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-אונקופלסטיקה

בדרך נעלמה מצליח הצוות השל הפלסטיקה והכירורגיה לתקן את •
.BCSהאזורים החסרים בשד לאחר 

מצוייןזה יפה ואסטטית זה , כן•

הבוסטאנחנו לא יכולים למקם את -למקרינים זה קשה•

עם או בלי שארית מחלהNACאחרי , קריטי בנשים צעירות•

גדוליםהבוסטהקליפסים מפוזרים בשד ונפחי •

???פשרה-בוסטויתור על •



















915

T1-2 N0
OVER 50

50Gy
2Gy/fx 5 weeks

30Gy
6Gy/fx 5 
1/weeks

28.5Gy
5.7Gy/fx 5 

1/weeks

Norma Tissue Effect





Breast Shrinkage                                               Breast Induration



Breast Telangiectasia                                        Breast Edema



...מסקנות

פעם  28.5סבילות רקמת שד בריאה לקרינה משלימה שווה בין •
כל יוםגריי50בשבוע לבין 

LRלPOWEREDמחקר לא •

,  ניתן לתת טיפול פעם בשבוע למי שאינה יכולה להגיע מדי יום•
שבועות3





FAST 
FORWARD



!!!!מנה מלאה-תוך שבוע



ללא בלוטותCWקרינה רק לשד או 

IBTR: מטרה ראשונית

NON-INFERIORITY



5.45 X 5.25 X2.6515 X









חזרה 

בשד
26Gy

27Gy
40Gy





: בבדיקת רופא

:תופעות לוואי של השד המוקרן

,  התכווצות, שינוי בצורת שד–בהשוואה בין הקבוצות 

בצקת בשד, אינדורציה

, גריי40היה יותר בהשוואה ל גריי27בקבוצה של ה 

.גריי26אך הכי פחות בקבוצה של 



-במטופלות שענו על השאלון, לטווח ארוך

מעט יותר התקשות של השד  בקבוצה שקיבלה  היתה

ופחות בקבוצה  , גריי40מול הקבוצה שקיבלה גריי27

.גריי27מול גריי26שקיבלה 





?האם אנחנו מוכנים לכך

בטכניקה  מצויינותכמטפלים שמרניים עם תוצאות 

?בטוחה ומוכרת

אז אולי רק בקבוצה שהיא סופר .... המשכי בוסט

?סלקטד

?!!מתאים בהחלט לקרינה חלקית לשד





-BRCAהיותה של אישה נשאית של 
משמר שד אינה פוסל אותה מביצוע טיפול

וקרינה משלימהלמפקטומיהניתוח -משמע



לא נמצאו יותר גידולים משניים בנשים נשאיות  

שקיבלו קרינה משלימה לשדBRCAשל 





:BRCAשאלה שעולה תדיר בנשים נשאיות של 

–האם ניתן לשמר פטמה בביצוע כריתת שד 

.וההמלצה היא שבהחלט מותר לשמר פטמה



:כוללתBRCAערכת הסיכון לשד הבריא בנשאיות ה

גיל כפקטור החשוב ביותר. 1

הסיפור המשפחתי. 2

גידולים נוספים. 3

היענות לסקר. 4

נילוותמחלות . 5

תוחלת חיים. 6



יש לתת קרינה לפי הקליניקה של ממאירות השד ולבצע -ATMבנשים עם 

.שיחה עם האישה לפני הקרינה
..הנתונים אינם עקביים









28 
PATIENTS







.כטיפול ניתוחימסטקטומימומלצת -TP53בנשים עם 

רק במטופלות מסטקטומייש לתת קרינה משלימה לאחר 

בסיכון גבוה







!!תודה


