
נהדרות: בשורות
 תרופה נמצאה
 ריאות סרטן לחולי

גרורות ללא

הריאה סרטן דחו/י
 ,3 בשלב הריאה סרטן לחולי שתעזור תרופה למצוא לניסיון הוקדשו שנים, עשרות במהלך שנערכו מחקרים, עשרות

 שמאריכה תרופה על ממצאים הוצגו בקנדה לאחרונה שנערך העולמי הריאה סרטן בכנס אולם כשלו. כולם גרורות. אין כשעוד
אליזרע רותם ן האף בעזרת סרטן שמגלים כלבים על מדהים די מחקר גם ויש האלה. החולים חיי את משמעותית

באפילה אוו קרן
 התרופה כי הוכח שעברה שבשנה אחרי

 הברת דורבלומאב, המסחרי: "אימפינזי"(בשמה
המ התקדמות את לעכב מצליחה אטטרהזניקה)

 בכנס לאחרונה שפורסמו חדשים נתונים חלה,
שהתרו מצאו בטורונטו העולמי הריאה סרטן

 של החיים תוחלת את להאריך הצליחה גם פה
 בעולם הראשונה לתרופה הפכה ובכך - החולים

 הם שבו בשלב לחולים מענה לתת שמסוגלת
מסרטן. להתרפא יכולים עדיין

 "במשפחת ביותר לקטלני נחשב הריאה סרטן
 המחלה של התמותה מקרי מכלל שליש הסרטן".
 הערכה, פי על הזה. הסרטן סוג בגלל נגרמים

 מתים העולם ברחבי איש מיליון 1.6ל־ קרוב
 שמחולל העיקרי הגורם שנה. מדי מהמחלה

מהמקרים. 80%לכ־ שאחראי עישון, הוא אותה
 - בגוף אחרים למקומות בניגוד - בריאות

 המחלה המקרים ברוב כן, על כאב. חיישני אין
 מאפשר שאינו שלב מתקדם, בשלב רק מתגלה

 שאין היא התוצאה הגידול. להסרת ניתוח לבצע
מהחולים גדול חלק המטופל. של מלא ריפוי

 ),4 שלב גם הגרורתי(המכונה בשלב מאובחנים
 לאיברים מהריאות התפשטה כבר כשהמחלה

 מספר כיום קיימים אלו לחולים בגוף. נוספים
 (טיפולים ואימונותרפיים ביולוגיים טיפולים

 את ומייעלים החיסון מערכת את המעוררים
 לסוגים המותאמים בסרטן), להילחם יכולתה
יכו האלו הטיפולים אך המחלה, של השונים

 לתקופה המחלה התקדמות את לעצור רק לים
עמי יפתח הגידול המקרים ובמרבית מסוימת,

תתקדם. והמחלה לטיפול דות
שאינם (תאים nsclc~ מחולי כשליש

 החולים רוב שהם - הריאה סרטן של קטנים)
 שבו שלב המחלה, של 3 בשלב מאובחנים -

 בגוף. נוספים לאיברים שנשלחו גרורות אין
 מאפשר אינו הרפואי מצבם רבים במקרים אך

 כמה במשך הגידול. את ולהסיר אותם לנתח
נאל 3 בשלב שאובחנו המטופלים עשורים

 הכימותרפיה טיפולי לאחר לביתם לשוב צו
 נוספים. טיפולים להם שהיו מבלי וההקרנות

 שמחלתם עד לחכות היו צריכים חולים אותם
 את קיבלו הם אז ורק - 4 לשלב ותגיע תתקדם

המח־ התקדמות את לעכב שיכולות התרופות




