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 ההנקה או עד שנה אחרי הלידה, ההריוןאבחנת סרטן שד במהלך 

 

 )סרטן צוואר הרחם, מלנומה –אחריו (הגידול השכיח ביותר בהריון *

 

 הריונות 10,000עד  3,000-אחד ל – הארעות*

 

 עליה בגיל הממוצע ללידה ראשונה בעולם המערבי: בעליה  הארעות*

 :נשים בהריון עם סרטן שד –בדנמרק  

 מכלל חולי הסרטן   8.3% – 2006,  5.4% – 1977 

  

  
Eibeye S. Obstet Gynecol. 2013 Sep;122  



 טיפולית ופסיכולוגית, מהווה בעיה אבחנתית  ההריון*

 

*

 בעיות נוספות טיפולים   נתוח אבחון

 כריתה   גיל ללא מעקב קבוצת
 חלקית/ מלאה 

 תזמון הלידה הקרנה

 לעובר מיידיחשש   כמותרפיה בלוטת זקיף עצמית בדיקה

 חשש לטווח ארוך טפולים ביולוגיים מיידישחזור  בדיקת רופא

 שמור פוריות הורמונליים טפולים ממוגרפיה

US פרוגנוזה   טפולים תומכים 

MRI 

 סיסטמי עבוד

 שלב המחלה באבחון גבוה מאשר בנשים לא הרות -בממוצע 

 



 :מגבלות –בדיקה פיסיקלית *
 הפרשה, נודולריות, גודש, היפרטרופיה  

 
 אמצעי האבחון הבטוח ביותר –אולטרסאונד *

  77-100% -רגישות דומה לבדיקה שלא בהריון  
 )יתכן בגלל גידולים גדולים יותר( 

 )מהמנון המסוכן10-5(מינימלי מבחינת חשיפה לקרינה  הסכון –ממוגרפיה *
 )יתכן בשל הגידולים הגדולים יותר(,  80-90% –רגישות  

*MRI –   אינו מומלץ בהעדר  מידע בטיחותי לגבי גדוליניום 
 בדיקה לא אופטימלית בהריון 

 
 יכולה להטעות הפרוליפרטיביתהרקמה   -ביופסיה *

Yang et al , Radiology 2006 
Langer et al , Diagn Interv Imaging Jan 2014 



*
 :  עבוד סיסטמי סטנדרטי 

 )בלוטות נגועות, גדולגדול ( 1בשלבים מעל שלב *
 )עצם מפוי,  CT ,PET(עצמות , כבד, הדמיה לראות*
 )מנשים הרות 3-35%(יתכנו מוגברים בהריון  –) 125CA  ,CEA ,15-3CAכולל (סמני גידול *

 
 :מקובל בהריון

 )לראות Low dose CT  ניתן לשקול  (צלום חזה *
*US  בטן 
 במקרים ספציפיים. נ.ללא ח MRI, ) חלוקי דעות(עצם  מפוי –לעצמות *
 סמני גידול*
   הסטוריהכולל , הערכה מיילדותית מלאה *
 )חשיבות רבה לסבוכים מיילדותיים קודמים( *
 בשל הגיל המוקדם -גבוה מהממוצע בסרטן שד  למוטציה  סכוי –ברור גנטי *

 
 

Sileny et al , BMC medicine 2012 



*ER         (+/-) 

*PR         (+/-) 

*Her2     (IHC +/- , FISH) 

 

*Ki67 - proliferation index   (%)  

*Grade (1-3) 
 

 

* Invasive ductal carcinoma 

* Invasive lobular carcinoma 

 

*Others : 
* Mucinous 

* Tubular 

* Micropapillary 

* … 



others Her2 Ki67 PR ER Breast subtype 

- low ++ ++ Luminal A 

-/+ high +/- ++/+ Luminal B 

+++/FISH+ Mostly high - - Her2 type 

Ck5/6+  ** 
High EGFR 

- Mostly high - - Basal like 
(Triple negative* ) 

*Mostly aggressive   (85% of TN) 
** BrCa- Like 



 Breast subtype שכיחות פרוגנוזה נטיות

לעצמות גרורות מאד טובה   40-50% Luminal A 

 Luminal B 15-25% בינונית -טובה

(*)טובה  גרורות מוחיות  15-20% Her2 type 

 Basal like 12-15% גרועה** מוחיות +גרורות ויסרליות

*since targeted Her2 treatement 
** no specific therapy 

Su Y et al, BMC Cancer Jul 2012 
Sorlie et al, PNAS 2003  טרום עידן ההרספטין!!! 
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others Anti-
Her2 

chemotherapy Hormonal  Breast subtype 

- - + Luminal A 

+/- +/-  + Luminal B 

+ + - Her2 type  

PARP inh? 
Avastin? 
Carboplatin? 

- + - Basal like * 
(Triple negative ) 



 מאפיינים דומים לנשים צעירות ללא הריון*

 

  Triple Negativeשעור גבוה משמעותית של גדולים *

 

 בחלק מהמחקרים    – 2HERשעורים גבוהים יותר של *

 

 )פרוגנוזה (  Luminal Bיותר :   - Luminal -מבין הגדולים ה*

Madaras , Pathol Oncol Res 2013 
Langer , Diagn Interv Imaging 2014 



 ההריוןלא ניתן לתת קרינה באף שלב של *

בתנאי  (לכל היותר  מהנתוחחדשים  6קרינה רצוי להתחיל תוך *
 )שבועות 6אחרת תוך , לפני הקרינה כמותרפיהשיש 

 

 :לשד  הנתוחסוג >> 

 במסטקטומיהיתכן צורך  – ההריוןבשליש הראשון השל -

 בשליש השני והשלישי ניתן לשמר שד  -

 

 ואילך אינם גבוהים 12משבוע  בנתוחלהפלה או סבוכים  הסכונים-

Pelagia et al , Critic Rev Oncol Hematol Aug 2009 
Mcmaster , Gynecol Oncol Sep 2013 



 :שחזור שד *

נתונים  (ניתן לשקול לבצע שחזור שד גם בהריון  
 )מוגבלים אך טובים 

 

 :בלוטת זקיף *

 כחול לזיהוי הבלוטה במתילןאין להשתמש  - 

 רק משליש שני ואילך – קולואיד בטכנציום השמוש - 

 )מהמנה המותרת 0.1-חשיפה לעובר כ(  

 

Lohsiriwat et al , Breast Oct 2013 



 :גבולות הזמן בהריון *

 10-20%>> בשליש הראשון מומים מולדים  - 

 )הרגילה לאוכלוסיהדומה ( 1.3-3.8% –בשלישים הבאים  - 

 )בלידה ללויקופניהחשש ( 35רצוי לא לתת לאחר שבוע  - 

 

 לא מקובל לשנות מינון בהריון –מינונים *

 

 

 –)  חולות 10(סדרה קטנה בודדת   – DOSE DENSE –דרך מתן *
 שעור לידות מוקדמות גבוה יותר אך לא סבוכים נוספים

Ring et al , J Clin Oncol 2005 
Cardonick, Obstet Gynecol 2012 



*
 :הפרוטוקולים המקובלים בסרטן השד בטפול המשלים

-AC+/-F – ציטוקסן, דוקסורוביצין )FU5 ( 
-EC – ציטוקסן,  אפירוביצין )FU5( 
   טקסול-

 
*F/AC, F/EC  -  2  שנים 3-6מעקב , )חולות 130, 58(סדרות 

 לאוכלוסיהשעורי מומים מולדים דומים  - 
 18%שעורי סבוכים בלידה עד  - 
 שעורים נמוכים של משקל לידה נמוך - 
 חסר מעקב ממושך אחר הילדים - 
 נחשב בטוח ביותר –מקובל לתת בהריון  - 

 רושם שאין שעורי סבוכים גבוהים, מידע מוגבל מאד – טקסול*
 שניתן לתת בהריוןהמנחים כטפול  לקויםהוכנס  - 
 )לזכור שאין מעקבים ארוכי טווח(  

 



 המידע מוגבל ביותר*

 עוברות לחלב האם הליפופיליותרוב התרופות *

 )אפיניות(בבלוטות החלב  לטרנספורטריםחלק מהתרופות נקשרות *

 לא ידוע רמות לא מדידות רמות בינוניות בחלב רמות גבוהות בחלב  

 ציטוקסן אדריאמיצין ציספלטין   אימטיניב

 (*)אטופוסיד  (*) מיטוקסנטרון

   מטוטרקסט

 ניתן לשקול שאיבה בזמן ללא טפול ושמירת החלב•
 הגישה המעודדת כיום להנקה מעלה שוב את האפשרות שלא להפסיק  לחלוטין עם טפול כמותרפי

 כמותרפיההנקה עם 



*

 שני מחקרים שעקבו לתקופה ממושכת אחר ילדים

 )שנה 19השני לתקופות של עד , אחד עד גיל בית ספר( 

 התפתחותיים ופסיכולוגים, לא נמצאה עליה בשעורי קשיים נוירולוגיים*

 )ואצל חלק מהנכדים(לא נמצאה עליה בשעורי סרטן אצל הילדים *

 

 התפתחותי-מעקב לבבי ונוירו: ילדים  129 –מחקר עדכני יותר *

 חדשים או שניהם 36חדש או  18הערכה בגיל  

 ללא פגיעה התפתחותית משמעותית, ללא טוקסיות לבבית מוגברת  

 
Aviles , Clin Lymph 2001 
Nulman , Br J Cancer  2001 
Amant , NEJM 2015 



 אין לתת בהריון –טפולים הורמונליים *

 וריות  'מז מלפורמציות – טמוקסיפן - 

 אין מידע – ארומטזחוסמי  - 

 

 )כללי( מהכמותרפיהחדשים  6ניתן להתחיל עד  – הרספטין*

 ניתן להמתין עד אחרי הלידה - 

בהריון חשיפת העובר לתרופה עולה עם התקדמות   - 
 )מכסימלית לקראת הלידה( ההריון  

 )60%עד ( הידראמניון-אוליגושעורים גבוהים של  - 

ילודים היו  , התופעה הפיכה עם הפסקת התרופה  - 
 אך אין מעקב לטווח ארוך, בריאים   

 לא מומלץ למתן בזמן הריון>>  

 Isaacs, Gynecol Oncol 2001 
Zagouri et al , Breast Cancer Res Treat 2013 



 :טפולים נוגדי הקאות *

 בטוחים –) פלוקסי, זופרן( 3HT5חוסמי , פרמין - 

 לא ניתן –אין די מידע  –) אמנד( 1NKחוסמי  - 

 בטוחים ואף מבשילים עובר –סטרואידים  - 

 

*G-CSF –  ניתן לתת  , קיים מעט מידע 

 

עלול להצטבר בעצם  , מידע מוגבל ביותר – ביפוספונטים*
 לא מומלץ>>  היפוקלצמיהעשוי לגרום , לשנים רבות 



בהתאם   – נתוחיתטרום  כמותרפיהאו  נתוחקביעת קדימות *
 )בדומה לאשה רגילה(למטופלת ולגידול 

 

 )מקובל(להקטנת הגדול  נתוחיתטרום  כמותרפיהניתן לתת *

 

 ההריוןיש לתכנן לוח זמנים בהתאם לזמן *

 

ניתן  , לרוב מומלצת רק בשליש הראשון  –הפסקת הריון *
 לקראת סוף השליש הראשון להמנע

 !!של החולות השרדותהפסקת הריון אינה משפרת  

Cardonick, Cancr J 2010 



 )  ?כל מחזור טפול? כל חודש(מומלץ באופן סדיר  –מעקב אחר העובר *

 36 -רצוי לתכנן הלידה סביב השבוע ה*

 סידן בדם, ד "כולל ס –ניטור הילוד *

 

 )למרות שעור גרורות נמוך במיוחד(בדיקה פתולוגית של השליה *

 

 ומספר שבועות אחריה   כמותרפיהמהנקה בזמן מתן  להמנעיש *

 

 

Zagouri, J Thoracic Surg 2013 
Krishna, Obstet Gynecol Clin N Am 2013  



 הריון בעצמו גורם שינויים נפשיים וגורר מתחים רבים*

 )10-20%(שלאחר לידה  לדכאון סכון*

 

 :הריון עם סרטן מעלה את רמת החרדה והדחק הנפשי 

 :גורמים מחמירים 

 העדר הדרכה בנושא פוריות-

 ההריוןהעדר בטחון בבטיחות -

 עם הקונפליקט בין שניהם -)המחלה והטפולים(חשש לגורל האם והעובר -

 חשש בנושא ההנקה-

 

שנים לאחר הריון עם סרטן              4מנשים במשך  50%:  מצוקה נפשית מתמשכת -
 מהנשים לאחר הריון ללא סרטן למשך שנה 15%     

 
Henry et al, Psycho-oncology 2012 
Ives et al , Psyco-Oncology 2012 



פרוגנוזה גרועה יותר מאשר נשים בנתונים   –במחקרים ישנים יותר *
 דומים ללא הריון  

 טפול מוגבל יותר, יתכן שבשל אבחון מאוחר יותר - 

 

 אולם

 

אין הבדל בפרוגנוזה לאחר התאמה לשלב   -ברוב המחקרים המודרניים  *
 כולל בנשים נשאיות  , המחלה ולגיל 

Rodriguez , Obstet Gynecol 2008 
Beadle, Cancer 2009 
Valentini , Breast Cancer Res Treat Oct 2013 

 שלב המחלה באבחון גבוה מאשר בנשים לא הרות -בממוצע 



*

 גרורתיים –מהאבחונים של סרטן השד  10%*

 

 הפסקת הריון מומלצת למעט הריון מתקדם ביותר*

 

   כמותרפיה: טפולים אפשריים בהריון *

 

 ,  2HERחוסמי , ) גרורות לעצמות(הקרנות : אין לתת בהריון*
 ביפוספונטים, טפולים הורמונליים  

 )אחור בגלוי, סוג גדול(ברוב המקרים פחות טובה  –פרוגנוזה *



 שיקולים   – ההריוןהפסקת *

 

 לאחר הלידה –) לא נשאיות/ נשאיות (כריתת שחלות *

 בתחליפים הורמונליים שמוש>>   

 

 ?גדול נוסף / עליה בסכון לחזרה  –הריונות נוספים *

 

 ):לאחר הפסקת הריון(שמור פוריות  *
 HR+נשים עם גדול  - 

 HR-נשים עם גדול   - 
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