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 .1מבוא
כשאדם סובל ממחלה נדירה ,הוא מרגיש לעתים מבודד ולא-מובן ,מצד בני המשפחה,
חברים לעבודה ,ולפעמים אפילו הרופא המטפל .הוא מרגיש שאין לו במה להיאחז ,כי אף
אחד בסביבתו אינו סובל מאותה המחלה .ייתכן אפילו שירגיש לא בנוח מכך שהפך למקרה
מיוחד ,ושאינו יודע להסביר מה בדיוק יש לו .היכן אפשר למצוא מידע אמין על מחלתו?
מעטים האנשים שמסוגלים לענות לחולים ולמשפחותיהם במדויק על כל השאלות העשויות
להתעורר אצלם.
גידולים נוירואנדוקריניים ) (Neuroendocrines Tumors, NETבמערכת העיכול
משתייכים לאותו זן של מחלות שאינן מוכרות כלל לציבור הרחב ,וגם רמת ההיכרות של
הצוותים הרפואיים איתן לוקה בחסר ,משום שהן נדירות ונוגעות לחולים מעטים בלבד .אי-
ידיעה זו עלולה להצמיח דעות שגויות באשר למקורן של מחלות אלו ,לחומרתן ,לביטויים
הקליניים שלהן ,לשיטות האבחון והמעקב ,ולטיפול בהן .על אחת כמה וכמה כאשר מדובר
במחלה מורכבת ,ובעיקר הטרוגנית מאוד :כל חולה הוא מקרה מיוחד המצריך טיפול
מותאם אישית .למרבה המזל ,הבנתנו את הגידולים הנוירואנדוקריניים התקדמה מאוד
בשנים האחרונות ,הודות למחקר רפואי אינטנסיבי .אנחנו יודעים לאבחן ולתאר אותם
טוב יותר ,ולכן גם להתאים להם טיפול המבוסס על קריטריונים מדויקים .לרשות הרופאים
עומדות כיום בדיקות רבות – ביולוגיות ,גנטיות ,רדיולוגיות וסינטיגרפיות – לצורך אבחון
גידולים אלה ,מעקב אחריהם וטיפול בהם .בדיקות אלה מאפשרות לרופאים לאבחן במדויק
את סטטוס התקדמות המחלה ולהעריך את יעילות הטיפולים הניתנים .אך לא כל הבדיקות
הכרחיות .בנוסף ,פותחו אסטרטגיות טיפוליות רבות ,מטיפול כללי ועד טיפול מקומי ,והן
כוללות מגוון רחב של אפשרויות טיפול .כדי לקבל החלטות אבחוניות וטיפוליות ,יש לכנס
מפגשי תיאום בהשתתפות צוות רופאים רב-תחומי המתמחה בגידולים נוירואנדוקריניים.
מדריך קצר זה אינו מתיימר לספק לכך את כל המידע הקיים על מחלתך .לא כל המידע
הכלול בו גם נוגע לך אישית בהכרח ,מפני שכל מקרה הוא מיוחד .לכן המדריך אינו מהווה
תחליף לשיחות עם הרופא המומחה שלך או לקשר עם עמותה המאגדת חולים נוספים
הסובלים מגידולים נוירואנדוקריניים במערכת העיכול .עם זאת ,אנחנו מקווים כשהמדריך
יסייע לך למצוא תשובות למספר שאלות שהתעוררו אצלך ,ואולי גם לתקן מספר מושגים
בלתי נכונים.
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גידולים נוירואנדוקריניים במערכת העיכול

 .2הגדרות ומידע כללי

נכון

תאים אנדוקריניים נמצאים בכל הגוף
חלק מהתאים האנדוקריניים מקובצים באיברים
מיוחדים הנקראים “בלוטות אנדוקריניות” ,אך
השאר מפוזרים ברחבי הגוף ,בעיקר לאורך
צינור העיכול.
מסיבה זו ,הגידולים שמתפתחים מתאים אלה
יכולים להופיע באיברי גוף רבים )[ (1ציור ]1
גידולים אלה נקראים “נוירואנדוקריניים” ,משום
שיש להם יכולת לייצר מרכיבים משותפים לתאי
עצב ולתאים אנדוקריניים ).(1
הגידולים הנוירואנדוקריניים של מערכת
העיכול ( )GI-NETיכולים להתפתח לאורך
כל צינור העיכול ,מהוושט ועד פי הטבעת ,או
בלבלב ).(1

שכיחות

25%

בית הקול
התימוס
הסימפונות
הלבלב12% :
הקיבה9% :

61%

המעי הגס18% :
המעי הדק30% :
התוספתן6% :
פי הטבעת25% :

ציור מס’  :1המיקומים העיקריים של הגידולים האנדוקריניים
()2
של מערכת העיכול

בשלב מאוחר יותר ,הגידולים המקוריים
(ראשוניים) עלולים לפתח גרורות באזורים נוספים ,ובמקרה הכי נפוץ – בכבד.
ה  GI-NETמהווים כ  60%מכלל הגידולים הנוירואנדוקריניים ).(1
המחקרים חלוקים ביניהם לגבי התפלגות השכיחויות של  GI-NETלאורך צינור העיכול,
אך נראה שגידולים במעי הדק הם הנפוצים ביותר ).(3

 GI-NETמתפתחים במהירות
 GI-NETמתפתחים לאט בדרך כלל ,ובאופן כללי ההתקדמות שלהם איטית יותר משל
גידולים ממאירים אחרים במערכת העיכול ).(4
כאשר האבחנה נעשית בשלב מוקדם ,שיעור ההישרדות לאחר  10שנים עולה על .(5) 90%
עם זאת ,יש לסייג כלל זה ,משום ש  GI-NETהם קבוצה מאוד הטרוגנית ,ופוטנציאל
ההתפתחות שלהם תלוי קודם כל בסוג הגידול ,במיקומו ,בשלב שבו הוא נמצא ובמאפייניו
הפנימיים.
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בדרך כלל

לא נכון

סיכויי ההחלמה [פרוגנוזה]
מ  GI-NETתלויים בשלב שבו נמצא הגידול
סיכויי ההחלמה טובים יותר כאשר הגידול מאובחן בשלב מוקדם ,כלומר כשהוא עדיין
מקומי מאוד ,והתאים הסרטניים טרם התפשטו לקשרי הלימפה הקרובים או לאיברים
אחרים ,מרוחקים יותר ).(1,4

נכון

אך לא רק

אך גם לגורמים רבים נוספים יש השפעה:
• מיקום הגידול :הפרוגנוזה יכולה להשתנות בהתאם לאיבר שבו מתפתח הגידול הראשוני
(לדוגמה ,לגידולים בתוספתן יש במקרים רבים פרוגנוזה טובה מאוד );((4
• סוג הגידול :למשל ,לאינסולינומות של הלבלב יש פרוגנוזה טובה יותר מאשר לגידולים
אחרים בלבלב );(6
• הסוג ההיסטולוגי ,כלומר מאפייני התאים :צורתם (הם יכולים להיות דומים או לא לתאים
לא-ממאירים) והתנהגותם (אלימים יותר או פחות ,עם יכולת התפשטות משתנה) ).(4

ישנם גורמי סיכון המשפיעים
על היווצרות GI-NET
כיום לא ידועים גורמי סיכון חיצוניים ,בין אם מדובר בגורמים סביבתיים (חשיפה לרעלנים,
זיהום) או בגורמים הקשורים לאורח החיים (עישון ,צריכת אלכוהול ,משקל עודף וכו’) ).(7

נכון
ולא נכון

כל עוד לא יוכח אחרת ,ההנחה היא ש  GI-NETקשורים יותר לפגיעות אינדיבידואלית.
אולם במספר מקרים נדירים ,ה  GI-NETמשתלבים במחלה משפחתית ספציפית,
ובמקרים מסוימים אלה אפשר אכן לדבר על גורמי סיכון גנטיים (ראה “ GI-NETהוא
מחלה משפחתית”) ).(1

אפשר למנוע היווצרות של ,GI-NET
פרט למקרים שבהם ידועה השפעת הרקע הגנטי
מכיוון שגורמי הסיכון אינם ידועים ,אי אפשר לנקוט צעדי מניעה נגד הופעת .GI-NET
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 .3אפידמיולוגיה
 GI-NETהם גידולים נדירים

נכון

היארעות המחלה (מספר המקרים החדשים מדי שנה) נמוכה.
לדוגמה ,מחקר שהתבצע לאחרונה באוסטריה הראה שמספר המקרים החדשים בשנה
(של כל סוגי ה  GI-NETיחד) עומד על  2.4בקירוב לכל  100,000תושבים ).(3
אך מכיוון שהתפתחות ה  GI-NETהיא איטית בדרך כלל ,מספר החולים הכולל הסובלים
מהמחלה (שכיחות המחלה) אינו זניח.
בארצות הברית מוערך מספר זה ב  35איש לכל  100,000תושבים ,לכל סוגים  NETיחד
ולאורך תקופה של  29שנים ).(4
שכיחות ה  GI-NETעלתה בשנים האחרונות; הדבר קשור כפי הנראה ,לפחות באופן
חלקי ,לשיפור באבחון ).(5

 GI-NETפוגעים רק באנשים מבוגרים

לא
נכון

בדומה לגידולים רבים אחרים GI-NET ,נפוצים יותר בקרב אנשים מבוגרים מאשר בקרב
צעירים .הגיל הממוצע שבו מאובחן הגידול הוא .(8) 65
עם זאת ,גידולים אלה יכולים להופיע בכל גיל ,ואצל אנשים צעירים נמצאת שכיחות גבוהה
למדי של גידולים בתוספתן ,למרות שבמרבית המקרים מדובר בגידולים שפירים ).(3

 GI-NETהוא מחלה משפחתית
במרבית המקרים GI-NET ,מופיעים לבדם .עם זאת ,ידוע על מקרים שבהם הם קשורים
לגידולים נוספים ,במסגרת מחלות תורשתיות הנקראות “תסמונות סרטן מורשות” ).(6
הידועה ביותר ביניהן היא התסמונת של גידולים אנדוקריניים משולבים
) )Multiple Endocrine Neoplasiaמסוג ( 1תסמונת  ,)1 MENשמשלבת בעיקר גידולים
בלבלב ,בבלוטת יותרת המוח ,בבלוטת יותרת התריס ובבלוטת יותרת הכליה ,ולעתים גם
גידולים נוספים.
ב  1%עד  25%מהמקרים של  GI-NETבלבלב ,מאובחן גם .(1) 1 MEN
אבחון  1 MENמבוסס על תשאול החולה ,על בדיקות מעבדה ,על בדיקה גופנית ועל חיפוש
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לא נכון
אבל...

אחר גידולים מחוץ למערכת העיכול ,אולם ניתן להגיע לוודאות רק באמצעות בדיקה גנטית
המצביעה על מוטציה בגן [ Meninגן מדכא סרטן] ).(9
קיימות תסמונות סרטן מורשות נוספות (מחלת וון-היפל לינדאו ,נוירופיברומטוזיס מסוג
 ,)(6) 1שיש לבדוק את קיומן בחולה לפי מיקום ה .GI-NET
זו סיבה נוספת לכך לחשיבות ביצוע המעקב במרכז מתמחה ,על ידי צוות רפואי המורכב
ממספר מומחים המכירים היטב מחלות נדירות אלה.

 GI-NETפוגעים בנשים יותר מאשר בגברים
ממספר מחקרים עולה ש  GI-NETנפוצים יותר בקרב גברים ) ,(3,8בעוד שמחקרים אחרים
מצביעים על כך כי הם מתרכזים יותר בנשים ,ולעתים נראית שכיחות זהה בשני המינים ).(11

לא
נכון

גם כאשר אותרו הבדלים בין המינים ,הם קטנים למדי.
ייתכן שסוגים מסוימים של  GI-NETנוכחים יותר בקרב גברים או בקרב נשים ,וזו הסיבה
לפערים שמצאו חלק מהחוקרים ,אולם לא ניתן לקבוע אם קיים הבדל מובהק בין המינים
במחלה זו.

 .4אבחון
כל הגידולים האנדוקריניים גורמים
לתסמינים קליניים
למרות ש  GI-NETבנויים מתאים שמקורם אנדוקריני ,רובם אינם גורמים להפרשת יתר
של הורמונים ,שהיא המחוללת סימפטומים ).(6

לא
נכון

במצב זה הם נקראים “לא פונקציונליים” ,להבדיל מגידולים פונקציונליים (“תפקודיים”)
הגורמים לתסמינים קליניים.

יכולות לחלוף מספר שנים עד שה  GI-NETמתגלים
כאשר ה  GI-NETאינם פונקציונליים ומתפתחים לאט ,הם עלולים לא להתגלות במשך זמן
רב מאוד ,משום שהחולה אינו חש בשום תסמין.
הם מתחילים להתבטא רק כשהם מגיעים לגודל משמעותי ).(6
בשלב זה הם גורמים לכאבי בטן או לאי נוחות ,שקשה לשייכם למחלה ידועה והם אינם
ספציפיים ,ולכן אינם מביאים לביצוע בדיקות משלימות מיוחדות.
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מסיבה זו ,אבחון  GI-NETמתבצע בדרך כלל בשלב מאוחר ,באיחור ממוצע של  5עד 7
שנים ).(6
כאשר הגידול מתגלה ,ב  20%עד  50%מהמקרים כבר קיימת גרורה מרוחקת ,בהתאם
לסוג ה  GI-NETשבו מדובר ).(4

 GI-NETגורמים לשלשולים ולירידה במשקל
באופן כללי ,התסמינים ,אם הופיעו ,שונים זה מזה בהתאם לאיבר שבו התפתח הגידול.

נכון

חלק מה  GI-NETמפרישים חומרים הגורמים לשלשול ).(5
כאשר השלשולים חריפים ,הם מביאים לירידה במשקל ולהתייבשות.
לפעמים השלשולים מלווים בסימנים נוספים שתומכים מאוד באבחנה של גידול אנדוקריני,
אך לעתים הם מופיעים לבדם והאבחון קשה יותר.

אין שום סימן קליני שהוא ייחודי
באופן מוחלט ל GI-NET
לא קיים כל סימן בודד ספציפי ל .GI-NET

נכון
אבל...

שילוב של מספר סימנים (או תסמונת) מאפשר להגיע לאבחנה.
הידוע ביניהם הוא תסמונת הקרצינואיד ,המשלבת באופן טיפוסי אירועי הסמקה על העור,
שלשולים (צואה מרובה ונוזלית) ,כאבי בטן ,ולפעמים גם אנומליות לבביות ).(1
הסומק מתבטא בהופעה פתאומית של אדמומיות על הפנים והצוואר ,לעתים קרובות בליווי
תחושת חום.
אירועי ההסמקה אורכים מספר שניות עד מספר דקות ) (5ונגרמים עקב שחרור הורמון בשם
“סרוטונין”.
כיבים חוזרים בתריסריון הם סימן מעיד מובהק לתסמונת אחרת ,הקשורה בהימצאות
גידול המפריש גסטרין :הגסטרינומה ).(5

 GI-NETבלבלב גורם לסוכרת
למרבית הגידולים הנוירואנדוקריניים בלבלב אין סימנים מיוחדים משום שהם אינם
מפרישים הורמונים ).(12
מבין הגידולים הפונקציונליים שכן מפרישים הורמונים ,קיימות מספר קטגוריות :הנפוצות
-8-

לא נכון
אבל...

ביותר הן האינסולינומות ,שמפרישות אינסולין וגורמות להיפוגליקמיה (ירידה ברמת
הגלוקוז בדם) ).(6
במצב זה החולה מרגיש תחושת רעב ,חולשה ,פלפיטציות (דפיקות לב) והזעה .במקרים
מסוימים יכולה ההיפוגליקמיה להגיע עד אובדן הכרה.
תסמונות נוספות הן הוויפומה ( ,VIPomaגידולים המפרישים פפטיד מעי וזואקטיבי,
 ,)Vasoactive intestinal peptide – VIPהגורמת לשלשולים חריפים ,וכן הגסטרינומה,
הגורמת לכיבים בתריסריון ).(6
סוג ה  GI-NETהיחיד שיכול לגרום לסוכרת (להוציא מספר מקרים נדירים ,בעיקר של
גידולי סומטוסטטינומה) ,הם גידולי הגלוקגונומה :הם מפרישים גלוקגון ,הורמון בעל
השפעה הפוכה לזו של האינסולין ,הגורם לעלייה ברמת הסוכר בדם ).(6

אבחון  GI-NETמחייב מספר בדיקות משלימות
כיוון ש  GI-NETאיננו ישות הומוגנית ומוגדרת היטב אלא אוסף של גידולים הממוקמים
באזורים שונים ובעלי סימנים קליניים מגוונים ביותר ,לא קיימת בדיקה אחת בודדת
המאפשרת לקבוע אבחנה.
ביצוע אנדוסקופיה בשילוב עם אקו-אנדוסקופיה (בדיקה המאפשרת לראות את קירותיו
של חלל בתוך הגוף באמצעות שימוש באולטרסאונד) מאפשרת להתבונן בגידולים בתוך
צינור העיכול ולקחת מהם דגימות.
בדיקות רדיולוגיות ( CTו  )MRIנותנות תמונה של הגידול ,אך הן אינן מאפשרות לקבוע
את מאפייניו האנדוקריניים.
לשם כך משתמשים בבדיקות מתחום הרפואה הגרעינית המבוססות על הזרקת סמנים
שנצמדים לקולטני הגידול (סינטיגרפיה ,טומוגרפיה פוזיטרונית [ ]PETבשילוב .(CT
בדיקות מעבדה המבוצעות באמצעות לקיחת דם יכולות גם הן לספק טיעונים בעד אבחון
 ,GI-NETבמיוחד במקרים שבהם הגידולים הם פונקציונליים וניתן לאתר גידול חריג ברמת
ההורמון שהם מפרישים.
אולם בסופו של דבר ,לא ניתן להגיע לוודאות אלא באמצעות בדיקת הגידול או דגימתו
באמצעות מיקרוסקופ ,ולשם כך מציעים לעתים קרובות לחולה לבצע ביופסיה של הגידול,
כלומר לחתוך ממנו חתיכה קטנטנה ולבדוק אותה במיקרוסקופ (בדיקה היסטולוגית).
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נכון

נכון ולא נכון
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לעתים מתגלה  GI-NETבאופן מקרי ,כתוצאה
מבדיקות הנערכות מסיבה אחרת
גילוי בלתי צפוי של  GI-NETהוא אירוע שכיח למדי.

נכון

במקרה זה ,מטופל שאינו מתלונן על שום תסמין עובר על פי רוב בדיקה רדיולוגית מסיבה
שאינה קשורה לגידול שלו.
הבדיקה חושפת אנומליה ,ובדיקות ההמשך מסתיימות באבחון של .GI-NET

 GI-NETהוא קל לאבחון,
מכיוון שתאיו מפרישים הורמונים
האבחון קל יותר כאשר ה  GI-NETמפריש הורמונים המחוללים תסמינים אינדיקטיביים
מאוד ,כמו הורמון האינסולין הגורם להיפוגליקמיה ,או הורמון הסרוטונין הגורם לתסמונת
הקרצינואיד.

לא
נכון

אך מכיוון שרבים מה  GI-NETאינם פונקציונליים (אין תסמינים) ,נדיר שהאבחון יתבצע על
בסיס סימנים אופייניים אלה.

כדי להשלים את אבחון ה ,GI-NET
יש להיעזר בסינטיגרפיה העושה שימוש
באיזוטופים רדיואקטיביים
כדי לקבל תמונה של ה  GI-NETולקבוע אם הוא מקומי או התחיל להתפשט ,ניתן להשתמש
בסינטיגרפיה ,שהיא בדיקה מתחום הרפואה הגרעינית.
לשם כך מסתמכים על העובדה שלרבים
סומטוסטטין.

מה  GI-NETיש קולטנים להורמון בשם

מבצעים הזרקה תוך-ורידית של נוזל על בסיס סומטוסטטין המסומן באיזוטופ רדיואקטיבי,
ומודדים את הקרינה הרדיואקטיבית באמצעות מצלמת גמא ).(13
כיום ישנן דרכים נוספות לצפות בצילום של הגידולים בהתבסס על קרינה רדיואקטיבית,
וזאת באמצעות טומוגרפיה המבוססת על פליטת פוזיטרונים ( )PETהמשולבת בבדיקת
 ,)scan PET) CTשיטה שלעתים מועילה באבחון מחלות אלה.
בדיקות אלה משתמשות בסמנים רדיואקטיביים ,אך בדרך כלל הן אינן גורמות לתגובות
נגד כלשהן בחולים.
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נכון

בדיקות לאיתור  GI-NETחייבות
להתבצע באופן שגרתי
אין סיבה לבצע בדיקה שגרתית אלא במקרה של גידולים נפוצים שיודעים לאבחנם באמצעות
בדיקה בודדת ,מהימנה ,קלה לביצוע ,ושאינה מהווה מעמסה גדולה על המטופל.

לא
נכון

אף אחד מקריטריונים אלה אינו חל על ה  ,GI-NETולכן לא ניתן להציע בדיקה כזו
לאוכלוסייה הכללית.
בניגוד לכך ,בחלק מהמשפחות שבהן קיימת תסמונת סרטן מורשת ,צריך להציע לבצע
את הבדיקה ,שהיא במקרה זה ממוקדת מאוד (ראה “ GI-NETהוא מחלה משפחתית”).
עם זאת ,לא כל האנשים שאצלם יש אנומליה בגן ה  Meninמפתחים בהכרח את המחלה
בצורתה המלאה ).(1

קיימים סמנים ביולוגיים המאפשרים
לעקוב אחרי התפתחות ה GI-NET
קיימים מספר סמנים ביולוגיים ל  ,GI-NETאך היחיד שעשוי להועיל למעקב אחר
התפתחות הגידול הוא כרומוגרנין .(Chromogranin A( A

נכון

מדובר בחלבון המצוי בתאים נוירואנדוקריניים .במרבית חולי ה  ,GI-NETריכוזו בדם גבוה
באופן חריג ,והוא אף עומד במתאם מובהק למדי להתפתחות הגידול ).(1
עם זאת ,יש לפרש בזהירות את רמות הכרומוגרנין  ,Aמשום שישנן סיבות נוספות לעלייה
בריכוזו; מצד שני ,לא תמיד נראה עלייה כזו אצל חולי .(6) GI-NET

אנליזה של ביופסיית  GI-NETצריכה
להתבצע בידי רופא (פתולוג) מנוסה מאוד
פתולוגים לא נתקלים בביופסיות רבות של  GI-NETמפני שמדובר בגידולים נדירים.
מסיבה זו הם אינם מכירים היטב כיצד נראים תאים ורקמות של  ,GI-NETלמעט מספר
קטן של מומחים העובדים במרכזים העוסקים בנושא ,ולכן מנוסים בו הרבה יותר.
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נכון

נכון ולא נכון
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 .5טיפול
אם קיים  ,GI-NETחובה לטפל בו
במקרים מסוימים ,במיוחד כאשר הגידול לא מלווה בתסמינים ,אינו מתפתח (או מתפתח
מאוד לאט) ולא ניתן להסירו לחלוטין ,המומחים ממליצים לא לטפל בו ,לא רפואית ולא
כירורגית ,אלא רק לקיים אחריו מעקב בתדירות גבוהה באמצעות בדיקות מעבדה ,בדיקות
רדיולוגיות ובדיקות גופניות ).(9

חולי  GI-NETחייבים להיות במעקב קבוע
בין אם ניתן להם טיפול ובין אם לאו ,חולי  GI-NETחייבים להיות במעקב קבוע.

לא
נכון

נכון

במצב שבו לא ניתן טיפול ,המעקב מאפשר לראות אם הגידול נותר יציב ,ואחרת – להציע
התערבות טיפולית.
גם כאשר ניתן טיפול ,חשוב מאוד לבצע מעקב קבוע כדי להעריך את תוצאות הטיפול,
להחליט אם להמשיך או לעצור ,וכן לוודא שהוא נסבל היטב ולזהות את תופעות הלוואי
הבלתי רצויות ,אם ישנן.

הטיפול העיקרי ב  GI-NETהוא התערבות כירורגית
תמיד יש לשקול התערבות כירורגית ,מפני שהיא הטיפול העיקרי ב .GI-NET
במקרים מסוימים אפשר להשתמש בלפרוסקופיה ,שהיא שיטה שאינה מחייבת פתיחה של
חלל הבטן.
כאשר הגידולים קטנים ומקומיים מאוד ,ההתערבות הכירורגית – אם זו ההתוויה המומלצת
– מאפשרת בדרך כלל לרפא אותם ,וזהו אף הטיפול המרפא היחיד שישנו.
כאשר הגידולים מפושטים וכוללים גרורות בכבד ,אפשר לעתים לשקול התערבות כירורגית
במטרה להקטינם ).(6
במקרים מסוימים אפשר להסיר חלק ניכר מהכבד בלי לפגוע משמעותית בתפקודו.
החלטות מעין אלה יש לקבל אך ורק בישיבות של צוותים רב-תחומיים שבהן לוקחים חלק
מומחים לפתולוגיה (ראה “קיימים מרכזים המתמחים בטיפול ב .(”GI-NET
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נכון

קיימים מרכזים המתמחים בטיפול ב GI-NET
בדומה למחלות נדירות אחרות ,למרבית הרופאים יש היכרות מוגבלת עם  ,GI-NETמפני
שהם ממעטים להיתקל בהם במהלך הקריירה שלהם.

נכון

לכן מומלץ לחולי  GI-NETלקבל ייעוץ במרכז ייעודי בעל ניסיון רב בטיפול במחלה זו.
במרכזים אלה מתרכזים כל המומחים העשויים להיות מעורבים באבחון  GI-NETאו
בטיפול בו :גסטרואנטרולוגים ,אנדוקרינולוגים ,כירורגים ,פתולוגים ,רדיולוגים ,ומומחים
לרפואה גרעינית.

ב  GI-NETמטפלים מספר מומחים במקביל
כל מקרה של  GI-NETמצריך דיון בהשתתפות מומחים רבים (אנדוקרינולוגים,
גסטרואנטרולוגים ,מומחים לרפואה גרעינית ,פתולוגים ,אונקולוגים ,רדיולוגים פולשניים
ועוד) כדי לדייק באבחנה ,לגבש המלצות טיפוליות מותאמות לכל מטופל ולהגדיר את
מסלול הטיפול שיעבור המטופל ).(9

 GI-NETמחייב טיפול כימותרפי בכל המקרים
ישנן הרבה אופציות טיפוליות ל  ,GI-NETאך ההחלטה מתקבלת תמיד לפי המקרה ).(9
האופציות האפשריות (שניתן לשלב ביניהן ובכל מקרה מומלץ לך להתייעץ עם הרופא שלך
בבחירת הטיפול המתאים) הן התערבות כירורגית ,כימותרפיה ,טיפול רפואי לא-כימותרפי
(טיפול ביולוגי ,טיפולים ממוקדים) ,רדיותרפיה מטבולית ושיטות לטיפול מקומי בגידולים
בכבד; ישנן מספר אפשרויות להשמדת גידולים אלה:
• אמבוליזציה ,שהיא חסימה של עורק קטן ה”חונק” את הגידול;
• אמבוליזציה משולבת בטיפול כימותרפי מקומי;
• אבלציה בגלי רדיו (תרמו-קואגולציה באמצעות אלקטרודות);
• רדיו-אמבולזציה באמצעות מולקולות רדיואקטיביות המוחדרות מקומית לגידול;
• במקרים נדירים מאוד – השתלת כבד.
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נכון
לא
נכון

()9

נכון ולא נכון
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טיפול כימותרפי ניתן תמיד
בעירוי (אינפוזיה) לווריד
עירוי לווריד הוא השיטה הוותיקה ביותר למתן טיפול כימותרפי.

לא
נכון

היא מצריכה בדרך כלל אשפוז למשך הטיפול ,בדרך כלל אשפוז יום.
אולם חלק מהטיפולים הכימותרפיים ניתנים בבליעה.
הם אינם דורשים אשפוז ,אך הפיקוח על הטיפול חייב להיות קפדני באותה המידה כמו
בכימותרפיה הניתנת בעירוי לווריד ).(9

ניתן להשתמש במגוון טיפולים בזה אחר זה
 GI-NETהמאובחנים בשלב מעט מתקדם מתפתחים לעתים קרובות בצורה של נסיגות
וחזרות של הגידול ,לפעמים על פני תקופה ארוכה מאוד (שנים ,ואף עשרות שנים).

נכון

בכל פעם שנדרש טיפול ,הבחירה נעשית בהתאם למצב ,כל מקרה לגופו .במהלך חייו,
חולה  GI-NETעשוי לקבל  4-3סוגים שונים של טיפולים ,ואף יותר מכך ).(9

טיפול ב  GI-NETמצריך אשפוז
חולה הסובל מ  GI-NETעובר בדיקות משלימות באשפוז יום ,כלומר מבלי שיצטרך ללון
בבית החולים.

לא נכון
אבל...

הטיפול במחלה עשוי להצריך אשפוז לפרקי זמן משתנים ,או אשפוז יום לשם קבלת טיפול
כימותרפי.
במקרה של טיפול רפואי בבליעה ,לא נדרש אשפוז.

המחלה עשויה לחזור לאחר הטיפול
ההתערבות כירורגית לא תמיד מצליחה להסיר את הגידול בשלמותו; או מפני שהוא גדול
מדי ,או מפני שהוא נמצא באזור בלתי נגיש.
הגידול יכול אפוא לחזור ולהתפתח מהרקמה שנותרה בגוף.
גם כאשר המנתח חושב שהסיר את הגידול במלואו ,נצפית לעתים חזרה של הגידול עקב
נדידה של תאים סרטניים במחזור הדם.
אם ישנה חזרה של הגידול ,יוצע לחולה ניתוח נוסף ,או לחלופין טיפול רפואי או מקומי.
בשל הסיכון לחזרת הגידול ,חובה לקיים מעקב קפדני ביותר אחר מצבו של החולה.
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נכון

חולי  GI-NETעשויים להפיק תועלת
מהשתתפות בניסויים קליניים
משתתפים בניסויים קליניים נהנים מגישה לטיפולים חדשניים שטרם נכנסו למערכת
הבריאות .הדבר עשוי להועיל לך באופן אישי.

נכון

בנוסף ,השתתפותך בניסויים אלה תורמת להתקדמות הידע והמחקר בנושא .GI-NET

טיפולים הניתנים לחולי  GI-NETגורמים לפעמים
לתופעות לוואי ,אך ניתן לצמצמן
מרבית תופעות הלוואי הקשורות לכל אחד מסוגי הטיפולים מוכרות היטב.

נכון

הרופאים גיבשו המלצות למניעתן או להקטנת עוצמתן ,אם תדירותן גבוהה (מתן טיפול
סימפטומי ,לדוגמה ,נוגדי הקאות הניתנים במסגרת טיפולים כימותרפיים מסוימים).
הרופאים יכולים גם להעלות את מודעות החולה לסימנים הראשונים של תופעות הלוואי
העלולות להופיע מדי פעם בפעם ,כדי שיוכל לזהותם בעצמו.
כמו כן ,מעקב קבוע אחר מצב החולה מאפשר לאבחן אנומליות שאין להן ביטוי בסימנים
קליניים ,אך הן מתגלות בבדיקת דם.
גילוי מוקדם של אנומליות אלה מאפשר נקיטת צעדים מידיים להפחתת תופעות הלוואי.
לכן חשוב לספר לרופא על כל תסמין חדש ,גם אם לדעתך אין לו קשר לטיפול.

כאשר סובלים מ ,GI-NET
יש צורך במשטר תזונתי מיוחד
באופן כללי ,ה  GI-NETלא מחייב דיאטה מיוחדת.
אולם טיפולים מסוימים מצריכים נקיטת אמצעי זהירות בצריכת פריטי מזון משקאות
מסוימים.
הרופא יסביר לך ,כל מקרה לגופו ,מאלה פריטי מזון יש להימנע ,ואלה יש לצרוך בפער זמן
מנטילת התרופות.
פרט לכך ,תמיד מומלץ להקפיד על תזונה מאוזנת ועל אורח חיים בריא כדי לשמור על
עצמך במצב כללי טוב.
במקרה של איבוד משקל משמעותי ,ניתן לשקול טיפולים תזונתיים ספציפיים.
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ב  GI-NETניתן לטפל בדרך של טיפולים
רציפים או טיפולים הניתנים לפרקים
חלק מהטיפולים ניתנים אחת לכמה זמן בצורה של מחזורי טיפול.
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כך במקרה של כימותרפיה.
טיפולים אחרים הם מאוד נקודתיים ,לדוגמה ,טיפולים מקומיים באזורים נגועים בכבד
(אמבוליזציה ,אבלציה בגלי רדיו).
לעתים ניתנים טיפולים רפואיים רציפים (טיפול ממוקד ,אנלוגים של סומטוסטטין).

 .6שאלות כלליות
חולי  GI-NETיכולים לנהל אורח
חיים רגיל לחלוטין
אפשר לחלוטין ואפילו מומלץ לנהל אורח חיים רגיל :עבודה ,נסיעות ,עיסוק בספורט ועוד.
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אין שום סיבה להגביל את פעילותם של חולי  GI-NETפרט לתקופות שבהן ניתנים להם
טיפולים מיוחדים.

אם יש לי  ,GI-NETשאר בני המשפחה
צריכים גם הם לעבור בדיקות לאיתור המחלה
חלק מה  GI-NETמשתייכים לזן המחלות התורשתיות הנקראות “תסמונות סרטן מורשות”
ומשלבות מספר סוגי גידולים.
אם אובחנה אצל החולה תסמונת סרטן משפחתית ,גם שאר בני המשפחה חייבים לעבור
בדיקות לאיתור גידולים הנמצאים בשלב מוקדם מאוד וניתנים עדיין לריפוי.
אם אין תסמונת סרטן מורשת ,אין טעם לבצע בדיקות לשאר בני המשפחה ).(6
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