
בלי כימותרפיה מיותרת

(/https://www.israelhayom.co.il) 

(http://www.israelhayom.co.il/health) בריאות

<SPAN lang=HE> <P dir=rtl align=right><FONT class=normal14><STRONG>הבשורה: בדיקה
גנטית חדשה לחולי סרטן המעי הגס עשויה לחסוך למאות חולים כימותרפיה מיותרת • הבעיה: הבדיקה עולה

<STRONG></FONT></P></SPAN/>4,500 דולר, ורק קופ"ח כללית מממנת אותה למבוטחיה

החודש יצוין חודש המודעות לסרטן המעי הגס, ובמרכזו מסע הסברה להעלאת המודעות לגילוי מוקדם של המחלה. לפי
האגודה למלחמה בסרטן, מדי יום מאובחנים בישראל כתשעה חולים חדשים, ובכל יום מתים מהמחלה כארבעה בני אדם.

הבשורה בתחום: בדיקה גנטית שעשויה לחסוך טיפול כימותרפי מיותר לחולים רבים.
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אף שהמודעות לנושא הולכת וגדלה, עדיין רק 36 אחוזים מאוכלוסיית היעד (זאת שנמצאת בסיכון לחלות בסרטן המעי הגס)
הולכת להיבדק. פרופ' גד רנרט, מנהל התוכנית הלאומית לגילוי מוקדם של המחלה, אומר כי אמנם חלה עלייה של עשרה

אחוזים בבדיקות הגילוי המוקדם, אך עדיין מדובר במספרים נמוכים. אז למי מומלץ להיבדק? כל מי שהגיע לגיל 50, מבוגרים
שסובלים מכאבי בטן ממושכים ללא סיבה ברורה, אנשים שהופיע אצלם דם בצואה או כאלה הסובלים מאנמיה ממושכת.

הבשורה החדשה היא, כאמור, בדיקה חדשה לחולי סרטן המעי הגס שיכולה לחסוך למאות חולים כימותרפיה מיותרת. כעת,
לראשונה, הבדיקה כלולה בסל השירותים של שירותי בריאות כללית (למבוטחי שאר הקופות היא זמינה באופן פרטי

באמצעות חברת אונקוטסט טבע, בעלות של כ-4,500 דולר).
מדובר באונקוטייפ קולון, בדיקה גנטית שמסייעת לרופאים להחליט מי מבין חולי סרטן המעי הגס המאובחנים בשלב מוקדם

חייבים, לאחר הסרת הגידול, לקבל טיפול כימי משלים כדי למנוע הישנות של המחלה. כשתוצאות הבדיקה מצביעות על
רמת סיכון גבוהה, הרופא ימליץ על מתן טיפול כימי - אם הסיכון נמוך, סביר כי הרופא ימליץ להימנע מטיפול זה.

לדברי פרופ' ברוך קליין, אונקולוג בכיר במרכז הרפואי איכילוב ולשעבר מנהל המכון האונקולוגי בבית חולים מאיר, בדיקת
אונקוטייפ קולון מודדת את ביטוי-ם של 12 גנים ברקמת הגידול שהוסר בניתוח, ועל בסיס זה מעריכה את הסבירות לחזרת

המחלה.
איה שמידט, בת 59 מת"א, נאלצה לממן את הבדיקה מכיסה מאחר שהיא לא מבוטחת בכללית. בעקבות כאבים חזקים

בבטן היא הגיעה למיון בביה"ח איכילוב, שם התגלה חור במעי הגס ולידו גידול. שמידט עברה ניתוח להסרת הגידול, ולאחר
מכן הסביר לה האונקולוג שלה (פרופ' קליין) כי היא מאובחנת בשלב הביניים של המחלה, וכי יש רופאים שהיו מפנים אותה

לכימותרפיה וכאלה שלא. בגלל הדילמה לגבי המשך הטיפול הוא המליץ לה לעבור בדיקת אונקוטייפ קולון, שהצביעה על
כך שרמת הסיכון האישי שלה לחזרת המחלה היא גבוהה. בעקבות הבדיקה החליט הרופא על המשך טיפול כימותרפי.

"הבדיקה הצילה אותה, כי אלמלא היתה עוברת אותה ייתכן שלא היתה מקבלת כימותרפיה חיונית והיתה נמצאת בסיכון
לחזרת המחלה", אומר פרופ' קליין. "מנגד, יש מטופלות שבעקבות תוצאות הבדיקה, שמצביעות על רמת סיכון אישית

נמוכה להישנות המחלה, נחסכת מהם כימותרפיה מיותרת".
האגודה למלחמה בסרטן מפעילה מוקד מידע בנושא סרטן המעי הגס בטל' 
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