
מטרת המחקר

נשאיות BRCA-1 ,39נשאיות 41מתוכם . נשים ענו על השאלון80

BRCA-2 .  זמן הממוצע מאז ההבחנה על ידי הבדיקה הגנטית היה

40, נשים כבר עברו כריתת שחלות35. שנים 4.16, קצר יחסית

נשים כלל לא שוקלות 4שוקלות לעבור את הניתוח זה בגמר הילודה ו

נשים עברו  11, לגבי כריתת השדיים מניעתית. לעבור את הניתוח 

מעוניינות כלל  אינן 45-ו שוקלות לעבור את הניתוח 22, ניתוח

נשים פעילות בפורומים אינטרנטיים אך ללא  25. לעבור את ניתוח 

נשים עברו ביופסיות שד 23.   לעבור ניתוחעם החלטתן קורלציה 

בעבר אך גם כאן לא מצאנו קשר בין ביופסיית שד בעבר לרצון לעבור  

רוב הנשים אשר כן שוקלות לעבור כריתת שד . כריתת שד בהמשך

לאומת הנשים שלא  , מפחיתת סיכון היו אימהות לילדים ובזוגיות
.שוקלות זאת 

תוצאות

מבוא/ רקע 

גבוהה של  שכיחות  BRCAאת גןהנושאות בנשים 

וסרטן השחלות  ( במהלך חייהן80%עד )סרטן השד 

ניתוחי כריתה פרופילקטית עשויים  (. 40%עד )

להפחית את הסיכון לחלות בסרטן השד והשחלות  

קיימת שונות גדולה בהיענות  . 90%בשיעור של עד 

:  המטופלות לביצוע ניתוחים אלו במדינות שונות

,  (1)מבצעות ניתוח מפחיתת סיכון 50%-בדנמרק

גורמים  ( 3)בלבד13%ובישראל , (2)45%באנגליה 

שונים משפיעים על החלטת המטופלת לעבור פעולה  

מספר  , רקע סוציאלי, מניעתית כולל רקע תרבותי

(4)ועוד, רקע רפואי מצב נפשי, מצב משפחתי , ילדים

המטופלות במרפאה   BRCAאודות כלל נושאות גן מידע 

כל המטופלות נתבקשו לענות על  . הייעודית נאסף

שאלון בעת הביקור במרפאה או באמצעות  שיחה  

השאלון כלל  . טלפונית עם אחד מרופאי צוות המרפאה

סוג  , מספר ילדים, מצב משפחתי, שאלות על גיל

האם עברו כריתת שדיים או שחלות והאם  , הנשאיות

השאלון  , בנוסף.  נשקלת האפשרות של ניתוח מניעתי

כלל שאלות פתוחות הנוגעות לסיבות והשיקולים לבחור  

.או שחלות/לעבור ניתוח המפחית סיכון לסרטן שד ו

שיטות

דיון  

וסיכום

יש להרחיב את, לאור המדגם הקטן יחסית, עם זאת. המשפיע על הענות לביצוע ניתוח כריתת שדיים מפחית סיכון, לא נמצא גורם חד משמעי, לסיכום

.כי אין גורם אחד מהותי המשפיע על ההחלטה, על מנת שנוכל לקבוע באופן חד משמעי, כמות הנשאיות המשתתפות במחקר

BRCAגורמים המשפיעים על החלטה לניתוח מפחית סיכון בנשאיות של 
.׳ חיים פארן פרופ, מלינגרפטרישה׳ דר, ענת בן ארי׳ דר, ׳ אילנה האס חמישדר

לבדוק מה הם הגורמים המשפיעים על הענות לביצוע  

ניתוחים מפחיתי סיכון בנשאיות אשר נמצאות במעקב  

במסגרת מרפאה ייעודית למעקב אחר נשאיות  

BRCA במחקר .  במרפאת השד בבית חולים מאיר

קודם נמצא כי ההיענות לביצוע ניתוח מפחית סיכון של  

סרטן השד נמוכה לעומת ההיענות לכריתת שחלות  

מטרת המחקר הנוכחי   לבחון את . מפחיתת סיכון 

הגורמים המשפיעים על החלטת המטופלות באם 

.  לעבור ניתוח מפחית סיכון סרטן שד

BRCA1BRCA2

מס שנים  

ידוע על  

פורומיםנשאיות

ביופסיות  

שד בעבר

מס  

בזוגיותילדים  

לא  

בזוגיות

1716515102.4285עברו כריתת שד/שוקלות

24233.610222.6425לא שוקלות כריתת שד

40354.324292.6673עברו כריתת שחלות/שוקלות

142.4131.382לא שוקלות כריתת שחלות


