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.ריקה-שנים בקוסטה10חזרה לישראל אחרי , 3+נ. 45בת •

בביופסיה שם נמצא שפיר, מששה גוש בשד2016ב •

IDC Gr.III, T-2.7cm, ER/PR-pos, Her2-negשם ונמצא למפקטומימאחר שגדל עברה •

פט שהדגים קליטה פתולוגית במספר גושים בשד ימין כעדות -בישראל נעשה סיטי•

בבית שחי ימין ברמה  נודליפיזור גרורתי , מולטיצנטריתמולטיפוקליתלמחלה שאתית 

בראה השמאלית התחתונה שאיננו קולט במידה ניכרת וקליטה  ראתינודול, 1-3

ממצאים שיתכן שאינם קשורים למחלה  , בעוצמה לא גבוהה בקשרי לימפה בבית החזה

.עם זאת מומלץ המשך ברור, בשדהשאתית

ddAC-Tוונטי'נאואגהתחילה טיפול כימותרפי •

בלוטות 2עם דגימה של ( נדחה בשל הקורונה)EBUSמחזורי טיפול עברה 4אחרי •

.mBCונמצא סובקרינליות

??
אם אין  , פט-להשלים טיפול ולחזור על סיטי

בית השחי וקרינה  + קליטה להמשיך לניתוח שד 

מגמת  )בלוטות במיצר / קרינה גם לגוש בראה

"(ריפוי"

CDK4/6לעבור לטיפול אנדוקריני עם מעכב 
"פליאטיבי"טיפול "

באבחנהמטסטטית-אוליגומחלה 



סרטן שד ימין מערב קשריות לימפה בבית השחי וגרורה  14.7.2016ב . 58בת •

.IDC, ER+, PR-, Her2+3 in 100%cells(: מוכחת בביופסיה)מ "ס1.7בודדת בכבד 

עם תגובה מלאה והעלמות הקליטה  T+H+Pמשולב ביולוגי+כימיקיבלה טיפול •

.בשד ובבלוטות, בכבד

.וטמוקסיפן, 23.2.2017בלבד מ טה'פרג+הרצפטיןקיבלה •

מימין  אקסילריתקליטה באזור הגידול בשד הימני ובבלוטה 10.2.2020פט מ -בסיטי•

.met. caבבלוטה ,  IDC Gr.II, ER+3 90%, PR-, Her2+3-בביופסיה מהשד. מ"ס1-כ

ולהקריןלנתח את השד והבלוטות

וטיפול  H+P-להמשיך באותו טיפול סיסטמי

אנדוקריני

בקדסילהלעבור לטיפול קו שני 

??

הישנות מאוחרת בשד ובית השחי, באבחנהמטסטטית-אוליגומחלה 

בית השחי ולהקרין+ לנתח את השד

?SBRT? לנתח: ולכבד

להמשיך טיפול סיסטמי

להמשיך טיפול סיסטמי

??



.IDC Gr.I, T-3cm, N+6/8, ER+3, PR+3, Her-neg: סרטן שד שמאל2008ב . 46בת •

לימפטיניקוז+לשדקרינה , ddAC-Tקיבלה טיפול כימי משלים , L+AXLND+עברה•

.וטמוקסיפן

היפוגלוסוסגרורה בבסיס הגולגולת עם מעורבות עצב MRIב , כאב בצוואר9.2014ב •

.פט-בסיטיללא גרורות נוספות , C1של קידמיתמשמאל וקשת 

.ופרוליה, 5.2015ב פלבוציקליב+לטרוזול+לוקריןהתחילה , SRSטופלה ב •

מאז ועד היום ללא עדות למחלה•

Patients with metastatic breast cancer, Are they ever cured?

?" לעד"להמשיך טיפול 

בגרורה בודדת-הישנות מחלה



מטסטטי-אוליגוסרטן שד 
גרורות ב 5≥ משמעית אך לרוב מדובר על -ההגדרה לא חד•

איברים2≥ 

,  למרות שסרטן שד גרורתי נחשב מחלה שאינה ניתנת לריפוי•

יש קבוצת חולות שיאריכו ימים

מלאה עשויים  רמיסיהוהשגת " דפיניטיבי"יתכן שטיפול •

להביא להישרדות ממושכת ואולי אף לריפוי

והפרוגנוזה יותר  אינדולנטיתאך ייתכן שמראש המחלה יותר •

טובה בקבוצת חולות אלה

יש  אוליגומטסטטיתנתונים מולקולריים מציעים שלמחלה •

פרופיל גנטי ספציפי

נחוצים מחקרים השוואתיים מבוקרים כדי להוכיח שטיפול  •

.   דפיניטיבי בגרורות משפר הישרדות



פרוגנוסטיםגורמים 

ישיגו תגובה  גרורתיתמהחולות עם מחלה 1-3%•

כ צעירות "בד-שנים 20מלאה לטיפול וישרדו מעל 

.מוגבלתמטסטטיתבמצב תפקודי טוב ועם מחלה 

אינטרוול ארוך לחזרת מחלה•

ביולוגיה של הגידול•

מספר קטן של גרורות במעט אברים•

למחלה בעצמות בלבד פרוגנוזה טובה יותר לעומת  •

וויסצרליותגרורות 



Dorota Kwapisz. Oligometastatic breast cancer. Breast Cancer (2019) 26:138–146

2016

2015

Retrospective 2012

Prospective 2009

2014

2012

2016



15 eligible patients were recruited to the 
study. 0 (de novo 2) -11y after primary.
The two-year LPFS was 100%, DPFS was 67%.
SABR is feasible, well tolerated and effective 
in this cohort with two thirds of patients 
disease-free at two years. 
In selected patients with bone-only 
oligometastatic disease, SABR could be 
considered a treatment option. 
Randomized trials are required to assess the 
impact of SABR on overall survival when 
compared to the standard of care.



Liver Metastasectomy
Systematic review of early and long-term outcome of liver resection

for metastatic breast cancer: Is there a survival benefit?

מטופלות1686מאמרים שנכללו בהם 43•

•R0 83%הושג ב

0.7%ו  (174/852)20%יום היו 30תחלואה ותמותה ב •

בהתאמה(6/918)

•mOS (חדשים12-58)חדשים 36היה

•mOS בהתאמה90%,56%, 37%שנים היה 1,3,5אחרי

ניתוח גרורות בכבד בחולות סרטן שד גרורתי אפשרי  : מסקנה•

סביר ועם הישרדות  פריאופרטיביבחולות מתאימות עם סיכון 
.טובה יותר בהשוואה לכימותרפיה בלבד

•RF, TACE

T.G. 164 Yoo et al. / The Breast 32 (2017) 162e172



באבחנהמטסטטית-אוליגומחלה 

?להקרין את השד/האם לנתח



De Novo Oligometastatic Breast Cancer

Presented By Julia White at TBD



A Randomized Phase III Trial of the Value of Early Local Therapy for the Intact Primary Tumor in Patients with Metastatic Breast Cancer: ECOG-ACRIN 2108

Presented By Seema Khan at TBD



Results: overall survival 

Presented By Seema Khan at TBD



Results: progression-free survival

Presented By Seema Khan at TBD



Results: overall survival by tumor subtype

Presented By Seema Khan at TBD



Summary: De novo Stage IV Breast Cancer

Presented By Julia White at TBD



Igor Makhlin & Kevin Fox. Current Oncology Reports (2020) 22: 15



• This is a randomized clinical trial (OMIT study) evaluating the efficacy of 

metastasectomy in patients with oligo-metastatic breast cancer.

• Histologically confirmed metastatic breast cancer: locations include 

central lung lesions, peripheral lung lesions or liver metastases;

• PET-CT or other imaging showed patients with ≤3 metastastatic sites, 

involving 1-2 organs mentioned above, single lesion ≤5cm;

• Intervention: The metastatic sites are firstly treated by surgery then 

followed by systemic treatment

• No Intervention: Systemic therapy group

• Primary EP: Overall survival

Chmura SJ,Winter KA, Al-Hallaq HA, Borges VF, Jaskowiak NT, MatuszakM, et al. 
NRG-BR002: a phase IIR/III trial of standard of care therapy with or without stereotactic 
body radiotherapy (SBRT) and/or surgical ablation for newly oligometastatic breast cancer
(NCT02364557). J Clin Oncol. 2019;37:TPS1117.



סיכום

Oligometastatic breast cancer

דרושה הגדרה מדויקת•

מבוקרים שטיפול  רנדומליםדרושה הוכחה ממחקרים •
מקומי בגרורות בנוסף לטיפול הסיסטמי משפר הישרדות

אם כן אז יידרש שינוי בהנחיות לגבי מעקב וטיפול•



תודה ויום טוב



www.clinicaltrials.gov.





Oligometastatic Breast Cancer: Is This a Curable Entity? 
A Contemporary Review of the Literature

  1995Hellman et.alהגדרה ב •

מגיעים למח העצם  CTCמבחינה מולקולרית •

בתקופה זו תלויים  . dormancyונכנסים ל 

.  ועוד מנגנונים כדי לשרודי'באוטופאג

ורוכשים שינויים  מדורמנסיבשלב מסוים יוצאים •

,  פלסטיסיטינוספים שמאפשרים יותר גנטים

.  התפשטות והישרדות ברקמות אחרות

רק לרקמות  " חלקית"כשהתהליך חלקי אז יתפשטו •

.ולא לאחרות" מקבלות"

Igor Makhlin & Kevin Fox. Current Oncology Reports (2020) 22: 15


