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תגיעו לרופא המשפחה שלכם  2020דמיינו לעצמכם שבשנת      
אחרי שיבדוק את הדופק ואת לחץ הדם  . לבדיקה שגרתית

הוא יבקש מכם לנשוף לתוך צינורית דקה המחוברת  , שלכם
"  אף"ההתקן הזה הוא למעשה . סלולרילהתקן דמוי טלפון 

שכולל חיישנים זעירים בגודל ננו־מטרי ומוח  , מלאכותי
.  בתוך שניות תופיע התוצאה על צג המכשיר. אלקטרוני

התחלה של  ? מה יש לנו כאן. "יאמר הרופא שלכם, ..."הממ"
כאילו סיפר לכם  , בלי להתרגש או להיבהל, "סרטן המעי הגס

הוא ירשום לכם תרופה ובתוך  . ברגע זה שיש לכם דלקת גרון
כמה ימי התפתחות הגידול ייעצר

אבל הוא קרוב למימוש הרבה  , התסריט הזה נשמע אולי דמיוני�
לפני " מנטה"כפי שפורסם לראשונה ב. יותר ממה שנדמה לכם

""אף אלקטרוני אף אלקטרוני ""
להריח את  הסרטן כשהוא קטן  להריח את  הסרטן כשהוא קטן  

לפני " מנטה"כפי שפורסם לראשונה ב. יותר ממה שנדמה לכם
אף אלקטרוני שמגלה סרטן באמצעות חיישנים בגודל  , שנה

.ננו־מטרי נמצא כבר בשלבי פיתוח מתקדמים בטכניון



חלקיקים זעירים שממגנטים אליהם תאים  "
קפסולות שמשייטות בגוף  , סרטניים

וחיישנים  ומפציצות רק את איבר המטרה
.  שמריחים כל מחלה

.  המסע המופלא של הננו־רפואה יצא לדרכו
"  עולם נטול מחלות : היעד

!  שנה  12בעוד : תאריך הגעה משוער

רפואהרפואה--ננוננו
תרופה לכל מחלהתרופה לכל מחלה--בקרוב אצלנובקרוב אצלנו  

רז  רז  ––יפה שיר יפה שיר 

!  שנה  12בעוד : תאריך הגעה משוער

!!שווה לחכות 



הצוללת הזעירה ניווטה את דרכה בנחישות בגופו של החולה "     
חומקת מכל התאים הבריאים  , היישר אל הגידול הסרטני

חסמה את  , היא חדרה לתוך הגידול. שהקיפו אותה מכל עבר
ואז ירתה מנה , אטמה את דרכי היציאה שלו, אספקת הדם אליו

,  "המשימה הושלמה בהצלחה. "קטלנית של רעל אנטי־סרטני
.  הגידול בריאות הושמד. "המדען הראשי, לורנס' פרופדיווח 

אנחנו יכולים לרשום לזכותנו  . התאים הבריאים נותרו ללא פגע
התיאור הזה נשמע אולי כמו ". מאה אחוזי הצלחה במשימה

אבל הוא , ספילברגקטע מסרט מדע בדיוני חדש של סטיבן 
המכון , MITאמיתי לחלוטין והתרחש לפני כשנתיים במעבדות 

בתום הניסוי דיווחו חוקרי המכון כי . וסטס'הטכנולוגי במסצ

אבני  הלגו של  היקום  אבני  הלגו של  היקום  ––ננו רפואה ננו רפואה 

בתום הניסוי דיווחו חוקרי המכון כי . וסטס'הטכנולוגי במסצ
הצליחו להשמיד גידולי סרטן הריאות ומלנומות בעכברים  

הצוללת הזעירה שחדרה  . באמצעות שימוש בננו־טכנולוגיה
שבתוכו , תא זעיר - לתוך הגידול והשמידה אותו הייתה תא ננו 

.."  הייתה ארוזה מנת הרעל האנטי־סרטני



    

כמה מהפיתוחים   בשקטבשקט־
כבר מיושמים ברפואה זה כמה  

אחד  . שנים ומצילים לא מעט חיים
מהם מתבצע במחלקה להשתלת 
מוח עצם בבית החולים הדסה עין  מוח עצם בבית החולים הדסה עין  

שמעון  ' פרופבראשותו של , כרם
.  סלבין



!!רובוטים בחדר ניתוח אינם מדע  בדיוני רובוטים בחדר ניתוח אינם מדע  בדיוני 

.  זהו שמו של הרובוט המנתח הראשון מסוגו בעולם, י'וינצ-דה�
ייסיע בניתוחים בהם נדרש דיוק , על שלוש זרועותיו, י'וינצ-דה

ושימוש בטכנולוגיה זעיר

להסרת  " י'דה וינצ"בעבר סייע רובוט : רובוט בשירות האדם�
כעת בוצעו באמצעותו שני ניתוחים  , גידול מהערמונית

צרכנות רפואית. חדשניים לשיקום רצפת האגן צרכנות רפואית. חדשניים לשיקום רצפת האגן

doctors, 01/05/11מערכת : מאת�

השימוש בטכניקה לשיקום רצפת האגן קיים בארץ בשני מרכזים �
.ם והדסה ירושלים"הקריה הרפואית רמב, רפואיים בלבד

באמצעות הרובוט ניתן לבצע פעולות כירורגיות מסובכות שיד  " 
הוא מאפשר למנתח לראות את שדה הניתוח . האדם מתקשה לבצע

מהלך הניתוח מבוצע . בתמונת תלת מימד וברזולוציה גבוהה ביותר
ברמת דיוק גבוהה בשיטה לפרוסקופית  



צוות של רופאים אמריקנים החל לראיין נשים לקראת  �
החוקרים מקווים כי  . השתלת הרחם הראשונה בעולם

.  ההשתלה תסייע בעד הנשים להביא ילדים לעולם
בהמשך הם מתכוונים להסיר את הרחם כך שהאישה  

.  לא תיאלץ ליטול תרופות למניעת דחיית השתל
,  הצוות האמריקני כבר קיבל אישור לבצע את הניתוח �

החוקרים מקווים כי  . לאחר הצלחת הניסוי בקופים
ההשתלה תסייע לנשים הסובלות ממגוון רחב של  

ובהן נשים שנולדו ללא רחם או כאלה שנולדו , בעיות

השתלת רחם השתלת רחם : : מחקר חדשמחקר חדש
לנשים עקרותלנשים עקרות

ובהן נשים שנולדו ללא רחם או כאלה שנולדו , בעיות
עם רחם פגום



, בנוסף. קיבה ולבלב, כבד, מעי גס, כלל השתלת מעי דק 16ניתוח לנערה בת �
בוצעו השתלות לשני ילדים נוספים

  השתלות: תגיות�

(shutterstock: 'צ(השתלות נדירות ומסובכות . מעי דק וגס�

בפעם הראשונה בארץ התקיים ניתוח : התקדמות מרשימה בתחום ההשתלות בישראל�
הניתוח המורכב . במרכז שניידר לרפואת ילדים 16השתלת אשכול איברים בנערה בת 

הניתוח דרש היערכות מיוחדת של . כבד קיבה ולבלב, מעי גס, כלל השתלת מעי דק
מומחים , מרדימים, כירורגים מומחים בהשתלות ילדים: בתוכם, צוותי בית החולים

. דיאטניות ועוד, מערך הסיעוד, רופאי טיפול נמרץ, לגסטרואנטרולוגיה

�

מסובכות ודורשות מיומנות רבה ומשאבים  , השתלות מעי הן השתלות נדירות מאד

השתלת מעיהשתלת מעי: : לראשונה בארץלראשונה בארץ

מסובכות ודורשות מיומנות רבה ומשאבים  , השתלות מעי הן השתלות נדירות מאד
מכלל ניתוחי   60%. רבים שרק מעט מרכזים רפואיים בעולם מסוגלים להעמידם

הניתוח המורכב במרכז שניידר בשיתוף מרכז . השתלת מעיים בעולם מבוצעים בילדים
.  ב"ההשתלות בארה

�

מרכזים ברחבי העולם ועלותו נאמדת   61כיום מבצעים את ההליך החדשני 
$בכמיליון



עשוי לסייע לחולים , שמשדר תדר חשמלי מרפא, מכשיר חדש�
, הנהנים העיקריים יהיו חולי סוכרת. שסובלים מפצעים כרוניים

דיווח על מכשיר  . שנאלצו עד כה לעבור ניתוחי קטיעת גפיים
לריפוי  Life Waveשפיתחה החברה הישראלית   רפואי חדשני 

את האזור  ' שמאלץ'זהו מעין תדר מרפא . "פצעים כרוניים
ובכך להתחיל , הפצוע לשנות את התדר החשמלי שהוא מפיק

".להתאחות
מפתחי המכשיר הקליטו עשרות רבות של תדרים חשמליים   �

,  שנאספו ממטופלים שמסוגלים להחלים בכוחות עצמם
התדר המשוקלל משודר אל גוף החולה שאינו . "ושיקללו אותם

מגנטית שתחל  -מסוגל ליצור בעצמו את הסביבה האלקטרו מגנטית שתחל  -מסוגל ליצור בעצמו את הסביבה האלקטרו
' שמאלץ'זהו מעין תדר מרפא . "מציין תמיר, "בתהליך ההחלמה

ובכך , את האזור הפצוע לשנות את התדר החשמלי שהוא מפיק
".להתחיל להתאחות

....בתדר בתדר     הכלהכל



טיפול במיומות ברחם טיפול במיומות ברחם 

 ,שרירנים(כמחצית מהנשים סובלות מגידולים שפירים בשריר הרחם         
מיומות  או
מהן גורמים הגידולים הללו לדימומים מרובים עד כדי אנמיה   25%ל

בעיות, לכאבים, חמורה
ללא   - לידות מוקדמות וסיבוכי הריון ולידה, הפלות חוזרות, פוריות

.ספק מחייב טיפול רציני
הטיפול בתופעה דרש ניתוח פולשני לחלל   ,עד לפני מספר שנים

במקרים של נשים, הבטן במקרים של נשים, הבטן
הומלץ להסיר את הרחם על מנת למנוע  , שעברו את גיל הפוריות

.הישנות של הגידולים
באמצעות טכנולוגיה  , היום ניתן להשיג את אותה התוצאה ללא ניתוח

מכשיר אולטרא סאונד משדר  , " אינסייטק"חדשה שפיתחה חברת
.גלי קול ממוקדים אשר פוגעים בשרירן 

ובכך מוודאים את יעילות  , MRIהפעולה מבוצעת עם בקרה של
.  הטיפול תוך כדי הטיפול

המטופלת נמצאת בהכרה מלאה ויכולה לקבל דיווחים מהצוות  
.הרפואי על הנעשה תוך כדי הטיפול



שונים אשר משתמשים   בנוסף קיימים טיפולים מחליפי ניתוח�
של אבנים במערכת  לריסוק חוץ גופי בטכנולוגיות מתקדמות 

השתן

צוואר  ,וממוקדים לגידולי ראשטיפולי הקרנה מדויקים �
 ,וערמונית

במקרים בהם הניתוח כרוך בסיכון משמעותי לחיי אדם או קושי  
.אשר בביצוע הניתוח

של חומר הגורם להדבקות  בדליות רגליים על ידי הזרקה טיפול �
הטיפול מבוקר על  , וספיגתם בגוףדפנות כלי הדם הבעייתיים

הפגועים  סאונד אשר מאבחן את הורידים-ידי מכשיר האולטרא הפגועים  סאונד אשר מאבחן את הורידים-ידי מכשיר האולטרא

החדרה של גרגרים  י "טיפולים לסרטן הערמונית ע�
טיפול אשר . לאורך זמןשמקרינים לעבר הגידולרדיואקטיביים 

מחליף את כריתת הערמונית וקבלת זריקת אפידורל 

לבעיות מפרקים על ידי פרוצדורה לא  בגלי הלם שימוש �
פולשנית המטפלת בבעיות פרקים

 - L.L.W.טיפול בשם, טיפולים  מחליפי ניתוח לפריצת דיסק �
לטיפול בבעיות גב שימוש בקרני לייזר בעוצמה נמוכה 



ר יוסף ברנר"ד�
� | 03.12.08
"  הופ- ניו"ח וולפסון ומנהל מרפאת "בבי האונקלוגימנהל המכון �

עתיד הטיפול בסרטן הוא פיתוח ושימוש  לטיפול בסרטן 
עם או בלי שילוב של  , מוגברים בתרופות ביולוגיות

זו הבשורה שיצאה מהכנס השנתי של הקרן . כימותרפיה
על תרופות  הכל. ש גרינשפן בניו יורק"לכימותרפיה ע

ביולוגיות
קבוצה של סרטן את התרופה  -לפתח לכל סוג או תת�

ולטפל באמצעותה בחולים  , הביולוגית שמשפיעה עליהם
 - שנבדקו ונמצאו מתאימים לאותה התרופה מהבחינה הגנטית 

תרופות ביולוגיותתרופות ביולוגיות: : עתיד הטיפול בסרטןעתיד הטיפול בסרטן

 - שנבדקו ונמצאו מתאימים לאותה התרופה מהבחינה הגנטית 
.  תרופות כימותרפיותעם או בלי שילוב של 



�

מיועדת לטיפול בסרטן מערכת הלימפה  . ח לטיפול בודד"ש 89,627–המחיר ) Zevalin( זוולין  .1
. מחלה שבה לוקים כמה עשרות חולים בישראל, קין'הוגמסוג לימפומה שאינה 

  140-כ. נועדה לטיפול בסרטן מח העצם. ח לחפיסה"ש 45,877–המחיר ) Revlimid( רבלימיד  .2
.  חולים במחלה בישראל

)  RCC(מיועדת לטיפול בחולי סרטן כליה . ח לחפיסה"ש 35,199–המחיר ) Sutent( סוטנט  .3
).GIST(וכן לטיפול בגידולים במערכת העיכול 

, אקרומגליהנועדה לטיפול בחולי . ח לחפיסה"ש 32,466–המחיר ). Somavert( סומאברט  .4
אשר לא הגיבו לטיפול ניתוחי או הקרנות ואשר לא הגיבו בצורה מספקת או לא סבלו טיפול  

.סומטוסטטיןשל  באנלוגים
של  מסויימיםמשמשת לטיפול בסוגים . ח לחפיסה"ש 29,628–המחיר ). Sprycel( ספרייסל  .5

.לוקמיה
משמשת  ). Novartis( נוברטיס: היצרן. ח לחפיסה"ש 28,430–המחיר ) Tasigna( טאסיגנה  .6

בשלב כרוני או  , עם כרומוזום פילדלפיה חיובי) CML(כרונית  מיאלואידיתלטיפול בחולי לוקמיה 
.  המואץ של המחלה

מיועדת לטיפול  ). Bayer(באייר .: היצרן. ח לחפיסה"ש 27,961–המחיר) NEXAVAR( נקסבר  .7
. למניעת התרבות לא מבוקרת של תאים ממאירים ומאריכה את חיי החולים, בסרטן הכבד

תרופה ). AstraZeneca( אסטרזנקה   :היצרן. ח לחפיסה"ש 22,165–המחיר ) Iressa(אירסה   .8

התרופות היקרות בישראל  התרופות היקרות בישראל  

תרופה ). AstraZeneca( אסטרזנקה   :היצרן. ח לחפיסה"ש 22,165–המחיר ) Iressa(אירסה   .8
). NSCLC(לסרטן הריאות של תאים לא קטנים 

). GSK(סמית קליין  גלקסו: היצרן. ח לחפיסה"ש 18,748–המחיר) VOLIBRIS( וליבריס  .9
מחלה נדירה וקשה הגורמת להיצרות של עורקי  , )PAH(מיועדת לטיפול ביתר לחץ דם ריאתי עורקי 

.איש חולים במחלה בישראל 300 -כ. הריאה המובילים דם לריאות
תרופה אנטיביוטית לטיפול  . נובארטיס: היצרן. ח לחפיסה"ש 18,475–המחיר ) TOBI(טובי  .10

.פיברוזיס הסיסטיקבזיהומים קשים ובמחלת 



התרופות היקרות  בעולם  התרופות היקרות  בעולם  
�

Alexion( אלקסיון   :היצרן. דולר בשנה 409,500  –המחיר ) Soliris( סוליריס .1 Pharmaceuticals  (
מחלה נדירה שפוגעת בייצור , )PNH(ההתקפית הלילית  ההמוגלובינוריהנועדה לטיפול במחלת  התרופת

.חולים במחלה 8000-ב נמנו רק כ"בארה. תאי דם אדומים וגורמת לסיבוכים קשים כמו קרישי דם ושבץ מוחי
נועדה ). Shire Pharmaceuticals(שייר : היצרן. אלף דולר בשנה 375–המחיר ) Elaprase( אלפרייס .2

. בעיות נשימה ונזק מוחי, הסובלים מזיהומים, בעולם הארלרחולי תסמונת  600- לכ
BioMarin( ביומרין: היצרן. אלף דולר בשנה 365–המחיר ) Naglazyme( נגלזים .3 Pharmaceuticals .(

, בעולם כולו ותופעותיה הם ראש מוגדל 1100ממנה סובלים ) MPS VI(למי -נועדה לטיפול בתסמונת מרטו
.שפתיים עבות וקומה נמוכה

נועדה לטיפול  ). Viropharma( וירופארמה: היצרן. אלף דולר בשנה 350–המחיר ) Cinryze( סינרייז .4
.ב"אנשים בארה 6000- מהם סובלים כ, )אנגיואדמה(בהתקפי בצקת חריפים 

נועדה לטיפול  . וביומרין) Genzyme(גנזים : היצרנים. אלף דולר בשנה 300–המחיר ) Myozyme( מיוזים .5
Pompe(במחלת פומפה  disease ( חולים בעולם כולו 900הגורמת לניוון שרירים והגדלת הלב בקרב.

נועדה לטיפול  ). Regeneron( נרון'רג: היצרן. אלף דולר בשנה 250: המחיר) Arcalyst( ארקליסט .6
Pompe(במחלת פומפה  disease ( חולים בעולם כולו 900הגורמת לניוון שרירים והגדלת הלב בקרב.

נועדה לטיפול  ). Regeneron( נרון'רג: היצרן. אלף דולר בשנה 250: המחיר) Arcalyst( ארקליסט .6
המתבטאת  , איש בעולם 2000-מחלה גנטית ממנה סובלים כ, )Muckle-Wells(ולס -מאקללתסמונת 

. ועמילואידוזיסנזק לכליות , לחרשותבתגובות קשות לקור וגורמת 
  פברינועדה לטיפול במחלת . גנזים: היצרן. אלף דולר בשנה 200: המחיר) Fabrazyme( פאברזים .7
)Fabry Disease( ,כ. ושבץ מוחי כלייתיתמערכתית כולל אי ספיקה - מחלה גנטית הגורמת להפרעה רב-

.בני אדם בעולם סובלים מהמחלה 2200
נועדה לטיפול במחלת גושה  . גנזים: היצרן. אלף דולר בשנה 200–המחיר ) Cerezyme( סרזים .8
)Gaucher disease( ,המחיר צפוי לרדת עם כניסת  . במוח ובטחול, הגורמת להיווצרות גושי שומן בלב

.הישראלית) Protalix( ופרוטליקס פייזרהתרופות המתחרות של שייר ולאחריה של 
גם תרופה זו נועדה . וביומריןגנזים : היצרנים. אלף דולר בשנה 200: המחיר) Aldurazyme( אלדורזים .9

.הארלרלטיפול בחולי תסמונת 


