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 פולים סיסטמייםיט –מידע לקהל על מלנומה גרורתית 

 החברה הישראלית לכירורגיה אונקולוגיתאתר 

 פ' יעקב שכטרוד"ר אשר נתנאל, פר

 

אחרים הם קרצינומה הסוגים השני ) י העור הפחות שכיחים אך היותר מסוכניםנאחד מסרטמלנומה היא 

בתאים  מקור המלנומה הוא .שלרוב ניתנים לריפוי בקלות( רצינומה של תאי הבסיסקשל תאי קשקש ו

את עור לפיגמנט שנקרא מלנין, אשר נותן  ותפקידם לייצר נמצאים בעיקר בעורההנקראים מלנוציטים, 

כמות גדולה של מלנוציטים תקינים במקום דוגמא לנקודות חן" הם שומות או ". אופייניהחום הצבע ה

 אחד. 

כלומר בשלב בו המחלה לא  – מוקדם מחלה מאובחנים בשלבבמלנומה,  הרוב המכריע של החולים

באמצעות  התפשטה לבלוטות לימפה או לאיברים מרוחקים. משלב מחלה התחלתי זה, ניתן להירפא

אבחון את חשודות מאפשר  תזיהוי ואיתור שומו לאבחון מוקדם: , ולכן קיימת חשיבות גדולהניתוח

 ריפוי מלא. לכוי המקסימלי מספק את הסיהמחלה בשלביה ההתחלתיים ולכן 

 תבמידה ובאבחנת המחלה קיימת כבר התפשטות תאים סרטניים לבלוטת הלימפה, המחלה עדיין ניתנ

, או במקרים עם עומס מחלה משמעותי רת ומוסרת הבלוטה הנגועהתבו מאו, לריפוי באמצעות ניתוח

בהן יש ריבוי בלוטות לימפה, בד"כ במפשעה, מנותח ומורחק כל אגן הניקוז הלימפטי )מקומות  –יותר 

המחלה עלולה לחזור באותו אתר  –בית השחי או בצוואר(. במקרים אלו, סיכויי ההשנות גבוהים יחסית 

או באתרים מרוחקים, ולכן יוצע לחולים אלו טיפול "משלים" או "מונע" למשך כשנה, על מנת להקטין ככל 

 הניתן את סיכויי ההישנות. 

גרורות של יש התפשטות , באבחנת המחלהכבר – במיעוט המקריםישנות של המחלה, ובמקרי ה

במצב כזה של מחלה מתקדמת אין אפשרות לנתח ולהסיר את . כגון כבד, ריאה, מוח מרוחקים איבריםל

, להאריכם ככל וה לשפר את איכות חייר, והטיפול המוצע לחולה הוא טיפול כלל מערכתי, במטתאי הסרטן

 אף להגיע לנסיגה משמעותית של המחלה.  –הניתן ובמקרים מסויימים 

המבוסס על נוכחות של  מטרה ממוקדביולוגי טיפול כוללות האפשרויות טיפול חדשניות, קיימות כיום 

ף החיסונית לזהות ולתקו רפיים שונים המסייעים למערכתתטיפולים אימונוכן מוטציות ספציפיות בגידול, ו

 . את הסרטן

בהתפתחויות הבינלאומיות תדיר מתעדכן  אונקולוגיה ומלנומה-אלה למלבאום לאימונו מכוןצוות 

טיפול מותאם אישית ע"פ סוג מחלתם, שלב המחלה, מצבו התפקודי של  האחרונות, ומציע למטופלים

מחקר קליני  במסגרתטיפול חדשני מוצע חלק מהחולים החולה ומאפיינים מולקולריים וגנטיים ספציפיים. ל

 טיפול תאי.באמצעות 

 מטרה טיפול ממוקד

(. מוטציה V600Kאו  V600Eמסוג ) BRAFמוטציות בגן מסוים הנקרא ת ומקרי המלנומה קיימכמחצית מב

והתפשטות המקדם צמיחה, שגשוג  (MAPKזו מפעילה מסלול מולקולרי מסוים בתא המלנומה )מסלול 

 -ו BRAFמעכבי  -טיפול ביולוגי ממוקד מטרה על ידי מתאפשר כיום  MAPKי מסלול תאי הסרטן. דיכושל 

MEK ,מהירה הקטנה תרופות אלו חווים המטופלים בדרך הפה מדי יום. רוב החולים  תגלולות שנלקחו

סימפטוטים בהם עומס המחלה הוא משמעותי, והחולה סובל מבמקרים גם ויעילה של הגידולים שלהם, 

חיים( בחולים עם הארכת הישרדות הכוללת )הוכיחו כמשפרים את הטיפולים אלה גם  משמעותיים.

תופעות הלוואי של טיפולים אלה בדרך כלל קלות ופשוטות  . BRAFבעלת מוטציה בגן מלנומה גרורתית 

 לניהול וטיפול. 
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 אימונותרפיה

מערכת החיסון להילחם חכמים, שהמשותף להם הוא רתימת קטגוריה רחבה של טיפולים מדובר ב

יכולת טבעית לזהות ולהרוג תאים סרטניים. כאשר מנגנוני בקרה למערכת החיסון שלנו קיימת בסרטן. 

מתרבים באופן בלתי נשלט ובכך והתאים הסרטניים מתחמקים מהמערכת החיסונית, , שונים משתבשים

חיסוני הוא לאפשר למערכת הטיפול המאחורי . הרעיון המרכזי סרטניתלמסה ולהפוך יכולים לצמוח 

לייצר תגובה חזקה, ממוקדת, וחכמה יותר נגד תאים התנאים הנכונים, השריית החיסונית, על ידי 

 .אלהשל תאים תוביל לעצירת הגדילה ולהרג בסופו של דבר , שסרטניים

 אך בעשור האחרון חלה מהפכה של ממש באונקולוגיה,כבר עשרות שנים,  תצורה זו של טיפול נחקר

 המלנומה. ובראשם  – רצות דרךורשמו הצלחות אדירות פשל סוגי סרטן נשורה ארוכה וב

ופרמטרים המחלה,  בהתאם לסוג הגידול, שלבהסוגים השונים של טיפול אימונותרפי מוצעים לחולה 

 נוספים. 

 (Immune checkpoint inhibitorsמנגנוני בקרת חיסון ). מעכבי 1

המיועדים להפסיק ולדכא את תגובת התאים )נקודות ביקורת( טבעיים למערכת החיסון יש מנגנוני בקרה 

סרטניים למדו להשתמש במנגנוני בקרה אלו כדי התאים הכדי לא לפגוע בתאים בריאים. החיסוניים, 

סרים ולדכא את פעולתה. בשיטת הטיפול עם אימונותרפיה, מו מערכת החיסוןהתקפתה של להתחמק מ

תאים ותקיפת המחודשת ועל ידי כך מתאפשרת התעוררות המחסומים של המערכת החיסונית )נחסמים( 

 סרטניים.ה

מעכבי מנגנוני בקרת "ספציפיים המעכבים את פעילותם של חד שבטיים קטגוריה זו כוללת נוגדנים 

התרופות תאי החיסון. , אשר אחראים לשליטה על פעילות (CTLA-4 -ו PD1 / PDL-1חלבונים ה) "החיסון

 תרופות, אחת לשבועיים או שלושה.  שתיניתנות בעירוי דרך הוריד, כתרופה בודדת או כמשלב של 

חות תהטיפול נסבל היטב ולרוב משולל תופעות לוואי משמעותיות. ברוב המקרים, תופעות הלוואי שמתפ

ה נצפתה הארכת חיים משמעותית ניתנות לשליטה ולטיפול מהיר ויעיל. במחקרים רבים שפורסמו לאחרונ

 –בחולי מלנומה שטופלו באימונותרפיה, ובכחמישית מהחולים אף נרשמה היעלמות מלאה של המחלה 

 כגון מלנומה.     וחשוכות מרפא תופעה חסרת תקדים בכל הקשור למחלות ממאירות אגרסיביות 

 Adoptive Cell Therapy –טיפול תאי . 2

. תאים אלו (, תאי מערכת החיסוןלימפוציטיםשל המטופל ) T -יה לתאי המבוצעת מניפולצ בשיטה זו

 . ותגרורלהסרת אחת מהניתוח ע"י  נמצאים בסביבת הגידול ובתוכו, נאספים

מבודדים מרקמת , TIL = Tumor infiltrating lymphocytesהאלה, שנקראים  T -במעבדה מיוחדת , תאי ה

ו"מחונכים" משופעלים גדלים,  TIL -. תאי המאות מיליוני תאיםל)הגדלת מספרם(  ריבויעוברים ו הגידול

התאים מוחזרים לחולה השלמת המניפולציה במעבדה, לאחר . באופן אפקטיבי יותר ף את הגידוללתקו

התאים המשופעלים מתמקמים בחזרה . 2דרך הוריד, בליווי טיפול כימותרפי וביולוגי ע"י אינטרלאוקין 

גם בשיטה מתוחכמת זו נרשמו הצלחות מרשימות, אף במקרים בהם הגידול ותוקפים אותו.  בסביבת

 כשלו קווים טיפוליים קודמים. 


