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WHO SCALE 

Hgb ( g/dl) 

(חומרה) דרגה   

 (ללא) 0 11 <

 (קל) 1 10.9 -9.5

 (בינוני) 2 9.4 -8

 (קשה ) 3 6.5-7.9

(מסכן חיים)  4 6.5 >  

Classification of anemia 

♂ Hb ≤ 13 g/dL 

♀ Hb ≤ 12 g/dL 
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 ECAS -מהחולים היו אנמיים בזמן ביצוע ה 67%   

 אורוגניטלי      לויקמיה       לימפומה /    גניקו'           ראש           /GI           ריאות           שד    

  מיאלומה       צוואר        קולון                                       

Missing data n=216 

Other n = 587; 60% ever anemic 

Ludwig H. et al. Eur J Cancer 2004;40:2293-2306 

 שיעור האנמיה בחולי סרטן

(n = 13,412) 
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 סיבות לאנמיה

 אנמיה

משק ברזל לא 

 תקין

 הסננת מח עצם

 המוליזה דם

ויטמינים\חסר תזונתי של ברזל  

הפרעה       

 לתפקוד הכליה

 ממאירות
דיכוי מח עצם על ידי טיפול  

קרינה/כימותרפי  

 דימום

 מחלות כרוניות

הסיבה  . הסיבות לאנמיה הן מגוונות

השכיחה היא דיכוי מח עצם כתוצאה  

סיבות נוספות ניתן  . מהטיפול האונקולוגי

 :למנות

מחלות   –מחלות כרוניות נלוות 

מחלות  , דלקתיות כמו דלקות פרקים

מדובר ביצור  -, לופוס , אוטואימוניות

נוגדנים עצמיים התקופים את מרכיבי  

מחלות  . הדם כולל רטיקולוציטים

כרוניות כוללות הפרעה ביכולת ניצול  

 .  מאגרי הברזל

המצבי המוליזה חשוב לבצע בדיקת     

רטיקולוציטים כיוון שמבטאת את תגובת  

הרמה עולה כמנגנון . מח העצם לאנמיה

 פיצוי  

בהמוליזה או איבוד דם ויורדת במצבים  

בהם יש הפרעה ביצור השורה האדומה  

במח העצם כמו בבעיות ראשוניות של 

 .מח העצם

. 
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 .מכלל האוכלוסייה בעולם 15% •

 .קשור לחימצון ומטבוליזם –IRONהברזל •

 ברזל חופשי מסוכן לתאים•

 נושא את יוני הברזל ומיוצר בכבד -טרנספרין •

 א"נמצא בכד, משמש לאגירת הברזל -פריטין•

 MCG 10< בנשים   MCG 30< בגברים  -פריטין      

 משקף את כמות מחסני הברזל בגוף      

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            

  

 

 אנמיה מחוסר ברזל

Niederau C. Ann Intern Med 1998;128:337-345 
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 סימנים וסימפטומים  : אנמיה
מערכת עצבים מרכזית 

עייפות,תשישות 

כאבי ראש 

סחרחורת 

דיכאון 

הפרעה בתפקוד קוגניטיבי 

 מערכת לב ריאה

דיספניאה 

פלפיטציות, דופק מואץ 

עיבוי של שריר הלב 

סכנת חיים בשל כשל לבבי 

 מערכת עיכול

 דלקת הלשון והפרעות בבליעה

 (חסרים תזונתיים)

אנורקסיה 

בחילות 

 מערכת המין

הפרעות בווסת חודשי 

ירידה בליבידו 

Adapted from: Ludwig H, Fritz E. Semin Oncol. 1998;25(suppl 7):2–6. 

 עור

חיוורון 

קור 

 ירידה בפעילות חברתית  
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 השלכות קליניות -אנמיה

 פגיעה בחמצון רקמות•

 פגיעה בתפקוד איברים חיוניים•

 פגיעה באיכות חיים•

 מעלה סיכון לאחר ניתוחים•

 מפחיתה יעילות של הטיפול הכימי וקרינה -אנמיה•

 מעלה את הצורך לקבל מנות דם לאחר טיפול כימי או קרינה•
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 תשישות בקרב חולי סרטן

n = 379 

76 

54 

23 20 
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 כאב דיכאון בחילה תשישות

Curt et al. Oncologist 2000;5:353–60 
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 תשישות בחולי סרטן פגיעה בחיי היום יום

 יכולת לעבוד
 

 תחושה פיסית לא טובה
 

 יכולת להנות מהחיים  
 

 תחושה רגשית לא טובה
 

 אינטימיות עם בן הזוג
 

 יכולת לדאוג לבני המשפחה
 

 יחסים עם חברים ומשפחה
 

 דאגה לגבי הישרדות ותמותה

0       10       20      30      40      50      60     70 
 אחוז החולים

Vogelzang NJ, et al. Semin Hematol. 1997;34(suppl 2):4–12. 
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 ECAS -נתוני ה

 עם או בלי ברזל*

 עם או בלי ברזל או עירויי דם**

 חולים אנמיים

 ללא טיפול

61.1% 

  *מטופלים בעירויי דם 
14.9% 

Ludwig et al. Eur J Cancer 2004;40:2293–306 

 ECAS survey -מתוך ה

(n = 9118) 

 ...מרבית חולי הסרטן אינם מטופלים

 **מטופלים באריתרופואטין 

17.4% 

 מטופלים בברזל בלבד

6.5% 
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 הנחיות בינלאומיות לטיפול באנמיה  

The National Comprehensive Cancer Network (NCCN) 

 בדיקת רמת המוגלובין ואומדן סימפטומים   -  אנמיה

 כן או לא מנת דם

 ,משטח דם, אנמניזה רפואית -בדיקות הערכה ואומדן על פי קליניקה 

 חומצה פולית,  B12, פריטין, טרנספרין, רמות ברזל, רטיקולוציטים

 , בדיקת מח עצם,  בירור מקור דימום, מחלה כרונית, הערכה תזונתית,

 ,  רמות אריטרויפויטין

 גיל, עירויי דם בעבר, קרינה, טיפול כימי, היסטוריה -בדיקת גורמי סיכון 

 השגחה   - אנמיה אסימפטומטית ללא גורמי סיכון

 EPOבירור רמות ברזל ולשקול מתן   -אסימפטומטי עם גורמי סיכון 

 EPO -ברזל  ו, לשקול מתן דם -אנמיה סימפטומטית

 שבועות 4-6לאחר  EPO -הערכת תגובה ל  -מתן אריטרופטין 

 ואומדן סימפטומים                         

 עלייה במינון ומתן ברזל כן או לא לפי צורך - EPOאין תגובה ל 

 EPOהפסקת   -אין תגובה 

 מתן עירויי דם
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 אפשרויות הטיפול באנמיה

 המתנה בלבד

 מתן עירויי דם 

 מתן אריתרופואטין
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 עירויי דם  
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 יתרונות וחסרונות   -עירוי דם 

 תיקון מהיר של המוגלובין•

 

 העברת זיהומים•

 תגובות המוליטיות•

 תגובות אלרגיות•

 העמסת ברזל•

 העלאת נפח הדם•

 רמות המוגלובין לא יציבות  •

 טעויות במתן דם•

 חוסר נוחות  •
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 מתן אריתרופויטין

EPO  
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 EPOמנגנון ההיזון החוזר של 

EPO O2 

 תאי דם אדומים
 זרם הדם מח העצם

 כליה

גירוי   ירידה בחמצון 

י התאים  "ע EPOליצירת 

 הפריטובולאריים בכליה

האצת הבשלת תאי הדם 

האדומים במח העצם 

 ויציאתם לזרם הדם

הגדלת כמות תאי  

הדם האדומים בזרם 

 עליה בחמצון, הדם

  עליה בחמצון 

 EPOהפסקת ייצור 
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0 30 60 90 120 150 180 210 

Österborg. Med Oncol 1998; 15 (Suppl 1): S47–9 

Ludwig et al. N Engl J Med 1990; 322: 1693–9 
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 אריתרופואטין

 עירוי דם

 מתן עירוי דם =

 עירוי דם לעומת מתן אריתרופויטין -רמות המוגלובין
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 EPO -ל ביפוט

 יעילות קלינית
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CLL, MULTIPLE  MYELOMA, LOW GRADE LYMPHOMA. 

*Hb response = Hb increase ≥2 g/dl vs baseline without transfusion in the previous 

 6 weeks 
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 Recormonתגובה ל 

   כרוניות  בחולים במחלה לימפופרוליפרטיבית

Cazzola et al. Br J Haematol 2003; 122: 386–393 

n=241 

30 000 IU Recormon®  

 אחת לשבוע

10 000 IU Recormon®  

 שלוש פעמים בשבוע 
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 זמן תגובה לאריתרופויטין

(שבועות)זמן   

0 4 8 12 16 
10 

11 

12 

13 

Patients with non-Hodgkin’s lymphoma,  

chronic lymphocytic leukaemia, multiple myeloma 

יעד המוגלובין על פי ההנחיות 

 ל"ד/'גר 12-13

Δ Hb +1 g/dl 

ע 
צ
מו

מ
ן 
בי

לו
וג

מ
ה

(
ר
ג

'/
ד

"
(ל

 

30 000 IU Recormon® אחת לשבוע 

10 000 IU Recormon® שלוש פעמים בשבוע 

Cazzola et al. Br J Haematol 2003; 122: 386–393 
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*p-value is for median change from baseline to study end 

 (epoetin beta vs control)  
‡Mean (SD) change in score from baseline 
 

 12 שבוע  8–6 שבוע  4–3 שבוע 

p=0.001* 

–5 
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15 

 ‡שיפור באיכות חיים

(VAS) 

ביקורת' קב  
 

Recormon® 

 איכות חיים וטיפול באריתרופויטין 
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 (EPO)טיפול באריתרופואטין 

סוג  , יש להתחשב בגורמים נוספים כגון מחלה, בחולים ללא סימפטומים•

 ועוצמת הטיפול הכימי  

לכן  יש לבדוק רמת ,EPO -שילוב מתן ברזל מגדיל את יעילות הטיפול ב•

 טרנספרין ופריטין total iron binding capacity ( TIBC), ברזל

%  גר  12 עדבחולים עם בעיה קרדיאלית מומלץ לשמור על רמת המוגלובין •

 .בשל עליה בנפח וצמיגות דם

התכווצויות ואירועים  , עלול לגרום לעלייה בלחץ דם EPO -טיפול ב•

הסיכון לכך גבוה ברמת . בחולים עם כשל כלייתי כרוני  -טרומבוטיים 

  hematocrit (42 ± 3%)או עלייה בהמטוקריט % גר  12המוגלובין מעל 
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 סיכום

 

 מחולי הסרטן הסובלים מאנמיה אינם מטופלים 67%•

 הסיבות לאנמיה מגוונות וחשוב להתאים את הטיפול לסיבה  •

 זמנית וכרונית, אנמיה חריפה. 1:  חשוב להבחין בין•

 אנמיה סימפטומטית ואסימפטומטית. 2                               

 אנמיה מפחיתה את יעילות הטיפול הכימי והטיפול הקרינתי•

 הפגיעה היא רב מערכתית  •

 אנמיה גורמת לתשישות ופוגעת באיכות חיים   •

 טיפול באנמיה חריפה וזמנית כולל עירויי דם•

   EPOהטיפול המומלץ באנמיה הקשורה לטיפול כימי ומחלות כרוניות הוא  •

 יש לאמץ את ההנחיות הבינלאומיות לטיפול באנמיה•
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 תודה


