
6/2019תאור מקרה 

מוצא טוניסאי, 1+נ28בת •

ממוצא  , 40וה 30שתי דודות מצד האם בשנות ה , 56סרטן שד לאם בגיל •
לא עברו בירור גנטי. תוניסאי מצד האם

32הריון שבוע •

"משהו בשד ימין" הרגישה •

בבדיקה בשד ימין גוש די גדול שתופס את כל הרביע החיצוני העליון ומגיע  •
שד פחוס יותר מהשד השני, ( קרובה אבל לא מקובעת)אל מאחורי הפטמה 

נוקשה ניידת, מ"ס2כ , בלוטה אקסילרית בבית השחי•
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הדמייה
US שדיים

מ מהפטמה בעומק השד נגע היפואקוגני לא "ס5כ 11בשד ימין בשעה -
.9מ וקשרית לימפה עם קוטקס מעובה בשעה "ס1.7אחיד 

מ  "ס2.5קשרי לימפה עד ' בבית השחי מס-

שד שמאל תקין-

-US ללא פיזור גרורתי–בטן וצילום חזה
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ביופסיה



?ברור נוסף

גנטיקה•
רגילה לפי הסל•

BRCAרצף מלא של •
פנל גנטי•

פתולוגיה•
צביעות מיוחדות•

•PDL1–איזה נוגדן?

•NGS?
?איזה בדיקה•

?האם משנה•



מה עושים עכשיו

אחרי כל הברור•
34שבוע •

TNסרטן שד מתקדם מקומית מימין עם איפיון של •

ACלהתחיל מיידית טיפול כימי על ידי •

לעשות השראת לידה מיידית•

ואז לבצע ברור  סיסטמי מלא לפני  ,להשרות לידה, 37להמתין לשבוע •
החלטה טיפולית





מה עשינו

37+0השראת לידה בשבוע •

ילדה בן בריא15/7/2019•

לידה תקינה•

הם יש גרורות בשליה בסרטן  ) ללא ממצא חריג –שליה נבדקה פתולוגית •
(?שד

סיטי/בצעה פט18/7/2019•

בלוטות  , הדגים קליטה בכל שד ימין עם עור מעובה( סרוק)פט סיטי •
כמו כן הודגם פיזור   .IMעל בריחיות ו , (1-3רמות )קולטות בבית השחי 

כולל מוח עצם  , גרמי נרחב

נשלח פנל גנטי•



PET/CT 7/2019



PET/CT 7/2019



?מה עכשיו

נתחיל מייד טיפול כימי•
?איזה•

?חיובי PDL1אברקסן ונוסיף אטזוליזומאב אם /טקסול•

נמתין לתשובת פנל גנטי•

PDL1נמתין לתשובת •



פנל גנטי

,  מדובר במוטציה מוכרת

מוטציות שנבדקות בכל מעבדה כמעט לרבות אצלנו14-אחת מ

אפגניסטן/עד כה דווחה ביוצאי פרס



PDL1



מה עשינו

8/2019החלה אולאפאריב ב •

תגובה מהירה מאד•

כאבים ביד חלפו תוך שבועיים•

פטמה שקועה יצאה, גוש בשד נסוג•

בלוטות באקסילה לא נמושות•

סמני גידול בשיפור משמעותי•



PET/CT 11/2019





סיטי יש החמרה מקומית בשד ובלוטות וכן  /בצעה פט2/2020

החמרה בפיזור גרמי  

. עליה בסמני גידול2/2020

.  מ"ס5בבדיקה פטמה שוב שקועה גוש בשד כ 2/2020

,  תפסיק לינפרזה בשלב זה

(אווסטין לא בסל) אווסטין + טקסול 1.

אווסטין+ קסלודה 2.

אריבולין כתרופה בודדת.   3
CPS>10ולתת קיטרודה עם טיפול כימי אם CPSלבדוק 4.



לא רוצה נשירת שיער•
ירדו מהפרק–טקסול ואריבולין •

אווסטין+ החלה קסלודה 2/2020•

עליה בסמני גידול, כאבי שלד, החמרה מקומית4/2020•

אווסטין+ טקסול 4/2020•

כאבים חלפו, שיפור מקומי–מחזורים 2אחרי 6/2020•

שוב החמרה ברורה–לפני קורס שלישי 7/2020•

מחזורי 2החלה אריבולין עם שיפור מצויין אחרי 7/2020•
טיפול



מה קורה היום

כאבים בכל הגוף, הקאות,בחילות, כאבי ראש9/8/2020•

ללא ממצא–סיטי מוח •

•MRI ללא ממצא ברור–מוח

200לחץ –ניקור מותני •
10גלוקוז •
55חלבון •
שפע של תאים ממאירים•

WBRTמקבלת •



NGSהאם יש טעם לבצע 


