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 מהו דימות?חדשות   -נושא:  1פרק  

 (הדמיה) דימות בדיקות

 CT, US, MRI בדיקות על

 

 (הדמיה) דימות בדיקות                

 הטכנולוגיות על קצת     

 CT-ה מכשיר של הפרוסות מהפכת    

 מחלות זיהוי המאפשר' צבע'ה - הניגוד חומרי    

 והכירורג המטפל הרופא של" המודיעין קצין" – הרדיולוג    

 CT–ב הקרינה רמת אודות הכל    

 

 הדימות בתחום דרמטית התקדמות חלה האחרונים בעשורים

(imaging ,)בתחום המרשימה הטכנולוגית ההתקדמות בשל 

 70-ה בשנות, הראשון הסיטי מכשיר הומצא כאשר. בהמחשו

 בעוד, בודדת תמונה לקבלת שעה בכחצי צורך היה, המוקדמות

 - כולו הגוף של תמונות לקבל ניתן, ספורות בשניות, שכיום

 ממחצית פחות של ובפרוסות הרגליים אצבעות עד מהראש

 באמצעי גם חלו, פחות לא מרשימות תמורות. המילימטר

 .US-וה MRI-ה כגון אחריםה הדימות
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 בשימוש גם הולמת עליה חלה, הטכנולוגית ההתקדמות נוכח

 לפני בשנה סיטי בדיקות מיליון 3-כ בוצעו ב"בארה. בדימות

 השימוש. לאחרונה לשנה בדיקות מיליון 70-כ לעומת, כעשור

 .בשנה 15%-10%-בכ ועולה כעת גם וגובר הולך בסיטי

 

, בפרט ובסיטי, בכלל בדימות וגובר ההולך לשימוש הסיבה

 לרופאים שמאפשר, ביותר וחשוב מרכזי בכלי שמדובר היא

 בצורה לאבחן - והפנימיים הכירורגים - המקצועות מכל

 להעניק וכך, שונים חולי ומצבי מחלות יותר ומוקדם מדויקת

 עולה, בדימות השימוש הגברת עם. יותר ומתאים טוב טיפול

 ביצוע איכות את קובע אשר, הרדיולוג הרופא של חשיבותו

 המחלה את מזהה שלו הקליני הידע ובאמצעות הבדיקה

 .וחומרתה

 יתרונות מהם אחד שלכל, ומגוונים רבים דימות אמצעי קיימים

 בהם להשתמש לדעת והרדיולוג הקלינאי ועל, וחסרונות

 מבוצעים הותיקים הרנטגן צילומי. הנכונה ובמידה בצורה

 ועדיין קרינה של קטנה בכמות שימוש עושים, במהירות

 ריאה דלקות, שברים כגון שונים מחלות של באבחון חשובים

 קול העל בדיקות. ועוד

(US - סאונד-אולטרה )אבנים היטב ומאבחנות, חשובות הן 

 במיוחד גידולים, שונות כליתיות בעיות, המרה בכיס ודלקת

 .ועוד ובכבד בכליות
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 בדיקות. בהם דם זרימתו דם כלי בוחנות US הדופלר בדיקות

 גם ומכאן, הרפואה של העיקרי" העבודה סוס" היום הן CT-ה

 אבחון ככלי משמשות אלו בדיקות. בהן והולך הגובר השימוש

 מחלות, סרטן מחלות, תאונות, טראומה בפצועי בטיפול מרכזי

 .רבים חולי ומצבי דלקתיות

 

 האיברים כל את מעולה בצורה מדגימות CT-ה בדיקות

 במיוחד טובות MRI-ה בדיקות. הגוף חלקי כל ואת ימייםהפנ

 של דימות במיוחד, העצבים מערכת של מחלות של לאבחון

 ובמידה, והעצמות השרירים של גם אך, השדרה ועמוד המוח

, הרווחת לדעה בניגוד. והחזה הבטן של גם - וגוברת הולכת

 בראש כאשר" יותר טובות" בדיקות של מדרג קיים לא

 השימוש את יש מכשיר שלכל אלא, MRI-ה בדיקות ההפירמיד

 .עבורו הנכון

 

 הטכנולוגיות על קצת

    MRI - שימוש עושות אלו בדיקות: מגנטית תהודה בדיקת 

 לשינוי גורם המכשיר. בקרינה בשימוש כרוכות ואינן במגנט

 אלה שינויים ומתרגם שברקמות הפרוטונים תנועת של

 כאשר, יחסית ארוכה דיקההב. הגוף של פרוסות, לתמונות

 שוכב ובמהלכה, בערך דקות 20-40 הוא ממוצע בדיקה זמן

 .ארוכה תעלה כמעין הנראה, MRI-ה מכשיר בתוך הנבדק
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    CT - ה מכשיר: ממוחשבת טומוגרפיה-CT פותח הראשון 

. ברפואה נובל בפרס ממציאו את וזיכה 70-ה שנות בתחילת

 היא(, ממוחשבת פיהטומוגר בשם בעברית מוכרת) CT בדיקת

 טכנולוגית עם רנטגן קרינת שמשלבת אבחנתית בדיקה

 הוא CT מכשיר. הגוף של תמונות ליצירת, מתקדמת מחשבים

 בצורה מוצג הנבדק של גופו"; לחם לפריסת מכשיר" כמעין

 האיברים את מציגה פרוסה כל כאשר, עוקבות פרוסות של

 של הגדול יתרונה. והרקמות העצמות, הדם כלי, הפנימיים

 וכן, ספורות שניות - לביצועה הנדרש הקצר בזמן הוא השיטה

 הקרינה בכמות הוא חסרונה. התמונות של המעולה באיכות

 לאחרונה חלה זה בנושא. יחסית רבה שהיא, הנדרשת

 .ליום מיום פוחתות הקרינה וכמויות מרשימה התקדמות

    US - בגלי ששימו שעושה בדיקה - קול גלי, סאונד אולטרה 

 או למכשיר מוחזרים הקול גלי. הגוף לתוך הנשלחים קול

 הבדיקה. תמונות המכשיר מיצר וכך, ברקמות נבלעים

 רבה מיומנות נדרשת אך, ביותר ויעילה מהירה, נוחה, פשוטה

 .הבודק של

 CT-ה מכשיר של הפרוסות מהפכת

 גם, האחרונות השנים של הטכנולוגית מהתקדמות כחלק

 הגיעה המהפכה. ממש של מהפכה רועב CT-ה מכשירי

, פרוסתיים הרב CT-ה מכשירי של לשוק כניסתם עם, לשיאה

 .90-ה שנות בסוף
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-30 תוך אחת תמונה הפיקו הראשונים CT-ה שמכשירי בעוד

 להפיק והמתקדמים החדשים שהמכשירים הרי, דקות 40

 .משנייה פחות בתוך, תמונות עשרות

 

 במהלך כאשר, ירותובמה רציף באופן נסרק הנבדק גוף

 מדויק באופן לתמונות משוחזר אשר רב מידע נרכש הסריקה

 מאוד דקות לפרוסות, גדולים אזורים גם לסרוק ניתן. ומהיר

 (.בודד ממילימטר פחות של)

 מעולה באיכות תמונות מתקבלות, הבדיקה סיום לאחר

 סיום אחרי המידע של מתקדם לעיבוד אפשרות וקיימת

 קבלת עם. ממוחשבת עבודה נתתח גבי על, הבדיקה

 . המפענח הרדיולוג של מקצועיותו ביטוי לידי באה, התמונות

 

 כגון חדשות בדיקות לפתח אפשרה הטכנולוגית ההתקדמות

 ובדיקת, הלב עורקי של CT בדיקת, וירטואלית קולונוסקופיה

CT אלו בדיקות(. הדם כלי של וירטואלי צנתור) אנגיוגרפיה 

 תוך, פולשנית לא בצורה הדם כלי את להעריך מאפשרות

 שהתבצעו בדיקות. הנבדק של הנוחות ואי הסיכונים הקטנת

. CT בבדיקות כיום מוחלפות, רנטגן צילומי באמצעות היום עד

 ומאפשרת המעי את בוחנת אשר, אנטרוגרפיה CT בדיקת

 את החליפה, קרוהן מחלת כמו דלקתיות מחלות אבחון

 המאפשרת אורוגרפיה בדיקת; בריום בליעת שכללה הבדיקה

-ה בדיקת את רבה במידה החליפה, שתן ודרכי כליות הערכת

IVP השתן מערכת  להדגמת כה עד שהתבצעה. 
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 חשמליים אותות הולכת – הפעולה פוטנציאל  -  נושא: 2פרק  

 – בגוף

 בגוף חשמליים אותות הולכת – הפעולה פוטנציאל

 תאי או עצב תאי בין מידע של ויעילה מהירה העברה לצורך

 פוטנציאל" שנקרא חשמלי בתהליך משתמש הגוף, שריר

 חשמלי אות של בצורה עובר המידע שבמסגרתו", פעולה

 במקרים שיכול מרחק) השני קצהו אל התא של אחד מקצה

 מעמד מחזיק החשמלי האות(. ממטר ליותר להגיע מסוימים

 בתח שחלים שינויים בזכות התא אורך לכל שלו במעבר

 טעונים אטומים) יונים מעבר בעקבות, התא של ברנהבממ

 ונסגרות שנפתחות מיוחדות יונים תעלות דרך( חשמלית

 .מתואם באופן

 

 ואיזה הפעולה פוטנציאל נוצר איך מסביר שלפנינו הסרטון

 בדיבוב מלווה הסרטון. הנתרן תעלות בו ממלאות תפקיד

 בהמשך הסברים וכתבתי תרגום לו הוספתי לכן, אנגלי

 .העמוד

 

 הארגון עם בשיתוף Takethewind בידי הופק הסרטון

 אונליין דוידסון צוות: תרגום. העצב למדעי הפורטוגלי
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 להוליך, לקבל הוא( נוירונים) עצב תאי של הבסיסי התפקיד

 בתור החשמלי האות את מוליכים התאים. אותות ולהעביר

 נבז לאורך גדולים מרחקים לעבור שיכול, פעולה פוטנציאל

 .לדעוך בלי( עצבי סיב או, האקסון) התא

 

 צריך התא, זמן לאורך האות של עוצמתו על לשמור כדי

. ידעך האות אחרת, הדרך לאורך הזמן כל אותו להגביר

 תלויות נתרן תעלות הן זה בתהליך המרכזיות השחקניות

 שינויי) מבניים שינויים של סדרה שעוברות, התא בדופן מתח

 פוטנציאל כשעובר. היטב ומתוזמנים רייםמחזו( קונפורמציה

 במתח לעלייה בתגובה נפתחות הנתרן תעלות, פעולה

 ומעלים התא לתוך זורמים נתרן יוני(, דפולריזציה) הממברנה

 זרימת מתחילת השנייה אלפית בתוך. בממברנה המתח את

 שבו פעיל בלתי למצב ועוברות נסגרות הנתרן תעלות, היונים

 הזו בדרך. למתח בתגובה תריו נפתחות אינן הן

 אחרי במהירות משתקמת הממברנה(, אינאקטיבציה)

 חוזרות הנתרן תעלות. לאורכה חלף הפעולה שפוטנציאל

 הבאה בפעם שוב להיפתח שיוכלו כדי", רגיל"ה הסגור למצב

 .התא דופן לאורך פעולה פוטנציאל שיעבור

 

 כשנוצר נתרן תעלת של המשתנה המצב את נבחן עכשיו

 הנתרן תעלות, חשמלי גירוי אין עוד כל. הפעולה נציאלפוט

 מינוס בסביבות, קבוע נשאר הממבנה ומתח סגורות נשארות

, חשמלי לזרם בתגובה עולה הממברנה כשמתח. מיליוולט 80

 טעון יון) לנתרן ומאפשרות נפתחות הנתרן מתעלות חלק
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 בהתאם לתא להיכנס( לתא מחוץ גבוה בריכוז המצוי חיובית

 החלל בין והמטענים הריכוזים פער) האלקטרוכימי ללמפ

 יותר, מתגבר שהמתח ככל(. תאי-הבין לחלל התא של הפנימי

 להיכנס נתרן יוני ליותר מאפשרות, נפתחות נתרן תעלות

 מתייצב שהוא עד בהדרגה עולה הממברנה ומתח, לתא

 הנתרן תעלות הזה בשלב. מיליוולט 40 בערך של במתח

. מתח תלוית פתיחה יותר מאפשר שלא במצב נסגרות

 שנייה אלפיות כמה עוד במשך הזה במצב נשארות התעלות

 .שלה המנוחה למצב חוזרת שהממברנה אחרי

 

 אחד בכיוון הממברנה לאורך מתקדם הפעולה פוטנציאל

 מצב את בוחנים אם(. האקסון קצה) התא קצה לעבר, בלבד

. קורה הז מדוע לראות ניתן  הממברנה לאורך הנתרן תעלות

 ויוני נפתחות הנתרן תעלות, עולה הממברנה מתח כאשר

 החשמלי המתח עולה זאת בעקבות. לתא פנימה נכנסים נתרן

 בהם גם נפתחות הנתרן תעלות, בממברנה שכנים באזורים

 שפעלו הנתרן שתעלות מאחר. מתקדם הפעולה ופוטנציאל

 יכול לא הפעולה פוטנציאל, למתח קשר בלי מחדש נסגרות

 .בתא אחורה ועלנ

 

 תלויות האשלגן תעלות הוא, חשוב פחות לא, נוסף רכיב

 רק לנתרן זהה מטען בעלי) אשלגן יוני שמוליכות המתח

(. החוצה מהתא) ההפוך בכיוון( התא בתוך יותר גבוה שריכוזו

, שלה המנוחה למתח לחזור לממברנה עוזרת האלו התעלות

 פעתןוהש גבוה בממברנה כשהמתח נפתחות שהן מאחר
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 הנתרן שתעלות לפני קצת. הנתרן תעלות של לזו מנוגדת

 במתח העלייה את וממתנות נפתחות האשלגן תעלות, נסגרות

 האשלגן תעלות, נסגרות הנתרן כשתעלות. הממברנה

 למתח מתחת אל, הממברנה מתח את דרסטי באופן מורידות

 המתח רמת מכן לאחר. נסגרות ואז( היפרפולריזציה) המנוחה

 .המנוחה למתח חוזר נהבממבר

 

 שומנית למעטפת תודות גם דועך אינו הפעולה פוטנציאל

 שמאפשר נוסף רכיב. מיאלין הנקרא העצב תא סביב מבודדת

 רבות תאיות פעולות ועוד) הפעולה פוטנציאל קיום את

 נתרן יוני מהתא שמוציאה אשלגן/הנתרן משאבת הוא( אחרות

 שימוש תוך( ריכוזיםה למפל בניגוד, )אשלגן יוני ומכניסה

 תאי בכל הרף ללא פועלות האלה המשאבות. ATP באנרגית

 .רבים תהליכים ומאפשרות הגוף

Electrical signal transmission in the body 

הולכת אותות חשמליים בגוף -פוטנציאל פעולה   

 

Step by Step Synaptic Transmission in Human 

Nervous System 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gc3jJKxlHyw 
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How the Human Body Creates Electricity 

 

NA86aAMvY-https://www.youtube.com/watch?v=1 

 

 

000  
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 השדיים של מגנטית תהודה בדיקת   חדשות -  נושא:3 פרק  

 קרינה אלקטרומגנטית וסלולרית - בדיקות, סכנות ופתרונות 

 האדם גוף של חשמלי טבע

Electric nature of the human body 

Electric nature of the human body 

 

 גילוי מוקדם של סרטן השד יכול להציל חיים

 

The Cancer, Dies When You Eat These 7 Foods 

 השד לסרטן סקר בדיקות,  מגנטית תהודה 

 

, MRI) מגנטית תהודה בדיקת החלה האחרון בעשור

Magnetic Resonance Imaging )מרכזי מקום לתפוס 

 לגלות במטרה לשדיים הנערכות השונות ההדמיה בבדיקות
 לבדיקה נחשבת זו בדיקה. בשד חשודים יםממצא או גושים

 סרטן להדגמת לשד ההדמיה בדיקות מבין ביותר הרגישה
. האבחון לאחר היקפה בהערכת והן, המחלה בגילוי הן, שד

 את גם כמו, הבדיקה של העיקרי יתרונה את מהווה זו עובדה
 פי ועל מושכל בשימוש, זאת עם. שלה ביותר הגדול החיסרון
 מוקדם באיתור לסייע יכולה שדיים MRI בדיקת, ההנחיות

 וכן גבוה בסיכון הנמצאות נשים בקרב השד סרטן של ומדויק
 .מגוונים קליניים מצבים בהבהרת
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 בדיקות מכלול מבין אחת בדיקה היא זו בדיקה כי לזכור חשוב

 התאמתה תוך בזהירות בה להשתמש ויש לשדיים ההדמיה
 המטפל הרופא תלהמלצ בהתאם, הקליני ולמצבה למטופלת

 .השד רדיולוג או
 
 

 

 קימת סכנה ?   -  נושא: 4 פרק  

של השדיים: יתרונות, חסרונות,   (MRI)תהודה מגנטית 

 מגבלות והתוויות
204-bama-1723486.cld.bz/cancer-https://user 

  בדיקות סקר לסרטן השד  ,תהודה מגנטית

 MRI, Magnetic) בדיקת תהודה מגנטיתבעשור האחרון החלה 

Resonance Imaging)  לתפוס מקום מרכזי בבדיקות ההדמיה

או ממצאים חשודים  גושיםהשונות הנערכות לשדיים במטרה לגלות 

בדיקות ההדמיה בשד. בדיקה זו נחשבת לבדיקה הרגישה ביותר מבין 

הן בגילוי המחלה, והן בהערכת היקפה לאחר  ,סרטן שדלשד להדגמת 

האבחון. עובדה זו מהווה את יתרונה העיקרי של הבדיקה, כמו גם את 

ביותר שלה. עם זאת, בשימוש מושכל ועל פי החיסרון הגדול 

ומדויק של  איתור מוקדםשדיים יכולה לסייע ב  MRIההנחיות, בדיקת

וכן בהבהרת מצבים  נשים הנמצאות בסיכון גבוהסרטן השד בקרב 

  .קליניים מגוונים

חשוב לזכור כי בדיקה זו היא בדיקה אחת מבין מכלול בדיקות ההדמיה 

לשדיים ויש להשתמש בה בזהירות תוך התאמתה למטופלת ולמצבה 

  .הקליני, בהתאם להמלצת הרופא המטפל או רדיולוג השד

 השד לסרטן סקר בדיקות,  מגנטית תהודה
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, MRI) מגנטית תהודה בדיקת החלה האחרון בעשור

Magnetic Resonance Imaging )מרכזי מקום לתפוס 

 לגלות במטרה לשדיים הנערכות השונות ההדמיה בבדיקות

 לבדיקה נחשבת זו בדיקה. בשד חשודים ממצאים או גושים

 ןסרט להדגמת לשד ההדמיה בדיקות מבין ביותר הרגישה

. האבחון לאחר היקפה בהערכת והן, המחלה בגילוי הן, שד

 את גם כמו, הבדיקה של העיקרי יתרונה את מהווה זו עובדה

 פי ועל מושכל בשימוש, זאת עם. שלה ביותר הגדול החיסרון

 מוקדם באיתור לסייע יכולה שדיים MRI בדיקת, ההנחיות

 וכן הגבו בסיכון הנמצאות נשים בקרב השד סרטן של ומדויק

 .מגוונים קליניים מצבים בהבהרת

 

 בדיקות מכלול מבין אחת בדיקה היא זו בדיקה כי לזכור חשוב
 התאמתה תוך בזהירות בה להשתמש ויש לשדיים ההדמיה

 המטפל הרופא להמלצת בהתאם, הקליני ולמצבה למטופלת
 מהלך ועקרונות הבדיקה .השד רדיולוג או

מגנטית, אינה כרוכה בשימוש בדיקה זו, המתבצעת באמצעות תהודה 

בקרני רנטגן. העיקרון העומד מאחורי טכנולוגיה זו, מבוסס על הכנסת 

הנבדק/ת לסביבה מגנטית רבת עוצמה שמשפיעה על כיוון סיבוב 

אטומי המימן שבגופנו, מבלי לגרום לנזק כלשהו. בסדרה של 

, מניפולציות לשדה מגנטי זה, ניתן לפרוע את כיוון סיבוב האטומים

שונים מאיברים ומרכיבים  (Signals) ועל ידי כך לקבל סיגנלים

שונים של הגוף, המתורגמים לתמונה הניתנת לפיענוח על ידי רופאים 

זוהי בדיקה מורכבת למדי שזיכתה את ממציאיה 1][ .המומחים בכך

צאת בשלושה פרסי נובל, אשר חולקו להם בשלבים שונים של המ

 שנים 70טכנולוגיה זו במהלך של 
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של השדיים מבוצעת כאשר הנבדקת שוכבת על  MRI בדיקת

בטנה, והשדיים מונחים בתוך מתקן מיוחד הקולט את הסיגנל 

(. הנבדקת נכנסת לתוך 1ומתרגמו לתמונה )תמונה מספר 

צינור פתוח משני קצותיו שבתוכו מופעל השדה המגנטי. 

ניגודי מבוסס גדוליניום לווריד  במהלך הבדיקה מוזרק חומר

(, שאינו מסוכן ולרוב אינו גורם 2הנבדקת )תמונה מספר 

 בדיקת .דקות 30-ל 20לתופעות לוואי. אורך הבדיקה נע בין 

MRI  שדיים מדגימה סרטן שד באופן שונה מבדיקות שד

או בדיקת   (Mammography)ממוגרפיהאחרות כגון 

בדיקות אלו מתייחסות  (US  -, Ultrasound)אולטרסאונד

בעיקר לשינויים מבניים אנטומיים בשד, הנגרמים עקב נוכחות 

בנוסף לשינויים  ,MRI גוש או כל תהליך חשוד אחר. בבדיקת

גידול. מבניים, ניתן לראות גם שינויים בכלי הדם כתוצאה מה

תאים סרטניים מפרישים חומרים שגורמים לכלי דם קטנים 

באופן זה "דואג" הגידול הסרטני  - )חדשים( לצמוח מסביבם

לאספקת דם וכך הוא ממשיך לגדול )תהליך המכונה 

בעזרת הזרקה של חומר ניגוד  .(Angiogenesis - אנגיוגנזה

 למחזור הדם וביצוע בדיקה מתוזמנת לשלבים שונים לאחר

כלי דם  MRI-הזרקת חומר הניגוד, ניתן לאתר בבדיקת ה

 .ייחודיים המאפיינים גידולים סרטניים
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 שפיר לגידול ממאיר גידול בין ההבדל   חדשות  -  נושא: 5פרק  

 

What is the difference between a malignancy and a 

benign tumor? 

 מה ההבדל בין גידול ממאיר לגידול שפיר? מוקי

גוף האדם מורכב ממיליארדי תאים שנמצאים בתהליך בלתי פוסק של  

התחדשות ומוות. אחרי שהזרע מפרה את הביצית נוצר מבנה תאים 

שלכל אחד מהם יש פוטנציאל להתפתח לתאים מסוגים רבים ושונים. 

, משגשגים ומתמיינים לתפקידים שונים בגוף. תאים מתרביםהתאים 

מתחלקים ומתרבים בתקופות מסוימות כדי שיתאפשר לגוף לגדול, 

בות אחרות דווקא מופעל מוות מתוכנן ומבוקר של תאים בעוד שבנסי

)אפופטוזיס( שמטרתו לפקח על דפוסי ההתפתחות של הגוף )כך 

למשל נוצרים הרווחים בין האצבעות בתקופת ההתפתחות העוברית(, 

או כדי לפנות תאים שאינם חיוניים. או במילים אחרות, "לכל זמן, ועת 

 לכל חפץ".
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 אפופטוזיס | איור: ויקיפדיה

 ההיווצרות של גידול

תאיים, התאים "יודעים" מתי להתרבות ואם לעשות -אצל יצורים רב

את זה בכלל בהתאם לקלטים הכימיים שהם קולטים מסביבתם. כשתא 

יב בצורה לא מותאמת לקלטים האלה וממשיך להתחלק בניגוד מג

ל"הנחיות", מערכת החיסון מזהה אותו בדרך כלל כגורם עוין שמאיים 

על שלום האורגניזם, ולכן משמידה אותו. לא תמיד מערכת החיסון 

מצליחה לזהות בזמן את ההתנהגות הלא תקינה של התאים, ובינתיים 

 ול.התא ממשיך להתחלק ונוצר גיד
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ם גנטיים. מוטציות יכולות בגלל שינויי סרטניתא רגיל יהפוך לתא 

להצטבר בגנום ולגרום לסרטן כתוצאה מההזדקנות, הדבקה בנגיפים 

ובחיידקים, חשיפה לקרינה, השפעות הורמונליות, פגמים בפעילות 

חקר מערכת החיסון ועוד. משאבים רבים מושקעים כבר שנים ב

ונעשים מאמצים כבירים להתחקות אחר המנגנונים שיוצרים  הסרטן

 ם.מצבים סרטניי

 
תאים סרטניים אנושיים. החומר הגנטי צבוע בכחול ואפשר לראות 

 שהתא השמאלי בדיוק מתחלק | תמונה: ויקיפדיה

 שפיר או ממאיר

הוא מצב שבו רקמת תאים מתחילה להתחלק ולגדול  שפיר גידול

בעקבות שינויים בגנום של תא בודד. גידול שפיר מכיל תאים רגילים 

שאין להם יכולות ממאירות ליצור גרורות, כלומר לנדוד לאזורים 

רחוקים יותר. גידולים כאלה מזיקים פחות מגידולים ממאירים, אולם 

ל הרקמות הסמוכות להם. בנוסף, הם עלולים להפעיל לחץ מזיק ע

 בנסיבות מסוימות גידול שפיר עלול להשתנות ולהפוך לגידול ממאיר.
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חשוב לעקוב אחרי המאפיינים של נקודות חן כדי לוודא שמדובר 

 שפיר | תמונה: ויקיפדיהבגידול 

מורכב מתאים שרכשו לפחות בחלקם תכונות  גידול ממאיר

שמאפשרות להם להתפשט לרקמות סמוכות, או שעלולים בתהליך של 

יצירת גרורה להתפשט לאזורים נוספים בגוף דרך מחזור הדם או 

מערכת הלימפה. במקרה כזה תאים יתפשטו במערכות ההובלה של 

ליצור גידולים נוספים בתהליך שנקרא האורגניזם ועלולים 

 "מטאסטזיס".

בתאים הסרטניים באים לידי ביטוי גנים שמאפשרים להם להתחלק 

באופן בלתי מבוקר ולא להגיב לחומרים שהגוף מפריש במטרה לדכא 

אותם. כמו כן תאים כאלה מסוגלים לגייס לצרכיהם חומרי גדילה 

חומרי המזון החיוניים ולדרבן כלי דם לצמוח לעברם ולספק להם את 

 לקיומם.

תאים סרטניים שונים מתאים רגילים במגוון תכונות, במראה 

איננו פעיל; האנזים  טלומרזובהתנהגות.בתאים רגילים, למשל, האנזים 

בלי לפגוע בגנום.  בצורה בלתי מוגבלתהזה מאפשר לתא להתחלק 
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בתאים רגילים התא מתחלק מספר פעמים מוגבל עד שהנזק שמצטבר 

גנום שלו מביא להשמדתו. לעומת זאת, בתאים עובריים ובתאים ב

סרטניים הטלומרז נמצא במצב פעיל ומאפשר לרקמה להתרבות בלי 

 הגבלה ולשמור על המידע הגנטי שבה.

מנגנון נוסף שקשור לשמירה של חלוקה נורמלית של תאים הוא 

, שמעודד מוות מתוכנן של תאים p53הפעילות של החלבון 

יס( שהגנום שלהם אינו תקין. נמצאו קשרים בין פגיעה )אפופטוז

 בפעילות החלבון הזה לבין התפתחות של מצבים סרטניים.

 .ביופסיההאבחנה בין גידול שפיר לגידול ממאיר נעשית באמצעות 

 גידולים אצל יצורים אחרים

ההיווצרות של גידולים מסוגים שונים תלויה בביוכימיה של 

האורגניזם. לדוגמה, בעוד אצל בעלי חיים ניתן למצוא גידולים 

בצמחים יש רק גידולים שפירים. דוגמה שפירים וממאירים גם יחד, 

, שהוא התרבות מופרזת של רקמת העלה בצמח, עפץלגידול כזה הוא ה

 תגובה ליחסי גומלין עם חרק, זיהום חיידקי או פטרייתי.ב

הסיבה להבדל היא הפיזיולוגיה והתהליכים הביוכימיים שמתקיימים 

בצמח, שחלקם שונים באופן מהותי מאלה המתרחשים אצל בני אדם 

ובעלי חיים אחרים. אחד הגורמים לכך הוא שתאי צמח מוקפים בדופן 

ת מהגידולים להתפשט לרקמות שמגבילה את הניידות שלהם ומונע

 מרוחקות, בעוד בתאים של בעלי חיים התנודתיות הרבה יותר גבוהה.
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עפץ בעלה עץ אלון שנגרם מאינטראקציה עם צרעה | תמונה: 

  יקיפדיהו

 בחזרה אליך –בומרנג 

אוקסידנטים( מסייעים למנוע -איך חומרים נוגדי חמצון )אנטי

 היווצרות של גידולים סרטניים?
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 גידול בשד | שירותי בריאות כללית

 גידולים שפירים וממאירים 

 קרצינומה 

 הצלחה בניסוי חדש בקרב חולים  94%פריצת דרך בחקר הסרטן:  

 סוגי סרטן נפוצים לזיהוי מקדים 9תסמינים של  

 

 תסמינים לסרטן  חדשות   -  נושא: 6פרק  

 סוגי סרטן נפוצים לזיהוי מקדים 9תסמינים של 

 םמקדי לזיהוי נפוצים סרטן סוגי 9 של תסמינים

 באופן להעלות עשוי הסרטן מחלת של מוקדם זיהוי
 מכיוון, זאת עם. בה הטיפול הצלחת סיכויי את משמעותי

 דומים השונות הסרטן מחלות של מהתסמינים שרבים
 לרוב, יותר ושכיחות פשוטות, אחרות מחלות של לתסמינים

. אלו מחלות של סימפטומים כאל אליהם מתייחסים לא
 התסמינים מהם לדעת כלותו הבאה הכתבה בעזרת

 אצלכם ידליקו אשר, שכיחים סרטן סוגי 9 של העיקריים
 לבריאותכם מודעים יותר להיות לכם יגרמו, אזהרה נורות
 .יקיריכם חיי ועל חייכם על לשמור תוכלו ובכך

 הגס המעי סרטן. 1

 המסוכנים הסרטן מסוגי לאחד שנחשב, זה סרטן
 גידולים מצמיח, רביהמע ובעולם בישראל ביותר והקטלניים
 בשלביו אותו מאבחנים כאשר. הגס המעי בדפנות ממאירים
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 אימוץ. מאוד גבוהים בו הטיפול הצלחת סיכויי, המוקדמים
 עשיר מזון אכילת, קבועה ספורט פעילות שכולל חיים אורח

 ובאכילת האלכוהול בשתיית הפחתה, תזונתיים בסיבים
 ללקות הסיכון את להפחית לעזור יכולה מעובד בקר בשר

 .זו במחלה

 

 בצואה דם

 וסיבוכים מחלות על להצביע אמנם יכולה בצואה דם הופעת
 על. הגס מעי סרטן מחלת על גם אך ובמעיים בקיבה שונים

 בכמות מדובר אן גם, שחורה צואה או בצואה דם הופעת, כן
 למחלה בהקשר רפואית והתייחסות בדיקה מחייבת, זניחה

 .זו

 מהירה או יתאיט מעיים פעילות

 הגורמת, תקין באופן מתפקדת שאינה מעיים פעילות
, זמן לאורך וקיצוניות קשות לעצירויות לחלופין או לשלשולים

. הגס מעי סרטן של המרכזיים מהסימפטומים אחת היא
 נחשבים ולא, לרוב אותנו תוקפים ועצירות שלשול אמנם

 תחולפו לא אלו תופעות בהם במקרים אבל, חריגה לתופעה
 –  תרופתי לטיפול מגיבות שאינן או שבועות מספר אחרי
 .הסרטן למחלת החשד עולה

 

 :נוספים סימנים

 חמורים בטן כאבי •

 בבטן גושים •
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 במשקל מוסברת לא ירידה •

 

 השחלות סרטן. 2

 אצל בעיקר נוצר, השחלות של ברקמות פוגע אשר זה סרטן
 ללקות עלולות צעירות נשים גם אך, ומעלה 50 בגיל נשים

 הסיבות. במלואן ידועות לא זה סרטן להיווצרות הסיבות. בו
 להריון כניסה מאי, גנטית בתורשה בחלקן נעוצות הידועות

 .פוריות מטיפול כתוצאה או

 

 בעיכול הפרעות

 בטן כאבי, עצירות, גזים, בחילות, נפיחות כמו תופעות
 מכיוון. השחלות סרטן מחלת על להעיד יכולים ושלשולים

, העיכול במערכת אלו רגישויות חוות נשים בהשהר
 ברוב אלו לתופעות לגרום עלול השחלות סרטן כי המחשבה
 ולשלול אלו תסמינים לבדוק חשוב לכן. עולה לא המקרים
 .זו אפשרות

 

 :נוספים סימנים

 שובע של מהירה תחושה או באכילה קשיים •

 התחתון ובגב באגן כאבים •

 גבוהה בתדירות שתן מתן •

 (נדיר סימן) המעבר גיל לאחר, מהנרתיק חריג דימום •
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 קיצונית עייפות •

 

 העור סרטן. 3

 גידוליו כאשר, העור שטח פני את תוקף העור סרטן
 העיקרית הסיבה. הגוף תוך אל גרורות שולחים הממאירים

 אצל בעיקר, לשמש מרובה חשיפה היא זה סרטן להופעת
 שמפתחים האנשים שמספר למרות. עור בהירי אנשים
 מהאנשים שליש כמעט, הגיל עם עולה זו מחלה

 .50 לגיל מתחת הם בשנה זו במחלה שמאובחנים

 

 

 חן נקודת או שומה של ובצבע בצורה, בגודל שינוי

 אולם, מזיקות לא גופנו שעל החן ונקודות השומות רוב
 חן ונקודות שומות. העור סרטן על להעיד יכולות חלקן

 את או צורתן, צבען את ששינו שומות, העור על חדשות
 שמרקמן ושומות חודשים או שבועות כמה במהלך גודלן

 תסמינים כולן -  מדמם או שמנוני, לפריך והפך השתנה
 את לבחון צורך רואים לא אתם אם גם. העור לסרטן

, לעת מעת אותם לבדוק מאוד חשוב, גופכם שעל הנקודות
 יכול שכזה אבחון. העור בסרטן לחלות יכול אחד כל שכן

 סרטן של ביותר הקטלניים הסוגים מפני גם חיים להציל
 .ממאירה מלנומה כמו העור

 שבועות כמה לאחר חולפים שאינם העור על פצעים הופעת

 אבל, בו פגומים חלקים לתקן מאוד טובות יכולות יש לעור
 כמה לאחר גם חולפים אינם בעור פצעים מסוימים במקרים
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 סרטן מחלת על להעיד כוליםי הללו המקרים. שבועות
 שאינו או עורכם על בפצע מבחינים אתם אם, לכן. העור
 סרטן של תסמין והוא ייתכן, שבועות מספר לאחר חולף
 .העור

 העור מרקם שינוי או העור על כתמים הופעת

 לא ומעולם בעבר שהופיעו גופכם על כתמים ישנם אם
 ינוייםש, כן וכמו חדשים כתמים או, אותם לבדוק טרחתם
 לאבחן מאוד חשוב( ומרקם צבע שינוי) העור בחלקי אחרים
 .העור סרטן של תסמינים כן גם להיות עלולים הם כי אותם

 

 השד סרטן. 4

 כואבים לא כגושים הראשונים בשלביו מתחיל השד סרטן
 אל להתפשט ויכול גרורות שולח, מכן ולאחר בשדיים

 של מוקדם אבחון. הגוף חלקי ולשאר הדם המערכת
 את רבות מעלה, בגוף הסרטן התפשטות טרם, המחלה

 בעיקר נפוץ השד שהסרטן למרות. ממנו להחלמה הסיכויים
 לחלות יכולה גיל בכל אישה כל, 50 גיל את שחצו נשים אצל

. הבאים התסמינים את לבדוק מאוד חשוב לכן, זו במחלה
 אך, השד בסרטן ללקות עלולים גברים שגם, לציין יש

 .נדירים אלו מקרים

 

 בשדיים נפיחויות או גושים של חריגה הופעה

 הופעת הוא השד לסרטן ביותר הנפוצים הסימנים אחד
 אלו ונפיחויות גושים. בשדיים בצקות או, נפיחויות, גושים

 לא אלו סימנים אם גם, ולכן בכאב מלווים בהכרח לא
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 אצל אותם לבדוק מאוד חשוב, היום בשגרת מפריעים
 .מוגרפיהמ בבדיקת, רופא

 

 השדיים על וגומות גבשושים, אדמומיות של הופעה

, אדמומיות הופעת כמו השדיים על חיצוניים שינויים
, השדיים עור על( גומות כמעין) משקעים או גבשושים

 כי לכן נראה אם גם. השד לסרטן תסמינים להיות עלולים
 בהם תקלו אל, מזעריים או זניחים אלו סימנים של הופעתם

 של מוקדמת בדיקה, זו במחלה ומדובר במקרה – ראש
 בשלביה כבר המחלה את לאבחן עשויה, אלו תסמינים

 .הראשונים

 

 של הפרשה או בפטמה פריחה, הפטמה במיקום שינוי
 מהפטמה נוזלים

 של הופעה, העור קילוף כמו הפטמה במרקם שינויים
 של ומיקומה צורתה של שינוי, הפטמה התעבות, פריחה

 הפרשה או( שלה השטחה או פנימה שקיעתה כמו) הפטמה
 לסרטן מוקדמים סימנים להיות עלולים, ממנה נוזלים של

, הזמן עם יחלפו אלו שסימנים לכם נראה אם גם, לכן. השד
 .הרופא אצל מיד אותם בדקו

 

 :נוספים סימנים

 השחי בבתי או בשדיים מתמשכים כאבים •

 השדיים על אחיד לא באופן מנופחים ורידים של הופעתם •
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 הבריח עצם סביב או השחי בבתי נפיחות הופעת •

 השדיים על פצעים הופעת •

 

 הריאות סרטן. 5

 מצמיח, ונשים גברים בקרב נפוץ אשר, זה קטלני סרטן
, נחרץ באופן. אותן הורס ובכך הריאות חלקי בכל גידולים
 פסיבי מעישון נגרמת זה סרטן להיווצרות העיקרית הסיבה

 עישון אמצעי ושאר נרגילות, סיגרים, יגריותס של ואקטיבי
 .אחרים

 נשימה קוצר

 יותר אוויר חסרי מרגישים שאתם לב שמים אתם אם
 או ארוכים זמן ולפרקי מנוחה בזמן גם, מהרגיל

 למחלת תסמינים ואלו ייתכן, בצפצופים מלוות שנשימותיכם
 החזה בבית מדלקת נובע הנשימה קוצר אם. הריאות סרטן
 זה, תרופתי לטיפול מגיבה לא שהיא מכיוון חולפת שלא
 .המחלה להופעת נוסף סימן להיות עלול

 דמית הפרשה עם שיעול או חולף שאינו מתמשך שיעול

 לאחר במיוחד, נדיר דבר אינו ארוך שיעול של הופעה
 אינו השיעול אם, אולם. ונזלת בליחה שמלוות הצטננויות

 להדליק שצריך ןסימ זהו, מחמיר ואף שבועות 3 אחרי חולף
 לוקים ורק בטוב חשים אתם אם גם. אזהרה נורת אצלכם
, לא או מעשנים אתם אם בין, והמתמשך הטורדני בשיעול

. הריאות סרטן מחלת של ההיתכנות את לבדוק חשוב
 – דמית ליחה, בדם המלווה, שיעול של יותר חריגים מקרים
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 יתמייד בדיקה מחייבים – מאוד קטנה בכמות מדובר אם גם
 .שלכם הרופא עם

 

 :נוספים סימנים

 בעת בכתפיים או החזה בבית חדים כאבים של הופעתם •
 עמוקה שאיפה לקיחת

 הלימפה בלוטות באזורי ובעיקר, הצוואר באזור נפיחות •

 ומים מזון של בליעה קשיי •

 מתמשכת קיצונית ותשישות עייפות •

 

 הקיבה סרטן. 6

 בדפנות רטנייםס תאים היווצרות עם מתרחש זה סרטן
 ולאיברים הלימפה לבלוטות מתפשט אשר, הקיבה

 נוצר זה סרטן מדוע יודעים אין היום עד. לקיבה הסמוכים
 מצריכה כתוצאה נוצר שהוא הסוברים יש, לו הגורמים ומה

 בין לרוב נפוץ זה סרטן. ומשומר מעושן מזון של גבוהה
 .65 בגילאי אנשים

 

 כוונה ללא במשקל דרסטית ירידה

 במשקל תנודות ישנן, מסוימות לתקופות, השנים מהלךב
 מכוונים לא אנו כאשר גם, סיבות מיני מכל שנגרמות שלנו

 שאתם בזמן שמתרחשת במשקל ירידה, אולם. אליהן

mailto:ohm.ohd@gmail.com
http://www.facebook.com/group.php?gid=103301883046874
http://www.magnetradio.com/noy/


 Ω   ohm.ohd@gmail.comדוד אוחיון   שבת עולמית      בעריכת 

  וגם   באתר   גם   בפייסבוק
 

 שינויים בו שעשיתם מבלי, תקין חיים אורח מנהלים
 .הקיבה לסרטן מהתסמינים אחד להיות עלולה, קיצונים

 

 מתמשך קיבה קלקול

 אותנו לתקוף יכולים קיבה וקלקולי עיכול שבעיות רותלמ
 גם להיות עלולות הן, סיבות שלל בעקבות לפעם מפעם

 כמו) עיכול בעיות או קיבה קלקולי. זו למחלה תסמינים
 בכאבים שמלוות( קשה מלאות או נפיחות הרגשת למשל
 סיבה כל ללא – בפתאומיות שמופיעות עיכול בעיות, חזקים
 באופן שמתרחשות עיכול בעיות אם או, תהדע על שעולה

 הסיבה דבר של בסופו אם גם. מהן חלק הן ומתמשך עקבי
 ופשוטה קלה יותר הרבה הייתה אלו לבעיות שגרמה
 .עליהן שלכם הרופא את ליידע חשוב, זו ממחלה

 

 :נוספים סימנים

 שחורה צואה או בצואה דם הופעת •

 ובחילות הקאות •

 שךומתמ כללי תאבון חוסר •

 :גם אותך יעניין אולי

 לסרטן חשש המעלים סימנים 8: חיים מציל מוקדם גילוי
 בקיבה

 ואסור לכם משדר שלכם שהגוף חשובות אזהרות 12
 מהן להתעלם
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 ולהימנע לזהות כיצד לדעת שעליכם הסרטן סוגי 4 הם אלו
 מהם

 

 הפה סרטן. 7

 על צומחים ממאירים גידולים כאשר מתרחש הפה סרטן
 על גם כן וכמו, והחניכיים השפתיים, הלשון, הפה חלל

 שולח הזה סרטן כאשר. והלוע השקדים, הרוק בלוטות
 לפגוע אף ויכול הלימפטית במערכת לרוב פוגע הוא גרורות
 40 גיל מעל אנשים בקרב בעיקר נפוץ הוא. ובריאות בראש

 עישון הפסקת. נשים מאשר יותר גברים אצל ומתפתח
 בהפחתת לעזור יכולים אלכוהול בצריכת וקיצוץ סיגריות
 .זו במחלה ללקות הסיכון

 שבועות 3-מ יותר שנמשכים הלשון על או בפה כיבים

 הלשון על או בפה( אפטות) פצעים מופיעים רבים לאנשים
 מערכת או נפשי לחץ, האוויר במזג משינויים כתוצאה
 3 אחרי נרפאים שלא שכאלו פצעים אבל. חלשה חיסונית
 בדרך. הפה סרטן של תסמינים להיות מאוד עלולים שבועות

 שבועיים כל עצמם את מחדשים הפה רירית תאי כלל
 הלשון ועל הפה בחלל וגלדים סדקים, שפצעים כך, בערך
 להיות יכולים, יותר כואבים אינם הם אם גם, חולפים שלא

 .הפה לסרטן תסמינים

 :נוספים סימנים

 הפה בחלל לבנים או אדומים כתמים •

 באוזן או בפה מוסבר אל כאב •

 בצוואר מוסבר לא גוש •
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 במיוחד חזק גרון כאב •

 בבליעה קושי או צרוד קול •

 הפה בחלל ודימומים נפיחות •

 והלחיים הלשון, החניכיים, השפתיים של בצבע שינויים •
 .הפנימיות

 

 הגרון סרטן. 8

 הגרון בקירות ממאירים גידולים היווצרות הוא הגרון סרטן
 לצוואר, לוושט להתפשט יכולים אשר קולה ובמיתרי

 הגרון סרטן הופעת את למנוע ניתן. הלימפה ולבלוטות
 שינוי ידי על לו הסמוכים באזורים גידולים של והופעתם

 אלכוהול בצריכת הפחתה, העישון הפסקת. החיים באורח
 לחלות הסיכון את להפחית יכולים תקין משקל על ושמירה
 .זה מסוג בסרטן

 

 3-מ יותר שנמשכים בצוואר או בגרון נפיחויות וא גושים
 שבועות

, ובגושים בנפיחויות מלווים להיות יכולים דלקתיים גרון כאבי
 או הגרון באזור נפיחות או בגוש מבחינים אתם אם אך

 תסמין להיות עלול זה יותר או שבועות 3 שנמשכים הצוואר
, םקטני או גדולים הגושים או הנפיחויות אם בין. למחלה
, שלכם הרופא עם פגישה קבעו, מורגשים לא או כואבים
 מסוימים ובמקרים הצוואר, הגרון סרטן לאבחון או לשלילה

 .הלימפומה סרטן גם
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 מאוד צרוד קול

 לתופעה נחשבת אינה צרוד קול הופעת האנשים רוב עבור
 דלקת, קשה הצטננות בעקבות להופיע יכולה היא – חריגה
 יכול צרוד קול, אולם. הקול מיתרי לש רב מאימוץ או, בגרון

 או הקול מיתרי על שגדלים סרטניים תאים ידי על להיגרם
 אנשים בקרב בייחוד, הקול במיתרי ששולטים העצבים על

, זמן לאורך שנמשך צרוד בקול נתקפתם אם. שמעשנים
 לסרטן סימפטום להיות עלול הוא, שבועות 3-מ יותר

 .הגרון או הקול בתיבת

 

 בבליעה קושי או טבווש כאב

 אל שלנו בוושט עובר הוא, המזון את בולעים אנו כאשר
 בעת מסוים בכאב או בקושי נתקלים אתם אם. הקיבה

 ולא נתקע בוושט שהמזון בתחושה או, המזון של הבליעה
 כי, שלכם הרופא עם מידי באופן זאת בדקו, הלאה ממשיך

 .הוושט לסרטן תסמינים להיות עלולים אלו

 :וספיםנ סימנים

 מתמשכות הקאות •

 דם עם שיעול או עובר שאינו שיעול •

 במשקל מוסברת לא ירידה •
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 הערמונית סרטן. 9 

 בקרב סרטן של הנפוצים מהסוגים אחד הוא הערמונית סרטן
 גידול למעשה הוא זה סרטן. ומעלה 70 בגילאי בעיקר, גברים
 של הרבייה למערכת השייכת, הערמונית בבלוטת ממאיר
 .השתן שלפוחית באזור וממוקמת הגבר

 
 השתן במתן בעיות
 רבות בעיות היא גברים בקרב הנפוצות הזקנה מתופעות אחת
 מסרטן לנבוע עלולות גם אלו תופעות אולם, השתן במתן

 טבעי כחלק רק ולראותן בהן להקל אין ולכן, הערמונית
 בתדירות שתן לתת צורך כמו בעיות. ההזדקנות מתהליך

 יכולת אי או שתן של חלש זרם, השתן במתן יקוש או גבוהה
 של העיקריים הסימפטומים הם, השתן מתן לפני להתאפק

  .זו מחלה
 :נוספים סימנים

 בשתן דם •
 שתן מתן בעת צריבה •
 בזרע דם •
 
 

 למה מתפתח הסרטן? חדשות  -  נושא: 7פרק  

 ?הסבר מפתיע: למה מתפתח גידול סרטני בגוף

 ?בגוף סרטני גידול מתפתח למה

 ?בגוף סרטני גידול מתפתח למה: מפתיע סבר

 באירוע בהרצאתו לענות ניסה הזו הדולר מיליון שאלת על

TEDMED live וחוקר רופא, מרקל גל ר"ד, בירושלים שנערך 
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 של התפקיד מהו מסביר הוא. וגיהאונקול - האימונו בתחום

 בתחום העתיד צופן ומה הסרטן מול במלחמה החיסון מערכת

 המרתקת בהרצאתו צפו. הריפוי

 06:53,  13.10.14:  עמיתפורסם אלה

 

 לטפל יודעת שלרוב כזו, מופלאה מכונה הוא האדם גוף

. החיסונית המערכת באמצעות נגיפים עם ולהתמודד בעצמה

 המערכת מדוע? סרטני גידול מתפתח וףכשבג קורה מה אבל

 ?אותו וממגרת בראשיתו הגידול את מזהה לא החיסונית

 

 

 בישראל לראשונה השנה שנערך מד-טד בכנס בהרצאתו

, אונקולוגיה-האימונו בתחום וחוקר רופא, מרקל גל ר"ד הסביר

 מאותרים הם אך, העת כל בגוף נוצרים סרטן שתאי

 ישראל מד-טד הרצאות) .ןהחיסו מערכת ידי-על ומושמדים

2014)   

 

 היא מסרטן תמותה, לכאורה פרדוקסלי באופן, זאת ובכל 

, כן אם, כיצד. המערבי בעולם לתמותה המוביל הגורם כיום

 שגורם סרטן נוצר החיסון מערכת של יעילותה למרות

 ?למחלה
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 היא לכך העיקרית שהסיבה מוכיחים האחרון בעשור ממצאים 

, החיסון ממערכת התחמקות מנגנוני םמפתחי הסרטן שתאי

 בעת כבר, לפיכך. ונכשלת נחלשת החיסון שמערכת ולא

 באופן חומקים הסרטניים התאים, בחולה הסרטן מחלת אבחון

 אירוע מתוך .החיסון מערכת של' לרדאר מתחת' מלא

TEDMED live 

 ?למות סופני לחולה שעוזר רופא מרגיש מה

 "אומרים יםשהרופא מה עושים לא כבר חולים"

 "הרים להזיז יכול אבל משותק אמנם אני"

  

  סרטני הגידול של ישירה בתקיפה טיפול: כה עד

 הגידול של ישירה בתקיפה התמקד בסרטן כה עד הטיפול

 או(, מקומי גידול של במקרה) קרינה או ניתוח באמצעות

 מסלולים כנגד ביולוגיות תרופות או כימותרפיה באמצעות

 (.מפושט סרטן של במקרה) יםפרטני מטבוליים

 יעילות או לוואי תופעות בשל מוגבלים האחרונים הטיפולים

. הסרטניים התאים של מהירה השתנות בשל מועד קצרת

 מאות של מתוחכם תוצר היא החיסון מערכת, זאת לעומת

 עם יחד ולהשתנות' ללמוד' שביכולתו אבולוציה שנות מיליוני

 הגידולים של ההתחמקות מערכות ניטרול, למעשה. הסרטן

 מערכת של' רדאר'ל הסרטן תאי את מחזיר החיסון ממערכת

 .הסרטן את ביעילות לחסל יכולתה את ומשחזר החיסון
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 בטיפול מהותי תפישה בשינוי שמדובר הסביר מרקל ר"ד 

 את תוקפים לא אונקולוגי-אימונו שבטיפול משום, בסרטן

 התחמקות ונישמנגנ נראה, מכך יתרה. ישיר באופן הסרטן

 מסוגים ממאירויות ידי על ומנוצלים גנריים הנראה ככל הם אלו

 מהם אחד, ספורים התחמקות מנגנוני זוהו כה עד. שונים

 החלבון ידי-על ומתווך מרקל ר"ד של במעבדתו זוהה

CEACAM1 .המנגנון ניטרול כיצד בהרצאתו הציג מרקל ר"ד 

 קליני ניסוי. ןסרט של נוספים ובסוגים במלנומה פועל שגילה

 כבר להתחיל צפוי הניסיונית בתרופה מרכזי-רב בינלאומי

 .2015 בתחילת

  

 ?כאן כבר העתיד

 ?רופא כמו לחשוב למחשב לגרום אפשר האם

 איה ר"ד הציגה, TEDMED live באירוע בהרצאתה עמית אלה

 נערכות בה הדרך את לשנות שעשוי הפיתוח את סופר

 הרפואה בעולם טיפוליות טותהחל ומתקבלות קליניות אבחנות

 יכול המחשב באמת האם'. הרפואית המסננת' מערכת -

 ?הבינאישי הקשר את להחליף

 ?רופא כמו לחשוב למחשב לגרום אפשר האם

 המחלה של ההתקדמות מהלך זיהוי

 באימונולוגיה ר"ד ותואר לרפואה ר"ד תואר בעל הוא מרקל גל

 מרקל ר"ד. ריתהעב מהאוניברסיטה שניהם, יתרה בהצטיינות

 בבית למלנומה' אלה' מכון של המחקר מעבדות את מנהל
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 המחקר תכנית את מוביל הוא שם 2008 -מ שיבא החולים

 על דגש שימת תוך, המלנומה מכון של יישומי-הבסיסי

 ובחינה הביולוגיות המחקר שאלות של הקלינית הרלוונטיות

 .המציאות בראי התוצאות תקפות של מתמדת

 אשר, העור סרטן של ביותר הקטלני הסוג היא מלנומה

. בישראל יחסית ונפוצה כאחד ומבוגרים צעירים תוקפת

 צרכים זיהוי מדגישה מרקל ר"ד של המחקר פילוסופית

 פיתוח את המניעים וקונקרטיים אמתיים רפואיים ופערים

 החולים אל שיגיעו כך, המתאימים הטכנולוגיים הפתרונות

 .האפשרי בהקדם

 מנגנון זיהוי השאר בין כוללות מעבדתו לש התגליות

 גישה פיתוח, החיסון ממערכת גידולים של התחמקות

 בגוף שימצאו כך החיסון מערכת של לתאים חיישנים להקניית

 מלנומה של בהתקדמות מרכזי מנגנון זיהוי, המלנומה תאי את

 חולי שמאפיינת דם בבדיקת' חתימה' זיהוי, גרורתית למחלה

 .ועוד תגרורתי מלנומה

 של לרפואה בפקולטה בכיר מרצה הוא מרקל ר"ד

 -מ באונקולוגיה ומתמחה 2010 -מ אביב תל אוניברסיטת

 ורשם מדעיים מאמרים 70 -מ למעלה פרסם הוא. 2012

 2010 -ב הוקמה תגליותיו בסיס על. פטנטים 20 -מ למעלה

 כמדען גם מכהן הוא בה cCAM Biotherpaeutics חברת

 ניסויים ותתחיל לסרטן חדשה תרופה המפתחת, הראשי

 .2015 בתחילת קליניים
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 רבות בעשרות עבודתו על מרקל ר"ד הרצה השנים במהלך 

 וזכה ובעולם בארץ ומדעיים רפואיים ופורומים כנסים של

 מקומיים, רבים מחקר ומענקי מלגות, הצטיינות בפרסי

, TEDMEDLive Jerusalem center בכנס הרצאתו. ובינלאומיים

' באדומה הנקודה' על שניתנו הרצאות 11-מ אחת הייתה

 האחרות ההרצאות כמו היא וגם, התיאטרון במת במרכז

 הפארמה, הביוטק בתחומי ויצירתיות בחדשנות שעסקו

 לשנות יכולה' לקופסה מחוץ' שחשיבה שוב הוכיחה, והרפואה

 אותו מכירים שאנו כפי הרפואה עולם את( הקרוב גם) בעתיד

 .היום
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