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 ופירוט של המחלה הנה הסברים על המשמעות התורשתית 

 .הבדיקות הגנטיות שכדאי לשקול לבצע

 

 

 אני בסכנה ? האם עלי לעשות משהו מיוחד? םסרטן מעי הגס. האשחלו בבמשפחה שלי היו קרובים  1

 האם סרטן מעי הגס תורשתי? -במילים אחרות

ה יהסיכון לתחלואה ללא גורמי סיכון מיוחדים לאדם באוכלוסי .סרטן מעי הגס הוא אחד הגידולים הנפוצים

 למשך החיים.    6% -הכללית הוא כ

סיפור משפחתי  וקשה להצביע על גורם בלעדי.פשוט קורים מקרי סרטן המעי , רוב יותוכמו מרבית הממאיר

שגם חלו. כמובן משפחה  יקרוביש מעי המחולי סרטן  רבעלושל סרטן מעי נחשב כגורם סיכון משמעותי 

  השמנת יתר, עישון ועוד תורמים להתפתחות סרטן.פעילות גופנית, כגון תזונה,  סביבתייםים גורמש

למרות שסיפור משפחתי של סרטן מעי בקרוב מדרגה ראשונה מעלה ביותר מפי שתים את הסיכון לחלות 

   DNAב גנטייםהשינויים ה. מוכרגנטי ינוי נגרמים משהיום הגס  המעי קרי סרטןממ 5% -בסרטן המעי, רק כ

שינויים גנטים חדשים בשלבים אבל באופן נדיר יכולים לקרות  מורשים מאם או מאבלרוב  של החולים האלו

 הראשונים להתפתחות העוברית. 

  .גנטי וברור ליעוץ לפנות לו מומלץ, תורשתי רקע על חלה המעי בסרטן שחלה אדם אם לדעת כדי

היות וסיפור משפחתי משפיע על הסיכון לתחלואה, יש לאדם עם סיפור משפחתי גם המלצות מותאמות 

 למעקב. 
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בפניה של קרובי המשפחה הבריאים  חשיבות רבהיש אם ידועה הסיבה הגנטית לסרטן המעי הגס במשפחה, 

וההמלצות למעקב , האם קיים אצלם השינוי הגנטי הידוע במשפחה, הם יוכלו להיבדקת ליעוץ וברור גנטי.

מומלץ לאנשים בריאים עם סיפור משפחתי לפנות ליעוץ גנטי בהתאם לתוצאות הבדיקה הגנטית.  יינתנועבורם 

גם הם יכולים לבצע בירור גנטי וגם כי  גם כאשר לא ידוע על מוטציה או תסמונת גנטית משפחתית, כי

 .הסיפור המשפחתי על סמךעבורם ינתנו  למעקבהמלצות ה

 נחשב, גס מעי בסרטן שחלה( בת או בן או אחות, אח, הורה כגון)  ראשונה מדרגה משפחה קרוב לו שיש אדם

 -מ צעיר בגיל חלה משפחהה קרוב אם וביחוד מעי בסרטן לחלות מוצעתהמ אוכלוסייה לעומת מוגבר סיכוןב

60.  

בסרטן ה מדרגה שניה או יותר )סב, סבתא , דודים ודודות( שחל משפחה אחדקרוב רק סיפור משפחתי הכולל 

 . אינו מעלה את הסיכון לתחלואה מעי לרוב

 בחנתי בסרטן מעי האם מומלץ שאבצע בירור גנטי?אם א .2

אם . על פי ההמלצות הקליניות כיום, ההמלצה לביצוע בירור גנטי תלויה בגיל האבחנה והסיפור המשפחתי

נמוך הוא שחלית בסרטן על רקע תורשתי הסיכוי , של סרטן או יותר, ואין לך סיפור משפחתי 70בגיל חלית 

 הסיכוי (אחרות ממאירויות ושל גס מעי סרטן של) משפחתי סיפור וישנו יותר צעיר האבחנה שגיל ככלמאוד. 

  .עולה משפחתי סיכון בגורם שמדובר

' על שם ד"ר הנרי לינץ, 'לינץ'תסמונת  נההיביותר הגורמת לסרטן מעי גס תורשתי  נפוצההתסמונת הגנטית ה

או כפי שידוע  .רחםסרטן מאירות וביחוד סרטן המעי ומשתיאר משפחות עם ריבוי מקרי  )שם לא מוצלח...(

נגרמת על ידי שינוי  . תסמונת זו((hereditary nonpolyposis colorectal cancer- HNPCCבשם המלא 

ישנם ארבעה . ובממאירויות אחרות את הסיכוי לחלות בסרטן מעיבאופן משמעותי שמעלה )מוטציה( מורש 

 על חולים הגס המעי סרטן מחולי %5 -מ פחות כ"שסה לציין חשובגנים שמוטציות בהן גורמות לתסמונת זו. 

 ועבור עבורם ומעקב טיפול התאמת לצורך הנשאים לאיתור משמעותית חשיבות יש אולם, זו תסמונת רקע

תופעה  בבירור לתסמונת לינץ. אם קיימת בירור הגנטי מתחיללרוב בגלל שזו התסמונת השכיחה, . קרוביהם

( של פוליפים טרום סרטניים בחולה או משפחתו, ניתן גם לבדוק 15-20ריבוי משמעותי )בדרך כלל יותר מ של 

 תסמונות המעלות את הסיכון לסרטן מעי בלווי ריבוי פוליפים.

 

 כיצד מתבצע בירור גנטי? .3

בתאי יוחדים : בגידולים שהתפתחו על רקע של נשאות לתסמונת לינץ' ישנם מאפיינים מבירור בתאי גידול

  גידול. 

 לכל 'לתסמונת לינץ ת הגידולבדיקת, משמעותה סקירה אוניברסליאימץ לאחרונה המלצות ל משרד הבריאות

( או MSI) של יציבות הגנום הבדיקהבדיקות שנעשות בגידולים הן  . 70 לגיל מתחת מעי בסרטן שחלה אדם

(. בדיקות וכימיותטהיס-אימונושמקודדים מהגנים הגורמים לתסמונת לינץ' )צביעות של החלבונים  צביעות

 '. ת לאבחנת תסמונת לינץוראשוני ותבדיקהגידול הן 
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 גביל ההחלטות על להשפיע ימיםמסו במקרים יכולה אתיהשתוצ זאת בדיקה לביצוע אונקולוג פנהי לעיתים

תרפי מתאים לטיפול בגידולים -התברר בשנים האחרונות שטיפול אימונו. אונקולוגי תרופתי בטיפול אופציות

קיימים מאפיינים אלה ללא קיומה של מוטציה ים שבהם אנשים שהם נשאים של תסמונת לינץ' או שבגידולשל 

בהתאם להנחיות הטיפול  על טיפול זה במצבים מסויימים. האונקולוג המטפל הוא זה שימליץ מורשת

  המקובלות בארץ ובעולם.

או שיש מראה שיתכן שאכן מדובר בגידול על רקע של תסמונת לינץ' בדיקת הגידול כאשר בירור גנטי נוסף: 

, לאור גיל אבחנה צעיר או סיפור משפחתי של ממאירויות -תורשתיתתסמונת ללקיומה של משמעותי חשד 

 ניתן לבצע בירור גנטי נוסף גם בדגימת דם. 

בדגימת דם ניתן לחפש את השינוי הגנטי הספציפי בגנים הגורמים לתסמונת לינץ' או בגנים אחרים הידועים 

 כגורמים לסרטן מעי גס תורשתי. 

ת. אם לא הישראלי היבאוכלוסיבגנים שונים הידועים נבדקים מספר שינויים גנטים כיום בשלב הראשון לרוב 

הגורמים גנים כלל הרצף של השל  ונרחבת מלאהבדיקה נמצא שינוי בבדיקה זו, ניתן להרחיב את הבירור ל

 לממאירויות גנים פאנל בדיקת נקראתלסרטן מעי גס תורשתי ולממאירויות תורשתיות אחרות. בדיקה זו 

במספר רב של או מומחה אחר בתחום.  ים במסגרת יעוץ גנטי אצל יועצת גנטיתבירורים אלו נעש. תורשתיות

 בתי חולים ישנם גם מרפאות ייעודיות  המתמחות בגנטיקה של ממאירות דרכי העיכול.

 

  הבירור הגנטי?לי יעזור  איך  .4

 היקף בחירת כגון, במחלה טיפול בבחירת שיקול להוות יכול לעיתים גנטי בירור, סרטן עם כעת שאובחן לחולה

 עתידיות סקר ובדיקות מעקבל תוהמלצ על גם פיעתש נשאות של אבחנה .תרופתי טיפול בבחירת או ניתוח

 .וההחלמה הטיפול סיום לאחר

. לקרוב בהערכת הסיכון עבור קרוביו יכולה לעזוראצל קרוב חולה של שינוי גנטי  אבחון –לקרובי משפחה 

הוא במקרה זה  -נשא של אותו שינוילהיות  50%משפחה מדרגה ראשונה של נשא מוטציה יש סיכוי של 

שקרוב  %50ויקבל המלצות למעקב ומניעה מתאימות. ישנו גם סיכוי של  בסרטן בסיכון מוגבר לתחלואה

על אף הסיפור המשפחתי, אינו בסיכון מוגבר  את המוטציה המשפחתית. ואז הוא לא ירשהמשפחה 

וך בדיקות מיותרות סכך שאבחנה משפחתית יכולה לחה הכללית. יוההמלצות לגביו הן ההמלצות לאוכלוסי

 משפחה שאינם נשאים ולהתמקד בבדיקות מתאימות לנשאים.קרובי הל

 הסיכון על הידיעה. סרטן לפתח נטיה אלא ,מחלה איננה משפחתית מוטציה של שנשאות להדגיש חשוב

  !!תחלואה למנוע מנת על זאת, ומניעה מעקב התאמת מאפשר המוגבר

 

 מה אפשר לעשות למנוע תחלואה בסרטן מעי? .5
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הוכחו כמורידות את הסיכוי לחלות בסרטן מעי על ידי גילוי  מעי סרטן של מוקדם גילוי או למניעה סקר בדיקות

והוצאת ממצאים טרום סרטניים )פוליפים( לפני שהתפתחו לסרטן או גילוי מוקדם של ממאירות בשלב שיחסית 

 קל לטפל. 

בפירות וירקות  העשירהמעישון, תזונה בריאה  הימנעותכולל הככל הנראה אורח חיים בריא  :בריא חיים אורח

סיפור משפחתי יה הכללית, ולאנשים בסיכון לאור יפעילות גופנית יכולים לסייע במניעת סרטן לאנשים באוכלוסו

 של סרטן מעי. 

 

 איזה בדיקת סקר מומלץ לעשות?  .6

 .להתייעץ עם רופא/ת המשפחה שלךמומלץ  –כדי להחליט מה הבדיקה המתאימה לך 

 

לכל האוכלוסיה  לשנהאחת בדיקת דם סמוי  ממליץ עלמשרד הבריאות  -מיוחד משפחתי סיפור ללא לאנשים

כמו טחורים אבל מגורמים  היגרםדם מיקרוסקופיים בצואה שיכולה ל ות. הבדיקה בודקת עקב50-75בין גיל 

קפיה סו. מציאת דם סמוי מחייב בדיקת קולונהגסבמעי  סרטניגם יכולה להיות סימן לממצא ממאיר או טרום 

סיכון ה בישנים גם מתבצעת כבדיקת סקר לאוכלוסי  5-10ל  בדיקת קולונוסקופיה אחת  מקור הדם.את לברר 

 ממוצע.

 מומלץ לקבל המלצות למעקב ביעוץ גנטי. -במשפחה ידועה תסמונת או משמעותי משפחתי סיפור עם לאנשים

לאחר שנשלל קיומו של  -ראשונה מדרגה משפחה בקרוב הגס מעיה סרטן של משפחתי סיפור עם לאנשים

שנים לפני גיל האבחנה של  10או  40מגיל  בדיקת קולונסוקופיה תקופתית החלמומלצת גורם תורשתי, 

 הקרוב החולה )מה שיותר מוקדם(.

 

 אולי עדיף לא לדעת?נשמע לי מלחיץ לחפור בגנטיקה.  .7

 , והסיפור המשפחתי נלקחים בחשבוןממאירותבמסגרת יעוץ גנטי לשהמבוצעות הבדיקות הגנטיות תוצאות 

לא מיוצרים בבירור הגנטי,  .למטופל ומשפחתובמניעת סרטן  ואמורים לעזורלצורך הערכת הסיכון לסרטן 

לעזור היעוץ והברור הגנטי היא מטרת  .נולדאיתם האדם גנטים שינויים אלא נחשפים  חדשים שינויים גנטים

ת יולים ולמנוע ממאירוכדי לעזור לטיפול חו , זאתממאירות באדם או במשפחה מסוימת הלהבין למה התפתח

 את להקטין רק לא יכולה מותאמת סקירה תכנית, מעי לסרטן סיכון בקבוצת נמצא אדם אםמשפחתם. בקרובי 

 !!בכלל הסרטן התפתחות למנוע גם אלא מוקדם גילוי ידי על מסרטן הנזק


