהה. בקוליטיס כיבית המשתרעת 

מעבר לפלקסורה הספלנית או לקוליטיס 
כיבית של קרוהן, מומלץ לבצע קולונוסקופיה 

שנתית החל מ-10-8 שנים לאחר אבחון 
המחלה. בחולים עם קוליטיס כיבית שמאלית 

ניתן להתחיל מעקב שנתי מאוחר יותר, 
ולבצע קולונוסקופיה לאחר 15-12 שנים 
של מחלה. חלק מהאיגודים ממליצים לא 

לבצע מעקב עבור חולים עם קוליטיס כיבית 
רקטלית בלבד. במהלך בדיקת המעקב 
בקולונוסקופיה, בשונה מקולונוסקופיית 

סריקה רגילה, פרט לנטילת ביופסיות מאזורי 
רירית חשודים, מבוצעות ביופסיות סריקה 

מרובות של רירית המעי הגס. מומלץ על 
קולקטומיה כשנמצאת דיספלזיה ברמה 

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

טיפול אונקולוגי במחלה 
מתקדמת מקומית ובמחלה 

גרורתית
מעט מאוד פרסומים קיימים בנושא. IBD פעילה

נחשבת התווית נגד לטיפול בקרינה לאגן. 
הטיפול האונקולוגי הסיסטמי בכימותרפיה 
ובתרופות מכוונות מטרה בחולי קרצינומת 

מעי גס על רקע של IBD, אינו שונה מהטיפול 
במחלה האקראית, תוך שימת לב למגבלות 

.IBD העלולות לנבוע מהקליניקה הספציפית של
החמרה בקליניקת IBD היא אחד החששות 

הקיימים במתן אימונותרפיה מסוג מעכבי 
 checkpoint( נקודות בקרה חיסוניות

inhibitors(. טיפולים אלו הפכו רלוונטיים עבור

MSI-H קבוצה קטנה מחולי סרטן המעי הגס עם
)Microsatellite instability-high(. מדיווחים 

שפורסמו עד כה במחלות ניאופלסטיות 
אחרות, מדובר בתופעות הנשלטות בעזרת 

 TNF-טיפול בסטרואידים ובתכשירי אנטי
.]23,22[ )Tumor necrosis factor inhibitors(

סיכום 
האתגר העיקרי לגבי התחלואה בסרטן המעי 

הגס בחולי IBD הוא גילוי מוקדם. למרות 
ההבדלים בהמלצות לגבי תדירות בדיקות 

הסריקה, מהנתונים העיקריים של המחקרים 
עולה כי הקפדה על רציפות הבדיקות לגילוי 

מוקדם, ביצוע דגימות מעי בהתאם להמלצות 
והיענות החולים לביצוע קולקטומיה מניעתית, 

יכולים להקטין משמעותית את התחלואה 
והתמותה ממחלה זו.
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

מבוא
סרטן המעי הגס הינו מחלה נפוצה, שיכולה 
להסתיים בהחלמה מלאה, להפוך למחלה 

כרונית או, למרבה הצער, להתפתח למחלה 
גרורתית חשוכת מרפא. שיעור המחלימים 

מסרטן המעי הגס הוא גבוה יחסית. 
המחלה מאובחנת בשלבים שונים, ומופיעה 

באוכלוסיות שונות - צעירים ומבוגרים, גברים 
ונשים. שכיחותה והשיפור באבחון ובטיפול 
בה גרמו לכך שיש היום אוכלוסייה רחבה 

מאוד של אנשים שחלו בסרטן המעי הגס, 
והם מתמודדים עם ההשפעות של המחלה 
והטיפולים על איכות החיים לאורך השנים. 

לאור זאת, ישנם כיום יותר ויותר מחקרים 
המנסים להביט על מסע המחלה ונתיבי 

 ,)coping trajectories( ההתמודדות השונים
במטרה לזהות אוכלוסיות שנמצאות בסיכון 

למצוקה נפשית -חולים ובני משפחה 
המתקשים לקיים שגרת חיים מספקת לאחר 
אבחון המחלה ובמשך השנים. המחקר מנסה 

לזהות ולפתח התערבויות שיתאימו לצרכים 
המשתנים בשלבים השונים לאורך מסע 

המחלה: שלב האבחנה והטיפולים, השלב 
האקוטי שמיד לאחר תום הטיפול, והטווח 

הארוך כאשר מזוהה נתיב של מצוקה כרונית 
קבועה ומתמשכת. ההתערבויות הפסיכו-

סוציאליות מכוונות לחולים, בני המשפחה, 
והיחידה הזוגית והמשפחתית. המאמר סוקר 

חלק מהקשיים עמם מתמודדים החולים 
בסרטן המעי, השפעת המחלה על איכות חיים 

ובריאות נפשית, ההיבט הזוגי, ומקומם של 
רגשות חיוביים ושליליים במסע המחלה.

היבטים פסיכולוגיים וסוציאליים
של המחלה והטיפולים

ד“ר שלומית פרי
עו“ס, לשעבר מנהלת השירות הפסיכואונקולוגי, המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה

איכות חיים ושביעות רצון 
מהחיים

סרטן המעי, הטיפולים והניתוח עלולים לגרום 
לקשיים, כגון הפרעות בתיאבון ובאכילה, 

הפרעות במערכת העיכול, פגיעה )ברמות 
שונות( בשליטה ביציאות, שלשול, תשישות, 

נשירת שיער ועוד. על פי רוב, קשיים אלה 
גורמים לפגיעה באיכות החיים ואף למצוקה 

פסיכולוגית. הניסיון הקליני והספרות 
המקצועית מלמדים כי רוב החולים מסתגלים 

למחלה ומצליחים לשמר איכות חיים טובה. 
אולם קיימת קבוצה לא קטנה של חולים 
שעבורם המחלה והשלכותיה ממשיכות 

להכביד על החיים ולפגוע באיכותם. כיום 
מרבים להשתמש במושג של "חוסן" כדי 

לבטא התמודדות טובה, הסתגלות ותפקוד. 
המושג חוסן מתייחס לתהליך של הסתגלות 

חיובית מול איום משמעותי, מבטא את היכולת 
האנושית לחזור לתפקוד גם לאחר אירוע 

קשה מול אתגרים מאיימים. חוסן איננו ההפך 
ממצוקה; הוא משאיר מקום לקושי ומרחב 

לרגשות השונים, כולל פחד מהישנות המחלה. 

 health related quality( איכות חיים בריאותית
of life( ושביעות רצון מהחיים, נבדקו בקרב 

1,966 חולים לאחר אבחון של סרטן מעי ]1[. 
החוקרים ערכו מחקר אורך שנמשך חמש 

שנים; המדידה הראשונה הייתה חמישה 
חודשים לאחר האבחנה, והאחרונה בתום 
חמש שנים. הממצאים מראים כי כ-75% 
מהחולים דיווחו על איכות חיים )בהקשר 

הבריאותי( בדרגה בינונית עד גבוהה. כ-20% 
דיווחו על איכות חיים ירודה )כרונית( שנמשכה 

לאורך חמש השנים )מהמדידה הראשונה ועד 
האחרונה(. קבוצה קטנה של חולים )7.4%( 

דיווחה על ירידה באיכות חיים בריאותית 
שהתחילה כשלוש שנים לאחר האבחנה 

)קבוצה זו לא מראה מצוקה פיזית בהתחלה 
אלא רק בהמשך(. דפוסים דומים נמצאו גם 

במדד של שביעות רצון מהחיים. כמחצית 
מהחולים דיווחו על שביעות רצון בינונית-

גבוהה, קבועה, לאורך חמש שנות המחקר. 
כרבע מהחולים דיווחו על שביעות רצון בינונית 

חמישה חודשים לאחר האבחנה. לאחר מכן 
הופיעה עלייה בשביעות הרצון, שנמשכה 

כשלוש שנים, ולאחריה ירידה בשביעות הרצון 
עד חזרה לנקודת ההתחלה, כפי שנצפתה 

במדידה האחרונה. כ-20% נוספים דיווחו על 
שביעות רצון בינונית לאחר האבחנה, ירידה 

במהלך שלוש שנים ועלייה חזרה לנקודת 
ההתחלה בתום חמש שנים. מכאן מסיקים 
החוקרים כי תגובה של חוסן היא התגובה 

השכיחה ביותר; תנודות מופיעות לאורך 
השנים; ובקרב מיעוט לא קטן של חולים 

נותרים מצוקה וקושי. 

למרות שבחלק גדול מהחולים, החוויה של 
המחלה והטיפולים אינה פוגעת בהערכה 
שלהם את החיים ואינה פוגעת בשביעות 

הרצון מהם, חשוב לזהות את החולים הזקוקים 
לעזרה. לפגיעה בהרגלי אכילה, הפרעה 

בפעילות מעיים וסטומה יש השלכות ניכרות 
על איכות החיים ובריאות נפשית. מחקר 

איכותני מצא כי חולים שחלה אצלם פגיעה 
בהרגלי אכילה ובפעילות המעיים כתוצאה 

מהמחלה או מהטיפולים, דיווחו על תחושה 
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של בדידות, אובדן, פגיעה בפרטיות, בכבוד 
העצמי ובתחושת העצמאות ]2[. חולים אלה, 

יותר מאחרים, דיווחו על פגיעה בתפקוד המיני, 
פגיעה ביכולת להגיע לזקפה בגברים וכאב 

במהלך קיום יחסי מין בנשים. מחקר אחר מצא 
כי סטומה קשורה לאיכות חיים נמוכה יותר 
]3[. בנוסף, נמצא כי ניתוח סטומה שנעשה 

לאחר הניתוח הראשוני קשור במצוקה רבה 
יותר בהשוואה לסטומה שנעשית כבר בזמן 

הניתוח הראשון. אין מספיק ידע לגבי השפעה 
של סטומה זמנית, ובעיקר מה קורה כאשר 

סטומה זמנית הופכת לקבועה. סטומה עלולה 
להיות קשורה בתחושה של סטיגמה, להגביל 
יחסים חברתיים ולעורר אצל חלק מהאנשים 

תחושה של גועל ]4[. למרות שסטומה היא 
בעלת פוטנציאל להפרעה ומצוקה, מעטים 

מדי המחקרים שעוסקים בהיבט הזה.

מצוקה ובריאות נפשית
במאמר סקירה העוסק בבריאות הנפשית של 

חולי סרטן המעי, החוקרים סברושיש מקום 
להתייחס לתקופות ההחלמה בטווח הקצר 

)שנה-שנתיים מהאבחנה( ובטווח הארוך 
)שנתיים ומעלה( ]5[. הנתונים מהסקירה 

הראו כי בדומה לשביעות רצון ואיכות חיים 
בריאותית, גם ביחס למצוקה נפשית רוב 

החולים ביטאו התמודדות של חוסן )67-65%(. 
גם במקרה זה במיעוט לא מבוטל )16-13%( 

נמצא נתיב המאופיין במצוקה )דיכאון וחרדה(
ולאחר מכן חזרה לשגרה. כ-10% מהחולים 
מבטאים מצוקה מעוכבת, המופיעה בשלב 

מאוחר יותר, ואילו מיעוט לא זניח )9-7%( 
מבטא מסלול של מצוקה כרונית מתמשכת 
שלא פוחתת עם השנים. עם זאת, החוקרים 

מציינים כי רוב המחקרים מודדים דיכאון 
וחרדה כלליים, וחסרים מחקרים המודדים 

מצוקה ספציפית לגבי המחלה, פחד מהישנותה 
ודאגות הממוקדות בהיבטים שונים שלה. 

הטענה המרכזית באותו מאמר היא שהיעדר 
מצוקה כללית או פסיכופתולוגיה, אינו מעיד 

על היעדר דאגות או חששות אצל חולים 
שאובחנו עם סרטן מעי. החוקרים סבורים, כי 

מכיוון שרוב החולים מגלים חוסן ומסתגלים 
למחלה, חשוב לנסות לזהות לא רק מנבאים 

של מצוקה, אלא גם מנבאים לחוסן הקשורים 
להסתגלות טובה יותר, כמו למשל אופטימיות, 

תפיסת המחלה כפחות מאיימת, מערכות 
תמיכה רבות יותר, איכות יחסי משפחה טובה 

יותר, תחושת מסוגלות ושליטה. מנבאים 
לפגיעה בבריאות הנפשית שצוינו בסקירה הם 

מצב סוציו-אקונומי נמוך, גיל צעיר, מחלות 
נלוות, בריאות כללית ירודה, פגיעה בתפקוד 
המעיים, תסמינים גופניים אחרים, ומחשבות 

.)rumination( טורדניות חוזרות

במאמר סקירה נוסף שהמתמקד בחולים ללא 
מחלה פעילה בחנו חוקרים את תפיסת חולי 

סרטן המעי באשר לצרכים שלהם ]6[. בראש 
הרשימה ציינו החולים את הצורך להתייחס 

לפחד מהישנות המחלה, והצורך במידע לגבי 
תזונה, וטיפול בתסמינים וסיבוכים בבית. 

צרכים נוספים שדורגו גבוה היו חוסר בהירות 
לגבי צורת התקשרות עם הצוות המטפל 

וטיפול בתשישות. עוד נמצא כי מידע חלקי ולא 
מספק לגבי שאלות רפואיות וחוסר עקביות 

בין הצוותים המטפלים היו מקור למצוקה. 
בהקשר זה ציינו חוקרים כי גם כאשר חולים 
מדווחים על רמה נמוכה עד בינונית של פחד 
מהישנות המחלה, הם מדרגים אותה כאחת 

מהדאגות העיקריות שלהם ]7[. הפחד 
מהישנות המחלה דומה במחלות השונות 

)סרטן המעי, סרטן השד וסרטן הערמונית(. 

השפעת המחלה על הזוגיות.
השפעת המחלה על המערכת הזוגית )דיאדה(, 

נחקרת כיום בהקשר של מחלות שונות. 
העובדה שגם גברים וגם נשים חולים בסרטן 

המעי מאפשרת להרחיב את ההבנה שלנו לגבי 
הדרך בה זוגות מתמודדים עם סרטן. לאחרונה, 

פורסם מאמר סקירה המתמקד במערכת 
הזוגית מנקודת המבט של שני בני הזוג בקרב 

חולים עם סרטן מעי ]8[. החוקרים מציינים 
כי סרטן המעי משפיע על בני המשפחה של 

החולה, עלול לשבש את חיי היום-יום, ולשנות 
את היחסים האינטימיים ואת יחסי המין. 

הפרעה ביחסי מין וקושי בהסתגלות קשורים 
לטיפולים אינטנסיביים יותר, ניתוחים נרחבים 
יותר וטיפולי קרינה. מספר מחקרים שנסקרו 

מראים כי נשים נמצאות במצוקה רבה יותר 
מגברים, הן כאשר הן חולות והן כבנות זוג. 

עוד נמצא כי זוגיות טובה קשורה להסתגלות 
טובה יותר. החוקרים מציינים את חשיבות 

התמיכה של בן/בת הזוג הבריא/ה, היכולת 
שלו/ה להבין, לתקף ולהדהד את הקושי של 

החולה. מעורבות פעילה של בן/בת הזוג 
ורמת פתיחות דומה בין בני הזוג באשר לשיח 

על המחלה, הם גורמים תומכים. דפוס של 
הגנה חוסמת )כאשר בני הזוג נזהרים מביטוי 

של דאגות, פחדים וחששות, מתוך חשש 
לצער, להכביד או להקשות על בן הזוג( קשור 

בשביעות רצון פחותה מהזוגיות, בעיקר כאשר 
לחולה תמיכה חברתית מועטה ובן/בת הזוג 

הוא/היא מקור התמיכה הבלעדי.

מחקר נוסף בדק זוגות של חולים עם סרטן 
המעי והשווה אותם לאוכלוסייה בריאה 
דומה ]9[. המחקר התבסס על שאלון 

 Maudsley Marital( Maudsley הנישואין
Questionnaire - MMQ(, הכולל 20 שאלות 

על שביעות רצון ומחולק לשלושה תחומים: 
תפקוד מיני, זוגיות והחיים בכלל. את התוצאות 

השוו החוקרים לנורמות של השאלון. כפי 
שניתן היה לשער, אצל הזוגות בהם אחד 

מבני הזוג היה חולה, שביעות רצון מהתפקוד 
המיני הייתה נמוכה יותר. עם זאת, שביעות 
הרצון מהזוגיות הייתה דומה לזו של זוגות 

בריאים, ואילו שביעות הרצון מהחיים בכלל 
נמצאה גבוהה יותר אצל זוגות עם בן/בת זוג 
חולה לעומת זוגות בריאים. החוקרים הסיקו 

מכאן כי פגיעה בתפקוד המיני לא בהכרח 
"זולגת" לפגיעה בזוגיות או בשביעות הרצון 

הכללית. בשל מרכזיות הזוגיות בחיים, מוצע 
לצוות המטפל לבחון את ההתמודדות של 

החולים בהקשר הזוגי ולבנות גישות התערבות 
הלוקחות בחשבון את הצרכים והתפקידים 

השונים של החולה ובן/בת הזוג.

לגרש את החושך או להכניס 
מעט אור?

רוב המחקרים שמנסים להעריך הסתגלות 
של אנשים שחלו בסרטן המעי, מתמקדים 

במצוקה כפי שהיא באה לידי ביטוי בדיכאון, 
חרדה והפרעות הסתגלות. במחקר אחד, 
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החוקרים סברו שהימצאות של רגשות 
שליליים אינה משקפת את התמונה המלאה 
לגבי תהליך הסתגלות, ולכן הציעו להתבונן 
על שתי קבוצות של רגשות: רגשות חיוביים 

)למשל מציאת עניין בדברים, התלהבות( 
ורגשות שליליים )פחד, אי-שקט, עוינות(. מכיוון 

שרגשות חיוביים ושלילים יכולים להופיע בו 
זמנית, והם אינם תלויים זה בזה, החוקרים 

הציעו לבחון אותם כשני מדדים נפרדים ]10[.

אחת השאלות החשובות שמעלים החוקרים 
היא האם רגשות חיוביים יכולים להגן מפני 

מצוקה נפשית, כלומר האם הסתגלות טובה 
קשורה לרמה גבוהה של רגשות חיוביים או 

מושפעת בעיקר מרמה נמוכה של רגשות 
שליליים? בנוסף בדקו החוקרים את השפעת 

עמדת הנחקרים לגבי מטרותיהם בחיים. 
הם ניסו לבחון אם התאמת המטרות למצב 

המשתנה, או דווקא התעקשות לממש מטרות 
שנקבעו לפני האבחנה, תורמת או מפריעה 

להסתגלות טובה. החוקרים סברו שגמישות 
והתאמת המטרות למציאות המחלה היוותה 

גורם מגן מפני מצוקה. אוכלוסיית המחקר 
הייתה חולים עם סרטן המעי שענו על 

שאלונים בשלוש נקודות זמן: חודש לאחר 
אבחנה, שבעה חודשים לאחריה ושנה וחצי 

לאחריה. כאשר בחנו החוקרים הימצאות של 
רגשות חיוביים ושליליים בנפרד, זוהו ארבעה 
נתיבים של רגשות חיוביים ושניים של רגשות 

שליליים, המתוארים להלן:

מסלולים של רגשות חיוביים
רמה נמוכה של רגשות חיוביים במדידה 
הראשונה, עם עלייה בשכיחות הרגשות 

החיוביים לאחר שבעה חודשים, תוך שמירה 
על אותה רמה של רגשות חיוביים )6.7%(.

רמה נמוכה קבועה של רגשות חיוביים )18.8%(.	 
רמה בינונית קבועה של רגשות חיוביים )68.2%(.	 
רמה גבוהה קבועה של רגשות חיוביים )6.3%(.	 

מסלולים של רגשות שליליים
רמה נמוכה קבועה של רגשות שליליים )36%(.	 
רמה בינונית קבועה של רגשות שליליים )63.7%(.	 

רגשות שליליים ורגשות חיוביים נמצאו כשני 

משתנים נפרדים ובלתי תלויים זה בזה. 
החוקרים השוו בנפרד את הרמה של הרגשות 

החיוביים והשליליים ביחס לאוכלוסייה 
הרחבה. במדד של רגשות חיוביים נמצא כי 
למעט הקבוצה אצלה שהייתה רמה גבוהה 
של רגשות חיוביים, אצל שאר הקבוצות היו 

נמוכות יותר לעומת האוכלוסייה הכללית. 
לעומת זאת, במדד של הרגשות השליליים, 
נמצא כי בקבוצת החולים היו פחות רגשות 

שליליים בהשוואה לנורמה. 

בעקבות זאת הציעו החוקרים שייתכן 
שבחולים מדובר יותר בירידה ברגשות 

החיוביים מאשר בעלייה ברגשות השליליים. 
בנוסף, המחקר המתואר תומך בהנחה 

שגמישות ויכולת להתאים מטרות למציאות 
משתנה הינן מדד של חוסן. גמישות באה 
לידי ביטוי ביכולת להתאים מטרות למצב 

המשתנה, והיא הייתה קשורה לרגשות 
חיוביים. למרות מגבלות המחקר, בעיקר סביב 

השאלה אם השאלון על הרגשות החיוביים 
והשליליים הותאם מספיק לאוכלוסייה של 

חולי סרטן, לממצא הזה חשיבות קלינית רבה. 
הוא מחזק את הצורך לנסות להפחית רגשות 

שליליים, ובו בזמן לנסות לייצר רגשות חיוביים. 
כאשר קשה לגרש את החושך, עדיין ניתן 

לנסות להכניס מעט אור.

התערבויות פסיכו-סוציאליות 
בעקבות אבחנה של ממאירות 

במעי
מאמר סקירה שפורסם לאחרונה מתייחס 
להתערבויות פסיכו-סוציאליות המכוונות 

לאוכלוסייה של חולי סרטן המעי, השפעתן 
על איכות החיים ומדדים פסיכו-סוציאליים 

]11[. לצורך המחקר, נכללו בסקירה: 
פסיכותרפיה פרטנית או קבוצתית, וכן 

התערבויות קוגניטיביות התנהגותיות שמטרתן 
לשנות מחשבות והתנהגויות בלתי מסתגלות. 

ההתערבויות הפסיכו-סוציאלית כללו 
מרכיבים פסיכו-חינוכיים, לימוד מיומנויות 

התמודדות וטכניקות הרגעה. 

למרות שאוכלוסיית חולי סרטן המעי היא 
גדולה, נמצאו רק 14 מחקרים שענו על 

קריטריונים של מחקרים מבוקרים עם הקצאה 
 Randomized Controlled Trials( אקראית

RCT -(. מתוך 14 המחקרים רק שלושה 

הוכיחו שיפור משמעותי במדדים פסיכולוגיים 
בעקבות ההתערבות. שלוש ההתערבויות 

הראו השפעה על איכות חיים ובריאות נפשית, 
והן כללו מרכיבים של עידוד הביטוי הרגשי 

במלל או בכתיבה, לימוד מיומנות של הרפיית 
שרירים, והתערבויות המכוונות להגברת 

המסוגלות העצמית. שמונה מחקרי התערבות 
הראו השפעה קלה או היעדר השפעה כלל. 
התערבויות אלה התבססו על גישה פסיכו-

חינוכית ותמיכה רגשית. שישה מהמחקרים 
בדקו את שביעות רצון המשתתפים 

מההתערבות, ובכולם דווח על שביעות רצון 
גבוהה, ללא קשר להשפעה. שיעור ההיענות 

להתערבויות הפסיכו-סוציאליות היה נמוך, חלק 
ניכר מההתערבויות לא היו מיועדות רק לחולים 

המדווחים על מצוקה וייתכן שהפונים לטיפול 
פסיכו-סוציאלי הם לאו דווקא חולים במצוקה. 

לא ברור באיזו מידה יכולים השאלונים לשקף 
את תהליך הטיפול ותרומתו - הקשים לכימות. 

במילים אחרות: מצוקה נמוכה בתחילת 
ההתערבות )אפקט רצפה(, קושי של שאלונים 

לבדוק מדדים פסיכולוגיים, היענות נמוכה 
להתערבויות ומדגמים קטנים - מקשים על 

המחקר הפסיכו-אונקולוגי להעריך חולי סרטן 
המעי כמו גם חולים אחרים. האתגר שעומד 

בפני הפסיכו-אונקולוגיה הוא לזהות את 
החולים ובני משפחתם שנמצאים בסיכון יתר 

למצוקה נפשית, ולפתח עבורם התערבויות 
ייעודיות יעילות. אין ספק שלגבי חולים עם 

סרטן המעי, הפרעות בתפקוד המעיים 
)אי-שליטה, שלשולים תכופים(, פגיעה 

בתפקוד המיני וסטומה הם גורמי סיכון, מעבר 
לגורמים הידועים באוכלוסיית חולי סרטן 

בכלל, ולכן חשוב להתאים את ההתערבויות 
לצרכים הייחודים שלהם ושל בני משפחתם.  

סרטן מעי גרורתי
למרות ההתקדמות הרבה באונקולוגיה, עדיין 

קיימת קבוצה של חולים המתמודדת עם 
מחלה גרורתית. חלק מהחולים מאובחנים 
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עם מחלה גרורתית, ואצל אחרים הגרורות 
מופיעות חודשים או שנים לאחר האבחנה. 

למרות שניתן לחיות עם מחלה גרורתית 
במשך שנים, הפחד מהתקדמות המחלה, 

ההתדרדרות בתפקוד והחרדה מפני המוות 
הם חששות אמיתיים. הטיפול בחולים אלה 
ובני משפחתם מהווה אתגר לצוות הפסיכו-
סוציאלי במערכת הבריאות. הקשיים עמם 

מתמודדים החולים הם קשיים מעשיים 
ונפשיים ברוב תחומי החיים: תסמינים 

גופניים ונפשיים )כאב, חולשה, בחילות 
והקאות, הפרעות בפעילות מעיים, דיכאון, 

חרדה, פגיעה במצב הרוח הכללי(,תקשורת 
סביב המחלה, שינויים גופניים ותפקודיים 

המתרחשים בעקבות החמרת המחלה, 
שינויים בעצמי, במשפחה ובמערכת היחסים. 

לעיתים מופיעה תחושה או חשש מפני 
הכבדה, ומנגד חיפוש אחר מטרות בנות 

השגה ואחר משמעות ורצון לקרבה ואוטנטיות 
ביחסים הבין-אישיים.

דאגות לגבי מוות ופרידה מקבלות משמעות 
אחרת, כולל הדאגה מפני השפעת המחלה 
והמוות הצפוי על בני המשפחה, בעיקר על 

ילדים צעירים. עולות תהיות באשר לשיח 
פתוח על סוף החיים והטיפול בתקופה זו. 

הלס וחב' מדגישים כי לקראת "סוף החיים", 
נדרשים חולים ובני משפחה "לדבוק בחיים" 

ובו זמנית "להתכונן למוות" ]12[. הם סבורים 
כי תפקיד הצוות המטפל הוא לאפשר לחולים 
לשהות ב"אזור הביניים", לסייע להם להחזיק 

ולהכיל את הדואליות הזו מבלי לנסות 
לפתור אותה. חולים לא חייבים לבחור בין 

תקווה )ואולי הכחשה( ובין השלמה ופרידה. 
עם זאת, יש לזכור כי היעדר מודעות לגבי 

הפרוגנוזה עלול להקשות על קבלת החלטות 
מושכלות. חלק ניכר מהמשפחות אינן מוכנות 

או מצוידות מספיק מול המטלות הכרוכות 
בטיפול בחולה הנוטה למות. בראון וחב' 

מצאו כי בני/בנות הזוג היו במצוקה רבה יותר 
מהחולים, ומדדי הדיכאון, חוסר התקווה וחוסר 

האונים שלהם היו גבוהים יותר ]13[. 

סיכום
רוב החולים מצליחים להתמודד עם סרטן 
המעי ולהסתגל למצב החדש, גם אם קיים 

פחד מהישנות המחלה. בקרב מיעוט לא 
קטן של החולים, המחלה ממשיכה לפגוע 
באיכות החיים, בשביעות הרצון ובבריאות 

הנפשית. המחלה משפיעה על החולה ועל 
בני משפחתו, ולכן מומלץ לראות את המחלה 
וההתמודדות עמה בהקשר משפחתי. חסרים 
מחקרים המתמקדים בהשפעת הסטומה על 

חיי המטופלים ובני/בנות זוגם, ואת הפער הזה 
חשוב למלא. 

התערבויות פסיכו-סוציאליות יכולות לשפר 
איכות חיים ושביעות רצון ולהפחית מצוקה. 

לסרטן המעי היבטים גופניים ייחודיים 
והתערבויות המכוונות לחולי סרטן המעי, 

ומומלץ להתחשב בהם בבניית ההתערבות. 
כאשר המחלה מתקדמת, נושא המוות תופס 

מקום רב יותר, ויש ללמוד כיצד מתמודדים 
עם החרדה ממנו. אחת ההתערבויות 

שעובדים סוציאליים יכולים להוביל היא 
"מפגש משפחתי עם צוות רב-מקצועי". מפגש 
כזה מאפשר בנייה של יחסי עבודה ושותפות, 
וגישור על מחלוקות בין חברי הצוות הרפואי, 
שגורמות לבלבול אצל חולים ובני משפחה. 

התערבות מערכתית ופגישה משפחתית עם 

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

מבוא
סרטן המעי הגס הינו אחד מסוגי הממאירויות 

השכיחים ביותר בעולם המערבי. בעשור 
האחרון מודגמת עלייה משמעותית בקרב 

צעירים מתחת לגיל 50 שמאובחנים עם סרטן 
המעי )עלייה בשיעור של 1.5% בגברים ו-1.6% 
בנשים מתחת לגיל 50(, ועלייה חדה עוד יותר 

בצעירים המאובחנים עם סרטן החלחולת 
)עלייה של 3.2% בשנה( ]1[. 

אוכלוסיית חולי הסרטן הצעירים מתמודדת 
עם אתגרים ייחודיים לקבוצת גיל זו, 

השונים מאוכלוסיית החולים הממוצעת, 
ובהם פגיעה בפוריות הנגזרת מהטיפולים 

האונקולוגיים, הפרעה במעגלי החיים 
השונים – משפחה, עבודה, יחסים בינאישיים 
ולימודים. ירידה חדה באנרגיה וירידה בחשק 

המיני זוהו כגורמי עקה )סטרס( במחקרים 
שעקבו אחר מחלימים צעירים מסרטן, 

בכללם גם סרטן המעי. במחקר עוקבה של 
חולות סרטן שד לעומת עוקבה של חולות 

עם סרטן מעי, נמצא כי עומס התסמינים 
הנלווים לטיפול בסרטן חמור יותר בקרב 

חולי סרטן המעי ]2[. 

ספרות מקצועית מועטה
בניגוד למחקר ענף יחסית על אודות 

אספקטים של פוריות ומיניות בחולות 
סרטן שד צעירות וחולי לימפומה צעירים, 

הספרות על אודות תחומים אלה בקרב 
חולי סרטן המעי והחלחולת מועטה יחסית. 
השפעת הטיפול הכימי על הפוריות נגזרת 

מסוגי הטיפול המקובלים בסרטן המעי 
והחלחולת. פרוטוקולים אלה, בייחוד במחלה 

מקומית, מבוססים פלואורופירימידינים 

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

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

ואוקסליפלטין – Oxaliplatin )אלוקסיטין® – 
®Eloxatin(*. מחקרים קודמים שעקבו אחר 

חולות סרטן שד שטופלו בפלואורופירימידין 
)fluoropyrimidine(, לא מצאו רעילות 

שחלתית משמעותית ]3[, אם כי הוא עלול 
לגרום לאל-וסת זמנית. השפעת אוקסליפלטין 

נבדקה עד היום בשני מחקרים בלבד – 
במחקר רטרוספקטיבי הוערך שיעור האל-

וסת בקרב חולות סרטן מעי צעירות מגיל 50 
שנים שטופלו בפרוטוקול FOLFOX. במחקר 

נמצא כי מתחת לגיל 40 הסיכוי לחזרת הווסת 
היה גבוה, בעוד שמעל גיל 40 שיעור האל-

וסת עלה באופן משמעותי ל-59% ]4[. 

במחקר עוקבה פרוספקטיבי, שבוצע במכוננו 
בחולות וחולים שטופלו בפרוטוקולים מבוססי 

אוקסליפלטין, נמצא כי מרבית החולות 
)מתחת לגיל 45 שנים( שמרו על תפקוד 

שחלתי גם במהלך הטיפול הכימי, ורמות 
 Anti-Mullerian( הורמון אנטי-מולריאני

Hormone – AMH(, המהווה מדד לרזרבה 

השחלתית, ירדו בצורה קלה בלבד שנה לאחר 
הטיפול. בגברים לא נצפו שינויים משמעותיים 

בגונדוטרופינים או ברמות הטסטוסטרון. 
רמות ה-AMH, שנמצא בגברים כסמן לפגיעה 

אשכית - טסטיקולרית )ובניגוד לנשים ערכו 
עולה כשמתרחשת פגיעה באבוביות הזרע(, 

עלו בצורה משמעותית בגברים שטופלו 
בפרוטוקול מבוסס אוקסליפלטין, ולא הושפעו 

בחולים שטופלו בפלואורופירימידין בלבד. 
במחקר מעבדתי מקביל במודל עכבר, מצאנו 

כי אוקסליפלטין השרה רעילות שחלתית 

ואשכית חולפת בשני המינים, שלא גרמה 
לתופעות משמעותיות לטווח הארוך ]5[. 

לאור העלייה בשכיחות הצעירים המאובחנים 
עם סרטן המעי הגס והחלחולת, נושא 

הפוריות הולך ומקבל משנה תוקף, ומחקרים 
פרוספקטיביים רב-מרכזיים מתקיימים 

בימים אלה בכוונה לאמוד את שיעור הפגיעה 
בפוריות באופן מדויק יותר. תחום רלוונטי 

נוסף לעתיד המחלימות מסרטן החלחולת 
הינו השפעת הטיפול הקרינתי על הרחם 

והיכולת לשאת היריון עתידי. הספרות 
הדלה המתארת השפעת קרינה על הרחם 

מתבססת על המחקרים המצוינים על אודות 
 Childhood( מחלימים מסרטן בילדּות

Cancer Survivor Studies(, העוקבים אחר 

קבוצת מחלימות מסרטן בילדות או בנערות, 
ובודקים בין היתר את השפעת הטיפולים 

במחלה על הפוריות. במחקרים שבדקו את 
השפעת הקרינה על הרחם, קבוצת החולות 

הרלוונטיות קיבלה קרינה חיצונית לכלל 
 ,)whole-abdominal irradiation( הבטן

בניגוד לקרינה המקובלת לחלחולת, 
ובטכנולוגיות קרינה ישנות יותר ולא טיפול 
 IMRT –Intensity( קרינתי מותאם עוצמה

modulated radiotherapy( שהינן רלוונטיות 

לסרטן החלחולת. כך, שלמרות הסברה 
הרווחת שקרינה לרחם גורמת לפיברוזיס 

ואיננה מאפשרת התפתחות ההיריון בשלבים 
מתקדמים, אין בידינו נתונים לגבי היריון 

לאחר סרטן חלחולת.

בסרטן המעי ובסרטן החלחולת הטיפול 
הרב-תחומי הוא בעל השלכות על התפקוד 

המיני במספר היבטים. בהיעדר גרורות 
מרוחקות, הכירורגיה מהווה את השלד 

או תרופות המכילות חומר פעיל זהה בעלות שמות   *
מסחריים אחרים.
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הטיפולי העיקרי במחלות אלה, ובסרטן המעי 
לרוב מושקים קצוות המעי לכדי מעי מתפקד, 

ואולם לעיתים הנסיבות מחייבות הוצאת 
סטומה. בניתוח חלחולת תחתונה, לעיתים 

נדרשת הוצאת סטומה קבועה. טיפול קרינתי 
או כימו-קרינתי טרום ניתוחי, הינו הטיפול 

המקובל בגידולי חלחולת מתקדמים, ועלול 
להסתכם במגוון תסמינים בספקטרום זה, 

ובייחוד לאחר הניתוח, כגון דליפת צואה, 
פגיעה בתפקוד דרכי השתן ובתפקוד המיני. 

חשיבות התפקוד המיני 
והאינטימיות

ממחקרים שבדקו מדדי איכות חיים 
במטופלים, נמצא כי מדדים אלה מורכבים 
ממכלול ההיבטים הגופניים, הפסיכולוגיים 
והסוציאליים. התפקוד המיני והאינטימיות 

נמצאו כגורמים חשובים ביותר במדדי איכות 
החיים, ותפקוד מיני ירוד נמצא בהתאמה 

לאיכות חיים ירודה. במחקרים השונים נמצא 
כי ההיבט הביו-פסיכוסוציאלי חשוב ביותר 
בקביעת התפקוד המיני, אולם גם גורמים 

פסיכולוגיים סביבתיים, כגון קשר עם בן/בת 
הזוג והערכה סובייקטיבית של התפקוד המיני 

הנוכחי, נמצאו כמשמעותיים. כך לדוגמה, 
תפקוד מיני יכול להיות מושפע מאוד מדימוי 
גוף ירוד עקב סטומה, ולא מהפרעה אורגנית 

גרידא לתפקוד המיני עצמו.

בסקירה סיסטמטית שבחנה את השפעת 
הטיפולים על התפקוד המיני בחולי סרטן 

המעי והחלחולת ]6[, נמצא כי שיעור 
הגברים הפעילים מינית טרום הטיפול נע בין 

37% ל-79% במחקרים שנכללו בסקירה. 
המחקרים השונים היו הטרוגניים מאוד באשר 

לשיעור הגברים שחוו הפרעה בתפקוד 
המיני, שנע בין 5% ל-88%, אחרי הטיפול. 

שיעור הנשים הפעילות מינית טרום הטיפול 
במחקרים שנכללו נע בין 27% ל-78%, ורובן 

נותרו פעילות מינית גם לאחר הטיפול, למרות 
שחלקן הגדול דיווח על דיספראוניה - יובש 

נרתיקי וירידה בחשק המיני.

טיפול קרינתי היווה גורם מנבא לירידה 
משמעותית יותר בתפקוד המיני, בנשים 

ובגברים, והימצאות סטומה נמצאה גם היא 
כגורם מנבא שלילי חזק לירידה בתפקוד 
המיני. סיבוכים בתר-ניתוחיים היו גם הם 

בקורלציה לירידה חדה יותר בתפקוד 
 APR המיני. בחולי סרטן החלחולת ניתוח

)abdomino perineal resection( נמצא 
בקורלציה להפרעות בזקפה בגברים 

ודיספראוניה בנשים, ביחס לחולים שעברו 
ניתוח לכריתה קדמית של החלחולת 

.]7[ )Anterior resection(

נתוני המחקרים שבדקו את השפעת סוג 
הניתוח – פתוח לעומת לפרוסקופי - הציגו 

תמונה מעורבת ולא חד משמעית, אולם 
נמצא כי ניתוחים בהם נשמרו עצבי האגן 
באופן מבוקר יותר היו בהתאמה לירידה 

פחותה יותר בתפקוד המיני. גיל מבוגר יותר 
באבחנה נמצא גם הוא בהתאמה להחמרה 

חדה יותר בתפקוד המיני. הסקירה כללה 82 
מחקרים, אולם חלק ממגבלותיה בהסקת 

המסקנות נובע מהעובדה שבחלק גדול 
מהמחקרים שנכללו היה התפקוד המיני 

תוצא שניוני ולא ראשוני, וכן כי לא היה ניתן 
לבסס את הקשר הפוטנציאלי בין מצב 

סוציואקונומי להיארעות התסמינים.

מאפיינים ייחודיים בטיפול 
באוכלוסייה הצעירה

כאמור לעיל, בשנים האחרונות אנו עדים 
לעלייה בשיעור התחלואה בסוגי סרטן שונים 

בקרב אוכלוסייה צעירה, המציבה לפתחה 
של הרפואה המודרנית אתגרים מסוג שונה 
באבחון, בטיפול ובקשת התחומים הנלווים 

לטיפול באוכלוסייה ייחודית זו. מספר 
מחקרים שנעשו באוכלוסיות של צעירים 

חולי סרטן העלו כי בניגוד לאוכלוסיית חולי 
הסרטן הממוצעת, המבוגרת יותר בלמעלה 

מעשור, לצעירים צרכים בתחומים שונים 
לחלוטין. חולה צעיר, המצוי בשיאה של 

הקמת משפחה, התבססות מקצועית וכו', 
נתקל בקשיים עצומים עם אבחנת הסרטן 

– הוא עוצר לפתע את "מרוץ החיים" ונדרש 
להתמודד בו זמנית במספר חזיתות, ולעתים 

הקושי הרב נותן את אותותיו בהתמודדות 
הכוללת. מחקרים בנושא העלו כי ירידה 

בתפיסת הגוף, המיתרגמת לעיתים לשינוי 
בתפקוד המיני ולשינויים ביחסים בינאישיים, 

התמודדות עם ילדים צעירים ומתבגרים 
וההפסקה הכפויה או שינוי במעגל העבודה, 

הם הנושאים המעיקים ביותר על החולים 
הצעירים. 

במחקר שבוצע במוסדנו ]8[, הערכנו 
בקבוצת חולי ממאירויות מערכת העיכול 

)קיבה, מעי וחלחולת( את התסמינים 
הגופניים והתפיסות הפסיכוסוציאליות לאורך 
זמן, את הצרכים שלהם מהמערכת הרפואית 

כפועל יוצא מתסמינים ותפיסות אלה, ואת 
השאלה אם המערכת הרפואית עומדת 

באתגר מתן מענה לצרכים אלה באוכלוסיית 
 ,CARES החולים הצעירים. השתמשנו במדד

המאפשר תקנון התוצאות של הערכת 
מדדי איכות חיים בתחום התפקוד המיני, 
והשוואה לערכים מתוקננים על פי נתוני 

מחקרים קודמים לסרטן שד )עבור נשים( 
וסרטן ערמונית או ממאירויות אחרות שאינן 

ערמונית )עבור גברים ועבור נשים( כמעין 
נומוגרמה לניבוי הפגיעה בתפקוד המיני. 

מצאנו כי טרום הטיפול, בקבוצת המטופלים 
שנכללו במחקר לא דווח על הפרעה בתפקוד 

המיני. לאחר הטיפול שיעור ההפרעה 
בתפקוד המיני היה גבוה יחסית והתאים 

לאחוזון 84 בחולות סרטן השד ולאחוזון 87 
בחולות סרטן שאיננו שד. בגברים בהשוואה 

לחולי סרטן ערמונית ההתאמה הייתה 
לאחוזון 59, אולם בהשוואה לחולי סרטן 

שאיננו ממקור ערמונית ההתאמה הייתה 
לאחוזון 83. החולים דיווחו על ירידה בחשק 

המיני עקב שלשולים וירידה בדימוי הגוף. יש 
לציין כי במחקר שבדק את הקשר בין דימוי 

הגוף לתפקוד מיני בחולי סרטן החלחולת 
וסרטן פי הטבעת, נמצא כי כמחצית החולים 

דיווחו על הפרעה מסוימת בדימוי הגוף לאחר 
הטיפול, וכ-28% מהחולים דיווחו כי הנושא 

מטריד אותם מאוד ]9[.  

סיכום
ממחקרנו, כמו גם ממחקרים נוספים בנושא, 

עלה כי המערכת הרפואית והפרה-רפואית 
איננה נותנת מענה מלא לצרכים אלה. 
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כיום חלה עלייה במודעות לנושא, וניסיון 
של המערכת לייחד את הטיפול התומך 

באוכלוסייה זו. הנחיות האיגוד האונקולוגי 
האמריקני קוראות להפנות מטופלים בגיל 

הפוריות לשימור פוריות טרם הטיפול 
האונקולוגי ]10[. בניגוד לקבוצות חולי 

סרטן צעירים עם ממאירויות אחרות, בחולי 
סרטן המעי השפעת סוגי הטיפולים השונים 

על הפוריות, ושכיחות ההפרעה לתפקוד 
המיני, אינן ברורות לאשורן. מחקרים 

פרוספקטיביים עתידיים, העוקבים אחר 
חולי סרטן מעי צעירים, במקביל למחקרים 

הלומדים את המנגנונים לפגיעה הגונדלית 
מסוגי הטיפולים הכימיים, מכווני המטרה 
והקרינתיים, עשויים לשפוך אור על ממדי 

התופעה ועל דרכים למזער את הנזק הנגרם, 
המשמעותי מאוד לאיכות חייהם של החולים 
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מבוא
סטומה )ּפיּום( של מערכת העיכול - 

אילאוסטומיה או קולוסטומיה - היא חלק 
משגרת החיים של אנשים רבים, ולעיתים 

היא יכולה להוות אתגר למתמודדים עמה, 
בין שהיא זמנית ובין שהיא קבועה. הסתגלות 

מוצלחת לניתוח סטומה מתחילה בשלב 
המקדים לניתוח ונמשכת פרק זמן לאחריו, 

שבו בעל הסטומה מפנים את השינויים בדימוי 
של גופו, בתפקודו היומיומי ובשגרת חייו 

המשתנה עם קיומה של הסטומה. 

הצורך ביצירת אילאוסטומיה או קולוסטומיה 
נוצר בעקבות מגוון של מצבים פתולוגיים, 

כולל אנוַמְליֹות מולדות, חסימת מעי גס, מחלת 
מעי דלקתית, טראומה במעיים או ממאירות 

במערכת העיכול. למיקום ולסוג הסטומה 
יש השפעה על ניהול הטיפול בה. טיפול 

נכון ותשומת לב לתזונה ולהפרשות, יכולים 
לאפשר לרוב המטופלים חיים חברתיים 

ומקצועיים מלאים, בריאים ופעילים, וחיי מין 
תקינים. במקרים רבים איכות החיים יכולה 

להשתפר. 

הסתגלות
הכנת המטופל לחיים עם סטומה, זמנית או 
קבועה, מתחילה כבר לפני הניתוח, במידת 

האפשר. על המטופל להסתגל לדפוסים 
חדשים של התרוקנות ולשינויים בגוף ובדימוי 

העצמי. הסתגלות מוצלחת מחייבת את 
המטופל לשלוט במיומנויות חדשות ולטפל 

ביעילות בבעיות הרגשיות הרבות הקשורות 
באנטומיה המשתנה ובשינויים בשליטה על 
הסוגרים. התערבויות המקדמות הסתגלות 

כוללות:

החיים עם סטומה - ניהול הטיפול וסיבוכים 
רוית אילון

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

סימון מיקום הסטומה טרם הניתוח על ידי 	 
אחות סטומה או מנתח מנוסה. 

ייעוץ תומך לכל המטופלים טרום 	 
ניתוח, וייעוץ פרטני מעמיק לכל מטופל 

המתקשה להסתגל. מספר מחקרים 
הוכיחו שלמעורבות של אחות סטומה, כמו 

גם להשתתפות בקבוצות תמיכה לבעלי 
סטומה, יש השפעה משמעותית על תוצאות 

חיוביות לטווח הארוך ועל הפחתת שיעור 
הסיבוכים )מתוארים בהמשך(. 

ציוד סטומה והטיפול היומיומי
ציוד לטיפול בסטומה מורכב מיחידה אחת, 

שבה הבסיס מחובר לשקית האיסוף ולא ניתן 
להפרדה, או משתי יחידות - בסיס ושקית איסוף. 
הדבר מאפשר מגוון אפשרויות טיפול, גם כאשר 
הסטומה נמצאת בכפל עמוק. בתקופה שלאחר 

הניתוח, הסטומה משנה לעיתים קרובות את 
גודלה וצורתה. על המטופל לרכוש מיומנויות 

טיפול עצמי, שיבטיחו הדבקה טובה של הבסיס 
לעור הבטן ובכך ימזערו את האפשרות לדליפה. 

זה כולל בחירת הציוד בהתאם למבנה הבטן 
ולמיקום הסטומה. לדוגמה: 

בסיס שטוח לסטומה בולטת, ובסיס קעור 	 
לסטומה שטוחה/שקועה. 

Transverse loop colostomy )פיום בחלקו 	 

הרוחבי של המעי הגס בצורת לולאה( - 
לרוב אלה סטומות גדולות בחלק העליון 

של הבטן, שמיקומן מקשה להסתיר אותן. 
צניחת סטומה )prolapse( במקרה זה נפוצה 

יותר. יש צורך בשינוי קוטר גזירת פתח 
הבסיס על מנת למזער את כמות העור 

החשוף להפרשות. 

Loop ileostomy )אילאוסטומיה בצורת 	 

לולאה( – סטומות מסוג זה הן קשות 
 End ileostomy יותר לטיפול מאשר

)אילאוסטומיה סגורה(, מכיוון שלרוב פתח 
הסטומה פונה כלפי העור, וההפרשות הן 

עשירות באנזימים פרוטאוליטים. מטופלים 
אלו לרוב צריכים להשתמש במוצרי עזר 

לאטימה על מנת להבטיח הגנה על העור. 

ריחות וגזים הם חששות נפוצים עבור בעלי 
סטומה. כאשר מרוקנים את השקית, טבעי 
שיהיה ריח. אסטרטגיות פשוטות שיכולות 

לסייע בהפחתת הריחות: 

ריקון השקית כאשר היא מלאה עד שליש 	 
מנפחה.

החלפת השקית לפחות פעמיים בשבוע או 	 
לפי הצורך.

שמירה על ניקיון פתח ריקון השקית כך 	 
שלא יהפוך למקור ריח.

שימוש במנטרל ריח בהחלפת שקיות.	 

חומרים ממצקים, שהופכים את התוכן 	 
הנוזלי של ההפרשה למרקם מוצק יותר 
)כדוגמת דאיימונדז - שקיק שהופך נוזל 

לג'ל והוא בעל בקרת ריחות(, יכולים להועיל 
למטופלים בעלי הפרשות נוזליות. 

תזונה וגזים
שינויים תזונתיים יכולים לעזור בהפחתת 

נפח הגזים. באילאוסטומיה, הזמן בין בליעת 
המזון ובין שחרור גזים בפועל הוא בין 4-2 

שעות, ובקולוסטומיה דיסטלית 8-6 שעות. 
לצורך עמעום קול הגזים ניתן ללבוש שכבות 

של בגדים ולהפעיל לחץ קל על הסטומה 
בעזרת היד או הזרוע. מזונות ספציפיים יכולים 
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להשפיע על הריח ועל כמות הגזים. פחמימות, 
לדוגמה, מתעכלות היטב, אך יוצרות גזים 

על ידי פעולה חיידקית במעי הגס. שעועית, 
כרובית, ברוקולי ואספרגוס מכילים עמילן 

וסיבים מסיסים )הנמצאים גם בסובין, שיבולת 
שועל, אפונה ושאר קטניות וברוב הפירות( הם 

צורות אחרות של פחמימות היכולות לעורר 
היווצרות גזים. תפוחי אדמה, תירס, אטריות 

וחיטה מייצרים גזים, ואילו אורז לא. במקרים 
חריגים ניתן להיעזר בתרופות להפחתת 

גזים. בנוסף לשינויים התזונתיים, יש להימנע 
משתייה באמצעות קשית, מלעיסת מסטיק 

ומעישון, המגבירים את בליעת האוויר. 

בעלי אילאוסטומיה – יש להגדיל את צריכת 
הנוזלים היומית )לעומת הצריכה שהייתה לפני 

יצירת הסטומה( לכל הפחות בעוד 750-500 
מ"ל ולשתות אף יותר בתקופות חמות והזעה 

מוגברת. נוזלים מועדפים כוללים מים, מרק 
ומיצי ירקות. יש לשים לב לסימני התייבשות, 
הכוללים יובש בפה, מיעוט שתן, שתן מרוכז 

כהה, תחושת סחרחורת בזמן עמידה, עייפות 
מוגברת והתכווצויות בבטן. 

חסימת מעי יכולה לקרות כאשר ישנה צריכה 
גבוהה של סיבים מסיסים, במזונות כגון 

פופקורן, קוקוס, פטריות, זיתים שחורים, עוף/
דגים עם עור, פירות יבשים, ירקות עם סיבים 

קשים ונקניקיות. חסימת מעי נמנעת על ידי 
צריכת כמות מועטה של מזונות אלה )אחד 

בכל פעם(, לעיסה יסודית ובחינה של השפעת 
סוגי מזונות שונים על העיכול.

במקרה של הפרשות נוזליות רבות 
מהאילאוסטומיה, הטיפול כולל גם תרופות 

לעצירות. בכל המקרים יש להתאים את 
הטיפול התרופתי בהדרגה, ולא במשולב, 

שכן זה יכול להביא לאילאוס פרליטי )חסימת 
מעיים(. במצבי קיצון עלול להיות צורך 

בהוספת נוזלים בעירוי, על מנת לפצות על 
איבוד הנוזלים. 

בעלי קולוסטומיה – המגבלות התזונתיות 
קלות יותר. יש לאכול סיבים מסיסים ומאכלים 

היוצרים פחות גזים, ולשתות כמות נוזלים 
מספקת למניעת עצירות. בקולוסטומיה 

בעיקר תיתכן יציאת רירית מהסטומה )ו/או 
מהפיסטולה( או מפי הטבעת – זהו תהליך 

פיזיולוגי נורמלי. ביצוע חוקן שגרתי לסטומה 
יכול להתאים רק לבעלי קולוסטומיה במעי 

הגס המרוחק, ולא לכל המטופלים. מטופלים 
שחוקן מתאים עבורם והם מצליחים לבצעו 

באופן שגרתי מדווחים על איכות חיים גבוהה 
יותר; חלקם חוששים מתלות המעיים בביצוע 

החוקן, אך אין מחקרים התומכים בהשפעת 
חוקן שגרתי על איכות החיים. 

פעילות פיזית
ניתן לעסוק בבטחה ברוב הפעילויות הגופניות, 

למעט פעילויות ספורט המערבות מגע גופני 
צמוד למשתתפים/לשחקנים אחרים )כגון 
כדורגל, קרב מגע, כדורסל וכד'( העלולות 

לפגוע בסטומה. שימוש בחגורה מסייע 
בשמירה על היצמדות הבסיס והשקית לגוף. 

פעילות מינית
מדובר במקור לדאגה עבור אנשים רבים עם 
סטומה. הסטומה אינה משפיעה על התפקוד 

המיני, אך אם נעשו ניתוח או הקרנות סמוך 
לפי הטבעת ובאגן, ייתכן שנפגע העצבוב 

האוטונומי השולט על התפקוד המיני, ויהיה 
צורך בייעוץ רפואי/סקסולוגי. רוב המטופלים 

מרגישים טוב יותר כאשר הם מנקים את 
הסטומה לפני פעילות מינית. בנוסף, בעלי 

סטומה ובני זוגם מצאו כי שימוש בהלבשה 
תחתונה המסתירה את השקית מסייע להם. 

טיולים
לפני כל טיול יש להיערך מראש ולהצטייד 

בציוד נוסף, ובמקרה של נסיעה לחו"ל, לארוז 
אותו גם במזוודה וגם בתיק היד. יש להימנע 

מחשיפת הציוד לטמפרטורות קיצוניות 
העלולות לפגום באיכות ההדבקה. יש לשתות 

מים מבקבוקים )מים מינרליים( אם מי הברז 
אינם ידועים כבטוחים.

סיבוכי סטומה
שכיחות הסיבוכים נעה בין 14% ל-79%. 

השכיחים ביותר הם גירוי העור מסביב 
לסטומה, הרניה )בקע(, היצרות, נסיגה 

וצניחה של הסטומה ודימום. הסיבוכים יכולים 
להתרחש בתקופה שלאחר הניתוח או שנים 

רבות לאחר מכן. 

גורמי סיכון לסיבוכים - אנשים שעברו ניתוח 
חירום בהשוואה לניתוח אלקטיבי; מי שלא 

עבר סימון סטומה לעומת מי שסומן לו מיקום 
הסטומה; גובה סטומה נמוך מ-10 מ"מ; 
מחלות רפואיות נלוות כגון השמנת יתר, 

מחלות מעי דלקתיות, סוכרת ועישון. 

הטיפול לרוב כרוך בייעוץ של אחות סטומה, 
שימוש בציוד קעור וחגורה. 

 Peristomal Pyoderma( פיודרמה גנגרנוזום
Gangrenosum( - מצב נדיר יחסית, המתבטא 

בכיב הנוצר סמוך לסטומה בחולים עם מחלת 
מעי דלקתית. הכיב יכול להתפתח בתוך 

שבועות עד שנים לאחר ניתוח הסטומה, עם 
שכיחות של פחות מ-1% מכלל הסטומות. 

כיבים עמוקים וכאב הם מאפיינים עיקריים. 
הטיפול הוא לרוב סיסטמי-כללי ומקומי, ויכול 

לכלול סטרואידים, טיפול לדיכוי מערכת 
החיסון )טאקרולימוס - Tacrolimus( או מתן 

אימונוגלובולינים. 

סיכום
למיקום ולצורת הסטומה ישנה השפעה על 
תדירות היציאות והסיבוכים, ובעלי סטומות 
נדרשים להסתגל לשינוי משמעותי בדימוי 
הגוף ולאתגרי הטיפול בסטומה, למגבלות 

תזונתיות, לנסיעות ולפעילות מינית. 

סיבוכים שיכולים להתפתח כוללים בעיות 
עור סביב הסטומה, היווצרות בקע בסטומה, 

היצרות או אי-תפקוד הסטומה. לעיתים 
הסיבוכים מצריכים ניתוח סטומה חוזר. 

מומלץ להיעזר באחות סטומה, שיכולה לסייע 
בהתאמת הציוד ולייעץ במקרה של סיבוכים.

1. Landmann RG. Routine care of patients with an 
ileostomy or colostomy and management of ostomy 
complications. UpToDate [Internet]. [Accessed August 
15, 2017]. Available from: https://www.uptodate.
com/contents/routine-care-of-patients-with-an-
ileostomy-or-colostomy-and-management-of-ostomy-
complications 
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

"פעילות גופנית" מוגדרת כל תנועת גוף 
הגורמת לכיווץ של שרירים ומעלה את 

ההוצאה האנרגטית. יש להבדיל בין פעילות 
גופנית ספונטנית - פעילות יומיומית בעבודה 

או בבית - ובין פעילות ספורטיבית יזומה - 
אימון גופני מתוכנן ומובנה לפיתוח כושר.

הפעילות הגופנית מוצגת כפירמידה, בה 
מדורגים סוגי הפעילות המומלצים לשם 

קידום הבריאות. בבסיס הפירמידה נמצאת 
ההמלצה להגביר פעילות גופנית ספונטנית, 

בחלקה האמצעי נמצאות ההמלצות לגבי 
פעילות ספורטיבית יזומה, ובקודקוד 

הפירמידה ההמלצה להפחית שעות יושבנות. 

מאמר זה יסקור את ההנחיות וההמלצות 
לפעילות גופנית, יתרונותיה בהקשר של 

בריאות, תחלואה בכלל וסרטן המעי הגס בפרט.

יושבנות כגורם סיכון 
באוכלוסייה הכללית

אורח חיים יושבני וחוסר פעילות גופנית 
נמצא כגורם סיכון וניבוי לתמותה ולמחלות 
כרוניות רבות, כגון: מחלות לב וכלי דם, יתר 
לחץ דם, סוכרת, השמנה חולנית וסרטן. עם 
ההתפתחות הטכנולוגית בימינו פחת הצורך 

לנוע, וזמן הישיבה, הן בעבודה והן בשעות 
הפנאי, התארך מאוד. במחקר שנעשה בקנדה 

נבדקו מעל 15,000 גברים ונשים במשך 12 
שנים, והנבדקים התבקשו להעריך את זמן 

הישיבה הממוצע שלהם במהלך היום. נמצא 
קשר ישיר בין משך הישיבה לשיעורי התמותה 
מכלל הגורמים: מחלות לב, כלי דם וסרטן ]1[.

פעילות גופנית וסרטן המעי הגס
דנה איתח, פיזיותרפיסטית

המרכז הרפואי רבין, קמפוס בילינסון, פתח תקווה

היום מחקרים מדגישים את חשיבות הפעילות 
הגופנית למניעת מחלות כרוניות שונות בכלל, 

וסרטן בפרט, ולכן הפעילות הגופנית הפכה 
לחלק אינטגרלי מסל הטיפולים למניעה 

ראשונית ושניונית ]2[.

מניעת סרטן
מחקרים רבים הראו קשר בין ביצוע פעילות 

גופנית בעצימות בינונית-גבוהה בתדירות 
יומיומית ובאופן קבוע ובין הפחתה בסיכון 

לחלות בסרטן המעי הגס בכ-50-40%, אך 
הסיבות לקשר לא ידועות ]4,3[. ישנן מספר 

השערות לגבי הסיבות לכך:

קיים קשר בין השמנה לסרטן המעי הגס, 	 
 BMI 30-כאשר מדד מסת הגוף גבוה מ
)משקל בק"ג / גובה בריבוע( ישנו סיכון 

מוגבר לסרטן. ביצוע פעילות אירובית 
ואימוני כוח עוזרים בשמירה על משקל 

והפחתה בשומן הבטני ]5,4[.

ישנו קשר בין סוכרת למחלות לב, כלי דם 	 
וסרטן. ביצוע פעילות גופנית מפחית את 

התנגודת לאינסולין ומשפר את ספיגת 
הסוכר בתאים. בכך הוא עוזר לאזן את 

רמות הסוכר בגוף ומקטין את הסיכון 
לחלות בסוכרת ]4[.

הימצאות של דלקת כרונית במעי נמצאה 	 
קשורה לסוגי סרטן שונים. ביצוע פעילות 

גופנית עוזר בהורדת מדדי הדלקת.

פעילות גופנית משפרת את תפקוד מערכת 	 
החיסון בהתמודדות עם מזהמים שונים וגם 

עם מחלת הסרטן.

פעילות גופנית מקצרת את זמן מעבר המזון 	 
במעי, ובכך מורידה את הסיכון להשתרשות 

תאים סרטניים באיבר זה ]6[.

אימון גופני בזמן הטיפולים 
במחלה

היום הוכח במחקרים רבים שלא רק שפעילות 
גופנית בזמן הטיפולים במחלת הסרטן היא 
בטוחה, אלא שישנה גם תועלת רבה בכך. 

באמצעות הפעילות הגופנית המטופלים 
מחזירים לעצמם את תחושת השליטה בגוף, 

משפרים את דימוי הגוף ומפחיתים מתחים 
וחרדה. הפעילות הגופנית מסייעת למטופלים 

להתמודד פיזית ונפשית עם קשיים, ונמצאה 
כיעילה בהתמודדות עם תופעות הלוואי 

במהלך הטיפול ובשיפור איכות החיים. האימון 
הגופני משפר את התפקוד, מגביר תיאבון, 

ומפחית את העייפות ותחושת הבחילה. 
בדומה לבריאים, התועלת לחולים מתבטאת 
בשיפור כוח השריר, הגמישות, שיווי המשקל 

והשמירה על מסת העצם ]7[. ייתכן שבזמן 
הטיפול הכימי או הקרינתי המטופל יפחית את 

עומס האימון או את משכו, אך העיקרון הוא 
להישאר פעיל ככל שאפשר בזמן הטיפולים.

אימון גופני למחלימים
המחלימים מסרטן עלולים להתמודד עם 

תופעות לוואי רבות, שהן משניות לכלל 
הטיפולים במחלה. תופעות אלה מלוות את 
המטופלים גם שנים לאחר סיום הטיפולים, 
והן יכולות לכלול תשישות, חולשת שרירים, 

כושר ירוד, שיווי משקל לקוי, אוסטיאופורוזיס, 
כאבים, נוירופטיות, חרדה, דיכאון ועוד. 
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כתוצאה מתופעות לוואי אלה חלה ירידה 
בתפקוד ובאיכות חייהם של המחלימים. 

התועלת של פעילות גופנית נחקרה רבות 
בקרב מחלימים. נמצא כי יש לה חשיבות 

רבה גם לאחר סיום הטיפולים. נמצא שיפור 
בסבולת לב-ריאה, כוח שריר, שיווי משקל, 

הפחתת עייפות, הורדת חרדה ודיכאון ושיפור 
איכות החיים ]9,8[.

בנוסף, נמצא קשר הפוך בין רמת ביצוע 
פעילות גופנית ובין רמת הסיכון לחזרה של 

המחלה ולתמותה ]11,10[. 

מחקר קנדי בדק עייפות ואיכות חיים על ידי 
שאלונים. נבדקו שתי קבוצות של מחלימים 
מסרטן המעי הגס: קבוצה אחת קיבלה את 
ההנחיות של משרד הבריאות לגבי פעילות 

גופנית, והקבוצה השנייה לא קיבלה הנחיות. 
המחלימים שקיבלו את הנחיות משרד 

הבריאות דיווחו על עייפות פחותה ואיכות חיים 
גבוהה יותר מקבוצת הביקורת, שלא קיבלה 

הנחיות כלל ]10[.

ההנחיות לפעילות גופנית 
להלן ההנחיות לפעילות גופנית שפורסמו על ידי 

 American( הקולג' האמריקני לרפואת ספורט
 .]12[ )College Of Sports Medicine - ACSM

הימנעות מאי-פעילות – יש להרבות 	 
בפעילות ספונטנית במהלך היום )הליכה 
עם הכלב, עלייה וירידה במדרגות ועוד(. 

ביצוע של לפחות 150 דקות בשבוע של 	 
אימון אירובי במאמץ בינוני או 75 דקות 

אימון במאמץ רב.

ביצוע של לפחות שני אימוני כוח בשבוע.	 

ביצוע מתיחות לקבוצות השרירים 	 
העיקריות לאחר כל אימון.

לסיכום - פעילות גופנית היא 
תרופה 

למרות שהיום כבר ברורה התועלת של פעילות 
גופנית, לפחות כ-60% מאוכלוסיית העולם 
אינה מבצעת את ההנחיות, וכ-50% מאלה 
שמתחילים - מפסיקים לאחר כשנה ]13[. 

העוסקים בחינוך לבריאות והמתווים מדיניות 
בריאות חייבים לקחת אחריות בתחום מניעת 

התחלואה באמצעות פעילות גופנית. יש 
להכניס את החינוך לפעילות גופנית בכל 

אינטרקציה עם מטופלים, בריאים וחולים. 
לביצוע פעילות גופנית, הן ספונטנית והן יזומה, 

יש חשיבות אף גדולה יותר בקרב חולי סרטן, 
לשם שמירה על אורח החיים ואיכות החיים.

על מקדמי הבריאות להנחות את המטופלים 
על פי הנחיות ACSM או להפנותם למסגרת 
שתתאים להם תוכנית אימון ותלמדם כיצד 
לשלב את הפעילות הגופנית בשגרת יומם.
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הגדרות ושכיחות
מחלימי סרטן מוגדרים כמטופלים ללא 

מחלה לאחר השלמת הטיפול האונקולוגי, 
או מטופלים אשר ממשיכים לקבל טיפול 

כדי להפחית את הסיכון לחזרת המחלה או 
לצורך ניהול מחלה כרונית – כך על פי החברה 

 American( האמריקנית לאונקולוגיה קלינית
 .)Society of Clinical Oncology - ASCO

על פי נתוני ASCO, בינואר 2014 היו בארצות 
הברית 14.5 מיליוני ילדים ובוגרים שהוגדרו 

כ"מחלימי סרטן". קבוצה זו מהווה כ-4% מכלל 
האוכלוסייה בארה"ב. שיעור מחלימי סרטן 

המעי הגס מכלל אוכלוסייה זו היה 9-8%, וזהו 
הגידול השני בשכיחותו בקרב המחלימים. יש 

לציין שסרטן הערמונית בגברים כלל 45% 
מאוכלוסיית הגברים המחלימים, וסרטן השד 

41% מאוכלוסיית המחלימות, כך שהפער 
במספר המחלימים מסרטן הערמונית או 

השד לעומת סרטן המעי הגס הוא גדול ]1[. 
בישראל, בהסתמך על הנתונים שפורסמו על 

ידי האגודה למלחמה בסרטן ביחס לשנת 2012, 
חיו בישראל 283,000 חולים ומחלימים ממחלת 
הסרטן ]2[. חישוב לא מדויק ביחס לאוכלוסיית 

ישראל יראה שגם בארץ 4-3.5% מקרב כלל 
האוכלוסייה הם מחלימי סרטן. כיוון ששכיחות 

מחלות הסרטן בארץ דומה לזו שבארה"ב, ניתן 
להניח שבישראל חיים מעל 25,000 אנשים 

אשר החלימו מסרטן המעי הגס.

רבים מקרב המחלימים מסרטן מציינים שעם 
סיום הטיפול הם נשארים עם מגוון שאלות 

ובעיות, אשר המערכת הרפואית אינה נותנת 
להן מענה, בעוד שבמהלך הטיפול הם חוו 

מחלימים מסרטן המעי הגס:
כיצד המערכת הרפואית יכולה לעזור?

פרופ‘ גיל בר-סלע
מנהל היחידה לטיפול תומך, המערך האונקולוגי, המרכז הרפואי רמב“ם 

תחושה של שפע מידע ותמיכה. התעוררות 
העולם הרפואי לבעיה זו, הדורשת התייחסות 

מיוחדת, עלתה לתודעה הציבורית כבר 
בשנת 1986, עם הקמתו בארה"ב של האיגוד 

 National Coalition for( הלאומי לניצולי סרטן
Cancer Survivorship( ]3[. מאז מושקעים 

בארה"ב מאמצים בביצוע מחקרים ובבניית 
הנחיות לאיתור, מעקב וטיפול בתופעות הלוואי 

ארוכות הטווח, הקשורות לטיפול הכירורגי או 
האונקולוגי שניתן למחלות הסרטן השונות. 

מאמצים אלו נעשים עתה גם בישראל, 
בהובלתה של האגודה למלחמה בסרטן. אך עד 

כה לא גובשה בארץ תוכנית הדרכה והמלצות 
למעקב וטיפול ברמה הלאומית.

איתור ואפיון בעיות שכיחות
מטרת התוכנית לטיפול במחלימי סרטן היא 

לשפר את הבריאות הכללית ואת איכות 
החיים של המטופלים. חלק גדול מהאנשים 
שקיבלו טיפול עקב סרטן המעי הגס ימשיכו 

לחיות שנים רבות לאחר סיום הטיפול 
במחלתם, אך יסבלו מתופעות לוואי מאוחרות 

משמעותיות לאורך זמן רב. אחת הדרכים 
הטובות ביותר לאפיין את אותן תופעות לוואי 

מאוחרות ו/או ממושכות היא דיווח עצמי 
של המטופלים. לאיסוף נתונים משאלונים 

מסוג זה יש משקל חשוב בקבלת ההחלטות 
ובבניית תוכניות שיקום ומעקב המותאמות 
למחלימי הסרטן. לאחרונה בוצעה עבודה 

נרחבת מצד האיגוד האירופי לחקר הסרטן, 
על מנת ליצור סטנדרטיזציה של שאלונים 
אלו, שיהוו בסיס נתונים להערכת תופעות 

לוואי ארוכות טווח בקרב מטופלים, במיוחד 
במחקרים עם תרופות חדשות, בהם מידע זה 

היה חסר אחידות עד כה ]4[.

מחקר שפורסם לאחרונה בוצע בארה"ב 
והסתמך על שאלונים שניתנו לציבור, תחילה 
על בסיס מחקרי בבתי החולים, ובהמשך הם 

הפכו להיות חלק מאתרי אינטרנט שנבנו 
לצורך מתן מידע לציבור על החלמה מסרטן. 

מטופלים או בני משפחותיהם יכלו להכניס 
באתרים אלה מידע רלוונטי, כולל מילוי שאלון 
על תופעות לוואי קצרות וארוכות טווח, ולקבל 

מידע על אפשרויות הטיפול בהסתמך על 
 .]5[ ASCO המלצות

המחקר, שהתמקד בתופעות הלוואי ארוכות 
הטווח של חולי סרטן המעי הגס, החלחולת 

והתעלה האנלית, כלל מעל 1,200 משתתפים, 
מעל מחציתם נשים, והגיל החציוני היה 51 
שנים. מבחינת הטיפול שניתן, יותר מ-60% 

ממטופלי סרטן המעי הגס עברו ניתוח וטיפול 
כימי, ומעל 72% ממטופלי סרטן החלחולת 
עברו טיפול קרינתי, טיפול כימי וניתוח ]6[. 

תופעות הלוואי ארוכות הטווח שדווחו ביותר 
ממחצית השאלונים כללו תשישות )56%(, 

נוירופטיה של כפות הידיים והרגליים )65%( 
ושינויים קוגניטיביים )48%(. בנוסף דווחו 

קשיים בתפקוד המיני, בעיה שבדרך כלל 
אינה זוכה לבירור וטיפול, אך בלטה בדיווחי 
המטופלים. חוסר יכולת להגיע לזקפה דווח 

על ידי 32% מהגברים המחלימים מסרטן 
החלחולת, ו-18% מהגברים המחלימים 

מסרטן המעי הגס. שינויים בתפקוד המיני 



במה � ביטאון לעובדי בריאות בנושא מחלת הסרטן והשלכותיה

146

דווחו גם על ידי הנשים ב-45% ו-37% 
בהתאמה. בניתוח התוצאות לפי סוג הטיפול 
)שילוב של קרינה, כימותרפיה וניתוח לעומת 
כימותרפיה וניתוח או ניתוח בלבד( בלט ריבוי 

תופעות הלוואי ארוכות הטווח בשילוב של 
שלושת סוגי הטיפול, בעיקר ביחס לבעיות 

מערכת העיכול, מערכת השתן ותפקוד מיני. 
דיווח על בעיות אלו בלט במיוחד בקרב 10% 
מהמשתתפים שהיו עם קולוסטומיה קבועה. 

המחקר מצביע על תופעות לוואי ששכיחותן 
עולה ככל שהזמן מסיום הטיפול מתארך. 

בהשוואה בין מחלימים הנמצאים פחות 
משנתיים מסיום הטיפול, מעל שנתיים 

ומעל חמש שנים, נצפתה עלייה משמעותית 
בדיווחים על בעיות זקפה ותפקוד מיני 

בגברים, ובעיות של מערכת העיכול, כולל 
הידבקויות, חסימות מעי, קוליטיס לאחר 

קרינה ועלייה בפיברוזיס של כיס השתן עם 
עלייה בזמן המעקב ]6[. הנתונים במחקר זה 
תואמים מספר מחקרים קודמים שדיווחו על 
בעיות דומות בקרב המחלימים מסרטן המעי 

הגס והחלחולת. 

חזרה לעבודה
יש לציין שמחלימי סרטן סובלים ממספר 
בעיות נוספות הקשורות לחזרה לתפקוד 

מלא בחיי היומיום. אחת הבעיות שלא קיבלה 
תשומת לב מספקת עד לאחרונה היא 

החזרה לעבודה לאחר סיום טיפול אונקולוגי. 
המחקרים שבוצעו אינם מתמקדים בסוג 

גידול מסוים, אלא בחולים לאחר סיום טיפול. 
מאמר סקירה של 14 מחקרים שבוצעו בנושא, 
מראה ששיעור החזרה לעבודה עומד על 62% 

)טווח 92-30%(. הגורמים העיקריים שהביאו 
לאי-חזרה לעבודה היו היעדר סביבת עבודה 

תומכת, עבודה הדורשת מאמץ פיזי וגידולי 
ראש-צוואר. גיל המטופלים היה משמעותי 

רק בחלק מהמחקרים, ומצב סוציו-אקונומי 
לא היה גורם משפיע ]7[. לכן, כאשר 4% 

מהאוכלוסייה הם מחלימי סרטן, יש משמעות 
רבה להתייחסות לבעיה זו ולבניית תוכניות 

שיקום ותמיכה מתאימות.

הרגלי חיים- מודל התערבותי
הרגלי חיים נמצאו כגורמים המשפיעים על 

איכות החיים של מחלימי הסרטן, ויתרה 
מכך - כמפחיתים הישנות של גידול סרטני 

)מניעה שניונית( ומאריכים הישרדות , במספר 
גידולים, כולל המעי הגס ]8[. לפני כעשור 

פורסם מחקר גדול, אשר התבסס על מדגם 
של מעל ל-9,000 מחלימי סרטן, משישה 

גידולים שכיחים, בהם קרוב ל-2,000 מחלימי 
סרטן המעי הגס. במדגם נשאלו הנחקרים 
ביחס להתנהגותם בפועל, לגבי ההמלצות 

המקובלות למחלימים בנושא פעילות גופנית, 
תזונה המתבססת על מספר רב של ירקות 

ופירות והימנעות מעישון ]9[. קבוצת מחלימי 
סרטן המעי הגס הראתה תוצאות דומות מאוד 

ליתר המחלימים עם סוגי גידול אחרים )לא 
הייתה שונות בין הקבוצות(. 

הנתונים לגבי המעי הגס הראו שרק 35% 
מהמחלימים מבצעים פעילות גופנית, ורק 

16% אימצו תוכנית תזונה בהתאם להמלצות 
המקובלות )מאמרים אחרים בחוברת זו 

עוסקים בנושא פעילות גופנית ותזונה באופן 
מפורט יותר(, לעומת 91% שנמנעים מעישון. 

רק 4.6% מקרב מחלימי סרטן המעי הגס דיווחו 
על היצמדות לכל שלוש ההמלצות. מרבית 

החולים )61%( נצמדו רק להמלצה על הימנעות 
מעישון. מודל שהשווה בין שאלוני איכות החיים 
להיצמדות להרגלי חיים מומלצים, הראה קשר 

מובהק סטטיסטי בין השניים. כלומר, בקרב 
המחלימים אשר דיווחו על מילוי ההמלצות, 

דווחה איכות חיים טובה יותר ]9[.

ובכן, כיצד ניתן לגרום למחלימים מסרטן 
לבצע בפועל את ההמלצות הניתנות 

בתוכניות לשינוי הרגלי חיים? היכולת של 
התערבות סוציו-קוגניטיבית יזומה למטרת 
שינוי הרגלי חיים נמדדה במספר מועט של 

מחקרים. מטה-אנליזה שבדקה את המחקרים 
האקראיים, בהם שאלת המחקר הייתה: האם 

ביכולתה של תוכנית התערבותית בקרב 
מחלימים לגרום לשינוי בהרגלי חיים? איתרה 
רק 18 מחקרים עם שאלת מחקר כזו. המטה-

אנליזה לא כללה מחקרים בהם נבדקה 
השפעת התערבות ספציפית על איכות החיים 

של המטופלים ]10[. מחקר אחד מתוך 18 
מחקרים אלו כלל רק מחלימי סרטן מעי גס, 
מחקר אחר כלל מחלימי סרטן מעי גס ושד, 

ושני מחקרים נוספים לא כללו הגדרת סוג 
המחלה. ההדרכות לשינוי הרגלי חיים בוצעו 
באמצעות הטלפון, המייל או הפייסבוק, ורק 

במחקר אחד התבססה ההדרכה על מפגשים 
פנים-אל-פנים. המטה-אנליזה הראתה יכולת 

טובה לגרום לשינוי בביצוע פעילות גופנית ואף 
לביצוע שינוי בחלק ממדדי התזונה באמצעות 
תוכנית התערבות סוציו-קוגנטיבית. השפעות 
אלו נבדקו ברוב המחקרים רק לטווח הקצר, 

והמסקנות לטווח הארוך אינן ברורות ]10[.

סיכום
הסקירה הנוכחית מצביעה על מגוון הבעיות 

איתן מתמודדים המחלימים מסרטן באופן 
כללי ומחלימי סרטן המעי הגס בפרט. נכון 

להיום לא קיימת במדינת ישראל תוכנית 
לזיהוי, מעקב והמלצות טיפול למחלימי סרטן 
ברמה הלאומית. מחקרים שבוצעו בנושא זה, 

שמקצתם הובאו בסקירה, מראים שאיכות 
החיים של מחלימי סרטן המעי הגס אינה 

טובה בשל מגוון רחב של תסמינים, ומצביעים 
על כך ששינוי בהרגלי חיים יכול להביא 

לשיפור באיכות החיים בחלק מהמדדים ואף 
להאריך הישרדות לאחר מחלה. לכן, יש צורך 
ברור בבניית תוכנית כזו ובהקצאת משאבים 

מתאימים. 

האגודה למלחמה בסרטן תומכת בשנים 
האחרונות בניסיונות לבניית מודלים שונים 

למעקב והתערבות, שיתאימו למערכת 
הבריאות בישראל. לדוגמה, במערך האונקולוגי 
בבית החולים רמב"ם נבנה מודל המתבסס על 
מרפאות אחיות בתחומי גידולי הסרטן השונים. 

במרפאות אלו האחות פוגשת את מחלימי 
הסרטן, מבצעת מיפוי של הבעיות העיקריות, 

התסמינים והצרכים המיוחדים שלהם, מדריכה 
אותם, מתאמת ומפנה אותם לגורמים רלוונטים 

נוספים לסיוע. היישום הרחב של מודל 
התערבותי זה עדיין דורש הוכחה, באמצעות 
מדידה של איכות ההתערבות ותוצאותיה על 

איכות חיי המחלימים. 
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מבוא
 Complementary( המונח רפואה משלימה

Medicine( מאגד בתוכו שיטות טיפול שאינן 

תרופתיות ושהתיאוריות המנסות להסבירן 
"אלטרנטיביות" לאלו הקונבנציונליות )לדוגמה, 

Qi – "אנרגיה" ברפואה הסינית(. בהקשר 

של סרטן המעי הגס, מוסכם שהרפואה 
"האלטרנטיבית" איננה מהווה אלטרנטיבה 

לרפואה הקונבנציונלית, וכן שהמונח 
"משלימה" אין כוונתו חלק מהטיפול המשלים 

)אדג'ובנטי - adjuvant( במובן האונקולוגי 
הקלאסי. 

אם כן, מדובר בגישה כוללנית, אינטגרטיבית, 
המבקשת לשלב באופן מושכל בין עולמות 

התוכן הקונבנציונלי והאלטרנטיבי, ובין גוף ונפש 
לתמיכה בחולה ולגיוס חוכמת הריפוי של הגוף. 

תפיסת עולם משולבת זו היא שנתנה לתחום 
 - Integrative Medicine - את שמו העכשווי

תוך שימת דגש גם על בריאות ולא רק על 
רפואה וחולי, כפי שבא לידי ביטוי בשינוי שמו 

 Complementary( CAM-של התחום מ
 CIH-ל )& Alternative Medicine

)Complementary & Integrative Health( על 
ידי המכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב

 .]1[ )NIH – National Institutes of Health(

מאחר ומחקרים שונים מראים כי עד 75% 
מהחולים בסרטן המעי הגס משתמשים 

ברפואה אינטגרטיבית ]2[ לאחר אבחון מחלתם 
ובתקופת הטיפולים, חשוב שהצוותים המטפלים 

יכירו את התחום וישתפו פעולה עם יחידות 
לרפואה משלימה במכונים האונקולוגיים במטרה 
לסייע לחולים ולבני משפחותיהם להיות צרכנים 
נבונים של שירותי בריאות ]3[. ברוח זו הסקירה 

שלהלן מציגה חמישה תחומים עיקריים של 

רפואה משלימה וסרטן המעי הגס
ד“ר עופר כספי, ענבל דרסלר, צביקה ראובן

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

עניין קליני ומחקרי, בשילוב של רפואה משלימה 
בסרטן המעי הגס – תזונה, צמחי מרפא, דיקור, 

גוף-נפש ומיקרוביום. 

תזונה 
כיום ידוע כי אחד המרכיבים התזונתיים 

החשובים ביותר במניעת התפתחות סרטן 
המעי הגס הוא ריכוז הסיבים התזונתיים. 

סיבים אלו פועלים במספר מנגנונים להפחתת 
התפתחות סרטן המעי הגס, ובהם ראויים 
לציון במיוחד: הפחתת ריכוז מקומי במעי 

של חומרים קרצינוגניים, חיסוניות מקומית 
טובה יותר, היותם פרה-ביוטיקה התורמת 

למיקרוביום עשיר וחיוני, וקישורם לנוגדי 
חמצון המשתחררים במעי. בסקירת מחקרים 

משנת 2015 הוצגה ההשפעה של הדיאטה 
הים תיכונית, העשירה בסיבים תזונתיים, 
על שכיחות סוגי סרטן שונים ועל תמותה 

מהמחלה ]4[. שני מחקרי עוקבה ושלושה 
מחקרי מקרה-ביקורת הראו קשר הפוך 

מובהק סטטיסטית בין דיאטה ים תיכונית ובין 
שכיחות סרטן המעי הגס. סקירה שיטתית 
ומטה-אנליזה שסיכמה 56 מחקרי תצפית 

שכללו יחד 1,700,000 משתתפים, הראתה כי 
היענות גבוהה יותר לעקרונות הדיאטה הים 
תיכונית תרמה להפחתה של 13% בממוצע 

של תמותה מכל סוגי הסרטן, ולירידה של 15% 
בשכיחות סרטן המעי הגס. לעומת זאת, בקרב 
מחלימים מסרטן לא נמצא קשר משמעותי בין 

דבקות בתזונה הים תיכונית ובין הפחתת הסיכון 
להישנות המחלה ]5[. 

מה לגבי בשר? בדוח שפרסמה הקרן 
 WCRF - World( העולמית לחקר הסרטן

Cancer Research Fund( בשנת 2011 הוצגו 

עדויות משכנעות לכך שצריכת בשר בקר 
ובשר מעובד מגבירה את הסיכון להתפתחות 

סרטן המעי הגס ]6[. ואכן, מטה-אנליזה 
הראתה עלייה של כ-20% בממוצע בסיכון 

לממאירות עבור כל 100 גרם של בשר בקר 
או 50 גרם של בשר מעובד הנצרכים מדי 

יום ]7[. הוצע כי המנגנונים העשויים להוות 
בסיס לקשר הם פגיעה במארג הטבעי של 

אוכלוסיית חיידקי המעי המשמשים כקו 
ההגנה העיקרי במעי, תכולת ברזל מסוג ֶהם

)Heme( הקשור ביצירת תרכובות קרצינוגניות, 
ובמקרה של בשר מעובד - החומרים 

המשמרים. נמצא גם כי בישול בשר 
בטמפרטורה גבוהה גורם ליצירת תוצרי לוואי 

הקשורים בתהליך הסרטני.

בכנס 2017 של החברה האמריקנית 
 ASCO - American( לאונקולוגיה קלינית

Society of Clinical Oncology( ניתנה 

התייחסות להשפעת אורחות חיים בריאים על 
;)overall survival( OS :מדדי הישרדות שונים

 PFS-ו ;(disease-free survival( DFS

)progression-free survival(. מחקר תצפיתי 
עקב אחרי קרוב ל-1,000 חולי סרטן מעי גס 

בשלב III שקיבלו טיפול מונע )אדג‘ובנטי(. 
בתחילת המחקר המשתתפים קיבלו שאלון 
להערכת אורח חייהם מבחינת תזונה נבונה 

)יותר פירות, ירקות ודגנים מלאים ופחות 
בשר בקר ובשר מעובד(, שמירה על משקל 

גוף תקין ועיסוק בפעילות גופנית. לאחר שבע 
שנות מעקב נמצא בבירור שחולים ששמרו על 
משקל גוף תקין, עסקו בפעילות גופנית והרבו 
באכילת מגוון מזונות צמחיים מלאים חיו יותר 

שנים ללא התקדמות המחלה וזכו לתקופת 
שרידות ארוכה יותר ]8[.
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

צמחי מרפא
סקירת Cochrane ]9[ של צמחי מרפא 

סיניים בסרטן המעי הגס שכללה מחקרים 
מבוקרים בהם הושוו התוצאות בחולים 

שקיבלו כימותרפיה בלבד לעומת חולים 
שקיבלו כימותרפיה עם פורמולות סיניות 
Huang Qi/( מבוססות צמח האסטרגלוס
Astraglus(, נמצא שהחולים שקיבלו את 

תערובות הצמחים סבלו פחות מנויטרופניה 
 T והתאפיינו בספירת לימפוציטים מסוג

גבוהה יותר. בסקירה זו לא דווח שהצמחים 
הסיניים פגעו ביעילות הטיפול הקונבנציונלי. 

PHY906, הינה פורמולה צמחית אחרת 

שנבדקה במחקר מודרני בהקשר של 
טיפול בסרטן המעי הגס. הפורמולה, שהינה 

תערובת של ארבעה צמחי מרפא, נמצאת 
בשימוש ברפואה הסינית במשך כ-1,800 
שנה, ובמחקרים ראשוניים שנעשו בחולי 

סרטן מעי גס מתקדם המקבלים טיפול 
 (leucovorin, 5-FU, irinotecan) FOLFIRI-ב

]10[ כמו גם בחולים אחרים המקבלים 
טיפול מכוונן מטרה ]11[. הפורמולה לא זו 
בלבד שאיננה פוגעת בפרמקוקינטיקה של 
התרופות הכימיות, ולא זו בלבד שמקטינה 

את חומרת תופעות הלוואי של מערכת 
העיכול הנובעות מהטיפול ]12[, אלא אף 

עשויה להשפיע באופן חיובי וייחודי על 
הסביבה הדלקתית בה נמצא הסרטן ]13[. 
עם זאת, הצמח בה"א הידיעה, שמושך את 
תשומת הלב של הקהילה המדעית בשנים 

האחרונות בהקשר של גידולי מערכת העיכול 
ולא רק בגלל ההשפעה האנטי-דלקתית 

 )Curcuma longa( שלו, הוא הכורכום
ונגזרת פוליפנולית המופקת מהשורש שלו - 
כורכומין. מחקרי מעבדה הראו שלכורכומין 

השפעה בולמת על שגשוג רקמת הגידול 
על ידי התערבות בשלבי חלוקת התא, 

השריית מוות תאי מתוכנת של תאי גידול 
ללא השפעה על תאים תקינים, עיכוב תהליך 

יצירת כלי דם חדשים המשמשים להזנת 
רקמת הסרטן, עיכוב גורמים מתווכי דלקת 

וכן גורמי גדילה שונים הקשורים בתהליך 
הסרטני ]14[. אלא שאין עדיין מחקרים 
קליניים מבוקרים היטב המצביעים על 

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

באופן חלקי בלבד.

דיקור סיני )אקופונקטורה(
Ng וחבריו מצאו כי דיקור, לעומת דיקור 

דמה )sham( ולעומת טיפול קונבנציונלי ללא 
דיקור )standard of care( הפחית באופן 

 )ileus( מובהק סטטיסטי את משך האילאוס
שלאחר ניתוח לפרוסקופי לסרטן המעי 

הגס, קיצר את פרק הזמן עד שהחולה החל 
לזוז, הקטין את צריכת התרופות משככות 

הכאב שלאחר הניתוח, וקיצר את משך 
האשפוז ]15[. מחקרים ראשוניים אחרים 
]16[ הראו שלדיקור יש מקום גם בטיפול 
בנוירופטיה היקפית משנית לכימותרפיה 

 CIPN Chemotherapy-induced peripheral(
neuropathy(, למרות שלא בכל המקרים 

היה מתאם בין הדיווח של החולים על 
שיפור קליני ובין שיפור בהולכה העצבית 
]17[. בעוד שלדיקור ולתוספי תזונה כגון 
ויטמין E, L-glutamine, אומגה-3, חומצה 

אלפא-ליפואית וויטמינים מקבוצה B, תיתכן 
השפעה חיובית על CIPN ]18[, אין עדיין 

מחקר פאזה III המדגים את היעילות של 
דיקור ב-CIPN. מאחר וחולי סרטן מעי גס 

רבים סובלים במיוחד במהלך הטיפול הכימי 
גם מתלונות נוספות כגון בחילות, תשישות, 
ירידה בספירות הדם, ירידה בתיאבון וכיו"ב, 

הטיפול במרפאה האינטגרטיבית בדיקור 
לא מתמקד בתסמין בודד כפי שנבדק 

 RCT( במחקרי התערבות בהקצאה אקראית
randomized controlled trial -(, אלא בסך 

איכות החיים של המטופל. 
  

גוף-נפש
חולי סרטן רבים, ובכלל זה סרטן המעי 

הגס, חווים עקה נפשית רבה סביב אבחנת 
המחלה, הטיפול בה וההחלמה ממנה. לכן 

התערבויות גוף-נפש הן חלק חשוב ממה שיש 
לרפואה המשלימה להציע לחולים. במחקר 

RCT ]19[ הושוו התוצאים בין קבוצת ביקורת 

של חולי סרטן המעי הגס שקיבלה טיפול 

סטנדרטי סביב הניתוח, ובכלל זה פרה-
מדיקציה, ובין קבוצת מחקר שתרגלה דמיון 

מודרך לפני הניתוח ולאחריו. נמצא שהקבוצה 
שתרגלה דמיון מודרך סבלה באופן מובהק 

סטטיסטי ומשמעותי קליני מפחות חרדה, 
כאב וצריכת תרופות נרקוטיות בהשוואה 

לקבוצת הביקורת. מחקרים אחרים הראו את 
היעילות של שיטות טיפול גוף-נפש אחרות 
דוגמת mindfulness )קשיבות( בחולים עם 
סרטן מתקדם ]20[. לאור העלות האפסית 

של טיפולי גוף-נפש בהשוואה לטיפולים 
תרופתיים, העובדה שהם מעצימים את 

החולים ושבני משפחה יכולים להשתתף אף 
הם בתרגול, וכן הבטיחות הרבה שלהם, אנו 
רואים חשיבות בהזמנה של כל חולה סרטן 

מעי גס חדש להתנסות בטיפול ולתרגלו בעת 
הצורך תרגול עצמי )לדוגמה, תרגול נשימות 

בעת כאב בבית(. 

מיקרוביום 
למיקרוביום תפקיד מרכזי בשמירת בריאות 

מערכת העיכול, ובכלל זה ככל הנראה גם 
תרומה למניעת היווצרות סרטן המעי הגס. 

האונקוביום )oncobiome(, כפי שהוא מכונה 
לעיתים, נחקר בקשת רחבה של היבטים בסרטן 

המעי הגס, מאטיולוגיה הקשורה בחוסר איזון 
בפלורת המעי )dysbiosis( ועד לשיקום מערכת 

העיכול לאחר הטיפולים ומניעת הישנות המחלה. 
מחקרים רבים הראו כי החתימה המיקרובילית 

של חולי סרטן המעי הגס שונה בהשוואה 
לבריאים או לחולים במחלות מעי אחרות. 

במחקר עוקבה שבדק את התזונה של 45,241 
גברים ונשים במשך 12 שנים, נמצא מתאם חיובי 

בין צריכה גבוהה של יוגורט מותסס להפחתה 
בסיכון לחלות בסרטן מעי גס, ככל הנראה 

משנית ליכולת של לקטובאצילוס אסידופילוס 
)Lactobacillus acidophilus( להשרות 

אפופטוזיס של תאי סרטן המעי הגס. זן זה, כמו 
 Lactobacillus( גם הזנים לקטובצילוס קאסאי

 Lactobacillus( ולקטובצילוס פאראקאסאי )casei

paracasei(, הראו גם פעילות ביוסינתטית 

המפחיתה דרך פפטידים את הסיכון להתמרה 
סרטנית במערכת העיכול.

(leucovorin, 5-FU, irinotecan)
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בזירה הטיפולית, הממשק בין טיפול כימי ובין 
המיקרוביום עשוי לקבל משמעות עם התקדמות 

הידע על אודות ההשפעה הפרמקוקינטית של 
המערך החיידקי על הטיפול התרופתי. רתימה 
מושכלת של פרוביוטיקה עשויה לשפר יעילות 

ולהפחית רעילות של מגוון תרופות בחולי סרטן 
המעי הגס. לדוגמה, התרופה אירינוטקאן - 

Irinotecan )קאמפטו® - ®Campto(* הינה בעלת 

שיעור פגיעה מוקוזיאלי העומד על כ-40%, דבר 
המתבטא בשלשול ובסטומטיטיס. בתהליך 

ההתמרה התוך-תאי, אירינוטקן הופכת 
למטבוליט פעיל )SN-38( באמצעות האנזים 

קרבוקסיל אסטראז )carboxylesterase( בכבד. 
בהמשך, ה-SN-38 חוברת לחומצה גלוקורונית 
ומומרת למטבוליט אינרטי )SN-38G( המתפנה 
מהגוף. חיידקי המעי הדק מייצרים את האנזים 

בטא-גלוקורונידאז שביכולתו להפריד את 
החומצה הגלוקורונית מה-SN-38G ובכך 

להגביר הן את פעילות התרופה והן את שיעור 
הפגיעה המוקוזיאלית שלה. כיווני חקירה של 

פעילות מעכבת אנזים בטא-גלוקורונידאז 
חיידקי הובילה לחקר פיטוכימיקלים שונים, 

בהם הפלבנואיד Baicalin המצוי בצמח 
 )Scutellaria baicalensis( הקערועית הסינית

 Ziziphus jujuba, המצוי יחד עם הצמחים
 ,Paeonia lactiflora ,Glycyrrhiza uralensis

בפורמולה PHY906 שהוזכרה מעלה. 

דוגמה נוספת הינה הפוטנציאל משפעל 
החיסון )immunomodulatory( של חיידקי 

המעי. עם התובנה שהגברת נוכחות תאי 
T בסביבת הגידול עשויה להגביר את 

היעילות של אימונותרפיה במיוחד בסרטן 
המעי הגס עם דרגה גבוהה של אי-יציבות 
 Microsatellite Instability-High -( גנומית
MSI-H( - 20-15% - מתן של פרוביוטיקה 

עשוי להיות אחת הדרכים להגברת יעילות 
הטיפול האימונותרפי. כך למשל, לסוגים 

 )Bifidobacterium( ביפידובקטריום
ולקטובאצילוס )Lactobacillus( יכולת להגביר 

נוכחות תאים חיסוניים באזור הגידול, ובכלל 
זה תאי +CD 8, ככל הנראה דרך שימוש 

במערכת העברת מסרים המנצלת תאים 

דנדריטים ]23-21[. מכאן, שלצד המניעה 
של היווצרות סרטן במעי הגס, ההשלכה 

שעשויה להיות למיקרוביום על מידת הצלחת 
הטיפול האימונותרפי מצריכה העמקה בהבנת 
 ,(host( ההשפעות ההדדיות בין האדם השלם

 ,)microenvironment( הסביבה הפנימית
והפרופיל המולקולרי-גנטי של הגידול עצמו.

אינטגרציה
הרפואה המשלימה הינה עוד אחד מכלי 

הנגינה בתזמורת האונקולוגית המודרנית, 
בצד הרפואה הפליאטיבית, המערך 

הפסיכואונקולוגי ושאר המערכים התומכים. 
היא אינה רעש רקע או חיידק מעי מיותר. 

אלא שבשונה מרישום תרופות אופיאטיות או 

Hand-( מתן משחה לתסמונת כף יד-רגל
Foot Syndrome(, השימוש המושכל בשיטות 

טיפול מסורתיות במערכת בריאות מודרנית 
דורש הבנה טובה ומעמיקה יותר של יחס 

העלות/תועלת והסיכון/סיכוי של הטיפולים 
המשלימים בהינתן הטיפולים הקונבנציונליים. 

לצורך כך דרושים מחקרים הבודקים את 
השלם, לא פחות מאשר את סך חלקיו. 

מחקרים נוספים על כורכום, חשובים ככל 
שיהיו, לא יסייעו ביצירת שלם אחר. מחקרים 

הבודקים את השפעת האינטגרציה של 
הרפואה המשלימה עם הטיפול הקונבנציונלי 

כבר מן הרגע הראשון, ולא בתגובה לתסמין 
כזה או אחר, עשויים להפתיע אותנו וללמדנו 

שיש לחפש את האמת בעובדות, ולא בדעות. 

או תרופות המכילות חומר פעיל דומה בעלות שמות   *
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טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

האגודה למלחמה בסרטן פועלת להפחתת 
התחלואה והתמותה ממחלות הסרטן 

בישראל. פעילותה מכוונת כלפי כלל הציבור 
- בריאים וחולים. האגודה יוזמת תוכניות 

למניעה ולאבחון מוקדם, המופעלות בשיתוף 
עם משרד הבריאות, משרד החינוך וקופות 

החולים, ומקדישה משאבים ומאמצים רבים 
למען שיפור סיכויי הריפוי ואיכות חייהם של 

החולים, שיקומם וקידום זכויותיהם. פעילויות 
האגודה מתאפשרות הודות לתרומות הציבור 

בלבד, וללא מימון מתקציב משרד ממשלתי 
כלשהו.

כל פעילויות האגודה למלחמה בסרטן 
לחולים, למחלימים ולבני משפחותיהם, 

וכן לציבור הרחב – ללא תשלום.

תמיכה במחקר
זה למעלה מ-50 שנה האגודה מסייעת באופן 

משמעותי לקידום מחקר הסרטן בארץ, 
מעניקה עשרות מענקי מחקר לרופאים 

ולחוקרי סרטן מדי שנה, ומעודדת הפעלת 
פרוטוקולים קליניים ארציים. 

פרופ' אהרן צ'חנובר, חתן פרס נובל ונשיא הכבוד 
של האגודה למלחמה בסרטן, נעזר בתחילת 

דרכו המקצועית במענקי המחקר של האגודה 
ושימש כחבר בוועדת המחקר שלה במשך 

עשור. גם פרופ' זליג אשחר, חוקר בכיר במכון 
ויצמן למדע וחתן פרס ישראל לשנת 2015, 

קיבל בתחילת דרכו מענקי מחקר מהאגודה. 
כיום מחקריו מהווים פריצת דרך בתחום הטיפול 

האימונולוגי במחלת הסרטן, ועבודתם של 
חוקרים נוספים נחשבת בסיס למחקרים שרשמו 

הצלחות בטיפול והפיחו תקווה בחולים, בבני 
משפחותיהם ובציבור הרחב.

פעילויות האגודה למלחמה בסרטן –
נגד המחלה ולמען החולים 

תוכניות לגילוי מוקדם 
האגודה מובילה את המאבק בסרטן השד 

ברחבי הארץ, מהקמת תחנות לבדיקת השד 
ועד לייזום ויישום פרויקט הסריקה הלאומי 
בממוגרפיה. לפני למעלה מ-20 שנה יזמה 

האגודה למלחמה בסרטן את התוכנית, 
המופעלת מאז בשיתוף עם משרד הבריאות, 
יחד עם כל קופות החולים. במטרה להעלות 

את היענות הנשים לביצוע בדיקות ממוגרפיה 
בפריפריות גיאוגרפיות וחברתיות, רכשה 

האגודה למלחמה בסרטן ניידת ממוגרפיה. מאז 
הפעלתה צומצמו משמעותית הפערים בשיעורי 

ההיענות לבדיקה בין המגזרים השונים, והתבטלו 
לחלוטין הפערים בין נשים יהודיות לערביות. 

הניידת מופעלת בידי צוות מקצועי של בית 
החולים אסותא, בשיתוף כל קופות החולים. 

התוכניות לאבחון ולגילוי מוקדם של מחלת 
הסרטן כוללות העלאת המודעות לבדיקות 
לאבחון מוקדם של סרטן השד והמעי הגס, 

ומודעות גם לאבחון מוקדם ביחס לסרטן 
צוואר הרחם והעור.

ימי עיון לחולי סרטן ובני 
משפחותיהם

מחלקת השיקום והרווחה מארגנת ימי עיון רבים, 
המתמקדים במגוון נושאים הקשורים למחלות 

הסרטן והשפעותיהן, כגון: דרכי הטיפול, תופעות 
לוואי והיבטים שונים ביחס להתמודדות החולה 

ובני המשפחה עם המחלה. מידע על אודות 
ימי העיון ניתן למצוא באתר האגודה באינטרנט 
ובעיתונות הכתובה, וההרצאות הנערכות בהם 
מוקלטות ומועלות לאתר האגודה. כמו כן, ניתן 

לפנות למחלקת השיקום והרווחה של 
האגודה למלחמה בסרטן, המארגנת את ימי 

העיון לאורך השנה, בטל. 03-5721678.

מערך המידע והתמיכה
'טלמידע'®

שירות מידע טלפוני ללא תשלום 24 שעות 
ביממה לחולים, לבני משפחותיהם ולציבור 
הרחב. ניתן לקבל מידע על מחלות הסרטן 
השונות, הטיפול, השיקום, זכויות ושירותים 

הניתנים בארץ, אבחון מוקדם ומניעה של 
מחלות הסרטן על ידי אימוץ אורח חיים בריא 

והימנעות מעישון, חשיפה לשמש וגורמים 
נוספים העשויים להגביר את הסיכון לחלות.

'טלמידע'®: 1-800-599-995
טלמידע‘® בשפה בערבית: 1-800-36-36-55
טלמידע‘® בשפה הרוסית: 1-800-34-33-44

מרכז מידע
מרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן 

מאויש במידעניות ומקושר למאגרי מידע 
ממוחשבים בינלאומיים מהימנים ועדכניים. 

ניתן להיעזר במידעניות לקבלת מידע מפורט.
מרכז מידע: 03-5721608

info@cancer.org.il

'טלתמיכה'®
שירות טלפוני המורכב מאנשי מקצוע מתחום 
הפסיכו-אונקולוגיה לתמיכה נפשית ראשונית 

בחולי סרטן ובקרוביהם ומופעל על ידי 
האגודה למלחמה בסרטן.

'טלתמיכה'®: 1-800-200-444

אתר אינטרנט
האתר כולל מידע לציבור הרחב, לחולי סרטן, 

למחלימים ולאנשי מקצוע. האתר מתעדכן 
בכל יום וניתן לקבל בו מידע על כל מחלות 

הסרטן, על גנטיקה וחידושים בתחום, על 
גורמי סיכון, דרכי מניעה, אבחון מוקדם, 

טיפול ושיקום, זכויות ושירותים לחולי סרטן, 
פעילויות האגודה וימי עיון. באתר נמצא 

מאגר מחקרים קליניים המתעדכן באופן 
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שוטף וכן מערך פורומים נרחב לשאלות 
ותשובות, בניהול מיטב המומחים בנושאים 

שונים, הכולל גם פורום סרטן מערכת העיכול 
ופורום לאנשי מקצוע. 

עמוד פייסבוק: 
'האגודה מלחמה בסרטן – לחיים בריאים'

האגודה למלחמה בסרטן מקיימת פעילות 
ענפה ברשת החברתית 'פייסבוק', וכיום יש 

לעמוד האגודה כ-60,000 חברים. העמוד 
משמש במה למסרי האגודה למלחמה בסרטן, 

לקידום אירועיה, למתן מידע ולמענה על 
שאלות הגולשים. כמו כן, האגודה מקיימת 
שיתופי פעולה ומיזמים ייחודיים באינטרנט 

ובאפליקציות סלולר, כגון אינסטגרם ויו-טיוב.

פעילויות בתחום השיקום 
והרווחה – לחולים, מחלימים 

ובני משפחותיהם
  TM'מרכזי הפעילות והתמיכה 'חזקים ביחד

של האגודה למלחמה בסרטן
מרכזי התמיכה 'חזקים ביחד' משמשים 
בית בקהילה לחולים, למחלימים ולבני 

משפחותיהם. המרכזים פועלים כיום 
בגבעתיים, בירושלים, בחיפה, בעפולה, 

בבאר שבע וכן בסניפי האגודה ברחבי הארץ, 
והם מספקים מגוון פעילויות תמיכה, מידע, 

פעילויות גוף ונפש, העשרה ופנאי, המסייעות 
בהתמודדות האישית והנפשית עם המחלה. 

המרכזים מיועדים גם לחולים שסיימו את 
הטיפול הפעיל, אך עדיין זקוקים לתמיכה 

ולשיקום. כל הפעילויות ללא תשלום.

קבוצות תמיכה 
באגודה למלחמה בסרטן מתקיימות קבוצות 

תמיכה לחולי סרטן ולבני משפחותיהם, 
המתגבשות בהתאם לביקוש ולצורך, כגון: 

קבוצת תמיכה לנשים צעירות )בנות 50-30(, 
קבוצה לבריאים התומכים בבני זוגם החולים, 

קבוצה לחולות במחלה גרורתית, קבוצה 
להורים שכולים, קבוצה לבני משפחה מלווים 

ועוד. קבוצות התמיכה מונחות בידי אנשי 
מקצוע שהוכשרו לכך. הכל ללא תשלום.

'יד להחלמה'®
'יד להחלמה' של האגודה למלחמה בסרטן 

מורכב מנשים מתנדבות שהתמודדו עם סרטן 
השד ועברו הכשרה מיוחדת המאפשרת להן 
לעמוד לצד הנשים המתמודדות עם המחלה, 

ולצד נשים המתמודדות עם סרטן שד גרורתי. 
המתנדבות מותאמות לחולות בגיל, בטיפול 

ובשפה, ומסייעות להן בהתלבטויות השונות, 
במתן מידע ותמיכה רגשית ומעשית, מתוך 

ניסיונן האישי. 

ארגון בעלי סטומה בישראל 
ארגון בעלי סטומה פועל תחת מחלקת 

השיקום של האגודה למלחמה בסרטן. בארגון 
רשומים חברים שעברו ניתוחים להטיית השתן 

או הצואה )לא רק על רקע של מחלת סרטן(. 
חברי הארגון מקבלים את הביטאון "פתחון 

פה", המתפרסם אחת לשנה ומכיל מאמרים 
בנושאים חשובים לבעלי סטומה, דוגמת 

תזונה, טיפול בעור, מידע על זכויותיהם, החיים 
האינטימיים עם סטומה ועוד. בארגון פועלת 

קבוצה ייחודית לצעירים עם סטומה )בני 20 עד 
40(, המעניקה מידע ותמיכה, ומקיימת מפגשי 

מידע בנושאים הרלבנטיים לקבוצת גיל זו. 

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

האגודה למלחמה בסרטן מייצגת ומפעילה 
בישראל את פרויקט "להיראות טוב – להרגיש 
טוב יותר'®. במסגרת הפרויקט קוסמטיקאיות, 
מאפרות, פאניות וספרים מטפלים בהתנדבות 

בחולי סרטן במכונים האונקולוגיים, בסניפי 
האגודה למלחמה בסרטן, בקהילה ובהוספיס-

בית. המטופלים מקבלים טיפול קוסמטי 
והדרכה כיצד לטפל בפניהם ובשיערם 

או להתאים תספורת במטרה לשפר את 
הרגשתם. כמו כן, ספרים מתנדבים מטפלים 
בפאות ומתאימים אותן למטופלים. במקרים 

רבים הפאות ניתנות ללא תשלום. 

'צעדים לאיכות חיים'®
פרויקט הנועד לחשוף את חולי הסרטן 

ליתרונות הבריאותיים הגלומים בפעילות 

הגופנית, לעודדם לשלב פעילות מתוכננת 
ומובנית בשגרת חייהם ולתת ייעוץ וליווי 

מקצועי לחולים שיבחרו לאמץ ולהשתלב 
בפרויקט. יתרונותיה הבריאותיים, הפיזיים 

והרגשיים של הפעילות הגופנית בקרב חולי 
סרטן נחקרו רבות בשנים האחרונות, והוכח 
כי פעילות גופנית יכולה לסייע לחולי הסרטן 

בהתמודדות עם המחלה ועם תסמיניה. 
הפרויקט נערך במרכזים רפואיים ברחבי 

הארץ, בהנחיה קבוצתית של אנשי מקצוע 
מתחומי החינוך הגופני והפיזיותרפיה. 

'מחלימים לחיים בריאים'®
סדנה מיוחדת שנבנתה במטרה ללוות 

מחלימים מסרטן בהתמודדות לאחר המחלה, 
לשפר את איכות חייהם, להדריכם להרגלים 

בריאים ולעודדם לחזור לחיים אישיים 
וקהילתיים פעילים. הסדנה מתקיימת במרכזי 

התמיכה של האגודה למלחמה בסרטן, 
בסניפי האגודה ובמרכזים הרפואיים, וכוללת 

סדרת מפגשים במגוון נושאים, ובהם: חזרה 
לשגרה ולמשפחה, אינטימיות ומיניות, שמירה 

על הבריאות לאחר המחלה והתמודדות עם 
תופעות לוואי, ביצוע פעילות גופנית מותאמת 

למחלימים מסרטן, תזונה, רפואה משלימה 
ועוד. המפגשים נערכים בהנחיית אנשי מקצוע 

מתחום הפסיכו-אונקולוגיה, עובדים סוציאליים, 
אחיות, פיזיותרפיסטים, תזונאים ועוד.

ייעוץ מיני
האגודה למלחמה בסרטן מעניקה ייעוץ בנושאי 
דימוי גוף ומיניות לחולים בני כל הגילים. הייעוץ 

כולל:

מידע על השפעות מחלת הסרטן על המיניות 	 
ועל הפוריות.

ייעוץ באשר לאפשרויות טיפול ושיקום 	 
התפקוד המיני.

הכוונה למומחים מקצועיים נוספים.	 



153

טיפול תומך בחולי סרטן המעי הגס

למחלקת השיקום והרווחה פעילויות רבות נוספות, כגון ייעוץ מס ארצי,
ייעוץ בתחום שיקום הדיבור, תוכניות למען ילדים חולי סרטן ועוד. 

להצטרפות לכל פעילויות מחלקת שיקום של האגודה למלחמה בסרטן, ללא תשלום, 
ניתן לפנות בטל. 03-5721678.

המעון לחולי סרטן
ע"ש סר צ'ארלס קלור

ב-1976 הקימה האגודה למלחמה בסרטן את 
המעון ע"ש צ'ארלס קלור בגבעתיים, לטיפול 

תומך בחולי סרטן המתגוררים במקומות 
מרוחקים ומטופלים בבתי חולים באזור 

המרכז. המעון מיועד לחברי כל קופות החולים 

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

במכונים האונקולוגיים. 

שירות פליאטיבי ביתי ע“ש
רוזלינד )לנדי( שטרן

שירות המופעל מאז אוגוסט 1989 על ידי 
האגודה למלחמה בסרטן. השירות הפליאטיבי 

נותן מענה לצרכים פיזיים ופסיכו-סוציאליים 
המתעוררים אצל המתמודדים עם מחלת הסרטן 
ובני משפחותיהם. מטרת השירות לאפשר איכות 
חיים טובה יותר לאנשים שחלו בסרטן, הנמצאים 

בשלבים מתקדמים של המחלה, ומעוניינים 
להישאר בביתם ובחיק משפחתם. השירות זמין 

24 שעות ביממה כל השנה, ומפעיל אותו צוות 
בין-תחומי מיומן, המסוגל להתמודד עם מורכבות 

הבעיות וההשלכות הפיזיות והפסיכו-חברתיות. 
השירות ניתן לחולי סרטן ובני משפחותיהם 

ברדיוס של עד 30 ק“מ מההוספיס האשפוזי, 
שהוקם בסיוע האגודה למלחמה בסרטן, במרכז 

הרפואי ע“ש שיבא, תל השומר.

כל השירותים והפעילויות לחולים, מחלימים ובני משפחותיהם ניתנים ללא תשלום.
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להזמנת חוברות בודדות
פנו ל'טלמידע'®

בטל: 1-800-599-995
או בדוא"ל:

telemeyda@cancer.org.il

להזמנת חומרי הסברה בכמויות גדולות יש לפנות
למח' הסברה בציון שם מלא, כתובת מדויקת למשלוח, 

אמצעי התקשרות ופירוט ההזמנה בפקס. 03-7322780
hasbaradep@cancer.org.il :או בדוא"ל

מעקב אחר הזמנות ניתן לבצע בטל. 03-5721677

כל מה שרצית לדעת
על גנטיקה וסרטן

חוברת - עברית
על הקשר שבין תסמונות 

תורשתיות לבין מחלות 
הסרטן

02
4

תשישות ועייפות אצל 
חולי סרטן

חוברת – עברית, ערבית, 
רוסית

דרכי התמודדות עם 
תשישות ועייפות

14
6

רפואה משלימה וסרטן
חוברת – עברית

מה חובה לדעת, כיצד 
כדאי לנהוג

14
7

מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה

1 האגודה למלחמה בסרטן

חיי אישות וזוגיות

מדריך לאישה הדתית שחלתה בסרטן ולבעלה

וזוגיותחיי אישות 

החוברת נכתבה בשיתוף

חיי אישות וזוגיות לאישה 
הדתית

חוברת – עברית
מדריך לאישה הדתית שחלתה 

בסרטן ולבן זוגה

11
9

 מרכזי תמיכה
“חזקים ביחד“

עלון – עברית
מידע על מרכזי התמיכה של 

האגודה למלחמה בסרטן 
ברחבי הארץ

12
0

לדבר,
להקשיב,

להבין
חוברת המעניקה כלים 

למתנדבים, בני משפחה וחברים, 
לתמיכה בחולי סרטן

לדבר, להקשיב להבין
חוברת – עברית, רוסית

מידע למתנדבים, בני 
משפחה וחברים התומכים 

בחולי סרטן

00
6

עם הפנים לעתיד
החיים לאחר הטיפולים במחלת הסרטן

מדריך למחלימים האגודה למלחמה בסרטן )ע”ר( מחלקת הסברה והדרכה
info@cancer.org.il  03-7322780 .טל. 03-5721677 פקס

בית מטי, לזכרה של מטילדה רקנאטי רח’ רביבים 7, ת.ד. 437, גבעתיים 53103

© כל הזכויות שמורות, מאי 2015
פעילות האגודה מתאפשרת הודות לתרומות הציבור, ללא מימון מתקציב משרד ממשלתי כלשהו
* תרומות לאגודה למלחמה בסרטן מוכרות לצרכי זיכוי במס, על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה
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לקבלת מידע נוסף וחומר הסברה
על מחלות הסרטן ודרכי מניעתן

פנו לאגודה למלחמה בסרטן )ע"ר(, ללא תשלום:
‘טלמידע’® בשפה העברית 1-800-599-995

‘טלמידע’® בשפה הרוסית 1-800-34-33-44 
‘טלמידע’® בשפה הערבית 1-800-36-36-55

telemeyd@cancer.org.il

לשירותי מידע מתקדמים:
מרכז מידע  03-5721608

או
info@cancer.org.il 

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

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

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

האגודה למלחמה בסרטן – לחיים בריאים

לתרומות*: 1-800-35-46-46

 עם הפנים לעתיד –
מדריך למחלימים

חוברת – עברית
מדריך למחלימים ממחלת 

הסרטן

11
2

זכויות ושירותים לחולים 
ומחלימים

חוברת – עברית, ערבית, רוסית
מידע בנושא זכויותיהם של חולים 

ומחלימים והשירותים העומדים 
לשירותם

12
1

ניסויים קליניים
בטיפול במחלת הסרטן

 ניסויים קליניים
במחלת הסרטן

חוברת - עברית
מידע בנושא ניסויים קליניים 

במחלת הסרטן

14
5

הטיפול הכימי – 
כימותרפיה

חוברת -  עברית, ערבית,
רוסית

על הטיפול הכימי
ותופעות הלוואי

14
2

בחילות והקאות
הנלוות לטיפול כימי וקרינתי

חוברת הדרכה למטופל <

בחילות והקאות הנלוות 
לטיפול כימי וקרינתי

חוברת -  עברית, רוסית
הדרכה להתמודדות עם 

בחילות והקאות

12
7

הטיפול התזונתי התומך 
בחולה הסרטן

חוברת -  עברית, ערבית, 
רוסית

הדרכה בנושא תזונה לחולים 
ולמחלימים מסרטן

14
3

כאב והטיפול בו
חוברת -  עברית

מידע בנושא כאב למתמודדים 
עם מחלת הסרטן ובני 

משפחותיהם

14
1

מידעון לאנשי מקצוע על 
האגודה למלחמה בסרטן

חוברת - עברית
מידע מקיף על מגוון שירותי 

האגודה למלחמה בסרטן לאנשי 
מקצוע

00
9

מבחר מפרסומי האגודה למלחמה בסרטן )ע“ר(

פרסומים בתחום סרטן המעי הגס - האגודה למלחמה בסרטן

מניעה ואבחון מוקדם של 
סרטן המעי הגס

חוברת – עברית, ערבית, רוסית
מידע על דרכי המניעה והאבחון. 

04
1

לדעת יותר על סרטן המעי 
הגס והחלחולת

חוברת - עברית, ערבית
מידע על המחלה.

23
7

לשוב לחיים רגילים עם 
קולוסטומיה

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

16
1

לשוב לחיים רגילים עם 
אילאוסטומיה

חוברת – עברית
מידע על התמודדות עם סטומה. 

16
3

טיפול בקרינה באזור הבטן 
והאגן

חוברת – עברית
מידע על הטיפול ותופעות הלוואי. 

15
4



מזה 15 שנה רוש מובילה יוזמות מגוונות לרווחת החולים. 

הפעילויות תורמות לשיפור איכות החיים ומאפשרות רגעי נחת 

במהלך ההתמודדות עם המחלה.

www.roche-moshita-yad.co.il


