
מהם גידולים 
נוירואנדוקריניים?



3❶ מבוא

4❷ הגדרות ומידע כללי

5❸ אפידמיולוגיה

6❹ אבחון

9❺ טיפול

11❻ ביבליוגרפיה

תוכן עניינים

שירות לציבור. מוגש בחסות חברת מדיסון פארמה

למידע נוסף על אודות המחלה והטיפולים הקיימים יש לפנות לרופא המטפל



3

 ❶ מבוא
כשאדם סובל ממחלה נדירה, הוא מרגיש לעתים מבודד ולא-מובן, מצד בני המשפחה, חברים 
לעבודה, ולפעמים אפילו מצד 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 )Neuroendocrine Tumors, NET( במערכת העיכול משתייכים  
לאותן מחלות שאינן מוכרות כלל לציבור הרחב, וגם רמת ההיכרות של הצוותים הרפואיים 

איתן לוקה בחסר, משום שהן נדירות ונוגעות לחולים מעטים בלבד. מחסור בידע עלול 
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. בשנים 
האחרונות, הבנתנו את הגידולים הנוירואנדוקריניים התקדמה מאוד 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 – ביוכימיות, ביולוגיות, 

גנטיות ובדיקות הדמיה )כולל אנאטומית ופונקציונלית(– לצורך אבחון גידולים אלה, מעקב 
אחריהם וטיפול בהם. בדיקות אלו מאפשרות לרופאים לאבחן במדויק את סטטוס התקדמות 
המחלה ולהעריך את יעילות הטיפולים הניתנים. חשוב לציין כי לא כל הבדיקות הכרחיות והן 
מותאמות באופן אישי בהתאם למצבו של החולה. 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 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 )www.MENETS.org(. עם זאת, אנו מקווים 

שהמדריך יסייע לך ויעניק מענה על שאלות רבות.
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 ❷ הגדרות ומידע כללי
פיזור תאים אנדוקריניים בגוף

תאים אנדוקריניים נמצאים באיברים רבים בגוף. חלקם מקובצים באיברים מיוחדים הנקראים 
“בלוטות אנדוקריניות”, אך השאר מפוזרים ברחבי הגוף, בעיקר לאורך צינור העיכול.

מסיבה זו, הגידולים המתפתחים מתאים אלו יכולים להופיע באיברי גוף רבים1 ]ציור 1[.
גידולים אלו נקראים “נוירואנדוקריניים”, משום שיש להם מראה משותף לתאי עצב ובו זמנית 
הם מסוגלים לייצר, לאחסן ולהפריש בעודף הורמונים, בדומה לתאים אנדוקריניים1. הגידולים 

הנוירואנדוקריניים של מערכת העיכול )GEP-NET )Gastro-entero-pancreatic יכולים 
להתפתח לאורך כל צינור העיכול, מהוושט ועד פי הטבעת, או בלבלב1.

בשלב מאוחר יותר, הגידולים המקוריים )ראשוניים( עלולים לפתח גרורות באזורים נוספים, 
הנפוץ ביותר הוא בכבד. גידולים אלו מהווים כ 60% מכלל הגידולים הנוירואנדוקריניים1.

המחקרים חלוקים ביניהם לגבי התפלגות השכיחויות של גידולים נוירואנדוקריניים לאורך צינור 
העיכול, אך נראה שגידולים במעי הדק הם הנפוצים ביותר3.

גידולים נוירואנדוקריניים מתפתחים לאט בדרך כלל, ובאופן כללי ההתקדמות שלהם איטית 
יותר משל גידולים ממאירים אחרים במערכת העיכול4.

כאשר האבחנה נעשית בשלב מוקדם, שיעור ההישרדות של מעל 10 שנים עולה על 590%.
עם זאת, יש לסייג כלל זה, משום שגידולים אלו הם קבוצה מאוד הטרוגנית, ופוטנציאל 

ההתפתחות שלהם תלוי קודם כל בסוג הגידול, במיקומו, בשלב שבו הוא נמצא ובמאפייניו 
הפנימיים.
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 ❸ אפידמיולוגיה
האירעות המחלה

גידולים אנדוקריניים הינם גידולים נדירים והאירעות המחלה )מספר המקרים החדשים מדי 
שנה( נמוכה. 

מכיוון שהתפתחות גידולים אלו איטית בדרך כלל, מספר החולים הכולל הסובלים מהמחלה 
)שכיחות המחלה( אינו זניח. 

שכיחות הגידולים הנוירואנדוקריניים עלתה בשנים האחרונות; הדבר קשור כפי הנראה, לפחות 
באופן חלקי, לשיפור באבחון5.

בדומה לגידולים רבים אחרים, גידולים אלו נפוצים יותר בקרב אנשים מבוגרים מאשר בקרב
צעירים. הגיל הממוצע בעת האבחנה הוא 1065. עם זאת, גידולים אלו יכולים להופיע בכל גיל, 

ואצל אנשים צעירים נמצאת שכיחות גבוהה למדי של גידולים בתוספתן.

במרבית המקרים, גידולים נוירואנדוקריניים 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

סיכויי ההחלמה טובים יותר כאשר הגידול מאובחן בשלב מוקדם והתאים הסרטניים טרם 
התפשטו לקשרי הלימפה הקרובים או לאיברים אחרים, מרוחקים יותר1,4.

גורמים נוספים המשפיעים על הפרוגנוזה:

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 בלבלב6.  

הסוג ההיסטולוגי )סיווג לפי מאפייני התאים(: צורתם )מידת הדמיון שלהם לתאים לא  • 
ממאירים( והתנהגותם )מידת האלימות שלהם, עם יכולת התפשטות משתנה(4.  

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’(9.
כל עוד לא יוכח אחרת, ההנחה היא שגידולים נוירואנדוקריניים קשורים יותר לפגיעות 

אינדיבידואלית.
קיימים מקרים נדירים שבהם גידולים אלו מופיעים יחד עם תסמונת משפחתית ספציפית, 

ובמקרים אלו אפשר אכן לדבר על גורמי סיכון גנטיים.
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 ❹ אבחון
למרות שגידולים נוירואנדוקריניים בנויים מתאים שמקורם אנדוקריני, רובם אינם גורמים 

להפרשת יתר של הורמונים, הפרשה המחוללת סימפטומים6.
במצב זה הם נקראים “לא פונקציונליים" והם מהווים כ 75% מהגידולים, זאת להבדיל מגידולים 

פונקציונליים, הגורמים לתסמינים קליניים והם המיעוט )25%(.

כאשר גידולים אלו אינם פונקציונליים ומתפתחים לאט, הם עלולים לא להתגלות במשך זמן
רב מאוד, משום שהחולה אינו חש בשום תסמין.

הם מתחילים להתבטא רק כשהם מגיעים לגודל משמעותי6. בשלב זה הם גורמים לכאבי בטן 
או לאי נוחות, לירידה בתיאבון ובמשקל, בחילות והקאות, צהבת ועוד. תסמינים אלו אינם 
ספציפיים וקשה לשייכם למחלה ידועה ולכן לרוב אינם מביאים לביצוע בדיקות משלימות 

מיוחדות7.
מסיבה זו, אבחון המחלה מתבצע בדרך כלל בשלב מאוחר, באיחור ממוצע של 5 עד 7 שנים6.

כאשר הגידול מתגלה, עד 50% מהמקרים מאובחנים עם גרורה מרוחקת, בהתאם לסוג הגידול 
הנוירואנדוקריני שבו מדובר4.

באופן כללי, התסמינים, אם הופיעו, שונים זה מזה בהתאם לאיבר שבו התפתח הגידול.
חלק מהגידולים מפרישים חומרים הגורמים לשלשול5.

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.

משולבים )Multiple Endocrine Neoplasia( מסוג 1 )תסמונת MEN1(, המשלבת בעיקר 
גידולים בלבלב, בבלוטת יותרת המוח, בבלוטת יותרת התריס ובבלוטת יותרת הכליה, ולעתים 

גם גידולים נוספים.
קיימות תסמונות סרטן מורשות נוספות )מחלת וון-היפל לינדאו, נוירופיברומטוזיס מסוג 1(6, 

וחשוב לבדוק את קיומן בחולה לפי מיקום הגידולים נוירואנדוקריניים.
זו סיבה נוספת לחשיבות ביצוע המעקב במרכז בעל ניסיון רב בתחום, על ידי צוות רפואי 

המורכב ממספר מומחים המכירים היטב מחלות נדירות אלה.
ממספר מחקרים עולה שגידולים נוירואנדוקריניים נפוצים יותר בקרב גברים3,10, בעוד 

שמחקרים אחרים מצביעים על כך כי הם מופיעים יותר בנשים, ולעתים נראית שכיחות זהה 
בשני המינים12.

גם כאשר אותרו הבדלים בין המינים, הבדלים אלו לא היו מובהקים ומשמעותיים.
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שילוב של מספר סימנים )או תסמונת( מאפשר להגיע לאבחנה.
הידועה ביניהם היא, תסמונת הקרצינואיד, המשלבת באופן טיפוסי אירועי הסמקה על העור,

שלשולים )צואה מרובה ונוזלית(, כאבי בטן, ולפעמים גם פגיעה במסתמים של הלב  
)carcinoid heart disease(1. הסומק מתבטא בהופעה פתאומית של אדמומיות על הפנים 

והצוואר, לעתים קרובות בליווי תחושת חום.
אירועי ההסמקה אורכים מספר שניות עד מספר דקות5 ונגרמים עקב שחרור הורמון בשם

“ברדיקינין”. בנוסף, הורמון הסרוטונין אחראי בדרך כלל על הופעת השלשולים כחלק 
מתסמונת הקרצינואיד. 

דוגמא נוספת היא הגסטרינומה , גידול המפריש גסטרין, המאופיינת בכיבים חוזרים בתריסריון, 
סימן מובהק להמצאותה5,7.

למרבית הגידולים הנוירואנדוקריניים בלבלב אין סימנים מיוחדים משום שהם אינם
מפרישים הורמונים12. מבין הגידולים הפונקציונליים שכן מפרישים הורמונים, קיימות מספר 

קטגוריות: הנפוצות 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, )גידולים המפרישים, Vipoma פפטיד מעי וזואקטיבי,

Vasoactive intestinal peptide-VIP(, הגורמת לשלשולים חריפים, וכן הגסטרינומה,
שכאמור גורמת לכיבים קשים לאורך מערכת העיכול ביחד עם חומציות יתר6.

אחד הגידולים אשר יכול 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 בדם6.

אבחון של גידול נוירואנדוקריני מחייב מספר בדיקות משלימות, כיוון שגידולים נוירואנדוקריניים 
אינם 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 אולטרסאונד-אנדוסקופיה EUS )בדיקה המאפשרת לראות 

את קירותיו של חלל בתוך הגוף באמצעות שימוש באולטרסאונד( מאפשרת להתבונן בגידולים 
בתוך צינור העיכול ולקחת מהם דגימות. ה-EUS היא בדיקה מצוינת לאבחון גידולים של 

הלבלב לדוגמה, כולל לקיחת ביופסיה לצורך אבחנה מדויקת.
בדיקות רדיולוגיות )CT ו -MRI( נותנות תמונה של הגידול, אך הן אינן מאפשרות לקבוע את 

מאפייניו האנדוקריניים.

לשם כך משתמשים בבדיקות מתחום הרפואה הגרעינית המבוססות על הזרקת סמנים
.)CTבשילוב ]PET[ שנצמדים לקולטני הגידול )סינטיגרפיה, טומוגרפיה פוזיטרונית

הבדיקה הנפוצה ביותר היא Gallium68-DOTATATE PET CT הבודקת נוכחות של קולטנים 
לסומטוססטין על פני הגידול.

בדיקות מעבדה המבוצעות באמצעות לקיחת דם יכולות גם הן לספק טיעונים בעד אבחון 
של גידול נוירואנדוקריני במיוחד במקרים שבהם הגידולים הם פונקציונליים וניתן לאתר עליה 
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חריגה ברמת ההורמון שהם מפרישים. בסופו של דבר, לא ניתן להגיע בוודאות לאבחנה 
הסופית 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(. 

חשוב לדעת כי גילוי בלתי צפוי של גידול נוירואנדוקריני הוא אירוע שכיח למדי. 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 המצאות גידול 
נוירואנדוקריני.

האבחון קל יותר כאשר הגידול מפריש הורמונים המחוללים תסמינים אינדיקטיביים 
מאוד, כמו הורמון האינסולין הגורם להיפוגליקמיה, או הורמון הסרוטונין הגורם לתסמונת                                                                                                    

הקרצינואיד, אך מכיוון שרבים מהגידולים הנוירואנדוקריניים אינם פונקציונליים ולא מפרישים 
הורמונים בעודף )אין תסמינים( נדיר שהאבחון יתבצע על בסיס סימנים אופייניים אלה. 
כדי לקבוע האם הגידול הוא מקומי או התחיל להתפשט, ניתן להשתמש ב GA המוזכר 

לעיל. כיום נהוג להשתמש בדרכים נוספות לצפות בצילום של הגידולים בהתבסס על קרינה 
רדיואקטיבית, וזאת באמצעות טומוגרפיה המבוססת על פליטת פוזיטרונים )PET( המשולבת 

בבדיקת )CT ,)scan PET שיטה שלעתים מועילה באבחון מחלות אלה.
בדיקות אלה משתמשות בסמנים רדיואקטיביים, אך בדרך כלל הן אינן גורמות לתגובות

נגד כלשהן בחולים.
קיימים מספר סמנים ביולוגיים לאבחון גידולים נוירואנדוקריניים אך היחיד שעשוי להועיל 

למעקב אחר התפתחות הגידול הוא כרומוגרנין Chromogranin A( A(. מדובר בחלבון המצוי 
בתאים נוירואנדוקריניים. במרבית החולים עם גידול נוירואנדוקריני ריכוזו בדם גבוה באופן 

חריג, והוא אף עומד במתאם מובהק למדי להתפתחות הגידול1,8.
עם זאת, יש לפרש בזהירות את רמות הכרומוגרנין A, משום שישנן סיבות נוספות מרובות 

לעלייה בריכוזו; מצד שני, לא תמיד נראה עלייה כזו אצל חולים עם גידול נוירואנדוקריני6.
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 ❺ טיפול
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 גופניות11.

בין אם ניתן להם טיפול ובין אם לאו, חולים עם גידול נוירואנדוקריני חייבים להיות במעקב 
קבוע. 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 במרכז עם ניסיון רב בטיפול במחלות 

נדירות אלה כדי להעריך את תוצאות הטיפול, להחליט אם להמשיך או לעצור, וכן לוודא שהוא 
נסבל היטב ולזהות את תופעות הלוואי הבלתי רצויות, אם ישנן.

התערבות כירורגית היא בדרך כלל חלק מהטיפול בחולים עם גידולים נוירואנדוקריניים.
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 להקטינם6.

במקרים מסוימים אפשר להסיר חלק ניכר מהכבד מבלי לפגוע משמעותית בתפקודו. החלטות 
מעין אלה יש לקבל אך ורק בישיבות של צוותים רב-תחומיים שבהן לוקחים חלק מומחים 

לפתולוגיה.

מרכזים המתמחים בטיפול בגידולים נוירואנדוקריניים
בדומה למחלות נדירות אחרות, למרבית הרופאים יש היכרות מוגבלת עם סוג מחלה זה, מפני 

שהם ממעטים להיתקל בהם במהלך הקריירה שלהם.
לכן מומלץ לחולים אלו לקבל ייעוץ במרכז ייעודי בעל ניסיון רב בטיפול במחלה זו.

במרכזים אלה מתרכזים כל המומחים העשויים להיות מעורבים באבחון המחלה או בטיפול 
בה.

כל מקרה מצריך 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 המטופל11.

ישנן הרבה אופציות טיפוליות אך ההחלטה מתקבלת תמיד לפי המקרה11.
האופציות האפשריות )שניתן לשלב ביניהן הן התערבות כירורגית, טיפול רפואי לא-כימותרפי 
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)טיפול ביולוגי, טיפולים ממוקדים(, רדיותרפיה מטבולית ושיטות לטיפול מקומי בגידולים בכבד, 
ולעיתים נדירות כימותרפיה. בכל מקרה מומלץ וחשוב להתייעץ עם הרופא שלך

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.

ניתן להשתמש במגוון טיפולים בזה אחר זה
גידולים המאובחנים בשלב מעט מתקדם מתפתחים לעתים קרובות בצורה של נסיגות וחזרות 

של הגידול, לפעמים על פני תקופה ארוכה מאוד )שנים, ואף עשרות שנים.(
בכל פעם שנדרש טיפול, הבחירה נעשית בהתאם למצב, כל מקרה לגופו. במהלך חייו, חולה 

עם גידול נוירואנדוקריני עשוי לקבל 4-3 סוגים שונים של טיפולים, ואף יותר מכך11.

ההתערבות הכירורגית לא תמיד מצליחה להסיר את הגידול בשלמותו; או מפני שהוא גדול
מדי, או מפני שהוא נמצא באזור בלתי נגיש.

הגידול יכול אפוא לחזור ולהתפתח מתאים שנותרו 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.

ב-NET ניתן לטפל בדרך של טיפולים רציפים או טיפולים הניתנים לפרקים
חלק מהטיפולים ניתנים אחת לכמה זמן בצורה של מחזורי טיפול.

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(.

תופעות לוואי 
מרבית תופעות הלוואי הקשורות לכל אחד מסוגי הטיפולים מוכרות היטב. 

הרופאים גיבשו המלצות למניעתן או להקטנת עוצמתן, אם תדירותן גבוהה )מתן טיפול
סימפטומטי, 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.
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אורח חיים 
כיום אין תזונה אחת המתאימה ביותר לכל מי שיש לו גידול נוירואנדוקריני. יחד עם זאת, יש 

צורך בתזונה מותאמת אישית )חוברות תזונה בעברית,ערבית,אנגלית ורוסית ניתן למצוא באתר 
 )https://menets.org של עמותת מנטס

אפשר לחלוטין ואפילו מומלץ לנהל אורח חיים רגיל: עבודה, נסיעות, עיסוק בספורט ועוד. 
אין שום סיבה להגביל את פעילותם של חולים עם גידול נוירואנדוקריני פרט לתקופות שבהן 

ניתנים להם טיפולים מיוחדים.
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