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 .1תקציר מנהלים
סרטן השד הוא הסרטן הנפוץ ביותר בקרב נשים בעולם .על פי נתוני  ,IARCבשנת  2018יתווספו
למעלה מ 2-מיליון נשים למעגל החולות ,וכ 600,000-נשים ימותו מהמחלה  .גם בישראל סרטן
השד הוא המחלה הממאירה הנפוצה ביותר (כשליש מכלל מקרי הסרטן החדשים בקרב נשים) ,וב-
 2015אובחנו  4,846נשים עם גידול חודרני ו 633-עם גידול ממוקד בשד .שיעור ההיארעות (מתוקנן
לגיל ,ל ) 100,000-של סרטן שד חודרני בישראל מתאר את הסיכון למחלה ,והיה בשנת 95.7 2015
בנשים יהודיות 69.2 ,בנשים ערביות ו 81.1 -בנשים "אחרות".
אחת הגישות למניעת תמותה מסרטן השד היא גילוי מוקדם של המחלה ,שמאפשר התערבות
מוקדמת ומתן טיפול יעיל שמפחית את הישנות המחלה .הטכנולוגיה המקובלת כיום לגילוי
מוקדם של סרטן השד היא בדיקת ממוגרפיה דיגיטלית ,דהיינו ,צילום רנטגן של השד הנשמר
במדיה דיגיטלית ומאפשר עיבוד ממוחשב .דיוקה של בדיקה זו קשור קשר ישר לגיל הנבדקת
וקשר הפוך למידת צפיפותו של השד הנבדק.
מאז ( 1995ביוזמת משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן) פועלת בישראל תכנית לאומית
לגילוי סרטן השד .אוכלוסיית היעד לתכנית היא נשים בסיכון ממוצע למחלה בגילאי  ,50-74להן
מומלץ לבצע ממוגרפיה בכל שנתיים ,ונשים עם סיפור משפחתי בבת משפחה מדרגת קרבה
ראשונה (אם ,אחות) ללא תשנית בגנים  BRCA1/2או נשים עם מחלת שד שפירה ,להן מומלצת
ממוגרפיה שנתית מגיל  . 40כיום מופעלת התכנית בידי קופות החולים ,המזמנות באופן פעיל
מבוטחות בנות  50-74לבדיקה .לגבי מבוטחות בנות  40ומעלה עם סיכון מוגבר למחלה ,המנגנון
דורש יידוע של הרופא 1על ידי האישה לגבי רמת הסיכון שלה ולכן אינו מבוצע באופן אוטומטי.
לאור בקשת ראש שירותי בריאות הציבור במשרד הבריאות והידע שנצבר בנושא ,דנה הוועדה
במתווים אפשריים להפעלת התכנית לגילוי סרטן השד בישראל .המתווים שנדונו נעו בין הצמדות
למתווה הנוכחי ,עם או ללא הורדת גיל ההתחלה ועם או ללא תוספת בדיקת על-קול בנשים
צעירות ,המלצות ה United States Preventive Services Task Force-והמקבילה הקנדית ,לבין
הֶ גוונים (וריאציות) שונים של המלצות ה American Cancer Association-שתאמו המלצות
איגודים מקצועיים שונים בישראל.
לאחר דיון ער בין נציגים של דיסציפלינות שונות ,להלן תמצית המלצות הוועדה:
 .1הוועדה הסכימה שנראה כי עתיד התכנית לגילוי סרטן השד בישראל הוא בהפעלת תכניות
סינון מרובדות סיכון ,אולם התנאים טרם בשלו לתכנית מעין זו .יש לשקול שוב את המידע
שיצטבר בעוד מספר שנים כולל מניסויים שמתנהלים כעת (דוגמת ניסוי ה )WISDOM-ולעדכן
החלטה זו.
 .2הוועדה החליטה כי בשלב הנוכחי נכון להמשיך בתכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת הגיל
.50-74
 .3לגבי קבוצות גיל אחרות ,הוחלט כי:
א.

1

בנות  - 45-49לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית .מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע
ממוגרפיה כבדיקת סינון אחת לשנתיים תתקבל לאחר דיון משותף בין האישה לרופא,
בעקבות פנייה עצמית ) (self-referralשל האישה לרופא בנושא זה .הדיון יכלול הסבר
לגבי התועלת לעומת הסיכונים הכרוכים בהקדמת גיל הבדיקה .הנחיות לגבי תהליך
קבלת ההחלטה המשותפת מופיעות בגוף המסמך .נשים בקבוצת גיל זו לא ייכללו
בתכנית הסינון הלאומית אולם יהיה בסל הבריאות כיסוי עבור בדיקות סינון עבורן
במידה ויחפצו בכך אחרי דיון משותף עם הרופא.

בכל מקום במסמך זה בו כתוב "הרופא""/הרופא המטפל" הכוונה היא גם ל"רופאה""/הרופאה המטפלת"
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ב.

בנות  - +75לא מומלץ לבצע בדיקת סינון אוניברסלית .מומלץ כי ההחלטה לגבי ביצוע
ממוגרפיה כבדיקת סינון בנשים בקבוצת גיל זו תתקבל באופן משותף בין האישה
לרופא ,לאחר פנייה עצמית ) (self-referralשל האישה לרופא בנושא זה .הדיון יכלול
הסבר כי אין נתונים מחקריים לגבי התועלת לעומת הסיכונים בקבוצת גיל זו .יש לקחת
בחשבון תוחלת חיים צפויה של  10שנים לפחות ואת מידת המוכנות של הנבדקת לנקוט
את הפעולות הנדרשות במידה ויאובחן סרטן השד .נשים בקבוצת גיל זו לא ייכללו
בתכנית הסינון הלאומית .אם יוחלט בתום הדיון המשותף על ביצוע הבדיקה ,ראוי כי
תקודד כבדיקת סינון וכי קופות החולים תכסינה את עלותה בדומה לנעשה היום.

 .4החלטה על תוספת בדיקת על-קול כהשלמה לבדיקת הממוגרפיה תתקבל על ידי הרדיולוג
הבודק ,בכפוף לתוצאות הממוגרפיה ולמבנה השד.
 .5נשים בנות  +40בסיכון מוגבר למחלה (בשל בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה שאובחנה עם
סרטן השד או בשל מחלת שד שפירה וללא תשנית ידועה) – ההמלצות הקיימות לגבי קבוצה
זו לא נדונו באופן מפורט במסגרת ישיבות הוועדה ויש מקום לשקול אותן מחדש באופן נפרד.
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.2

רקע

סרטן השד הוא הסרטן הנפוץ ביותר בקרב נשים בעולם .על פי נתוני  ,IARCבשנת  2018יתווספו
למעלה מ 2-מיליון נשים למעגל החולות ,וכ 600,000-נשים ימותו מהמחלה [ . ]1גם בישראל סרטן
השד הוא המחלה הממאירה הנפוצה ביותר (כשליש מכלל מקרי הסרטן החדשים בקרב נשים) ,וב-
 2015אובחנו  4,846נשים עם גידול חודרני ו 633-עם גידול ממוקד ) (carcinoma-in-situבשד.
שיעור ההיארעות (מתוקנן לגיל ,ל )100,000-של סרטן שד חודרני בישראל מתאר את הסיכון
למחלה ,והיה בשנת  95.7 2015בנשים יהודיות 69.2 ,בנשים ערביות ו 81.1 -בנשים "אחרות".2
גורמי הסיכון המרכזיים לסרטן השד הם מין (נקבה) וגיל (מבוגר ,בעיקר מגיל  50ואילך) .גורמי
סיכון נוספים לסרטן השד שלא ניתנים לשינוי הם :תשניות (מוטציות) גנטיות מורשות (למשל
בגנים  ;)BRCA1/2היסטוריה אישית או משפחתית של המחלה; גורמים גינקולוגיים ומיילדותיים
כמו גיל מוקדם (מתחת ל )12-בעת הווסת הראשונה ,גיל מאוחר (מעל  )55בעת הווסת האחרונה,
עקרות; מבנה צפוף של השד ) (mammographic densityומחלות שד שפירות.
גורמי סיכון לסרטן השד שניתנים במידה מסוימת לשינוי כוללים צריכת אלכוהול; אי
ילודה/מיעוט ילודה; הריון ראשון בגיל מאוחר מ ;30-אי הנקה; נטילת הורמונים כטיפול חלופי
או כגלולות למניעת הריון; השמנה (בנשים שאחרי חדילת הווסת); יושבנות; חשיפה לקרינה
מייננת [.]2
סרטן השד הוא השכיח ביותר כסיבת תמותה מסרטן בקרב בנשים ,אולם בשנים האחרונות שיעור
התמותה מהמחלה נוטה לרדת ברוב המדינות המפותחות ,וכך גם בישראל (תרשים .)1 #
תרשים  :1מגמות בתמותה מסרטן השד (שיעור ל 100,000-מתוקנן לגיל) במדינות נבחרותGlobocan 2012 :

2

נשים נוצריות שאינן ערביות או כאלה ללא סיווג דת

4

אחת הגישות למניעת תמותה מסרטן השד היא גילוי מוקדם של המחלה ,שמאפשר התערבות
מוקדמת ומתן טיפול יעיל שמפחית את הישנות המחלה .גילוי מוקדם מתאפשר כמובן רק אם
קיימת בדיקת סינון ) (screeningמתאימה ,דהיינו ,בדיקה בה נעשה שימוש בטכנולוגיה פשוטה
בקרב אוכלוסייה בריאה על מנת לאתר את מי שככל הנראה חולים במחלה בה מדובר עוד טרם
ההסתמנות הקלינית .תכנית סינון על בסיס אוכלוסייתי היא תכנית בה מופעלת בדיקת סינון
שיעילותה הוכחה על אוכלוסיות רחבות במטרה להפחית את התמותה ממחלה שנטל התחלואה
בה משמעותי לפרט ולחברה .על פי ארגון הבריאות העולמי ,מוצדק להפעיל תכנית סינון רק
כאשר ( )1הוכחה יעילותה של בדיקת הסינון עליה היא מבוססת; ( )2המשאבים הנדרשים
להפעלתה (כמו כח אדם וטכנולוגיה) מכסים באופן מלא או כמעט מלא את כלל אוכלוסיית היעד;
( )3המשך הבירור והאבחנה במי שבדיקות הסינון זיהו כ"חיוביים" יהיה נגיש וזמין; ( )4שכיחות
המחלה בה מדובר גבוהה יחסית באוכלוסייה [.]3

5

 .3ממוגרפיה כבדיקת סינון לסרטן השד
הטכנולוגיה המקובלת כיום לגילוי מוקדם של סרטן השד היא בדיקת ממוגרפיה ,דהיינו ,צילום
רנטגן של השד .לרוב מבוצע הצילום בשני מימדים ,אנכי ואלכסוני.
בדיקות סינון נבחנות ,בין השאר ,לפי מידת הדיוק שלהן .במילים אחרות ,לפי יכולתן לזהות
נכונה את מי שהם ככל הנראה חולים (רגישות )sensitivity ,ולצמצם טעויות של אבחון כוזב
שלילי ( )false negativeמחד גיסא ,וכן לפי יכולתן לזהות נכונה את מי שככל הנראה אינם חולים
(סגוליות )specificity ,ולצמצם טעויות של אבחון כוזב חיובי ) .(false positiveחשוב לציין כי
מדדי הדיוק של בדיקת הממוגרפיה כבדיקת סינון משתנים על פי גיל :הרגישות בנשים בנות 40-
 44ובנות  ,70-79בהתאמה ,היא  66%ו .81%-הסגוליות בנשים בנות  40-44ו ,70-79-בהתאמה,
היא  91%ו .94%-גם צפיפות השד משפיעה באופן עצמאי על דיוק הבדיקה; בנשים עם שד צפוף
לעומת שד שומני הרגישות היא  62%ו ,88%-בהתאמה ,והסגוליות היא  90%ו ,97%-בהתאמה
[ .]4פירוש ממצאים אלה הוא כי בנשים צעירות יותר (שבהן בדרך כלל השד צפוף יותר) ,רגישות
הבדיקה נמוכה יחסית ,מה שגורם לשיעור גבוה יותר בהשוואה לנשים מבוגרות יותר של בדיקות
שליליות כוזבות .גם הסגוליות נמוכה יותר (כלומר ,יש שיעור גבוה יותר של בדיקות חיוביות
כוזבות).
כיום ,למעלה מעל  90%ממכוני הממוגרפיה במדינת ישראל משתמשים בטכנולוגיה של ממוגרפיה
דיגיטלית ,ולא אנלוגית .מדובר בטכנולוגיה מתקדמת יותר של צילום רנטגן של השד ,שבה
הצילום אינו מודפס אלא נשמר על גבי מדיה דיגיטלית ,מה שמאפשר עיבוד ממוחשב של התמונה
שמתקבלת ומשפר את הפענוח ,וככל הנראה גם את מדדי הדיוק של הבדיקה.
מחקר ה ]5[ DMIST-שפורסם ב NEJM-ב 2005-מצא כי הרגישות והסגוליות של ממוגרפיה
דיגיטלית לפני גיל  50היא  78%ו ,90%-בהתאמה ,בהשוואה למדדים של  50%ו ,90%-בהתאמה,
בממוגרפיה אנלוגית ,כפי שנמדד באותו מחקר .בנשים עם שד צפוף ,מדדי הרגישות והסגוליות של
הממוגרפיה הדיגיטלית היו  70%ו ,91%-בהתאמה ,בהשוואה ל 55%-ו ,90%-בהתאמה,
בממוגרפיה האנלוגית .ממש לאחרונה (דצמבר  )2018פורסם מחקר בריטי ב ]6[ RADIOLOGY-על
 11.3מיליון בדיקות סינון ,שבו נמצא כי שימוש בממוגרפיה דיגיטלית מעלה את שיעור הגילוי של
סרטן השד ב ,14%-ובצעירות מתחת לגיל  – 52ב ,19%-בהשוואה לממוגרפיה אנלוגית.
מחקר מאוסלו שפורסם לאחרונה [ ]7מצא כי הרגישות והסגוליות של טכנולוגית ( DBTממוגרפיה
עם טומוסינתזיס )3לגילוי סרטן השד היו  81%ו ,97%-בהתאמה ,לעומת  76%ו ,96%-בהתאמה,
בממוגרפיה דיגיטלית ללא טומוסינתזיס.
יעילות הממוגרפיה
יעילותה של הממוגרפיה כבדיקת סינון בהקשר להפחתת התמותה מסרטן השד (בשיעור של כ25--
 )30%הוכחה במספר ניסויים קליניים אקראיים ומבוקרים .עם זאת ,חלק מהניסויים (בפרט
המאוחרים בהם) לא הוכיחו יתרון מסוג זה לממוגרפיה ,ובכמה ניסויים התועלת הודגמה רק
עבור קבוצות גיל מסוימות (טבלה  ,]8-15[ )1או עבור מבנה שד מסוים (שומני) [ .]16יש לצין כי
באף אחד מהמחקרים לא נמצאה ירידה בתמותה הכללית כתוצאה מביצוע ממוגרפיה ,אלא
ירידה בתמותה מסרטן שד בלבד .כמו כן ,על חלק מהניסויים שלא מצאו כל קשר בין בדיקות
סינון להפחתת התמותה מסרטן השד נמתחה ביקורת מתודולוגית הקשורה להטיות אוכלוסייה
ומידע אפשריות.4
3

טומוסינתזיס = סריקה תלת ממדית של השד ,המבוצעת באמצעות מצלמה ייחודית .הטכנולוגיה מאפשרת
לראות מקטעים צרים של מילימטר מהרקמה בכל שלב ,מה שמשפר את יכולת הגילוי של נגעים ברקמת שד
צפופה.
4
המחקרים הקנדים התבססו על טכנולוגית ממוגרפיה שנויה במחלוקת ,לא סטנדרטית ,ועם מגוון רחב של
פרוטוקולים .גם ההקצאה האקראית לקבוצות המחקר לא הייתה סמויה .בנוסף ,חלק מהבדיקות היו בדיקות
אבחנתיות של נשים תסמיניות .מגבלות אלה נדונו בפירוט בספרות המדעית;AJR 1993;161:755-760 :
J Natl ; AJR 1990;155:743-747 ; Breast Cancer Res Treat 2017;165:9-15 ; Radiology 1993;189:661-663
.Ann Intern Med 2002;137:305-312 ; Cancer 1995;75:997-1003 ; Cancer Inst 1993;85:94
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בנספח  2רשימה קצרה של בדיקות שד נוספות שאינן נחשבות לבדיקות סינון ,ביניהן בדיקת שד
עצמית ) (BSEובדיקת שד על ידי כירורג ).(CBE
טבלה  :1ניסויים קליניים (נבחרים) שבחנו את השפעת הממוגרפיה למטרות סינון על התמותה מסרטן השד

שם המחקר (שנת
התחלה) [סימוכין]
]HIP (1963) [8
)Sweden (1977
][9
)Malmo (1976
][10
Stockholm
](1981) [11
Gothenburg
](1982) [12
Edinburgh
](1976) [13
Canadian NBSS1
](1980) [14
Canadian NBSS2
](1980) [14
]AGE (2006) [15

התערבות )(N

ביקורת )(N

ממוגרפיה ()30,239
ממוגרפיה ()78,085

)30,756( CBE
ללא התערבות
()56,782
ללא התערבות
()21,195
ללא התערבות
()19,943
ללא התערבות
()29,961

ממוגרפיה ()21,088

הפחתת תמותה
גיל
בכניסה מסרטן השד
30%
40-64
31%
40-74
45-69

20%
בבנות  55ומעלה
38%
בבנות 50-64
45%

ממוגרפיה ()23,226

)21,904( CBE

45-64

21%

ממוגרפיה ()25,214

)25,216( CBE

40-49

ללא יתרון

ממוגרפיה ()53,884

)19,694( CBE

50-59

ללא יתרון

ממוגרפיה ()53,884

ללא התערבות
()106,956

39-41

ללא יתרון

ממוגרפיה ()39,164
ממוגרפיה ()21,650

40-64
39-59

בניגוד למחקרים אלה ומחקרים מאוחרים יותר ,שגם הם ייחסו את הירידה בתמותה מסרטן
השד להפעלת תכניות סינון מאורגנות ,פורסמו לאחרונה מספר עבודות שטענו כי אי אפשר לזקוף
את הפחתת התמותה מסרטן השד הנצפית בשנים האחרונות רק לזכות תכניות הסינון .מחקר
אמריקני מ 2016-שהתבסס על מידע מה SEER-מצא כי בעקבות החלת בדיקות הסינון לגילוי
סרטן השד עלה מאוד שיעור האבחון של גידולים קטנים אבל לא השתנה מהותית שיעור האבחון
של גידולים מסכני-חיים ,ומחבריו הסיקו כי עיקר ההפחתה הנצפית בתמותה מהמחלה בארה"ב
נבע מהשיפור בטיפול [ .]17בדומה לכך ,הסיקו חוקרים הולנדיים כי תרומתה של התכנית לגילוי
סרטן השד בהולנד להפחתת התמותה מהמחלה הייתה שולית בלבד [ .]18גם תוצאותיו של מחקר
מנורבגיה שפורסם ב 2018-העידו כי הפחתת התמותה מסרטן השד בקרב נשים שזומנו לבדיקת
סינון הייתה זהה להפחתת התמותה מהמחלה בקרב נשים שלא זומנו לבדיקה [ . ]19כבר בשנת
 2014פורסם מאמר דעה של רופאים שוויצרים ,שקרא לביטול תכנית הסינון הלאומית במדינה
לאור העובדה שנזקיה עולים ככל הנראה על תועלותיה [ .]20במאמר דעה נוסף משנת  2018שבחן
את תכנית הממוגרפיה בצרפת [ , ]21הגיעו הכותבים למסקנה שיש לבטל את התוכנית
האוניברסלית הנוהגת בצרפת ,בדומה לעמיתיהם השוויצרים ,ולחתור לרפורמה הלוקחת בחשבון
מאפייני סיכון אישיים והסכמה מודעת .הם ציינו כי קיים פער גדול בין המלצה זו והמלצות של
גופים מקצועיים בינלאומיים והעלו השערה שייתכן כי מדובר בניגוד אינטרסים שלא זוכה לגילוי
נאות.

[המשך הערה  ]3באשר למחקר ה - AGE -גם כאן היו מגבלות בתכנון המחקר .לדוגמה ,בקבוצת המחקר של
נשים צעירות בדיקת הסקר הכילה מנח ממוגרפיה אחד בלבד (נקשר להחמצה של עד  25%ממקרי הסרטן)
ולא בוצעו ביופסיות של הסתיידויות מקובצות (כשל טכני נוסף) .למרות מגבלות אלה ,המעקב ב 10-השנים
הראשונות כן הראה ירידה בתמותה מסרטן השד בקבוצת הנשים הצעירות .ב 2015-התפרסם מאמר ביקורת
של Kopansלמחקר.Lancet Oncol 2015;16:1123-1132 :

7

נזקי הממוגרפיה []22
תוצאה כוזבת חיובית ) – (False positiveלאישה שמבצעת בדיקת סינון באמצעות ממוגרפיה
דיגיטלית החל מגיל  ,40ההסתברות הצוברת לאחר עשור לבדיקה כוזבת חיובית אחת לפחות היא
( 61%בתדירות בדיקה שנתית) או ( 42%בתדירות בדיקה אחת לשנתיים) .התוצאות היו דומות גם
בנשים שהתחילו את הבדיקות בגיל  .50בקרב מי שקיבלו תוצאה חיובית כוזבת ,ההסתברות
הצוברת (לאחר עשור) לקבלת המלצה לביופסיה הייתה ( 7%בתדירות ביצוע שנתית) או 5%
(בתדירות ביצוע אחת לשנתיים) במי שהחלו להיבדק מגיל  ;40ו( 9% -בתדירות ביצוע שנתית) או
( 6%בתדירות ביצוע אחת לשנתיים) במי שהחלו להיבדק מגיל .50
שיעור התוצאות הכוזבות החיוביות (לאחר עשור) היה הגבוה ביותר בנשים עם מבנה שד צפוף
( )66%וכאלה המשתמשות בטיפול הורמוני חלופי משולב ( .)66%בנשים אלה אחוז הזימון
לביופסיה בעקבות בדיקה כוזבת חיובית אחרי עשר שנות סינון נע בין .12-14%
שיעור התוצאות החיוביות הכוזבות (לאחר עשור) היה הנמוך ביותר בנשים מקבוצת הגיל 50-74
שנבדקו אחת לשנתיים ( )40%או שלוש שנים ( ,)22%והיו בעלות שדיים עם מבנה לא צפוף ()17%
או שומני בעיקרו (.)12%
תוצאה כוזבת חיובית גורמת לצורך בבדיקות המשך ,מה שגורם לבזבוז משאבי המערכת ,להפסד
זמן ולעתים גם כסף של הנבדקת ,לחרדה ולחשש .ביצוע ביופסיה מיותרת עלול להוביל לצלקת
ודפורמציה בשד ואפילו לניתוח ולטיפול מיותרים.
תוצאה כוזבת שלילית ) - (False negativeשכיחה יותר במקרה של נשים צעירות ושל שד במבנה
צפוף .תוצאה כוזבת שלילית גורמת לשאננות ,להגעה מאוחרת לאבחון ,לשלב מחלה מתקדם יותר
בעת האבחנה ,ולאובדן זמן יקר.
אבחון-יתר )– (over-diagnosisבדיקת סינון מזהה גידולים קיימים .חלקם מסכני חיים אבל
חלקם חסרי משמעות קלינית; דהיינו ,גידולים שיעברו נסיגה ספונטנית ,שלא יתקדמו ,או
שיתקדמו כל כך לאט שלא יהוו איום ממשי על חיי האישה .מכיוון שאין כיום אפשרות להבדיל
בין גידולים משמעותיים קלינית וכאלה שאינם מסכני-חיים ,ניתן טיפול זהה לכלל הגידולים
המאובחנים ,כך שחלק מהטיפולים שניתנים ,על תופעות הלוואי שלהם לטווח הקצר ,הבינוני
והארוך ,הם למעשה מיותרים ( .)over-treatmentעל פי ניתוח-על ) ,(meta-analysisרמת אבחון
היתר נעה בין  11-23%כאשר מדובר בניסויים קליניים ,ובין  0-54%כאשר מדובר במחקרים
תצפיתיים.
מחקרים מהשנים האחרונות העריכו את רמת אבחון היתר במסגרת בדיקות הסינון לסרטן השד
בכ 30%-מכלל האבחנות החדשות [.]23
חרדה ,מצוקה נפשית ותופעות פסיכולוגיות אחרות – בהשוואה לנשים שקיבלו תוצאות אמת,
נשים שקיבלו תוצאה חיובית כוזבת פיתחו דאגות הקשורות ספציפית לסרטן השד ( 10%לעומת
 ,)p<0.0001 ,49%שהשפיעו על מצב הרוח ו/או התפקוד היומיומי ( 2%לעומת ,)p<0.0001 ,31%
ותרמו לתפקוד מנטלי מופחת ( )p=0.03ולחיוניות נמוכה יותר ( .)p=0.02היו להן גם סימני דכאון
בשיעור גבוה יותר ( ,) p=0.045אם כי לא דכאון קליני .עם זאת ,בנשים לא לבנות שקיבלו תוצאות
חיוביות כוזבות התפתח דכאון קליני בשיעור גבוה פי  3בהשוואה לנשים לבנות (OR=3.23,
) .95%CI 1.32-7.91כן דווח על שיעור נמוך יותר של בדיקה חוזרת ושל ביצוע ביופסיה בקרב
נשים אלה ,מה שיכול לעכב את האבחנה במקרה של גידול אמיתי.
חשיפה לקרינה מייננת – ביצוע ממוגרפיה בשני מימדים נקשר לחשיפה נמוכה יחסית לקרינה
מייננת ,בסביבות ( 3.7mGyממוגרפיה דיגיטלית) ו( 4.7mGy-ממוגרפיה אנלוגית) .יחד עם זאת,
למרות החשיפה הנמוכה ,באופן מצטבר היא נקשרת לתמותה לא מבוטלת .מודל שניבא את מספר
מקרי סרטן השד המיוחסים לחשיפה לקרינה המייננת הכרוכה בבדיקת הממוגרפיה העריך כי
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בנשים בנות  50-59הנבדקות אחת לשנתיים צפויים  2מקרי תמותה מסרטן השד (בעקבות חשיפה
זו) לכל  100,000ובנשים בנות  40-59הנבדקות אחת לשנה מדובר ב 11-מקרים לכל .100,000
לסיכום ,שימוש בבדיקת ממוגרפיה כבדיקת סינון הוא מאזן עדין של תועלת ונזק .הטבלה הבאה
(טבלה  ,)2לקוחה מפרסום עכשווי ב ]24[ JAMA-וממחישה את התועלת והנזק של הממוגרפיה לפי
גיל התחלת הסינון .מתוך  10,000נשים בנות  40בסיכון ממוצע לסרטן השד המבצעות ממוגרפיה
שנתית במשך  10שנים ,התועלת תהיה מניעת תמותה מסרטן השד בשלוש נשים .הנזק יהיה
אבחון-יתר ב 28-נשים .כלומר 28 ,נשים יאובחנו עם סרטן השד ויקבלו טיפול למחלה על כל
המשתמע מכך ,בעוד שלולא היו מאובחנות באמצעות הממוגרפיה ,מחלתן לא הייתה באה לידי
ביטוי קליני ולא הייתה גורמת לתחלואה או תמותה .לכ 6,000-נשים נוספות יהיה ממצא חיובי
כוזב ,ו 700-נשים תעבורנה ביופסיה מיותרת .עוד חשוב לזכור ,כי ביצוע ממוגרפיה לא בהכרח
מציל את חייהן של מבצעות הבדיקה שכן קיימת תמותה מסרטן השד גם בקרב נשים שביצעו
ממוגרפיה ואפילו התגלו בשלב מחלה מוקדם .אכן ,מכלל אותן  10,000נשים שמבצעות ממוגרפיה
מגיל  40אחת לשנה במשך עשור 32 ,נשים ימותו מסרטן שד למרות ביצוע הממוגרפיה.
ככל שעולה הגיל ,התועלת (=הפחתת תמותה מסרטן השד) עולה .שיעור מקרי המוות מסרטן השד
שנמנע תודות לשימוש בממוגרפיה עולה ל 10-מ 10,000-נשים שמתחילות את התכנית בגיל  50ול-
 43מ 10,000-נשים שמתחילות את התכנית בגיל  .60בכל אחת מהקבוצות מספר הנשים
שתאובחנה באבחון יתר גבוה ממספר הנשים שתימנע בהן תמותה מסרטן השד.
טבלה  :2התועלת והנזק של סינון באמצעות ממוגרפיה שנתית ב 10,000-נשים בסיכון ממוצע למחלה לפי גיל
ההתחלה (מאומץ מ)Keating et al. JAMA 2018 [ref 24]-
60y
345
88
43
4,970
980
66

50y
231
62
10
6,130
940
44

Parameter
Diagnosed with invasive breast cancer, n
Total breast cancer deaths, n
Breast cancer deaths averted because of mammogram
)False positive results (≥ n
)Unnecessary biopsy (≥ n
Over-diagnosis

40y
147
32
3
6,130
700
28

באופן דומה ,גם ה USPSTF-סיכמו בסקירתם מ ]25[ 2016-את התועלות והסיכונים של ביצוע
ממוגרפיית-סינון אחת לשנה בקרב  10,000נשים לאורך עשור (הנחת דבקות של  )100%לפי גיל
באמצעות מודל (טבלה .)3
טבלה  :3התועלת והנזק של סינון באמצעות ממוגרפיה שנתית במשך עשור ב 10,000 -נשים בסיכון ממוצע למחלה,
לפי גיל ההתחלה* (מאומץ מ)Ref 25-
70-74y
)13 (0-32

60-69y
)21 (11-32

50-59y
)8 (2-17

40-49y
)3 (0-9

696
175
13

808
165
12

932
159
11

1,212
164
10

Parameter
Breast cancer deaths averted because
)of mammogram, n, (95%CI
False positive results, n
Breast biopsy, n
False negative results

*הטבלה לא כוללת את הסיכון לאבחון יתר ,המופיע בנפרד במאמר 19% :מכלל הגידולים
המאובחנים בממוגרפיה
יש דמיון רב בין שתי ההערכות לגבי מספר מקרי התמותה מסרטן השד שנמנעו הודות לביצוע
סינון באמצעות ממוגרפיה ,אבל לא לגבי מספר הבדיקות הכוזבות החיוביות .כמו כן ,התועלת
בנשים מעל גיל  60נמוכה יותר בהערכת ה.USPSTF-
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באותו פרסום [ ]25העריכו ה USPSTF-גם את התועלות והסיכונים שבביצוע ממוגרפית סינון אחת
לשנתיים בהשוואה לאי ביצוע כלל (טבלה  ,)4וכן השוו תדירות ביצוע של אחת לשנתיים לעומת
אחת לשנה (טבלה  )5בקרב  1,000נשים ,בטווח גיל של  40-74או  ,50-74באמצעות מודל.
התוצאות הצביעו על כך שאין הבדל מהותי בתועלת (=מספר מקרי המוות מסרטן השד שיימנעו)
אם מתחילים בגיל  40או בגיל  50את תכנית הסינון ,אבל יש הבדל מהותי בסיכון :מספר הנשים
עם תוצאה כוזבת חיובית ועם ביופסיה מיותרת גבוה בהרבה כאשר התכנית מתחילה מגיל 40
בהשוואה לגיל ( 50טבלה  .)4באופן דומה ,כאשר מעלים את תדירות הסינון בקבוצת הגיל 50-74
לשנתית (במקום אחת לשנתיים) ,התועלת צנועה מאוד (מספר מקרי המוות מסרטן השד שיימנעו)
אבל ה"מחיר" גבוה :שיעור גבוה יותר של נשים עם תוצאה חיובית כוזבת ,ביופסיה מיותרת או
אבחון יתר.
טבלה  :4תועלות וסיכונים צוברים ) (life-timeשל ביצוע ממוגרפית סינון אחת לשנתיים בקרב  1,000נשים בסיכון
ממוצע למחלה (בהשוואה לאי ביצוע) ,לפי גיל ההתחלה (מאומץ מ)Ref 25-
Parameter
Ages 40-74
Ages 50-74
Breast cancer deaths averted because of
)8 (5-10
)7 (4-9
)mammogram, n (95%CI
)Life years gained, n (95%CI
)152 (99-195
)122 (75-154
)False positive results, n (95%CI
)1,529 (1,100-1,976
)953 (830-1,325
)Unnecessary breast biopsies, n (95%CI
)213 (153-276
)146 (121-205
)Over-diagnosis, n (95%CI
)21 (12-38
)19 (11-34
טבלה  :5תועלות וסיכונים צוברים ) (life-timeשל ביצוע ממוגרפית סינון אחת לשנה או אחת לשנתיים (בהשוואה
לאי ביצוע) בקרב  1,000נשים בנות  50-74בסיכון ממוצע למחלה (מאומץ מ)Ref 25-
Parameter
Ages 50-74
Ages 50-74
Annual screening
Biennial screening
Breast cancer deaths averted because of
)9 (5-10
)7 (4-9
)mammogram, n (95%CI
)Life years gained, n (95%CI
)145 (104-180
)122 (75-154
)False positive results, n (95%CI
)1,798 (1,706-2,245
)953 (830-1,325
)Unnecessary breast biopsies, n (95%CI
)228 (219-317
)146 (121-205
)Over-diagnosis, n (95%CI
)25 (12-68
)19 (11-34
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 .4המלצות גופים מקצועיים בעולם
גופים רבים פרסמו המלצות לגבי בדיקות סינון לסרטן השד (טבלה  )3ואלה מעודכנות מעת לעת.
יש לעתים שוני בין המלצות של גופים האמונים על בריאות הציבור כמו הCanadian ,USPSTF-
 ,IARC ,TFPHCלבין המלצות של איגודים מקצועיים שונים (מסומנים בטבלה באפור) ,כי מדובר
בנקודות מוצא שונות (מיקוד בתהליך הכולל לעומת מיקוד בגילוי נשים חולות).
טבלה  :6המלצות גופים מקצועיים ובינלאומיים לגבי תדירות בדיקות הסינון לסרטן השד (מאומץ בחלקו מאתר ה)Ref 2 ,CDC-

גוף (שנה)

רמת ההמלצה /
רמת העדות המדעית*

המלצה

בנות  50-74ומעלה בסיכון ממוצע למחלה
) EC (2018בנות  :50-69בדיקת סינון במסגרת תכנית
מובנית
בנות  :70-74בדיקת סינון במסגרת תכנית
מובנית
) USPSTF (2016בדיקת סינון אחת לשנתיים
 Canadianבנות  :50-69בדיקת סינון אחת לשנתיים או
) TFPHC (2018שלוש
בנות  :70-74בדיקת סינון אחת לשנתיים או
שלוש
 CBEאינו מומלץ
)IARC (2015
)(also EC
)ACS (2015

)AAFP (2016
)ACOG (2017

בנות  :50-69מומלץ לבצע בדיקת סינון שגרתית
בנות  :70-74כרגע לא מומלץ למרות שקיימות
עדויות על הפחתת תמותה מסרטן השד בהינתן
ביצוע בדיקות סינון
נשים בנות  45ומעלה צריכות לעבור בדיקת סינון
בנות  :45-54בדיקת סינון שנתית
בנות  55ומעלה  :בדיקת סינון אחת לשנתיים ,עם
אפשרות לבחור להמשיך בתדירות של בדיקה
שנתית
על נשים להמשיך ולהשתמש בבדיקות סינון כל
עוד בריאותן טובה ותוחלת חייהן היא  10שנים
ומעלה
 CBEאינו מומלץ
בדיקת סינון אחת לשנתיים.
בדיקת סינון שנתית או אחת לשנתיים (בעדיפות
מגיל  55ואילך)
 CBEאינו מומלץ

Strong
recommendation,
moderate certainty
Conditional
recommendation,
moderate certainty
Grade B
recommendation
רמת העדות – בינונית
רמת ההמלצה – חלשה
רמת העדות – נמוכה
רמת ההמלצה – חלשה
רמת העדות – נמוכה
רמת ההמלצה  -חלשה

רמת ההמלצה – חזקה
רמת ההמלצה – qualified
רמת ההמלצה – qualified

רמת ההמלצה qualified -

Grade A
recommendation
Grade B
recommendation

) ACR (2010בדיקת סינון שנתית
בנות  40-49בסיכון ממוצע למחלה
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גוף (שנה)

המלצה

) EC (2018בנות  :40-44ללא בדיקת סינון
בנות  : 45-49בדיקת סינון במסגרת תכנית
מובנית
) USPSTF (2016ההחלטה צריכה להיות אישית.
נשים בסיכון ממוצע למחלה  -התועלת צפויה
להיראות בעיקר לקראת גיל ;50
נשים עם גורמי סיכון (למשל סיפור משפחתי) -
התועלת צפויה להיות גדולה יותר.
 Canadianלא מומלצת בדיקת סינון שגרתית
)TFPHC (2018
 CBEאינו מומלץ

רמת ההמלצה /
רמת העדות המדעית*
Conditional
recommendation,
moderate certainty (for
)both
Grade C
recommendation

רמת העדות – בינונית
רמת ההמלצה – חלשה
רמת העדות – חלשה
רמת ההמלצה  -חלשה

) IARC (2015העדויות הקיימות לא מספיקות בכדי להמליץ על
ביצוע בדיקות סינון
) ACS (2015לנשים בנות  40-44צריכה להיות מוצעת
האפשרות לעבור בדיקת סינון שנתית
נשים בנות  45ומעלה צריכות לעבור בדיקת סינון
בנות  :45-54בדיקת סינון שנתית
 CBEאינו מומלץ
) AAFP (2016ההחלטה צריכה להיות אישית.
) ACOG (2017בדיקת סינון שנתית או אחת לשנתיים ,לאחר
דיון עם הגורם המטפל
 CBEאינו מומלץ

רמת ההמלצה – qualified
רמת ההמלצה – חזקה
רמת ההמלצה qualified -
Grade A
recommendation
Grade B
recommendation

) ACR (2010בדיקת סינון שנתית
בנות  75ומעלה בסיכון ממוצע למחלה
) USPSTF (2016העדויות הקיימות לא מספיקות בכדי להמליץ על
ביצוע או אי ביצוע בדיקות סינון
 Canadianאין התייחסות
)TFPHC (2011
) IARC (2015אין התייחסות
)(also EC
) ACS (2015על נשים להמשיך ולהשתמש בבדיקות סינון כל
עוד בריאותן טובה ותוחלת חייהן היא  10שנים
ומעלה
) AAFP (2016העדויות הקיימות לא מספיקות בכדי להמליץ על
ביצוע או אי ביצוע בדיקות סינון
) ACOG (2017ההחלטה צריכה להיות אישית ,לאחר התייעצות
עם הרופא
) ACR (2010בדיקות הסינון יופסקו רק כאשר תוחלת החיים
הצפויה היא  5-7שנים ,בהתחשב בגיל ובתחלואה
נלווית
נשים בסיכון מוגבר למחלה
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רמת ההמלצה – qualified

גוף (שנה)

רמת ההמלצה /
רמת העדות המדעית*

המלצה

) USPSTF (2016אישה עם בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה (אם
אחות או בת) שחלתה בסרטן השד מוגדרת
בסיכון מוגבר ועבורה יכול להיות מועיל להתחיל
את בדיקות הסינון במהלך שנות ה '40-לחייה
 Canadianאין התייחסות
)TFPHC (2011
) IARC (2015העדויות רומזות כי בדיקות סינון (ממוגרפיה ו-
) )MRI (also ECעשויות להיות מועילות
) ACS (2015לנשים בסיכון מוגבר לסרטן השד (למשל ,בגלל
סרטן השד בבת משפחה מדרגת קרבה ראשונה
או בגלל נשאות של תשנית ב )BRCA1/2-מומלצת
בדיקת סינון שנתית באמצעות ממוגרפיה ו.MRI-
) AAFP (2016ללא התייחסות
) ACOG (2017לנשאיות של תשנית ב ,BRCA1/2-או נשים
שהסיכון הצובר שלהן לסרטן השד הוא 20%
ומעלה מומלצת בדיקת  CBEפעמיים בשנה,
ממוגרפיה ובדיקת  MRIאחת לשנה ,ובדיקת שד
עצמית.
לנשים שהוקרנו לאזור החזה בגילאי 10-30
מומלצת בדיקת סינון שנתית באמצעות
ממוגרפיה ו MRI-ו CBE-פעם או פעמיים בשנה
החל מ 8-עד  10שנים מההקרנה או מגיל .25
) ACR (2010לנשאיות של תשנית ב ,BRCA1/2-או בנות
משפחה (שלא נבדקו לנשאות) של נשאיות
המוטציה או נשים שהסיכון הצובר שלהן לסרטן
השד הוא  20%ומעלה (בהתבסס על סיפור
משפחתי) מומלצת בדיקת סינון שנתית
באמצעות ממוגרפיה ו MRI-החל מגיל ( 30אבל
לא לפני גיל .)25
נשים שהוקרנו לאזור החזה בגילאי 10-30
מומלצת בדיקת סינון שנתית באמצעות
ממוגרפיה ו MRI-החל מ 8-שנים לאחר ההקרנה
(אבל ממוגרפיה לא לפני גיל )25
*ראו נספח  3לפירוט רמת ההוכחה ורמת ההמלצה

EC = European Commission
USPSTF = US Preventive Services Task Force
Canadian TFPHC = Canadian Task Force on Preventive Health Care
CBE = Clinical Breast Examination

IARC = International Agency for Research on Cancer
ACS = American Cancer Society
AAFP = American Academy of Family Physicians
ACOG=American College of Obstetrics and Gynecology
ACR = American College of Radiology
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הערכות חוזרות של יעילות הסינון באמצעות ממוגרפיה מבחינת הפחתת התמותה מהמחלה עבור
קבוצות גיל שונות נעשו לאורך השנים והיוו בסיס לחלק מההמלצות שלעיל.
מיזם ה (Cancer Intervention and Surveillance Modelling Network) CISNET-ממומן על
ידי המכון הלאומי לבריאות ) (NIHבארה"ב .במסגרת מיזם זה פותחו שישה מודלים לניבוי
יעילות הסינון ,תוך התחשבות בשינויי הטכנולוגיה שחלו בבדיקת הממוגרפיה עם השנים
ובשיעורי ההיענות .גם המלצות ה USPSTF-ב 2009-וב 2016-הסתמכו על מודלים של .CISNET
בשנת  2017פרסמו  Arleoוחב' [ ]26תוצאות ניתוח באמצעות מודלים של  CISNETשבו השוו בין
שלושה מסלולי סינון :ממוגרפיה שנתית לגילאי  ;40-84ממוגרפיה שנתית לגילאי  45-54ואחת
לשנתיים לגילאי  ;55-79ממוגרפיה אחת לשנתיים לגילאי  .50-74בהנחה של דבקות של  100%בכל
אחד מהמסלולים ,נמצא מסלול הסינון שכלל את טווח הגיל  40-84כיעיל ביותר מבין השלושה:
אחוז הפחתת התמותה מסרטן השד היה ( 39.6%לעומת  30.8%בטווח הגיל  45-79ו 23.2%-בטווח
הגיל  .)50-74עם זאת ,ההנחות הבסיסיות במודלים הללו לא בהכרח נשמרות במציאות (למשל,
דבקות של  .)100%ראוי לציין כי לפחות במודל אחד לא הייתה התייחסות ל DCIS-כלל ,ובנוסף,
המודלים לא לקחו בחשבון אבחון-יתר ,ששכיחותו עולה ככל שתדירות הסינון עולה.
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 .5דוגמאות לתכניות סינון לסרטן השד בעולם
 .5.1תכניות סינון אוניברסליות
למעשה ,כל התכניות הלאומיות לגילוי סרטן השד הפועלות כיום מתבססות על עקרון אוניברסלי
לזימון אוכלוסיית היעד לבדיקה  -עקרון הגיל .בחלקן קיימת התייחסות מסוימת גם לסיכון
האישי למחלה (למשל ,היסטוריה משפחתית).
היתרון הברור של שימוש בעקרון האוניברסלי של גיל להפעלת התכנית הוא כיסוי של אחוז גבוה
מאוכלוסיית היעד לבדיקה תודות ליישומיות .הנשים באוכלוסיית היעד לבדיקה מוזמנות לרוב
באמצעות מנגנון אוטומטי אדמיניסטרטיבי ,כדוגמת זה הקיים היום בקופות החולים בישראל,
ללא צורך בהפנייתן לבדיקת הסינון באמצעות גורם רפואי באופן פרטני .תכניות סינון הכוללות
התייחסות לאוכלוסייה בסיכון אישי גבוה מהממוצע למחלה (כדוגמת התכנית הפועלת כיום
בישראל) לרוב מחריגות נשים אלה ממנגנון הזימון האוטומטי מכיוון שאין אפשרות לאתרן באופן
אוטומטי .ביצוע הבדיקה – המכוסה על פי חוק  -תלוי ביוזמת הנבדקת ,שצריכה לפנות לגורם
רפואי מתווך.
החיסרון של שימוש בתכנית סינון אוניברסלית היא השיעור הבלתי מבוטל של אבחון-יתר הכרוך
בכך .טבלה  7מתארת מספר תכניות סינון לאומיות בעולם ,כולן מבוססות על עקרון
האוניברסליות.
טבלה  :7דוגמאות לתכניות סינון לגילוי סרטן השד בעולם

מדינה

סוג
התכנית
לאומית

אוכלוסיית
היעד
בנות 50-74

בריטניה UK

לאומית
)(NHS

בנות 50-70

בדיקת ממוגרפיה
כל שלוש שנים
באמצעות זימון
אוטומטי מספק
הבריאות הראשוני

אוסטרליה

לאומית

בנות 50-74

אירלנד

לאומית

בנות 50-74

בדיקת ממוגרפיה
כל שנתיים
באמצעות זימון
אוטומטי מספק
הבריאות הראשוני
בדיקת ממוגרפיה
כל שנתיים
באמצעות זימון
ממרכז לאומי
לרפואה מונעת

קנדה

מבנה התכנית

הערות

בדיקת ממוגרפיה
כל שלוש שנים
באמצעות זימון
מספק הבריאות
הראשוני או ביוזמת
הפונה
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בנות  40-49יכולות לעבור
ממוגרפיה באמצעות פנייה
עצמית בחלק
מהפרובינציות ,אולם לא
תקבלנה זימון אקטיבי.
בפרובינציות אחרות
נדרשת הפניית רופא.
מחקר חלוץ לבדיקת
תוספת בדיקה אחת לפני
גיל ( 50גיל  )47ואחת אחרי
גיל ( 70גיל .)73
נשים מעל גיל  70יכולות
להמשיך בבדיקות הסינון
ביוזמה עצמית.
עידוד נשים תסמיניות
לפנות לרופא מידית.
נשים בנות  40-49ונשים
מעל גיל  75רשאיות לבצע
בדיקות סינון אולם ללא
זימון אוטומטי; היוזמה
צריכה להיות שלהן

מדינה

סוג
התכנית
לאומית

אוכלוסיית
היעד
בנות 50-74

ישראל

לאומית

בנות 50-74

ארה"ב US

פרטית

בנות 45-74
בנות 50-74
בנות 40-64

הולנד

ציבורית

מבנה התכנית
בדיקת ממוגרפיה
כל שנתיים
באמצעות זימון
אוטומטי מספק
הבריאות הראשוני
בדיקת ממוגרפיה
כל שנתיים
באמצעות זימון
אוטומטי מספק
הבריאות הראשוני
תלוי במבטח
תלוי במבטח
פנייה עצמית של
נשים למרכזים
ייעודיים

הערות

המלצות ACS
המלצות USPSTF=CDC
נשים מעוטות הכנסה

פירוט של תכניות סינון לאומיות נוספות באזור האירופי של ארגון הבריאות העולמי יש בקישור
הבא./https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5409652 :
 .5.2תכניות סינון מרובדות-סיכון
לאחרונה ,עם עליית קרנה של הרפואה המותאמת-אישית והספקות שהועלו לגבי התועלת
הממשית של תכניות סינון אוניברסליות לגילוי סרטן השד ,נדונה באופן נרחב גם האפשרות
להפעלת סינון המרובד לפי רמת הסיכון האישי לסרטן השד .תכניות כאלה תהיינה מבוססות על
בדיקת נתוני האישה באופן פרטני (למשל ,רקע גנטי ,סיפור משפחתי ,צפיפות השד ,נטילת
הורמונים חלופיים) על ידי גורם רפואי והערכת הסיכון הצובר למחלה באמצעות מודל סיכון
כלשהו ובעקבות זאת הפנייתה למסלול הסינון המתאים לה ביותר .מאחר ופרופיל הסיכון משתנה
לאורך חיי האישה ,יידרש עדכון ההערכה בנקודות זמן שונות ,דהיינו ,מעורבות מתמשכת של
גורמים רפואיים בתהליך ההסללה של הנשים לפעולות הסינון המתאימות להן .בנוסף ,תידרש
מעורבות אקטיבית של הנבדקת בתהליך וקבלת החלטות משותפת עם הגורם הרפואי ,מה שעלול
להשפיע על שיעור ההשתתפות .כל אלה יקשו על היישומיות של תכניות כאלה ברמה הלאומית:
לא רק בשל הצורך בפעולה אקטיבית מצד הנשים וגורמי הרפואה באיתור אוכלוסיית היעד
וההפניה למסלולים השונים אלא גם בשל חסמים שונים שעלולים להיווצר ,כמו למשל "צוואר
בקבוק" בזמינות הגורם הרפואי או אי הסכמה מצד הנשים הנבדקות למסלול שמוצע להן ,עם
דרישה להערכה חוזרת או למעבר למסלול אחר מזה שהוקצו אליו.
על פי סקירת ספרות שיטתית שפורסמה לאחרונה [ ,]27נשים באוכלוסייה נוטות לתמוך בגישה
של תכניות סינון מרובדות סיכון .מומחים לגילוי מוקדם או למניעה של סרטן השד מהולנד,
בריטניה ושוודיה שנשאלו לגבי עמדותיהם ביחס לנושא [ ,]28זיהו חמישה תחומים מרכזיים
שעשויים להשפיע על תהליכי קבלת ההחלטות בנבדקות .ארבעה מהם  -רמת החרדה; גישה
יוזמת ) ;(proactiveרמת האמון; מידת חוסר המידע ביחס לנושא – צוינו גם על ידי הנשים
באוכלוסייה (במחקר שצוטט קודם) כמרכיבים חשובים בתהליכי קבלת החלטות בנושא .עם זאת,
התחום האחרון שציינו המומחים  -ארגון הערכת הסיכון ומשוב לגבי ההחלטה ,נושא הנוגע
למעשיות וליישומיות של תכנית מסוג זה – שיקף בעיקר את תפיסותיהם וחששותיהם ולא הוזכר
כלל על ידי הנשים באוכלוסייה .למשל ,תקשורת סיכונים מול הנשים המועמדות לבדיקה; מידת
הדיוק של מודל הערכת הסיכון; מידת הקבלה האמתית של נשים באוכלוסייה כלפי תכנית סינון
הטרוגנית; ההשפעה של תהליך סינון מרובד סיכון על שיעור ההיענות ועל תוצאי הבדיקות; חשש
מעלייה בסינון אופורטוניסטי של נשים בסיכון ממוצע או נמוך מהממוצע למחלה.
אכן ,נשים באנגליה שנשאלו לגבי האפשרות של תכנית סינון מרובדת לפי רמת הסיכון הגנטית
לסרטן השד תמכו ברובן ( )65.8%ברעיון .רוב ניכר ( )85%מהנשים ציינו שיסכימו לעבור בדיקות
סינון בתכיפות גבוהה יותר אם תימצאנה ברמת הסיכון המתאימה לכך ,אבל מנגד ,הרבה פחות
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( )59%אמרו שיסכימו לעבור בדיקות סינון בתדירות מופחתת מהקיים היום אם תימצאנה ברמת
סיכון נמוכה [ .]29תוצאות דומות ( 87%ו ,27%-בהתאמה) דווחו גם לגבי נשים בשבדיה [.]30
כפי שנאמר קודם לכן ,בדיקות סינון מרובדות סיכון עדיין אינן משמשות כבסיס עיקרי לתכנית
סינון לסרטן השד באף מדינה ,אולם הנושא נבדק במסגרת ניסויית Yen .וחב' [ ]31הישוו
היארעות של גידולי שד בשלב  IIומעלה ותמותה מסרטן השד בין כמעט מיליון וחצי נשים
בטאיוואן שהוקצו לשלושה מסלולים של בדיקות סינון )1( :בדיקת שד קלינית ) (CBEבבנות 40-
 69אחת לשנה; ( )2בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים בכל הנשים בנות ( 50-69ממוגרפיה
אוניברסלית); ( )3בדיקת ממוגרפיה אחת לשנתיים רק בנשים בנות  50-69בסיכון גבוה למחלה
(לפי מודל שהתחשב במאפיינים אישיים ,מיילדותיים והורמונליים) .התוצאות הצביעו על שיעור
גילוי גבוה יותר של סרטן השד בסבב סינון חוזר בשתי הזרועות המבוססות על ממוגרפיה (הזרוע
האוניברסלית –  2.98ל 1,000-והזרוע שבה נבדקו רק נשים בסיכון גבוה 2.77 ,ל )1,000-בהשוואה
לזרוע ה 0.70( CBE-ל .)1,000-מבחינת שיעור הגילוי של גידולים בשלב  IIומעלה ,בהשוואה
לקבוצת ה ,CBE-בקבוצת הנשים שעברו ממוגרפיה אוניברסלית נצפתה הפחתה מובהקת של 38%
) (HR=0.62, 95%CI 0.50-0.76בעוד שבקבוצת הנשים בה רק נשים בסיכון גבוה לסרטן השד
נבדקו האפקט היה חלש יותר וללא מובהקות סטטיסטית ) .(HR=0.89, 95%CI 0.75-1.06באשר
לשיעור התמותה מסרטן השד ,התוצאות (בהשוואה ל )CBE-העידו על תועלת ברורה בזרוע
הממוגרפיה האוניברסלית ) (HR=0.73, 95%CI 0.69-0.77אבל בזרוע הנשים בסיכון הגבוה ,לא
נצפתה תועלת כלל ) .(HR=0.98, 95%CI 0.92-1.05החוקרים גם דיווחו שלא נמצא שיעור גבוה
של אבחון-יתר בשתי קבוצות הממוגרפיה .יש לציין כי למרות שננקטה במחקר זה גישה שונה
כלפי נשים בסיכון גבוה למחלה ,אסטרטגית הסינון שנבחרה עבורן הייתה זהה לזו של תכנית
הסינון האוניברסלית (ממוגרפיה אחת לשנתיים) ,ומאידך גיסא ,בזרוע זאת נשים בסיכון ממוצע
למחלה לא עברו כלל בדיקות סינון לסרטן השד.
 Shiehוחב' [ ]32פיתחו מודל להערכת הסיכון האישי לסרטן השד על בסיס מודל הBCSC (Breast -
 .Cancer Surveillance Consortiumהמודל מסתמך על הרקע הגנטי של הנבדקת  -קיום single
) nucleotide polymorphism (SNPsמסוימים (סה"כ  )77וקיום מוטציות ידועות בגנים
ספציפיים עם חדירות גבוהה או בינונית  -כמו גם משתנים נוספים .הסיכון הצובר להיארעות
סרטן השד חושבה על בסיס נתונים אלה ,והוגדרו סיפי סיכון ,שקבעו את תדירות הסינון ובדיקת
הסינון המתאימה :בנשים בנות  40-49שהסיכון האבסולוטי שלהן לחלות בסרטן השד במהלך
חמש שנים קטן מ ,1.3%-מומלץ שלא לבצע ממוגרפיה כלל .ממוגרפיה אחת לשנתיים תוצע לנשים
בנות  40-49שהסיכון האבסולוטי שלהן לסרטן השד לחמש שנים שווה ל -או גדול מ ,1.3%-ולכל
הנשים בנות  .50-74ממוגרפיה שנתית תוצע לבנות  40-49עם צפיפות שד גבוהה ) (BIRADS dאו
לבנות  40-74שהן נשאיות של מוטציות מסוימות ) (ATM, PALB2, CHEK2ללא סיפור משפחתי.
ממוגרפיה שנתית בתוספת לבדיקת  MRIתוצע לכל הנשים בנות  40-74שהן נשאיות של מוטציות
מסוימות ( ;)BRCA1/2, TP53, PTEN, SKT11,CDH1או נשאיות המוטציות שצוינו קודם לכן עם
סיפור משפחתי; או מי שעברו הקרנה לאזור החזה בגיל  ;10-30או למי שהסיכון האבסולוטי
שלהן למחלה לחמש שנים עולה על .6%
החוקרים גם אפיינו עקרונות להפעלת תכנית סינון מרובדת סיכון )1( :אף אישה לא תיבדק
באינטנסיביות פחותה מזו שבה נבדקה בעבר; ( )2בדיקות כוזבות חיוביות יצומצמו למינימום;
( )3היארעות סרטן אינטרוולי תצומצם למינימום; ( )4היארעות גידולים בשלב  IIbאו יותר
תצומצם למינימום; ( )5נשים עם מוטציות מורשות ידועות בגנים לסרטן השד תעבורנה בדיקות
סינון בהתאם להנחיות של ה )6( ;national Comprehensive Cancer Network-המלצות הסינון
מרובדות הסיכון תהיינה מעשיות וקלות לביצוע.
על מנת לבחון הצעה זו באופן מעשי ,מתבצע כעת ניסוי ה ,WISDOM-ניסוי קליני אקראי ומבוקר.
הנשים שמגויסות לניסוי (מתוכננות  100,000סה"כ) ,בנות  ,40-74יוקצו לאחת משתי זרועות:
סינון אוניברסלי שנתי או סינון מרובד על פי סיכון כמתואר לעיל .ראוי להמתין לתוצאות הניסוי
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אם כי יש לזכור שבארה"ב אין תכנית סינון לאומית לסרטן השד ,וההמלצות שייגזרו מתוצאות
המחקר ככל הנראה ייושמו באופן פרטני ולאו דווקא כתכנית לאומית.
בבריטניה קיימת תכנית לאומית לגילוי סרטן השד .לאחרונה הישוו  Grayוחב' [ ]33את העלות
והתועלת בין מסלולי סינון שונים מרובדי סיכון לסרטן השד לבין התכנית האוניברסלית הנוכחית
(ממוגרפיה אחת לשלוש שנים בגילאי  .)50-70לצורך ריבוד הסיכון השתמשו באלגוריתם סיכון
מוכר בתוספת נתונים לגבי צפיפות ומבנה השד .במודל סיכון  1היו שלושה רבדים שהוגדרו לפי
הסיכון האבסולוטי ל 10-שנים למחלה :פחות מ( 3.5%-ממוגרפיה אחת לשלוש שנים); בין 3.5%
ל( 8.0%-ממוגרפיה אחת לשנתיים) ומעל ( 8%ממוגרפיה אחת לשנה) .מודל סיכון  2הסתמך על
אותה הערכת סיכון אלא שחלוקת הרבדים (שממנה נגזרו ההמלצות לגבי תדירות הממוגרפיה)
התבססה על שלישוני הסיכון ל 10-שנים (שלישון תחתון –אחת לשלוש שנים; שלישון מרכזי –
אחת לשנתיים; שלישון עליון – אחת לשנה) .בנוסף הוגדרה קבוצה בה צפיפות שד גבוהה עלולה
למסך ממצאים קיימים ,קבוצת המיסוך ,ולה הוצע תוספת של בדיקת על-קול ) (USלממוגרפיה
התלת-שנתית .נשים בקבוצה זו שגם הוגדרו בסיכון גבוה מ 8%-למחלה ל 10-שנים ,זכאיות
לבדיקת  MRIבמקום  .USלבסוף ,הוגדר מסלול נוסף שכלל את מודל סיכון  1בתוספת למיסוך.
תוצאות הניתוח העלו כי מסלולי הסינון של מודל סיכון  1ומודל סיכון  2הוכיחו עלות-תועלת
) )cost-effectiveטובה בהשוואה לתוכנית האוניברסלית הנוהגת ,אבל מסלול המיסוך וגם מסלול
מודל  + 1מיסוך לא היו מועילים יותר מהתכנית הנוהגת וגרמו להוצאות עצומות .החוקרים ציינו
כי אחד מיתרונות עבודתם היה שימוש במודל סיכון שהותאם באופן מיטבי לאוכלוסייה בה
מדובר.
חשוב כמובן לדעת אם תכניות סינון מרובדות סיכון מפחיתות את הסיכון לתמותה מסרטן השד
באופן דומה לזה שמיוחס לתכניות הסינון האוניברסליות Pashayan .וחב' [ ]34בדקו זאת
באמצעות סימולציה – הם הגדירו עוקבה היפותטית של נשים בריטיות ,והשתמשו במודל סיכון
פוליגני ובנתונים רלבנטיים לאוכלוסיית בריטניה .מסלולי הסינון שנבחנו במודל היו )1( :אי
סינון; ( )2תכנית סינון אוניברסלית (התכנית הנוהגת בבריטניה); ( )3תכנית סינון מרובדת בהתאם
לסיפי סיכון שנקבעו על בסיס הסיכון האישי הצובר למחלה .ההנחה הייתה שבכל מסלול יש
 364,500נשים בנות  50ומעלה ,ושהמעקב נמשך עד גיל .85
התוצאות הצביעו על הפחתה משמעותית בתמותה מסרטן השד ועל עלייה משמעותית באבחון
היתר בשני המסלולים שכללו ממוגרפיה (אוניברסלית ומרובדת סיכון) בהשוואה למסלול שלא
כלל בדיקת סינון .במסלול מרובד הסיכון ,ככל שסף הסיכון ירד וחל על יותר נשים באוכלוסייה,
העלות עלתה והתועלת פחתה .כך ,למשל ,כאשר סף הסיכון היה באחוזון העשירי (הסיכון של
 90%מהנשים לסרטן השד נמצא מעליו ,שווה-ערך לסיכון אבסולוטי לחלות בסרטן השד של
 0.99%ל 10-שנים) ,העלות בהשוואה לסינון אוניברסלי הייתה גבוהה בהרבה עם שיעור מעט נמוך
יותר של אבחון-יתר .לעומת זאת ,כאשר סף הסיכון עמד על אחוזון ( 70הסיכון של  30%מהנשים
לסרטן השד נמצא מעליו ,שווה ערך לסיכון אבסולוטי לחלות בסרטן השד של  3.24%לעשר שנים),
העלות בהשוואה לסינון אוניברסלי וגם אבחון היתר היו פחותים בהרבה ,ועם זאת פחות מקרי
סרטן השד אובחנו ונמנעה פחות תמותה מהמחלה .טבלה  8שלהלן (מאומצת מהפרסום שלעיל)
מדגימה ממצאים אלה באופן ברור.
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טבלה  :8תועלת ונזק של תכנית סינון מרובדת סיכון (על פי מודל) – מאומץ מהפרסום של Pashayan et al., 2018
)(Ref 34

תוצאות דומות הציג גם דוח קנדי [ ]35שפורסם לאחרונה (ינואר  ,)2018אם כי יש לציין כי הוא
התבסס על הפרסום הבריטי הקודם והמחקר מטיוואן .מסקנת החוקרים הייתה שאין עדיפות
מבחינת הפחתת תמותה מהמחלה לתכניות הסינון מרובדות הסיכון; אמנם שיעור אבחון-היתר
ושיעור התוצאות החיוביות הכוזבות נמוך יותר בתכניות מרובדות הסיכון ,אבל שיעור התוצאות
השליליות הכוזבות גבוה יותר בהשוואה לתכניות האוניברסליות .לפיכך ממצאים אלה דורשים
אישור נוסף.
תכנית סינון מרובדת סיכון דורשת שיתוף פעולה רב-מערכתי ,פיתוח מודל סיכון מוסכם וכלים
תומכי החלטה וכן גם נגישות גבוהה לייעוץ גנטי במידה ורלבנטי למודל הסיכון שנבחר .בפן
המעשי ,הפעלת תכנית סינון לאומית מרובדת סיכון תוכל לקרות רק לאחר השלמת השלבים
הבאים [:]36
 .1פיתוח ותיקוף כלי להערכה טרומית של הסיכון האישי למחלה (רכיבים רלבנטיים במודל
יכולים להיות רקע גנטי ,סיפור משפחתי ,צפיפות השד ,שימוש בהורמונים חלופיים
ואחרים).
 .2יצירת מנגנון לזימון נשים להערכה הטרומית של הסיכון האישי למחלה (כולל תשתית
אנשי מקצוע מתאימים).
 .3יצירת מנגנון לקבלת הסכמה מדעת של הנשים לכך שכלי הערכת הסיכון יעשה שימוש
בנתוניהן האישיים ,כולל אינטגרציה של נתונים גנטיים (אם כלולים במודל).
 .4פיתוח מסלולי סינון המרובדים לפי רמת הסיכון האישית שנקבעה ומתן הסבר מתאים
לנבדקות לגבי המסלולים השונים (ככל הנראה תידרש הכשרה מיוחדת של הצוותים
שיעסקו בכך ,בפרט במסלולי הסיכון הנמוך שאולי יכתיבו תדירות סינון נמוכה מהנהוג
כיום).
 .5מקבלי ההחלטות יצטרכו לקבוע אם הערכת הסיכון לכל נבדקת תהיה חד פעמית ,רב
פעמית או שתעודכן תקופתית בהתאם לשינויים אישיים (ביוזמת הנבדקת) או בהתאם
להתקדמות המדעית (למשל ,באיתור הגנטי של עלילות למחלה).
כמובן שיש צורך במשאבים ייעודיים לנושא .על פי הערכות אמריקניות ,אפילו הפעלת קריטריון
סיכון אחד – היסטורית הבריאות המשפחתית – במסגרת תכניות סינון מרובדות סיכון בקהילה
תדרוש משאבים נוספים [ ]37לבדיקות המשך.
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לאור כל האמור לעיל ,נראה כי טרם בשלו התנאים למעבר לתכניות סינון לאומיות מרובדות
סיכון לסרטן השד .יש צורך לעקוב אחר ההתפתחויות בתחום זה ולהעריך שוב את ישימות
המעבר בשלב מאוחר יותר.
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 .6התכנית הנוכחית לגילוי סרטן השד בישראל
סרטן השד הוא הסרטן השכיח ביותר בנשים בישראל ,ומהווה כשליש מכלל מקרי הסרטן
החדשים בקרב נשים מדי שנה .תכנית גילוי סרטן השד בישראל באמצעות בדיקת ממוגרפיה
התחילה לפעול באמצע שנות ה '90-של המאה הקודמת ,ביוזמת האגודה למלחמה בסרטן ומשרד
הבריאות.
מתווה התכנית מבוסס על המלצות ) (guidelinesשל גופים מקצועיים ועל בסיס עדויות מדעיות
לגבי הפחתת התמותה מהמחלה .עקרון ההפעלה של התכנית אוניברסלי ,לפי גיל :נשים בנות 50-
 74בסיכון ממוצע למחלה מוזמנות לבצע ממוגרפיה אחת לשנתיים באמצעות זימון אוטומטי
מספק הבריאות הראשוני (קופת החולים) .בנוסף ,יש לתכנית גם רכיב מרובד סיכון – נשים
בסיכון מוגבר למחלה בשל סיפור משפחתי (בת משפחה אחת או יותר מדרגת קרבה ראשונה,
כלומר ,אם/בת/אחות ,שחלתה בסרטן השד) או בשל מחלת שד שפירה ,מוזמנות לבצע ממוגרפיה
אחת לשנה החל מגיל  .40נשים אלה לא מקבלות זימון אוטומטי (בגלל קושי מערכתי לאתר אותן
על פי גורמי הסיכון שלעיל) והשתתפותן בתכנית הסינון תלויה במודעות שלהן לחשיבותה
וביוזמות שונות לעידודה .לנשים בסיכון מוגבר למחלה בגלל תשניות גנטיות ידועות מומלצת
תכנית שונה (מבוססת תהודה מגנטית MRI ,וממוגרפיה) והן אינן נכללות באוכלוסיית היעד
לתכנית הסינון הלאומית.
בישראל מאובחנות מדי שנה למעלה מ 5,000-נשים עם סרטן השד .בשנת  2015אובחנו 4,846
חולות חדשות עם סרטן חודרני של השד ,מהן  4,140יהודיות ( 470 ,)85%ערביות ( )10%ו236-
חולות "אחרות" ( .)5%שיעור ההיארעות של סרטן חודרני של השד בישראל משתנה לפי קבוצת
האוכלוסייה (גבוה יותר בנשים יהודיות ו"אחרות" לעומת ערביות) ועולה עם הגיל (שיא
התחלואה בגילאי  .)60-75תרשים  2מתאר את שיעור ההיארעות (ל )100,000-של המחלה בשנת
 2015לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל.
תרשים  :2שיעור ההיארעות של סרטן חודרני של השד בישראל ,2015 ,לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל
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המגמה העתית בהיארעות סרטן חודרני של השד בין  1980ו 2015-בנשים יהודיות הייתה יציבה
בעיקרה ,למעט עלייה מובהקת (אחוז שינוי שנתי )+6.4% :בין השנים  .1985-1990בנשים ערביות,
לעומת זאת ,נצפתה מגמת עלייה לאורך כל התקופה ,בקצב משתנה :בין  1980ו 2002-העלייה
בהיארעות הייתה באחוז שנתי של  .+6.4%בין  2002ו 2015-קצב העלייה התמתן מעט+1.9% ,
לשנה.
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סרטן השד הוא גם הסרטן הראשון בשכיחותו כגורם תמותה בנשים מכל קבוצות האוכלוסייה
בישראל ,מה שלא מפתיע ,שכן קיים קשר ישיר בין שיעורי היארעות לשיעורי תמותה .בשנת 2015
היה סרטן השד אחראי לכחמישית מכלל התמותה מסרטן בקרב נשים בישראל .בסך הכל נפטרו
מסרטן השד בשנה זו  1,026נשים ,מהן  )84.3%( 865יהודיות 10.9%( 112 ,ערביות ו)4.8%( 49-
"אחרות".
עיקר התמותה מסרטן השד בשנת  2015נצפתה בגיל המבוגר (תרשים .)3
תרשים  :3שיעורי תמותה מסרטן השד בנשים לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל ,ישראל2015 ,
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המגמה העתית בתמותה מסרטן השד הצביעה על עלייה קלה אך מובהקת בשיעור התמותה
בנשים יהודיות בין  ,)+0.6%( 1980-1995ועל מגמת ירידה מובהקת בין  -2.2%( 1995-2002בשנה).
בנשים ערביות נצפתה מגמת עלייה מובהקת לאורך כל התקופה ( +1.1%לשנה) .בנשים ערביות
נצפתה מגמת עלייה בשיעור ההיארעות בין ( 1980-2015בין  6.4%ל 1.9% -בשנה) ,ומגמה מקבילה
– אבל בהיקף נמוך יותר ( 1.1%לשנה)  -של עלייה בשיעור התמותה (תרשים .)4
תרשים  :4מגמות עתיות בתמותה מסרטן השד בנשים לפי קבוצת אוכלוסייה ,ישראל1980-2015 ,
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שיעור תמותה ל 100,000-מתוקנן לגיל

25

בדיקת סינון לסרטן השד מעלה את שיעור הגילוי של גידולים ממוקדים (DCIS, carcinoma in
) situבאוכלוסייה הנבדקת .גידולי שד ממוקדים מהווים כ 12%-מכלל הגידולים החדשים מדי
שנה בישראל .בשנת  2015אובחנו  633נשים עם גידול ממוקד בשד 583 :יהודיות (30 ,)92%
ערביות ( )5%ו 20-חולות "אחרות" ( .)3%שיעור ההיארעות של סרטן ממוקד של השד משתנה על
פי קבוצת האוכלוסייה (גבוה יותר ביהודיות ובאחרות לעומת ערביות) וקבוצת הגיל (שיא
התחלואה נצפה בקבוצת הגיל  ,50-74אוכלוסיית היעד לבדיקת הסינון) .תרשים  5מתאר את
שיעור ההיארעות (ל )100,000-של המחלה בשנת  2015לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל.
תרשים  :5שיעור ההיארעות של סרטן ממוקד של השד בישראל ,2015 ,לפי קבוצת אוכלוסייה וקבוצת גיל
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המגמה העתית בהיארעות גידולי שד ממוקדים בישראל בנשים יהודיות הייתה יציבה בשנים
 ,1980-1985עם עלייה מובהקת ( +30.7%לשנה) בשנים  ,1985-1990שהתמתנה בשנים 1990-2000
( 6.5%לשנה) ,ועוד יותר בשנים  2.9%( 2000-2015לשנה).
בנשים ערביות נצפתה עלייה מונוטונית בשיעור ההיארעות בשנים  +11.3%( 1990-2006לשנה)
שהתייצבה לאחר מכן (בין ( )2006-2015תרשים .)6
תרשים  :6מגמות עתיות של סרטן ממוקד של השד בישראל ,1980-2015 ,לפי קבוצת אוכלוסייה
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שיעור היארעות ל 100,000-מתוקנן לגיל
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בדיקות סינון לא רק מגדילות את שיעור הגילוי של גידולים ממוקדים אלא תורמות להקדמת
הגילוי של גידולים חודרניים ולהורדת שלב המחלה בעת האבחנה ) .(Downstagingבישראל
קיימים ברישום הלאומי לסרטן נתונים לגבי שלב המחלה בעת האבחנה עבור כ 75%מהחולות
מאז שנת  .2000על בסיס נתונים אלה נצפתה בשנים האחרונות עלייה באחוז הנשים שאובחנו עם
מחלה בשלב מוקדם (גידול ממוקד ,או גידול חודרני עם התפשטות מקומית בלבד) :בשנת ,2015
 64%מכלל החולות החדשות אובחנו עם מחלה בשלב זה ,לעומת  58%מהחולות שאובחנו בשנת
 .2005כשליש ( )33%מהחולות החדשות בשנת  2015אובחנו עם מחלה מפושטת אזורית (לרקמות
סמוכות ו/או לבלוטות הלימפה) ,לעומת  38%בשנים  .2005שיעור החולות שאובחנו עם מחלה
גרורתית ב 2015-היה נמוך ,2.6% ,לעומת  3.6%בשנת .]38[ 2005
מאליו מובן כי שיעור ההיענות של נשים לבדיקות הסינון הוא קריטי מבחינת התועלת המצופה;
ככל ששיעור ההיענות גבוה יותר ,התועלת רבה יותר .בישראל יש לתכנית הסינון היענות גבוהה
באוכלוסיית היעד :על פי התכנית הלאומית למדדי איכות ברפואת הקהילה בישראל ,שיעור
ההיענות של בנות  50-74לבדיקת ממוגרפיה היה  67.7%בשנת  68.4% ,2009בשנת  2012ו69.6%-
בשנת  ,2016עם שיעור מעט גבוה יותר בנשים במעמד חברתי-כלכלי גבוה לעומת נשים ממעמד
חברתי-כלכלי נמוך.

24

 .7מתווים מוצעים לתכנית סינון לאומית לגילוי סרטן השד בישראל
נכון לרגע זה ,אין בעולם תכניות סינון לאומיות המבוססות על עקרון הסיכון המרובד,
וחסרות עדויות מדעיות ברורות לעדיפות של תכניות סינון מרובדות סיכון על פני תכנית סינון
אוניברסלית מבחינת הפחתת התמותה מהמחלה בכלל האוכלוסייה .משום כך לא נכללות
בחלופות שלהלן מתווים המתבססים על עקרון ריבוד הסיכון.
עם זאת הוסכם כי יש מקום לבחון שינויים בתכנית הסינון הלאומית האוניברסלית ביחס
לקבוצת הגיל  ,40-49ביחס לתוספת בדיקת על-קול ) (USבנשים בסיכון ממוצע למחלה
כבדיקה נוספת במקביל לבדיקת הממוגרפיה ,וגם ביחס לנשים בנות  +75המעוניינות
להמשיך להיבדק.
בעת הדיון במתווים האפשריים הוזכרו נושאים נוספים ,כמו המלצה על תכנית סינון לאומית
לאיתור נשאות ל ;BRCA1/2-מסע הסברה שמדגיש את מאפייני הנשים בסיכון מוגבר אשר
נכללות בתכנית הסינון האוניברסלית על מנת להגביר את המודעות ולעודד את פנייתן היזומה
לגורם רפואי; מסע הסברה שידגיש באופן חד משמעי כי בדיקת כירורג ) (CBEאינה נחשבת
לבדיקת סינון; אי הכללת שיעור ביצוע ממוגרפיה במדדי האיכות של רפואת הקהילה על מנת
לאפשר דיון מודע ונטול לחצים בין הרופא לנבדקת בנושא הממוגרפיה; ועוד .בסופו של דבר
הוחלט שאין מקום להכליל נושאים אלה במתווה של תכנית סינון לאומית בשלב זה.
על מנת לסבר את העין ולתת מספרים לאוכלוסיית היעד שנדונה במתווים השונים ,על פי
הלמ"ס בשנת  2017חיו בישראל  4,391,500נשים בסה"כ .קרוב למיליון (סך  )912,900היו
בנות  ,50-74ועוד כחצי מיליון ( )514,100היו בנות  ,40-49כמחציתן ( )239,500היו בנות ,45-49
והשאר ( )274,600היו בנות .40-44
טבלה  9להלן מפרטת את החלופות העיקריות שנדונו:
טבלה  :9מתווים אפשריים לתכנית הלאומית לגילוי סרטן השד בישראל*

חלופה
א

קבוצת גיל
 50-74בסיכון ממוצע
5
 +40בסיכון מוגבר

עיקרי התכנית
ממוגרפיה אחת לשנתיים
ממוגרפיה אחת לשנה

ב

 50-74בסיכון ממוצע

ג

 40-74בסיכון ממוצע
4
 +40בסיכון מוגבר

תוספת בדיקת על-קול
ממוגרפיה אחת לשנתיים
תוספת  USבנשים עם שד צפוף לתכנית הנוכחית
ממוגרפיה אחת לשנה
תוספת  USבנשים עם שד צפוף
הרחבת טווח הגיל ל-
ממוגרפיה אחת לשנתיים
40-49
ממוגרפיה אחת לשנה

ד

 40-74בסיכון ממוצע

הרחבת טווח הגיל ל-
ממוגרפיה אחת לשנתיים;
תוספת  USבנשים עם שד צפוף  40-49ותוספת בדיקת
על-קול
ממוגרפיה אחת לשנה
תוספת  USבנשים עם שד צפוף
הצעת עמותת "אחת
ממוגרפיה אחת לשנה
מתשע" ,לפי מתווה
ממוגרפיה אחת לשנתיים
ממוגרפיה אחת לשנה
ACOG

 +40בסיכון מוגבר

 +40בסיכון מוגבר
ה

4

4

 40-49בסיכון ממוצע
 50-74בסיכון ממוצע
4
 +40בסיכון מוגבר

5

הערות
המשך התכנית הנוכחית
ללא שינוי

נשים עם בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה (א ם/בת/אחות) שאובחנו עם המחלה וללא תשנית מוכרת או
נשים עם מחלת שד שפירה.
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חלופה
ו

קבוצת גיל
 40-44בסיכון ממוצע

עיקרי התכנית
ממוגרפיה אחת לשנה לאחר
דיון משותף עם כירורג שד או
רדיולוג לגבי התועלת מול
הסיכונים
ממוגרפיה אחת לשנה

 55-74בסיכון ממוצע
 +75בסיכון ממוצע

ממוגרפיה אחת לשנתיים
ממוגרפיה אחת לשנתיים
בהחלטה משותפת עם רופא
המשפחה ובתלות במצב הגופני
הכללי
ממוגרפית בסיס חד פעמית
) (baselineלצרכי השוואה
בעתיד ,אם יתעורר הצורך
ממוגרפיה אחת לשנה
ממוגרפיה אחת לשנתיים ,ללא
גבול גיל עליון ,כל זמן
שתוחלת החיים היא לפחות
חמש שנים
ממוגרפיה אחת לשנה

 45-54בסיכון ממוצע

ז

40-44
 45-65בסיכון ממוצע
 +65בסיכון ממוצע

 +40בסיכון מוגבר

6

הערות
הצעת החוג לדימות
השד לפי מתווה .ACS
בדיקת  USתתווסף
לבדיקת הממוגרפיה על
פי החלטת הרדיולוג
הבודק

הצעת איגוד הכירורגים
בדיקת  USתתווסף
לבדיקת הממוגרפיה על
פי החלטת הרדיולוג
הבודק
הגדרת הסיכון
המוגבר במתווה זה
שונה מההגדרה בשאר
המתווים

*נשים בסיכון מוגבר למחלה מסיבות שאינן מוזכרות בטבלה (למשל ,נשאות של מוטציה ידועה ב BRCA1/2-או
בגנים אחרים) לא תיכללנה בתכנית הלאומית ותופנינה למסלול סינון מותאם אישית ,כנהוג כיום.

6

נשים עם בת משפחה מדרגת קרבה ראשונה (אם/בת/אחות) עם סרטן השד או סרטן השחלה; נשים עם
מבנה שד צפוף ) ; (BIRADS3-4נשים עם היסטוריה של ביופסיה מנגע בסיכון מוגבר (למשל אטיפיה דוקטלית או
לובולרית או )LCIS
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.8

עבודת הוועדה

מתווה עבודת הוועדה
לאור הקושי הברור בכינוס פיזי של כל חברי הוועדה המאוד עסוקים ,הוחלט כי מירב העבודה
תתבצע באמצעות תקשורת אלקטרונית.
בשלב הראשון הכינה יו"ר הוועדה מסמך רקע להתייחסות חברי הוועדה ,שכלל סקירת ספרות
מקיפה על הנושא וכן מספר חלופות אפשריות ,כמצע ראשוני לדיון .במהלך הכנת המסמך היא
התחשבה בניירות עמדה שהועברו לוועדה בידי איגוד הכירורגים ועמותת "אחת מתשע".
הטיוטה ,ביחד עם ניירות העמדה שהוזכרו לעיל ,הופצה לחברי הוועדה בחודש נובמבר  .2018הם
התבקשו להגיב בכתב עד תאריך מוסכם ( 15בדצמבר .)2018
לטיוטה הגיבו חמישה מחברי הוועדה (טא"ק ,י"ר ,ע"ש ,שפ"ש,ע"ג) .הערותיהם הוטמעו במסמך
ובמצגת שהוכנה לקראת מפגש הוועדה.
ב 24-לדצמבר התכנסו חברי הוועדה במרכז הלאומי לבקרת מחלות לגיבוש ההמלצות על בסיס
החומרים שלפניהם .במפגש הוועדה נכחו ליטל קינן בוקר ,ברברה סילברמן ,טל ארזי קליינמן,
יעל רפסון ,סיגל סדצקי ,ערן שרון ,שני פאלוך-שמעון ,תמר פרץ וענת גבר .עתידי קרני ושירי
טננבאום לא הגיבו למסמך ולא נכחו במפגש ,אולם ד"ר שירי טננבאום סמכה את ידיה על
המלצות הוועדה לאחר הפצת המסמך הסופי.
הדיון במהלך המפגש נסב ברובו על הנקודות הבאות:
 .1תכנית סינון מרובדת סיכון ) (risk-stratified screening programכחלופה לתכנית סינון
אוניברסלית.
כל חברי הוועדה שנכחו במפגש הסכימו פה אחד כי נראה שעתיד התכנית לגילוי סרטן השד הוא
בבדיקות מרובדות סיכון ,כלומר ,בדיקות המותאמות באופן אישי לכל נבדקת על פי מאפייני
הסיכון שלה .עם זאת ,הייתה גם הסכמה גורפת כי נכון להיום התנאים להפעלת תכנית לאומית
כזאת בישראל אינם בשלים .חשוב לציין כי אף מדינה אחרת בעולם עדיין לא ויתרה על תכנית
סינון לאומית על בסיס אוניברסלי לטובת תכנית סינון מרובדת סיכון.
החלטה – למרות היתרונות הברורים אין אפשרות לבסס תכנית סינון מרובדת סיכון בשלב זה
בישראל ויש מקום לשקול חלופה זו בעוד מספר שנים ,ולבטח כאשר תוצאות מחקר הWISDOM-
תהיינה זמינות.
 .2גיל ההתחלה ותדירות ביצוע הבדיקות במסגרת תכנית הסינון הלאומית בישראל
בנושא גיל ההתחלה ותדירות ביצוע בדיקות הסינון התקיים דיון ער .כמחצית מחברי הוועדה
שנכחו במפגש ביקשו להקדים את הגיל ל( 45-חלקם גם תמכו בהגדלת תדירות הסינון לאחת
לשנה עבור נשים בגילאי  )45-54ומחציתם האחרת ביקשו להמשיך בהמלצות הקיימות.
הנימוקים המרכזיים של המבקשים להקדים את גיל התחלת תכנית הסינון היו כי בגיל  45הסיכון
הפרטני לסרטן השד עולה ולמעשה אינו שונה מאוד מהסיכון בגילאי ( 50-54ראו תרשים  2במסמך
זה) ,וכי במחקרים תצפיתיים והתערבותיים כמו גם במודלים מסוימים נמצא כי סינון באמצעות
ממוגרפיה בקבוצת גיל זו עשוי להקטין את התמותה מסרטן השד .התומכים בהורדת גיל הסינון
ציינו את המלצות ה (American Cancer Society) ACS-כקווים מנחים עליהם ביקשו להישען
(המלצות ה ACS-הן :בדיקת סינון שנתית בבנות  45-55ובדיקת סינון אחת לשנתיים – או אחת
לשנה ,לפי בחירת הנבדקת  -בנשים בנות  55ומעלה ,כאשר הגבול העליון לבדיקות הסינון נקבע על
פי מצב הבריאות ותוחלת החיים המצופה של הנבדקת).
באשר לתדירות בדיקות הסינון ,טענתם המרכזית של התומכים בהעלאת תדירות הסינון (אחת
לשנה בגילאי  )45-54הייתה כי בנשים צעירות יש שיעור גבוה יותר של גידולים תוקפניים הנוטים
להתקדם מהר ; במלים אחרות ,הזמן שחולף בין התהוות הגידול הסרטני לבין מועד האבחנה
הקלינית שלו ) (lead timeקצר יחסית ,ובדיקות סינון יעילות רק אם הם מתבצעות בתדירות
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העולה על משך זמן זה [ ,]39ולכן העלאת תדירות הסינון תוכל לסייע בגילויים המוקדם ולהפחית
את התופעה של .Interval tumors
הנימוקים המרכזיים של המבקשים להותיר את גיל התחלת תכנית הסינון על כנו ( 50לנשים
בסיכון ממוצע למחלה) היו כי הכללת קבוצת הגיל  45-49בתכנית הסקר האוניברסלית שנויה
מאוד במחלוקת; לא ברור אם התועלת המופקת מהכללת קבוצת גיל זו בתכנית הסינון עולה על
הנזק שעלול להיגרם כתוצאה מהבדיקה .יש להביא בחשבון שבקבוצת גיל זו הסיכון לסרטן השד
עדיין אינו מאוד גבוה וכי יעילות הבדיקה מוגבלת בקבוצת גיל זו עקב שכיחות גבוהה של מבנה
שד צפוף .לראייה ,לגופים בינלאומיים בני סמכא ואמינים המלצות שונות באשר לקבוצת הגיל
 ;45-49ה USPSTF-האמריקני ,ה AAFP ,IARC ,Canadian TFPHC-ממליצים על תחילת הסינון
בגיל  .50ח לקם משאירים את ההחלטה לגבי ביצוע בדיקות סינון בגילאים מוקדמים יותר בידי
הנבדקת והרופא המטפל שלה .ה EC ,ACS-ו ACOG-ממליצים על התחלת בדיקות הסינון לפני גיל
 50במסגרת מובנית .חשוב לציין שמומחי ה( ACS-שעל המלצותיהם הסתמכו תומכי הקדמת גיל
הסינון) למעשה שינו את המלצותיהם לגבי גיל ההתחלה בכיוון ההפוך מזה שנדון כעת ,כלומר,
עלו מגיל  40לגיל ( 45בעקבות המלצות ה .)USPSTF-שיקול נוסף שהוזכר בידי התומכים באי שינוי
גיל התחלת הבדיקות היה הפטרנליזם המובנה של תכניות סינון אוניברסליות והלחץ הסמוי
והגלוי שהן מפעילות מעצם קיומן על כלל הנשים ,כולל כאלה שאולי מעוניינות לקבל החלטה
עצמאית שלא בהכרח עולה בקנה אחד עם ההמלצות המקובלות .הוסכם שנכון להפעיל בתחום
בריאות הציבור התערבויות פטרנליסטיות שיעילותן מוכחת מעבר לכל ספק ,כמו למשל תכנית
החיסונים בילדים .אבל ראוי להיות יותר זהירים ופחות פטרנליסטיים כאשר מדובר בהתערבויות
שתועלתן איננה ברורה וחד משמעית .בעידן של רפואה מותאמת אישית ,החלטה גורפת שתכניס
באופן אוטומטי כרבע מיליון נשים (על פי הלמ"ס ,מספר הנשים בנות  40-49בישראל בשנת 2017
היה  ,514,100ומספר בנות  45-49בקבוצה זו היה  )239,500למעגל הנבדקות כאשר קיימת
מחלוקת מקצועית רצינית לגבי התועלת הצפויה היא למעשה הליכה לאחור .בנוסף ,יש להביא
בחשבון כי חלק מהחולות בגיל הצעיר מאופיינות בגורמי סיכון ספציפיים לסרטן השד כמו נשאות
גנטית ו/או סיפור משפחתי ותבצענה ממוגרפיה במסגרת בדיקות לאוכלוסייה בסיכון ,מה שיפחית
את הערך המנבא החיובי (ה )PPV -של נשים בסיכון ממוצע למחלה בקבוצת גיל זו .נימוק נוסף
שהועלה הוא החשיפה לקרינה מייננת הכרוכה בבדיקה (גם אם במינון נמוך) ,כשידוע שרקמת
השד רגישה יותר לגורם זה בנשים טרם חדילת הווסת ).]40,41[ (menopause
באשר להגברת תדירות הסינון ,ידוע שהיא קשורה לשיעור גבוה יותר של בדיקות חיוביות כוזבות
ושל אבחון-יתר ,ו אין למעשה עדות חזקה שגילוי מוקדם של גידול אגרסיבי משנה מהותית את
מהלכו בגילאים אלה.
החלטה  -בתום הדיון הגיעו כל חברי הוועדה שנכחו במפגש (למעט חברה אחת) להחלטה
משותפת ,שלפיה גיל התחלת תכנית הסינון האוניברסלית הנוהגת בישראל יישאר על כנו .הוועדה
איננה ממליצה לבצע בדיקות סינון אוניברסליות לנשים בסיכון ממוצע למחלה מתחת לגיל 50
ולכן נשים אלה לא תיכללנה אוטומטית בתכנית הסינון האוניברסלית הנוהגת.
אישה בקבוצת הגיל  45-49השוקלת בכל זאת לבצע בדיקת סינון תפנה ביוזמתה לרופא המטפל
) .(self-referralמומלץ לבצע תהליך של קבלת החלטה משותפת בין הפונה והרופא (ראו להלן),
ואם לאחריו תחליט הפונה לבצע את בדיקת הסינון ,הבדיקה תיכלל בסל הבריאות בהתוויה של
בדיקת סינון.
שיחת קבלת ההחלטה המשותפת בין האישה לרופא המטפל תיתמך בעזרי החלטה גראפיים
שיוצגו בפני שני הצדדים בעת השיחה וידגימו באופן כמותני ברור את היתרונות והחסרונות שלה.
לדוגמה ,עזר ההחלטה של כח המשימה הקנדי המצ"ב ( 1,000-person toolתרשים .)7
על פי כלי זה ,לאשה בסיכון ממוצע לסרטן השד ,הנזק האפשרי כתוצאה מביצוע ממוגרפיה עלול
להיות גבוה יותר מהתועלת הצפויה :מ 1,000-נשים בנות  40-49שיבצעו ממוגרפיה תימנע תמותה
מסרטן שד בפחות מאשה אחת ( 0.6מ .)1,000 -במקביל ,יתבצע אבחון-יתר של  3נשים מתוך
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 .1,000בנוסף 294 ,נשים יקבלו תוצאה חיובית כוזבת הכרוכה במתח וביצוע הדמיות נוספות ,ו43-
נשים יעברו ביופסיה מיותרת.
תרשים  :7דוגמה לכלי עזר להחלטה ) (1,000 person toolבנוגע לביצוע ממוגרפיה בנשים בקבוצת גיל שלא כלולה
בתכנית האוניברסלית (מאומץ מ) https://canadiantaskforce.ca/?s=breast&search-type=default-

מכיו ון שנשים שונות יעניקו משמעות שונה למספרים אלה ,על הרופא לדון עם המטופלת על
עמדותיה ותחושותיה לגבי הסיכון הכרוך בהדמיות נוספות ,ביופסיות מיותרות ואבחון יתר.
יש גם לדון באפשרות הפחות סבירה ,בה יאובחן בעתיד סרטן קטלני של השד באשה שהחליטה
שלא לבצע בדיקת סינון .חשוב להסביר בהקשר זה כי ביצוע ממוגרפיה לא מבטיח שחיי האישה
יינצלו ,שכן בגילאי  40-49קיימת הפחתת סיכון יחסית של כ  ,8%שמשמעותה כי  92%ממקרי
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התמותה מסרטן השד שהיו מתרחשים ללא ביצוע בדיקת הסינון ,עדיין יתרחשו למרות ביצוע
הבדיקה.
מאידך גיסא יש גם להדגיש שרוב הנשים המאובחנות עם סרטן השד לא ימותו מהמחלה ,בין אם
בוצע האבחון באמצעות בדיקת סינון או בשל ממצא קליני.
הבא:
בקישור
נמצאת
(מאוסטרליה)
החלטה
לעזר
נוספת
דוגמה
./http://www.mammogram.med.usyd.edu.au
מול דעה זו ,בה תמכו בתום הדיון כל חברי הוועדה שנכחו במפגש (כולל ש"ט וע"ק ששלחו את
הסכמתם ב דוא"ל) הייתה דעת מיעוט של חברה אחת בוועדה ,אשר תמכה בהחלטה להכליל נשים
בקבוצת הגיל  45-49באופן גורף בתכנית הסינון הלאומית ,בתדירות בדיקה של אחת לשנתיים.
 .3גיל הסיום של תכנית הסינון הלאומית בישראל
נושא גיל הסיום של תכנית הסינון עלה גם הוא ,לנוכח המלצות גופים בינלאומיים שלא לעצור
שרירותית בגיל  .74יש לציין כי לא קימות הוכחות מניסויים קליניים לתועלת בהמשך ביצוע
בדיקות סינון לאחר גיל  ,75וכי ככל שעולה הגיל עולה גם הסבירות לאיתור גידולים שאלמלא היו
מתגלים בממוגרפיה לא היו באים לידי ביטוי במשך חיי המטופלת .ה USPSTF-דירג ממוגרפיה
מעל גיל  75כהמלצה ברמה  ,Iכלומר ,אין מידע מספיק לגבי הערכת נזק או תועלת ,וכוח המשימה
הקנדי ( )CTFPHCלא התייחס כלל לביצוע בדיקות סינון מעל גיל  ,74ואף המליץ על תהליך
החלטה משותף בין הרופא למטופלת לגבי ביצוע בדיקות סינון בגילאי  ,70-74כך שנשים
המייחסות ערך רב יותר למניעת נזק מאשר לתועלת אבסולוטית בינונית של מניעת תמותה
מסרטן השד יוכלו לבחור באופן מודע שלא להמשיך בבדיקות הסינון.
לפיכך ,הייתה בוועדה הסכמה גורפת שנשים מעל גיל  74לא יוכללו בתכנית הסינון האוניברסלית.
רוב חברי הועדה הסכימו כי תוכל להתקבל החלטה אישית לגבי המשך ביצוע בדיקות סינון לאחר
התייעצות משותפת עם הרופא המטפל ,אבל שהבדיקה לא תיכלל בסל הבריאות .עם זאת ראוי כי
קופות החולים יממנו בדיקות סינון אלה ,בדומה למצב הקיים כעת .בנשים עם תוחלת חיים
משוערת של  10שנים ומטה ,מומלץ שלא להמשיך בביצוע בדיקת סינון .בנשים עם תוחלת חיים
משוערת של יותר מ 10-שנים הפונות מרצונן ) (self-referralבבקשה להמשיך בביצוע בדיקת
סינון ,מומלץ לקבל החלטה משותפת עם הרופא המטפל .בשיחה יש לציין כי אין מידע מספיק
לגבי הערכת נזק או תועלת בקבוצת גיל זו ,לדון בערכים החשובים לאישה ,להתייחס למשקל
שהיא מעניקה להימנעות מנזק ולנכונותה לבצע המשך בירור במידה ותשובת הממוגרפיה תהיה
חיובית ולקבל טיפול במידה ויאובחן סרטן.
החלטה – הומלץ כי גיל סיום תכנית הסינון הנוהגת בישראל יישאר על כנו (.)74
 .4תוספת של בדיקת על-קול ( )USכחלק אינטגרלי מתכנית הסינון הלאומית בישראל כאשר
מבנה השד צפוף
כיום נשים רבות בישראל מקבלות מראש הפנייה כפולה הן לבדיקת ממוגרפיה והן לבדיקת .US
כמו כן יש מכוני דימות שמבצעים אוטומטית את שתי הבדיקות באופן מקביל לחלק מהנבדקות.
חברי הוועדה הסכימו כי למרות שביצוע בדיקות  USבמקביל לבדיקת ממוגרפיה מגביר את שיעור
הגילוי (אם כי חלק מהממצאים החיוביים הם כוזבים וחלקם מתייחס לגידולים שאינם רלבנטיים
קלינית) ,אין כל הוכחה שביצוע בדיקות  USמשפיע על התמותה מסרטן השד .בדיקות  USאינן
נחשבות לבדיקות סינון ומטרתן העיקרית היא לברר את התוצאות במקרה של מבנה שד צפוף.
הרדיולוגיות בקבוצה ציינו שזמינות ה US -בישראל בעייתית (חוסר בטכנאים מיומנים) ושפענוח
הממצאים אינו ברמה אחידה .כן הזכירו שהשיעור הגבוה של ממצאים חיוביים כוזבים שנקשר
לבדיקות  USמעלה את העומס על הבודקים.
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החלטה  -לאור האמור לעיל הוחלט כי ביצוע בדיקת  USשאיננה בדיקה לבירור ממצא ממוגרפי
) (recallאלא בדיקה משלימה לבדיקת הממוגרפיה ,לא תהיה אוטומטית; ההמלצה תינתן על ידי
הרדיולוג הבודק ,בכפוף לתוצאות בדיקת הממוגרפיה.
 .5המלצות לנשים בסיכון גבוה שכיום לא זכאיות לבדיקת MRI
הועלתה במהלך מפגש הוועדה הסתייגות מההמלצה הקיימת לנשים בסיכון גבוה (בשל סיפור
משפחתי או מחלת שד שפירה וללא תשנית גנטית ידועה) לבצע ממוגרפיה אחת לשנה מגיל .40
זאת בשל החשש של חשיפת נשים בסיכון גבוה מהממוצע מבחינת סרטן השד לקרינה מייננת (של
בדיקת הממוגרפיה) מגיל צעיר ובתכיפות גבוהה .צוין החשש לסינרגיה בין קרינה מייננת לבין
הסטטוס ההורמונלי של הנבדקת ובעיקר רמת הפעילות של הורמון האסטרוגן [ ,]40,41מה שעלול
להיות מסוכן במיוחד בקרב קבוצת הנשים הצעירות יותר.
החלטה – הדיון בהמלצות לגבי תת קבוצה זו לא מוצה .יש מקום לשקול מחדש – ובנפרד – את
ההנחיות הקיימות.

בעקבות הדיון וההחלטות שהתקבלו ,גובשה הטיוטה הסופית של המסמך ,והופצה להערות
אחרונות לחברי הוועדה .לאחר מיזוג ההערות במסמך הוא הוגש לידי מ"מ ראש שירותי בריאות
הציבור ,ד"ר אודי קלינר ,ובהמשך גם לידי הוועדה לקידום מעמד האישה בכנסת (שביקשה לקבל
לידיה המלצות אלה).
נשמח להעביר את ההמלצות בהמשך גם לדיון במסגרת המועצות הלאומיות הרלבנטיות.
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 .9המלצות הוועדה
להלן תמצית ההחלטות ו המתווה המוצע על ידי הוועדה לתכנית הלאומית לגילוי סרטן השד
בישראל (טבלה .)10
 .1הוועדה הסכימה פה אחד שנראה כי עתיד התכנית לגילוי סרטן השד בישראל הוא
בהפעלת תכניות סינון מרובדות סיכון ,אולם התנאים טרם בשלו לתכנית מעין זו .יש
לשקול שוב את המידע שיצטבר בעוד מספר שנים כולל מניסויים שמתנהלים כעת
(דוגמת ניסוי ה )WISDOM-ולעדכן החלטה זו.
 .2הוועדה החליטה כי בשלב הנוכחי נכון להמשיך בתכנית הסינון האוניברסלית לקבוצת
הגיל  .50-74ניתן לכלול בסל הבריאות כיסוי לבדיקות סינון גם עבור נשים מקבוצת
הגיל  45-49בסיכון ממוצע למחלה שיהיו מעוניינות בכך ,לאחר ביצוע תהליך קבלת
החלטה משותפת עם הרופא המטפל כולל הסבר לגבי התועלת לעומת הסיכונים
הכרוכים בהקדמת גיל הבדיקה .הנחיות לתהליך קבלת ההחלטה המשותפת מופיעות
בגוף המסמך (עמודים .)29 ,28
 .3תוספת בדיקת על-קול כהשלמה לבדיקת הממוגרפיה לא תהיה אוטומטית ,וההמלצה
על כך תינתן על ידי הרדיולוג הבודק ,בכפוף לתוצאות הממוגרפיה ולמבנה השד.
טבלה  :10המתווה המוצע לתכנית הסינון הלאומית לסרטן השד בישראל
הערות
המלצה
קבוצת גיל
רמת הסיכון
לא מומלץ לבצע בדיקת ממוגרפיה
40-44
לצורך סינון
סיכון ממוצע למחלה
45-49
סיכון ממוצע למחלה

50-74
סיכון ממוצע למחלה

הנשים בקבוצת גיל זו לא
תיכללנה בזימון האוטומטי
בתכנית הסינון הלאומית;

לא מומלץ לבצע בדיקת סינון
אוניברסלית.
החלטה אישית על ביצוע בדיקת
ממוגרפיה לצורך סינון בתדירות של
הפנייה תהיה מיוזמתן לרופא
אחת לשנתיים תתקבל באופן משותף
בין האישה לרופא המטפל ,לאחר הצגה המטפל ).(Self-referral
אינפורמטיבית ומדויקת של הסיכונים
והתועלות באמצעות כלי עזר גראפיים
להחלטה ,כדוגמת המוצעים במסמך
זה.
אם בתום תהליך ההחלטה המשותף
תתקבל החלטה לביצוע הבדיקה ,היא
תוגדר כבדיקת סינון ויהיה בסל
הבריאות כיסוי עבורה בהתוויה זו
בדיקת ממוגרפיה לצרכי סינון אחת
לשנתיים
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קבוצת גיל
רמת הסיכון
+75
סיכון ממוצע למחלה

+40
סיכון מוגבר
(לא זכאיות לבדיקת
)MRI

המלצה

הערות

לא מומלץ לבצע בדיקת סינון
אוניברסלית.
בנשים עם תוחלת חיים משוערת של
למעלה מ 10-שנים ,החלטה על ביצוע
בדיקת ממוגרפיה לצורך סינון
בתדירות של אחת לשנתיים מומלץ
שתתקבל באופן משותף בין האישה
לרופא המטפל ,לאחר הסבר כי אין
מידע מספיק לגבי התועלת והנזק ,ותוך
התייחסות למוכנות האישה לבצע
בדיקות המשך ולקבל טיפול אם
תאובחן עם סרטן השד.

הנשים בקבוצת גיל זו לא
תיכללנה בזימון האוטומטי
בתכנית הסינון הלאומית;

מומלץ לקיים דיון נפרד בקבוצה זו
ולשקול מחדש את ההנחיות הקיימות
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הפנייה תהיה מיוזמתן לרופא
המטפל ).(Self-referral
הבדיקה לא תיכלל בסל
הבריאות אבל מומלץ כי
תכוסה על ידי קופות החולים
בהתוויה של בדיקת סינון ,כפי
שנהוג היום.
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נספח  :1כתב המינוי של הוועדה

39

40

נספח  :2בדיקות נוספות של השד שאינן נחשבות לבדיקות סינון
בדיקת שד עצמית ) - (Breast self-examination, BSEלא נמצאה מועילה מבחינת הפחתת
התמותה מסרטן השד.
בדיקת שד על ידי כירורג ) - (Clinical breast examination, CBEלא נמצאה מועילה מבחינת
הפחתת התמותה מסרטן השד ,אם כי היא בהחלט מקובלת כחלק מבדיקת האישה הבריאה.
בדיקת על-קול ) (ultrasoundשל השד  -מהווה בדרך כלל בדיקה משלימה לבדיקת הממוגרפיה
במקרים מסוימים (צפיפות שד גבוהה) אולם כשלעצמה לא משמשת כבדיקת סינון ויעילותה
בהפחתת התמותה מסרטן השד לא נבדקה במסגרת ניסויית .למרות זאת ,במחקר שהתפרסם
לאחרונה נמצא כי יעילות הבדיקה דומה לזו של ממוגרפיה מבחינת אבחון גידולים בשד ,עם יתרון
לבדיקת העל-קול על פני הממוגרפיה בזיהוי גידולים חודרניים ללא התפשטות לבלוטות לימפה
) (node negativeאבל עם שיעור תוצאה חיובית כוזבת ) (False positiveגבוה יותר וערך ניבוי
חיובי ) (Positive Predictive Value, PPVנמוך יותר בהשוואה לממוגרפיה.7
דימות של השד באמצעות תהודה מגנטית ) - (MRIמשמש לעתים כבדיקה משלימה לבדיקת
הממוגרפיה במקרה של תוצאות לא ברורות ,אבל יותר שכיח כבדיקת סינון בנשים בסיכון גבוה
למחלה (נשאיות של תשניות בגנים  )BRCA1/2או כבדיקת מעקב בנשים שכבר חלו במחלה.
בדיקה זו אינה מהווה בדיקת סינון לאוכלוסייה בסיכון ממוצע לסרטן השד.

7

Berg WA, Bandos AI, Mendelson EB, Lehrer D, Jong RA, Pisano ED. Ultrasound as the primary
screening test for breast cancer: analysis from ACRIN 6666. JNCI 2016;108(4):djv367.
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נספח  :3רמת ההוכחה – פירוט (מקור)USPSTF :

42

נספח  :4התייחסות הוועדה לנייר העמדה של איגוד הכירורגים
ראשית נציין כי בניגוד לאמור במכתב המלווה ,הועדה הנוכחית כוללת כירורג שד ,ד"ר ערן שרון.
להלן התייחסות הוועדה לאמור במסמך ההמלצות שהועבר לוועדה:
אנו ממליצים להחיל בדיקות סקר לנשים מגיל  45וזאת כדי לתת מענה לעובדה שכ 20% -מן המאובחנות החדשות הן
מתחת לגיל ( 50רובן מעל גיל .)45

העובדה שחלק מהחולות מאובחנות לפני גיל  50לא מספיקה בכדי להחליט על החלת בדיקת
הסינון על קבוצות גיל אלה .יש להתייחס לדיוק הבדיקה בקבוצות הגיל השונות ולתחשיב עלות-
תועלת שלוקח בחשבון גם את נזקי הבדיקה בקבוצת הגיל האמורה (כולל בדיקות כוזבות חיוביות
ושליליות וההשלכות שלהן על המשך תהליך הסינון ואבחון יתר) כמו גם את יכולת המערכת
לספק את הנדרש .דיוני הוועדה התייחסו לנקודות אלה.
על פי ההצעה נשים תוגדרנה כסיכון רגיל או סיכון גבוה על סמך גורמי הסיכון העיקריים (ספור משפחתי
משמעותי ,טיפול הורמונלי תחליפי אחרי גיל המעבר ומבנה שדיים סמיך).

כיום תכנית הסינון האוניברסלית מבוססת על קריטריון גיל בלבד וכך מאפשרת זימון אוטומטי
של אוכלוסיית היעד בידי הקופות .מעבר למודל של תכנית סינון בריבוד לסיכון האישי יחייב
שינוי מרחיק לכת במתכונת זו ,משום שקביעת רמת הסיכון של הנבדקת אשר תקבע את מסלול
הסינון שלה תצטרך להיעשות על ידי איש צוות רפואי שמולו הנתונים המתאימים :רקע גנטי
(נגישות לתוצאות בדיקות גנטיות) ,היסטוריה משפחתית (דיווח עצמי) ,טיפול הורמוני חלופי
(דיווח עצמי או מסד נתוני רכישת התרופות) ,מבנה שד צפוף (ממוגרפיה קודמת אחת לפחות).
המורכבות של תהליך זה והעובדה שעדיין אין עדות ברורה שיש לו עדיפות בהקטנת שיעור
התמותה מהמחלה בהשוואה לסינון האוניברסלי ( )EBMמכתיבה זהירות ,ואמנם אף מדינה
בעולם עדיין לא עברה לתכנית סינון לאומית על בסיס זה .דיוני הוועדה התייחסו לנקודות אלה.
לנשים בסיכון רגיל אנו ממליצים ממוגרפיה שנתית מגיל  45ועד  . 65אחת לשנתיים מגיל  ,65כל זמן שתוחלת החיים
הצפויה היא מעל  5שנים בהתחשב במחלות הרקע.

המלצה על ממוגרפיה שנתית היא בעייתית ,בהתחשב בעובדה שתדירות גבוהה יותר קשורה באופן
מובהק לשיעור גבוה יותר של בדיקות כוזבות ושל אבחון-יתר ,ללא עדות ברורה על תועלת גבוהה
יותר .ברוב המתווים הניסיוניים לתכניות סינון מרובדות סיכון שתוארו במסמך הנוכחי ,ההחלטה
לגבי רמת הסיכון הסתמכה על מודלים שכללו גם משתנים גנטיים .רב המתווים המוצעים המליצו
על ממוגרפיה אחת לשלוש שנים (סיכון נמוך) או אחת לשנתיים (סיכון ממוצע).
לנשים עם מבנה שדיים סמיך אנו ממליצים לבצע גם אולטרסאונד שדיים בסמיכות לביצוע הממוגרפיה כבדיקה
משלימה.

דיוני הוועדה התייחסו לנקודות אלה.
נשים בסיכון מוגבר הן נשים שלהן לפחות אחד מן המאפיינים הבאים:
סיפור משפחתי של סרטן שד לקרובת משפחה מדרגה ראשונה לפני גיל 50
או סרטן שחלה לקרובה מדרגה ראשונה בכל גיל
או שני מקרים ויותר של סרטן שד לקרובות מדרגה ראשונה בכל גיל
טיפול הורמונלי תחליפי משולב (אסטרוגן ופרוגסטרון) אחרי גיל המעבר ,החל מ  5שנים אחרי התחלת הטיפול
מבנה שדיים סמיך בממוגרפיה  BIRADS3או BIRADS4
לנשים בסיכון מוגבר יש להמליץ על ממוגרפיה שנתית מגיל ( 45כל זמן שתוחלת החיים הצפויה היא מעל  5שנים
בהתחשב במחלות רקע) בתוספת אולטרסאונד שדים כל זמן שמבנה השדיים בממוגרפיה הינו סמיך.

(כל האמור אינו חל על נשאיות של מוטציה מוכרת או נשים שחשודות כנשאיות או בוגרות קרינה בגיל הילדות
שנמצאות בסיכון מוגבר  -להן יש להתאים מעקב פרטני כולל  MRIשדיים)

כיום ההמלצה לנשים בסיכון מוגבר בגלל סיפור משפחתי או מחלת שד שפירה היא לבצע בדיקת
סינון מגיל  40ואילך .מעבר לכך ,עדיף להמתין לתוצאות ניסויים (כמו ניסוי ה )WISDOM-שיעידו
על תוקף המודלים להערכת הסיכון ועל אפקטיביות תכנית סינון מרובדת סיכון לפני שמחילים
זאת על האוכלוסייה הישראלית.
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נספח  :5התייחסות הוועדה לנייר העמדה של עמותת "אחת מתשע"
עמותת "אחת מתשע" שלחה:
( )1נייר עמדה של איגוד הכירורגים בישראל .התייחסות הוועדה לעמדה זו מובאת בנספח .4
( )2כרזת מחקר של ד"ר תניר אלווייס (מומחית לכירורגית שד) העוסקת בהיארעות סרטן שד
מתקדם (מקור הנתונים לא רשום) .על פי הנתונים המוצגים בכרזה ,כשליש מהנשים
מתחת לגיל  50וכחמישית מהנשים מעל גיל  80שאובחנו בין  2012-2015עם סרטן השד,
אובחנו עם מחלה בשלב מתקדם .סרטן שד שאובחן בשלב מתקדם נקשר בשיעור גבוה
יותר ממחלה שאובחנה בשלב מוקדם למאפיינים גנטיים ומולקולריים שמעידים על
אגרסיביות הגידול .חשוב לציין שלגידולים אגרסיביים יותר ,בדיקת סינון באמצעות
ממוגרפיה לא בהכרח תעזור  .אכן ,מצוין כי כשליש מהנשים שדבקו בביצוע בדיקות סינון
כמומלץ (אחת לשנתיים) ,בלי קשר לגיל ,עדיין אובחנו עם גידול בשלב מתקדם.
( )3סקירה של ד"ר מאיה גיפס (מומחית לאונקולוגיה) שכותרתה" :בדיקת ממוגרפיה כסקר
לנשים בגילאי  40-49בסיכון רגיל למחלה".
הסקירה מתמקדת בהמלצות ארגונים אמריקניים (שהובאו גם במסמך זה) לגבי קבוצת
הגיל  ,40-49עם דגש על עיבוד הנתונים האחרון של  CISNETמ ,2017-אשר טען כי הפחתת
התמותה המשמעותית ביותר מסרטן השד היא במתווה של תכנית סינון לקבוצת הגיל
 ,40-84עם ביצוע ממוגרפיה שנתית (ר' פרסום .)Arleo et al., 2017
בסיכום הסקירה כותבת ד"ר גיפס:
"בהתחשב בכך שרבע מגידולי השד מאובחנים מתחת לגיל  , 50רובם בין הגילאים ,40-50
ובכך שקיימת ירידה בתמותה מסרטן שד כתוצאה מממוגרפיה גם בגילאים אלה ,אשר
אינה מתבטלת נוכח האפשרות של אבחון יתר ,ולאור ממצאי המחקר המעודכן ][CISNET
המדגים נחיתות למשטר המבוסס על ביצוע ממוגרפיה בין הגילאים  74-50בלבד
ובתדירות אחת לשנתיים ,אני ממליצה על התחלת ביצוע בדיקת הממוגרפיה מגיל 40
בתדירות אחת לשנה .בכך אני מצטרפת להמלצות ה - ACOGוה NCCN-על התחלת
ממוגרפיה מגיל  ,40אחת לשנה ,ותומכת בבקשה להרחבת הגדרת סל הבריאות לכלול
משטר זה".
הוועדה בהחלט דנה בחלופה של הכללת קבוצת הגיל של בנות  40-49בתכנית הסינון
האוניברסלית הנוהגת בישראל (חלופה ג') ,בין היתר גם לאור הממצאים המצוטטים
בסקירה של ד"ר גיפס .עם זאת ,חשוב להדגיש כי דיוק הבדיקה פוחת ככל שגיל הנבדקת
יורד ,מה שמביא לתוצאות כוזבות חיוביות ושליליות מרובות יותר ולאבחון-יתר גדול
יותר בקבוצת הגיל  .40-49מודל ה CISNET-עליו מסתמכת ד"ר גיפס בהמלצותיה לא
לקח בחשבון אבחון יתר כלל והסתמך על הנחות שלא בהכרח נשמרות (ראו בגוף
המסמך) .כמו כן ,לא בטוח שניתן משקל לחשיפה הצוברת לקרינה שכרוכה בתכנית סינון
שנתית החל מגיל  .40זאת ועוד ,בישראל לא נצפית עלייה בשיעור ההיארעות של סרטן
השד בנשים צעירות (למעט בנשים ערביות ,אבל באלה נצפית עלייה בכל קבוצות הגיל,
ועדיין השיעורים נמוכים מאלה של נשים יהודיות בנות גיל תואם).
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