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הקדמה
)PAP smear( היא הבדיקה המקובלת  הבדיקה הציטולוגית 
כיום לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם ומצבים טרום 
הוכחה בהפחתת שיעורי  זו  יעילותה של שיטה  סרטניים. 
התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם אם זו מבוצעת 
אחת לשלוש שנים ]1[. חסרונה העיקרי של שיטה זו הוא 
טרום  נגעים  בזיהוי  וקושי   )80%-20%( הנמוכה  רגישותה 
הכנסה   ,]2[ בלוטני  ממקור  הפולשני  וסרטן  סרטניים 
נרחבת של החיסון נגד נגיפי הפפילומה צפויה להפחית את 
שיעור בדיקות הפאפ הלא תקינות ]3[. כתוצאה מכך צפויה 
ירידה בערך הניבוי החיובי של הסקירה הציטולוגיה וירידה 

ברגישות הסקירה ]4[. 
לשיפור רגישות הסקירה לזיהוי נגעים טרום ממאירים 
הוצע להשתמש ב–High risk HPV DNA test כבדיקת סקירה 
ראשונית: הקשר בין נגיף ה–HPV לנגעים טרום סרטניים 
ולסרטן צוואר הרחם מבוסס היטב, אך לא כל הנגיפים 
 HPV–במשפחה זו הם בעלי פעילות ביולוגית זהה. נגיפי ה
מסווגים לפי זנים בהתאם למבנה הדנ"א ולפוטנציאל 
האונקוגני. ידועים זנים בעלי פוטנציאל ממאירות גבוה 
וביניהם זנים HPV 16/18, אשר אחראים לכ–70% מכלל 
המחלות הממאירות של צוואר הרחם, וקבוצה של 14 זנים 
נוספים הגורמים ל–30% הנותרים 73,82ׁ(,31,33,35,39,45,5

 .)1,52,56,58,59,66,68

סקירה מבוססת HPV TEST למניעת נגעים 
טרום סרטניים וסרטן צוואר הרחם

הבדיקה המקובלת כיום לגילוי מוקדם של סרטן צוואר הרחם ומצבים טרום 
ממאירים היא הבדיקה הציטולוגית )PAP smear(. יעילותה של שיטה זו הוכחה 
בהפחתת התחלואה והתמותה מסרטן צוואר הרחם אם מבצעים אותה אחת 
לשלוש שנים. חסרונותיה העיקריים של שיטה זו הם רגישות נמוכה וקושי 
בזיהוי נגעים טרום סרטניים וסרטן הפולשני ממקור בלוטני. לשיפור רגישות 
 HPV DNA TESTהסקירה לזיהוי נגעים טרום ממאירים הוצע להשתמש ב־
כבדיקת סקירה ראשונית אשר מגלה את הנשים אשר נשאיות לנגיף, גם אלה 
עם זיהום חולף, עם רגישות של כ־90%. הסיכון לחלות בנגע טרום סרטני 
HPV TEST שפורשה  ובסרטן צוואר הרחם נמוך משמעותית לאחר בדיקת 
HPV מאפשרת  כשלילית לעומת פאפ שפורש כשלילי. בסקירה מבוססת 
הבדיקה איתור מוקדם באופן יעיל משמעותית בהשוואה לבדיקת פאפ. יתרון 
נוסף של סקירה מבוססת HPV DNA הוא ביכולת לגילוי מוקדם של נגעים 

בלוטניים שאינו אפשרי בסקירה מבוססת פאפ.
 HPV DNA הסיכון לפתח נגע טרום סרטני או סרטן צוואר הרחם לאחר בדיקת
שלילית כעבור חמש שנים שווה לסיכון שנה לאחר שבוצעה בדיקת פאפ 

שפורשה כשלילית.

סקירה מבוססת פאפ; סרטן צוואר הרחם; נגעים טרום סרטניים של צוואר הרחם. 
.PAP screening; HPV test; HPV primary screening; Cervical cancer; Precancerous cervical lesions
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מכבי שירותי בריאות

תקציר:

ההדבקה מתרחשת בעיקר בתקופה הראשונה לאחר 
תחילת יחסי המין, מחקר אמריקאי שבוצע בקרב סטודנטיות 
העלה שתוך חמש שנים מתחילת קיום יחסי מין נחשפות 
לנגיף כ–50% מהנשים ]5[. הנגיף שכיח מאוד באוכלוסיה 
הצעירה )כ–30% בגילאי העשרים(, ושכיחותו פוחתת עם 
הגיל בהתייצבות על 9%-10% מעל גיל 30 שנים ]6[. פרק 
הזמן שבין הזיהום הראשוני לבין הופעת הנגעים הטרום 
סרטנים והתפתחות הסרטן הוא ארוך מאוד )30-20 שנים(, 
ולכן זיהוי של נוכחות הנגיף יכולה לשמש כאמצעי לגילוי 
מוקדם של שינויים טרום ממאירים, אשר ניתן לטפל בהם 

וכך למנוע את הסרטן הפולשני ]7[. 

האם סקירה מבוססת HPV DNA יעילה יותר מסקירה 
המבוססת על ממצאים ציטולוגיים? 

בדיקת HPV DNA מאפשרת לאתר את הנשים שהן נשאיות 
רגישה  זו  בדיקה  לכן  חולף,  זיהום  עם  נשים  כולל  הנגיף, 
 HPV מבוססת  סקירה  של  הרגישות  פאפ.  מבדיקת  יותר 
DNA test גבוהה מזו של סקירה מבוססת ציטולוגיה )84% 
לעומת 57% בממוצע, בהתאמה( ]8[. במחקרים רחבי היקף 
ידי  על  נשים  אוכלוסיית  של  סקירה  המשווים  מארה"ב 
בדיקת זני HPV High risk לעומת סקירה באמצעות משטח 
יותר מסקירה  HPV יעילה  פאפ, העלו כי סקירה מבוססת 
סרטני  טרום  בנגע  לחלות  הסיכון  וכי  פאפ,  מבוססת 
 HPV ובסרטן צוואר הרחם נמוך משמעותית לאחר בדיקת
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שפורשה כשלילית לעומת בדיקת פאפ שפורשה כשלילית 
]9[. כמו כן, סקירה מבוססתHPV מגנה בצורה גבוהה יותר 
לבדיקת  בהשוואה  הרחם  צוואר  סרטן  בפני  משמעותית 
פאפ )בכ–60% פחות מקרים של סרטן צוואר הרחם( ]10[. 

יתרון נוסף של סקירה מבוססת HPV DNA הוא ביכולת 
לגילוי מוקדם של נגעים בלוטניים ומניעה גם של סרטן 
פולשני ממקור בלוטני לנוכח הקושי בזיהוי נגעים אלה 
במשטח פאפ ]2[. הנחיות האיגודים האמריקאים והאירופאים 
וארגון הבריאות העולמי ממליצים על מעבר לסקירה מבוססת 
HPV DNA, כתחליף לסקירה הציטולוגית הקיימת כיום, 
ומדינות רבות במערב מצויות כיום בשלבי מעבר לסקירה 

מבוססת HPV DNA בעת הזאת ]13-11[. 

סקירה מבוססת HPV DNA רגישה יותר מסקירה 
ציטולוגית. אך עולות השאלות:

א'. מהו פרק הזמן העדיף שבין בדיקה לבדיקה 
 ?HPV DNA במסגרת סקירה מבוססת

הסיכון ללקות בנגע טרום סרטני או בסרטן צוואר הרחם 
HPV DNA שלילית לאחר חמש שנים דומה  לאחר בדיקת 
לסיכון שנה לאחר שבדיקת פאפ פורשה כשלילית ]15,14[. 
העולמי  הבריאות  ארגון  והנחיות  האירופאיות  ההנחיות 
האיגוד  שנים.  חמש  כל  זה  סקר  ביצוע  על  ממליצות 
 HPV מבוססת  סקירה  על  ממליץ  לגינקולוגיה  האמריקאי 
DNA יחד עם משטח פאפ )co testing( פעם בחמש שנים, וה–
FDA אישר סקירה מבוססת HPV DNA ללא פאפ בתדירות 
כן, סקירה מבוססת  כמו   .]9[ מינימאלית של שלוש שנים 
 )co testing(נPAP+HPV–כל שלוש שנים רגישה יותר מ HPV
פעם בחמש שנים ]16[. בעקבות כך, ולנוכח העובדה שסל 
הבריאות מקנה משטח למניעת סרטן צוואר הרחם, פעם 
במכבי  הוחלט  שנים,   54-35 הגילים  בין  שנים  בשלוש 

שירותי בריאות על ביצוע HPV TEST פעם בשלוש שנים.

 ?HPV DNAב. האם יש צורך לבצע גם משטח פאפ בנוסף ל־
עם  יחד  פאפ  משטח  שילוב  כי  הודגם,  שונים  במחקרים 
ללא תוספת  הבדיקה  מייקר את   )co-testing(נHPV בדיקת 
משמעותית בשיעור הגילוי לעומת בדיקת HPV בלבד. ולכן 

שילוב כזה אינו כדאי מבחינה כלכלית. בדיקת HPV לבדה 
פעם   co testing–מ יותר  ורגישה  יעילה  שנים  לשלוש  אחת 
עם  ביחד  פאפ  בדיקת  לבצע  צורך  אין   .]16[ שנים  בחמש 

.HPV TEST

 HPV DNA ג. מה עושים כאשר מקבלים תוצאה של
חיובית במסגרת סקירה?

זוהי  המחלה.  על  מעידה  אינה  כשלעצמו  הנגיף  נוכחות 
תופעה נפוצה באוכלוסיה: לרוב היא חולפת ואינה מובילה 
ידי  על  בירור  את  להמשיך  ניתן  סרטניים.  טרום  לשינוים 
גורמי  שהם  ו–18   16 הזנים  לנוכחות  ובדיקה  פאפ  ביצוע 
נדרש   .]18,17[ כחיוביות  מפורשות  כשהבדיקות  סיכון 
של  ברורות  הנחיות  עם  מאורגנת  במסגרת  סקר  ביצוע 
יתר של מקרים שבהם  דרכי הבירור, לצורך מניעת טיפול 
יש נוכחות של הנגיף ללא פתולוגיה בצוואר. במקרים של 
HPV TEST חיובי מבצעים בדיקת פאפ )reflex test( ובדיקה 
ידי  על  אוטומטי  באופן  )מבוצע   HPV 16/18 לנוכחות 

המעבדה(. 
 HRHPV זנים של  זוהו  HPV TEST בישראל: בישראל 
ב–89%-92% מהנשים עם סרטן צוואר הרחם ]19, 20[. מכבי 

שירותי בריאות עוברת בשנת 
 .HPV 2018 לסקירה מבוססת 
זהה  המשטח  לקיחת  אופן 
לביצוע הפאפ הנוזלי )באותם 
לאותם  בהתאם  בקבוקים(. 
קריטריונים בהם מתבצעת כיום 
 HPV בדיקת פאפ. מכבי מבצעת
DNA TEST מאושר FDA מסוג 
PCR, ל–14 זני HR HPV, עם ציון 
 HPV 16, 18. בנפרד של נוכחות
:COBAS HPV SYSTEM( 831,33

 ,35,39,45,51,52,56,58,59,66,6,
16 ,18(. המעבדה מבצעת באופן 

אוטומטי בדיקה ציטולוגית במידת הצורך, תוך מתן תשובה 
אחידה עם המלצות ברורות בהתאם לממצאים.

התשובות האפשריות: )HPV DNA )1 המפורש כשלילי: 
מומלץ לבצע סקירה חוזרת בתוך שלוש שנים; )2( ב–

HPV DNA חיובי ופאפ לא תקין: המשך בירור בבדיקת 
 18 16 ו/ או  HPV DNA חיובי לזנים  קולפוסקופיה; )3( 
בבדיקת  בירור  המשך  תקין(:  לא  או  תקין  פאפ  )עם 
 ,HR HPV חיובי לזנים HPV DNA TEST )4( ;קולפוסקופיה
 + HPV TEST אך לא 16 או 18, ופאפ תקין : מומלץ מעקב
פאפ כעבור שישה חודשים, ואם תקין חזרה לשגרה. אם 
לא תקין )HPV TEST או פאפ( יש להפנות לקולפוסקופיה 
]21,20[. בדיקת ה–HPV TEST מחליפה את הפאפ ומכוסה 
על ידי סל מכבי מגיל 25 שנים עד גיל 54 שנים, פעם בשלוש 
שנים. בדיקות מעבר לסל מבוצעות בתשלום בדומה לבדיקת 

הפאפ. •

מחבר מכותב: אדוארדו שכטר
schejter_a@mac.org.il :דוא"ל

ˆ  HPV DNA סקירה מבוססת 
 יעילה יותר בהשוואה 

לסקירה ציטולוגית.

על פי ההנחיות האירופאיות  ˆ
והנחיות ארגון הבריאות העולמי 

מומלץ לבצע סקירה מבוססת 
HPV DNA מדי חמש שני. 

 בנשים עם HPV TEST חיובי  ˆ
 יש לבצע בדיקת פאפ 

 .HPV 16/18 ובדיקה לנוכחות

תרשים 1:
HPV TEST סקר

HPV 3y

+

־

HPV 3y

HPV 3y

PHV 16/18

HPV- HPV+

Normal PAP HPV 
non 16/18

ColonoscopyColonoscopy HPV+PAP  
6 months

Abnormal PAP
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ביבליוגרפיה

החלבון טרנספרין מעורב בהתפשטות גרורות סרטן

כרוניקה

בהגנה בפני סרטן וגרורותיו, תאי מערכת החיסון ממלאים תפקיד 
חשוב. אך יש יוצא מן הכלל והם הניטרופילים, שמעודדים התרבות 
 )PNAS 2018;115:11060( 'של תאי סרטן בגרורות. ליאנג וחב
חקרו את המנגנון בבסיס התופעה וגילו חלבון המעורב בתהליך 
זה. במחקר שעסק בגרורות בריאות של עכברים, מצאו החוקרים 
כי החומר המופרש מניטרופילים המעודד גרורות סרטן הוא 
טרנספרין. טרנספרין ידוע כחלבון הנושא ברזל ונמצא בעיקר בתאי 

כבד. יצירת טרספרין בניטרופלים עברה השראה על ידי גורם גידול 
הנקרא GMCSF שזה האחרון מיוצר על ידי תאי שאתות בסביבה 
הקרובה של הגרורות. קיימים כבר חומרים החוסמים את פעילות 

GMCSF ומנגנוני האיתות של כבר ידועים. 
החוקרים סוברים כי ניתן יהיה להשתמש בחומרים אלה גם 

לטיפול במחלות סרטן גרורתי.
איתן ישראלי


