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 ,טוב ערב

סמסטר ב' תשע"ו, של הרביעית להתקיימה הפגישה  6102 במאי 4-, יום רביעי, ההיום

נושא: , ביוסי אלקלעיפרופ'  סמינריון הפקולטה למדעי הבריאות. ההרצאה הועברה על ידי

Beyond the scalpel: Oral therapies for skin cancer . 

 

, בהתמחות בוגר בית הספר לרפואה של אוניברסיטת תל אביב, פרופ' אלקלעי  הנו רופא עור

מחלוצי ניתוחי המוז . (תת ההתמחות בניתוח מיקרוגרפי בשיטת מוז) חודית בסרטן העוריי

מנהל היחידה . ואחראי להטמעת השיטה בקופות החולים בארץ 0990בישראל משנת 

מכהן כנשיא החברה הבינלאומית לניתוחי מוז בבית החולים אסותא רמת החייל, תל אביב, 

מאמרים בספרות  011כ פרסם פרופ' חבר בפקולטה למדעי הבריאות.  לכירורגיה של העור,

 .הרפואית

 

 להלן סיכום ההרצאה: 

( SCCתאי קשקש )(, אחריו סרטן BCCגידול העור השכיח ביותר הוא סרטן תאי בסיס )

 הגורם לתמותה. (, 5מקום  –שכיח יחסית )בגברים סרטן  –ואחריהם מלנומה 

, לטפל בזמן ולהציל את סרטן שניתן לאבחן במבט עין –של גידול מסוג מלנומה ייחודיותו 

החולה. ואכן מרבית המקרים מתגלים בשלבים ראשוניים )מבחינת עומק החדירה לעור; מצב 

מפחיתה את סיכויי  –מ"מ  4הישרדות, אך במצב של חדירה של  in situ – 011% -שטחי 

(. המתנה עלולה להביא לכך שהמלנומה שולחת גרורות. בשלב ראשוני 21%-ההישרדות ל

 מלנומה נראית ככתמים בהירים חומים, גם נקודות חן עשויות להפוך למלנומה. 

להציע טיפול תרופתי שמעלים את  כיום במקום טיפול ניתוחי בסוג מסוים של סרטן עור, ניתן

(, טיפול MEKאו מעכבי   BRAFטיפולים ביולוגיים חדשים פרט לכימותרפיה )מעכבי הגידול. 

 אינו הדוק.  –סיסטמי שגורם להיעלמות הגרורות. הקשר בין מלנומה וחשיפה לשמש 

יכולים להיות  SCC –מה  95%. קשור לחשיפה לשמשמאד  – SCC –גידול שני בתפוצתו 

נוטה להיות גרורתי(, בשל  SCC-מזוהים בקלות. הם נפוצים בקרב מושתלי איברים )אצלם ה

 . solar keratosis –טיפולים תרופתיים מה"דור הישן". פעמים רבות הגידול מתחיל כ 

, אף הוא מאד נפוץ בעקבות חשיפה לשמש. נפוץ גם לאחר BCCהגידול השכיח ביותר הוא 

, החולים NBCCS –זת, חשיפה לארסן, מוטציות גנטיות )למשל: תסמונת גורלין הקרנות לגז

, בה חסר xeroderma pigmentosumבה מפתחים מאות גידולים, ותסמונת נוספת בשם 

מיליון  3אנזים המתקן את הדנ"א שנגרם לתאי העור בשל חשיפה לשמש(, וצלקות על העור. 

חסר(. באוסטרליה, בה יש קרינת שמש חזקה -איש בשנה סובלים מגידולים אלו )הערכת



יכולה להביא להתפשטות ניכרת )גידולים  BCCיחסית, הגידול שכיח יותר. הזנחה של 

הרסניים(, וגם לתמותה )גידולים גרורתיים(. מרבית הגידולים ניתנים להסרה בניתוח, או 

חוששים  בשילוב של ניתוח וקרינה. אך מיעוטם לא מתאימים להתערבות כזו )למשל,

שהניתוח יגרום לנזק קוסמטי משמעותי(, במקרים אלו ניתן לתת טיפול תרופתי המבוסס על 

(. PTCH-בריים ומאפשר לגוף לתקן את עצמו )מעכב את ה"מנגנון הקיפוד" הקיים בתאים עו

הגן  –במצב רגיל )בריא( הגן מעכב את החלבון, ויש עיכוב בחלוקת התאים. במצב פתולוגי 

אינו מעוכב ולכן יש חלוקת תאים מוגברת. התרופה גורמת לעיכוב, וכך אין חלוקת תאים ואין 

 6111אחת מהן(, מעל  vismodegibיצירת גידולים. יש כיום שתי תרופות ממשפחה זו )

הגידול נעלם או כמעט נעלם. תופעות לוואי:  –מהחולים הללו  21%חולים טופלו בהן. אצל 

 , נשירת שיער, כאבי שרירים.אבדן חוש הטעם

ניתוח בו הרופא משמש גם כמנתח וגם  –לבסוף, פרופ' אלקלעי סיפר על ניתוחי מוז 

כפתולוג, מוריד בהדרגה שכבה אחר שכבה מן הגידול, ובודק אותה עד שמוודא שהגידול 

הוסר באופן מלא מבחינה היסטולוגית )"שוליים נקיים"(. טיפול תרופתי יכול לשמש לפני 

 ניתוח לצורך הקטנת הגידול. 

 

      נכחו בהרצאה:

ד"ר צבי קוז'ול, ד"ר שמואל שפרינגר, ד"ר ד"ר אופירה איינשטיין,  – המחלקה לפיזיותרפיה

 פרופ' אברהם כץ, ד"ר תמר יעקב נועה בן עמי,אורית עליון, פרופ' מאיר לוטן, ד"ר 

גנות, מר אילן לוי, -ניסנהולץד"ר עו"ד רחלי  - מערכות בריאות לניהולהמחלקה 

ד"ר ד"ר אפרים שפירא, , עו"ד עופר רגב, פרופ' דני מורן, מר דני קוצ'וק, קורן ליאת ד"ר

 פרידה שור.

 . פרופ' מונה בועז, ד"ר אולגה רז, גב' אסתר גונן - המחלקה לתזונה

גב' מן, יצחק, ד"ר מיכל איכט, ד"ר גיל צוקר-פרופ' אסתי בן - תקשורתבהמחלקה להפרעות 

פרופ' מוטי הימלפרב, גב' מירה , גב' חיה זלצברג, נעמה קינןמרגלית, ד"ר -אביטל טראו

 . ברלין

 ד"ר מיכל הוכהויזר. - המחלקה לריפוי בעיסוק

 ד"ר גדי תורג'מן. -המחלקה לקדם רפואה

 , 6102במאי  65 – , האחרון לשנה"ל זותראה במפגש הבאנ

 מיכל איכט

 


