
סרטן
פטריות מרפא

ותמיכה אינטגרטיבית  



רפואה אינטגרטיבית  
לתמיכה בהתמודדות עם סרטן



רפואה אינטגרטיבית  
לתמיכה בהתמודדות עם סרטן



רפואה אינטגרטיבית  
לתמיכה בהתמודדות עם סרטן

מניעה

תמיכה במהלך הטיפולים הקונבנציונליים להגברת יעילות הטיפול

כגון פטריות מרפא שנחקרו כמייעלות את פעילות מערכת החיסון" חומרי טבע"באמצעות•

תמיכה במהלך הטיפולים הקונבנציונליים להפחתת תופעות הלוואי של הטיפולים

: כגון, בטווח הקצרתופעות לוואי •

ירידה בהמוגלובין, ירידה בספירות הדם הלבנות•

(chemo brain, נוירופתיה)רעילות עצבית , כבדיתרעילות , רעילות כלייתית•

חולשה כללית, חוסר תיאבון, שינויים ביציאות, צרבות, בחילות, עייפות•

:  כגון, בטווח הרחוקתופעות לוואי •

פגיעה בבלוטת התריס, פגיעה לבבית•

מניעת הישנות  

:חשוב לקחת בחשבון במהלך הטיפול

מעגלי תמיכה, מנטלי/רגשי/מצב נפשי, מצב פיזי

פרוצדורות כירורגיות, נטילה של תרופות מרשם, מחלות רקע



?מהו תהליך סרטני 

.בגופנו תאים מתים ותאים נוצרים בכל רגע נתון▪

.אחראי על יצור של תאים חדשים בגוף באמצעות מנגנון של חלוקהDNA-ה▪

.פעמים רבות מתרחשות מוטציות, DNA-בתהליך חלוקת התאים באמצעות ה▪

פוגם ביכולתו לייצר תאים תקינים  DNA-נזק אשר נגרם ל–פעמים רבות , בנוסף▪

.בגוף

.הוא נחשב לתא סרטני–כאשר תא חדש בגוף נוצר בצורה לא תקינה ▪



?מהו תהליך סרטני 



?מהו תהליך סרטני 

:כל תא ותא בגופנו צריך לדעת▪

מתי להתחלק▪

כמה להתחלק▪

איך להתחלק▪

להפעיל בקרת איכות▪

'לא תקין'או ' תקין'להכריז ▪

לתקן תקלות▪

לבקר עצמו לאחר תיקון תקלות▪

להכריז על חוסר יכולת לתקן▪

להכריז על הפעלת אפופטוזיס▪

,  יצירה מוגברת של תאיםהפרת האיזון תגרום לא רק ל

.מוות מועט של תאיםאלא גם ל



?מהו תהליך סרטני 

!אבדן בקרה–הבעיה העיקרית בסרטן ▪

על מנת להחליף תאים שעברו  –בגופנו תאים חדשים נוצרים ומתחלקים כל הזמן ▪

.בתאים צעירים, אוקסידציה ועוד, תהליכי הזדקנות

:ואז, הבעיה נוצרת כאשר מנגנוני הפיקוח והבקרה משתבשים▪

.או שנוצר משהו בעודף▪

.או שמשהו לא נוצר כלל▪

:כשחלוקת התא נפגעת▪

.או שהתא יפסיק להתחלק▪

.או שיתחלק ביתר▪

,  חלוקת יתר של תאיםבסרטן הבעיה איננה רק 

.חוסר היכולת של תאים אלה למותאלא גם 



?מהו תהליך סרטני 



:שגורמת לו, עובר התמרה לתא אליםתא סרטני שלא נוטרל בעודו תא בודד 

(non self-ולא כself-להציגו כ)להתחמק ממערכת החיסון 1.

(חלוקות70ולא רק )להמשיך להתחלק ללא הפסק 2.

לשלוח גרורות3.

, (אנגיוגנזה)להצמיח סביבו כלי דם 4.

שיזינו אותו ויאפשרו לו לגדול  

.ולהתפתח

להפוך עמיד למוות תאי5.

לשנות את תהליכי ויסות האנרגיה6.

לקיים בקרת חלוקה משלו7.

גדילהפקטוריממדכאילהתחמק 8.

להמשיך ליצור מוטציות9.

לייצר דלקת10.

מצטברים תאים רבים כאלה.

מתקבל גידול סרטני.

?מהו תהליך סרטני 



?מהו תהליך סרטני 



?מהו תהליך סרטני 



שלבים בתהליך הסרטני  



:קיימים שני סוגים של גנים היכולים להפוך תא נורמלי לתא סרטני

(  מוטציות)אשר עוברים שינויים –( מעודדי סרטן)גנים אונקוגנים ▪

.שגורמים להם ליצור תאים סרטניים

שפגיעה בהם מסירה את  –( מדכאי סרטן)גנים אנטי אונקוגנים ▪

.מערך ההגנה של התא מפני הפיכתו לתא סרטני

Anti Oncogenes

הקשר בין הגנים שלנו
לבין סרטן



.סוכרים, עשירה בשומנים מוקשים ושומני טראנס, תזונה לקויה▪

.תזונה ענייה בפירות וירקות▪

חומרים בשימוש  , חומרי טעם וצבע, חומרים משמרים, חומרי הדברה▪

.בקוסמטיקה ובחומרי ניקוי

.שינה לא איכותית, חוסר שעות שינה▪

(.סטרס)לחץ מתמשך ▪

.חוסר בפעילות גופנית▪

.תרופות▪

.עשן סיגריות, זיהום אויר▪

.קרינה מייננת▪

.UVקרינת ▪

.וירוסים וחיידקים מעודדי סרטן▪

.של גנים שעברו מוטציהתורשה▪

?מה פוגע בגנים שלנו 



DRUGS

PESTICIDES

LACK OF EXCERCISE

LACK OF SLEEP

?מה פוגע בגנים שלנו 

STRESS



מערכת החיסון שלנו



.תאי מערכת החיסון השייכים למשפחת תאי הדם הלימפוציטים▪

!פעילים בעיקר בלילה▪

תפקידם לאתר תאים עצמיים של הגוף שעברו התמרה לתאים  ▪

.כדוגמת וירוסים או חיידקים, ולא פולשים חיצוניים, סרטניים

תפקידם להחדיר לתוכו  –כאשר הם פוגשים תא שסומן כתא סרטני ▪

.חומר שיגרום לתא הסרטני למות

NK CELLS
תאי הרג טבעיים

Figure 43.1 3m



ההבחנה בין תא סרטני
לבין תא בריא



כיצד המערכת החיסונית
תוקפת תאים סרטניים



התיאוריה המטבולית

.סרטן זקוק לחומצות אמינו על מנת להמשיך ולהתחלק▪

(  מתיונין, גלוטמין, ציסטאין, אספרגין, דוגמת ארגינין)נמצא קשר בין חומצות אמינו ▪

.לבין תדלוק של תאים סרטניים מסוגים שונים ועידוד פרוליפרציה של תאים אלה

כיום מפותחות תרופות המנסות לדלל חומצות אמינו אלה על מנת להרעיב את ▪

.התאים הסרטניים

תיאוריות נוספות  
להיווצרות סרטן

AADT (Amino acid deprivation therapy)Normal Tumor Growth)



ורבורגאפקט / המיטוכונדריה ונשימה אנאירובית 

.  קצב הגליקוליזה יורד כאשר יש רמות גבוהות של חמצן, במטבוליזם של תאים נורמליים▪

במסלול הגליקוליזה גם כאשר הסביבה  ATPממשיכים לייצר , לעומת זאת, תאים סרטניים▪

.מתאים רגילים10ואפילו עושים זאת בקצב מהיר פי , דלה בחמצן

בנשימה 36לעומת ATPמולקולות 2למרות שבגליקוליזה מתקבלות בסוף רק , כלומר▪

מאשר קצב היצור  10-20י התאים הסרטניים הוא פי "מיוצר עATP-הקצב שבו ה, אנאירובית

.בגליקוליזה של תאים בריאים

תיאוריות נוספות  
להיווצרות סרטן



שלנוהמיקרוביוםהרכב 

תיאוריות נוספות  
להיווצרות סרטן



זיהומים ויראליים

▪ Epstein-Barr virus (EBV)

▪ Burkitt lymphoma

▪ Hodgkin’s / non-Hodgkin’s lymphoma

▪ Stomach cancer

▪ Hepatitis B virus (HBV)

▪ liver cancer

▪ Hepatitis C Virus (HCV)

▪ Liver Cancer

▪ non-Hodgkin’s lymphoma

▪ Human Immunodeficiency Vitus (HIV)

▪ Kaposi sarcoma

▪ Hodgkin’s / non-Hodgkin’s lymphoma

▪ Anus, liver, mouth, throat, lung cancers

▪ Human Herpesvirus 8 (HHV-8)

▪ Kaposi Sarcoma

▪ Human Papillomavirus (HPV)

▪ Cervical, vaginal, vulvar, penile, anal, throat cancers

▪ Human T-cell leukemia virus type (or: human T-lymphotrophic virus (HTLV-1))

▪ T-cell leukemia/lymphoma

תיאוריות נוספות  
להיווצרות סרטן



תיאוריות נוספות  
להיווצרות סרטן

זיהומים נוספים



הביולוגיה של הסרטן

הביולוגיה  
של הסרטן





!פטריות לא מרפאות סרטן 

?אז במה הן כן מועילות

מסייעות בהגברת התגובה החיסונית של הגוף כנגד תאים סרטניים•

מסייעות לגוף להתמודד טוב יותר עם הטיפולים בסרטן•

מפחיתות תופעות לוואי של הטיפולים הקונבנציונליים בסרטן•

מייעלות את הטיפולים הקונבנציונליים•

מפחיתות עמידות לתרופות קונבנציונליות  •

משפרות איכות חיים•

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Cyathus_stercoreus_Fruchtk%C3%B6rper2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:TrametesversicolorJI2.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Flammulina_velutipes2.jpg


פטריות לא מרפאות סרטן
איך הן משתלבות בטיפול 

?קונבנציונלי

Biological Response Modifiersשייכות למשפחת חומרים בשם ▪
הגברת התגובה החיסונית–אימונותרפיתבעלות פעילות 

(chemosensitizers)פעילות סינרגית עם כימותרפיה כנגד גידולים ▪
ציספלטין→קורדיספס, קרבופלטין→ראישי , מיטומיצין→מאיטקה

אנגיוגנזהעידוד אפופטוזיס של התאים הסרטניים והפחתת ▪

באמצעות העלאת נוגדי חמצון •

באמצעות הפחתת מדדים דלקתיים•

NK-Cellsבאמצעות עידוד פעילות •

הפחתת תופעות לוואי של טיפולים בסרטן▪

שיפור ספירות דם לבנות באמצעות עידוד יצור כדוריות דם לבנות במוח העצם•

ולזיהומיםנויטרופניהפחתת הסיכון לחום •

אינסומניה, דכאון, חרדה, חולשה, הפחתת עייפות•

עצבית/ תריסית/ לבבית / כלייתית / כבדיתהגנה מפני רעילות •



תרופות שהופקו מפטריות מרפא  

לתמיכה בסרטן  



פטריות מרפא  
ומערכת החיסון

(.קולי-אי, סטפילוקוקוס, סטרפטוקוקוס, סלמונלה)פטריות ובני האדם חולקים את אותן מחלות •

אשר , גלוקניםאלפא ובטא –פטריות מתגוננות בפני מחלות באמצעות סיבים ייחודיים לפטריות •

.שחודרים לגופןפתוגניםמסוגלים לזהות 

אבל  , הסיבים הייחודיים בפטריות אינם מתעכלים במערכת העיכולכאשר אנו אוכלים פטריות •

שם הם נקשרים  , בסוף המעי הדק" התאים על שם פייר"חודרים לאשכולות הלימפה באזור 

 fragmented beta)נבלעים על ידם ונפלטים מהם כחלקיקים קטנים יותר , לפגוציטים

glucans) , מייעלים את פעילותם  , סרטניים/לזהות תאים פתוגנייםלמאקרופאגיםאשר מסייעים

.ומאפשרים את הפעלת התגובה החיסונית



גלוקניםהבטאפעילות 
מפטריות במערכת החיסון



.בטא גלוקנים של פטריות הנם פוליסכרידים המצויים בדופן תא הפטרייה•

ועם  , מחקרים הראו כי לבטא גלוקן היכולת לחזק את המערכת החיסונית על ידי הפעלת תאי הדם הלבנים•

.זאת על מאפשרים תגובה חיסונית בריאה וחזקה ללא גירוי יתר של המערכת החיסונית

.קו ההגנה העיקרי של הגוף שלנו, בטא גלוקנים משפרים את התגובה החיסונית על ידי הפעלת מקרופאגים•

.תאים אלה של המערכת החיסונית שלנו אחראים על איתור וזיהוי פולשים זרים לגופנו•

כולל גרנולוציטים  , למקרופאגים היכולת להפעיל רכיבים אחרים של המערכת החיסונית, בנוסף•

אשר מאפשרים למערכת החיסונית  , NKותאי T-תאי, B-תאי, (באזופילים, אאוזינופילים, נויטרופילים)

.להתמודד עם איומים פוטנציאליים אחרים

גלוקניםהבטאפעילות 
מפטריות במערכת החיסון





active components of β-glucan exert their unique immune stimulating functions by 

binding specifically to complement receptor 3 (CR3) via lectin-like domain (LLD) and 

activating CR3 to promote cellular cytotoxicity of iC3b-coated cancer cells. 

In addition, particulate β-glucan stimulates both innate and adaptive anti-tumor immune 

responses.

Xiang D, Sharma VR, Freter CE, Yan J. Anti-tumor monoclonal antibodies in conjunction with β-glucans: a novel anti-cancer immunotherapy. Curr Med Chem. 
2012;19(25):4298-305. doi: 10.2174/092986712802884303. PMID: 22834812.

גלוקניםהבטאפעילות 
מפטריות במערכת החיסון



גלוקניםהבטאפעילות 
מפטריות במערכת החיסון



מפטריותגלוקניםפעילות בטא 
במחקרים קליניים

Batbayar S, Lee DH, Kim HW. Immunomodulation of Fungal β-Glucan in Host Defense Signaling by Dectin-1. Biomol Ther (Seoul). 2012;20(5):433-

445. doi:10.4062/biomolther.2012.20.5.433.



מפטריותגלוקניםבטא 
ותמיכה במהלך המחלה



מחקרים על פטריות וסרטן
שפורסמו בספריות הרפואיות



פטריות שנחקרו בהקשר 
EBM-למחלת הסרטן 

• Trametes Coriolus Versicolor

• NSCLC / SCLC lung cancers

• Gastric cancer

• Esophagus cancer

• Colorectal cancer

• Pancreatic cancer

• Ovarian cancer

• Cervical cancer

• Breast cancer

• Brain cancer

• Leukemia

• Lymphoma

• Cordyceps Sinensis

• Lung cancer

• Brain cancer

• Hepatic cancer

• Leukemia

• Melanoma

• Agaricus Blazei Murill

• Colorectal cancer

• Hepatic cancer

• Breast cancer

• Ovarian cancer

• Uterine cancer

• Prostate cancer

• Multiple Myeloma

• Pleurotus Ostreatus

• Breast cancer

• Cervical cancer

• Colon cancer

• Lung cancer



• Ganoderma lucidum (Reishi)

• SCLC lung cancer

• Hepatic cancer

• Colorectal cancer

• Pancreatic cancer

• Breast cancer

• Bladder cancer

• Leukemia

• Lymphoma

• Multiple Myeloma

• CRF

• Grifola Frondosa (Maitake) 

• Bladder cancer

• Synergistic activity with 

MYTOMICIN-C

• HER2+, ER+ breast cancers

• Uterine cancer

• Brain cancer

• Lung cancer

• Melanoma

• Lentinus Edodes (Shiitake)

• Gastric cancer

• Colorectal cancer

• Pancreatic cancer

• Lymphoma

• Ovarian cancer

• Breast cancer

• Hericium Erinaceus

• Gastric cancer

• Liver cancer

• Colon cancer

• Brain cancer

פטריות שנחקרו בהקשר 
EBM–למחלת הסרטן 



פטריית ראישי לשיפור תשישות
CRF–הנובעת מהטיפול בסרטן 

(CANCER RELATED FATIGUE)



2011נערך בסין בשנת , מבוקר פלצבו, מחקר אקראי•

:קבוצות2-חולות סרטן שד חולקו ל48•

גרם אבקת נבגי פטריית ראישי1נשים קיבלו 25•

גרם פלצבו3נשים קיבלו 35•

:כל הנשים שגויסו למחקר•

I-IIIAבשלב ( +PRאו +ER)אובחנו עם סרטן שד הורמונלי •

ללא היסטוריה קודמת של סרטן•

עברו התערבות ניתוחית•

חודשים לפני תחילת המחקר6החלו טיפול הורמונלי לפחות •

ללא מחלה כרונית ברקע•

:הוערכו המדדים הבאים, שבועות של נטילת פטריית הראישי4לאחר •

(FACT-F)שאלון להערכת רמת העייפות הנובעת מהטיפול בסרטן •

(HADS)שאלון להערכת רמת הדכאון והחרדה בבית החולים •

(QLQ-C30)שאלון להערכת מדד איכות החיים •

כהערכה למדד העייפותIL-6-וTNF-αדגימות דם למדידית •

בטיחות ורעילות•
Zhao H, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast 

Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:809614. doi: 

10.1155/2012/809614. Epub 2011 Dec 10.

פטריית ראישי לשיפור תשישות
CRF–הנובעת מהטיפול בסרטן 

(CANCER RELATED FATIGUE)



מלבד מעט  , בתום המחקר נמצא שלא נצפו כמעט תופעות לוואי כתוצאה מנטילת הפטריות•

יובש בפה וסחרחורת בקרב מיעוט מינורי של המשתתפות במחקר, אי נוחות

(ראישיאחוזים מהנשים שנטלו מפטריית ): ממצאים•

דיווחו על שיפור ברמת התשישות29%•

דיווחו על שיפור ברמת החרדה34%•

דיווחו על שיפור ברמת הדיכאון36%•

דיווחו על שיפור ברמת התפקוד הקוגניטיבי15%•

דיווחו על שיפור ברמת התפקוד הרגשי30%•

דיווחו על שיפור באיכות השינה25%•

:מבדיקות הדם עולים הממצאים הבאים•

53%הגורם לתשישות פחת בשיעור דרמטי של TNF-αמדד הדלקת •

36%הגורם לתשישות פחת בשיעור דרמטי של IL-6מדד הדלקת •

Zhao H, Zhang Q, Zhao L, Huang X, Wang J, Kang X. Spore Powder of Ganoderma lucidum Improves Cancer-Related Fatigue in Breast 

Cancer Patients Undergoing Endocrine Therapy: A Pilot Clinical Trial. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:809614. doi: 

10.1155/2012/809614. Epub 2011 Dec 10.

פטריית ראישי לשיפור תשישות
CRF–הנובעת מהטיפול בסרטן 

(CANCER RELATED FATIGUE)



פטריית טרמטס למניעת הישנות  
סרטן  קולורקטלי 



פטריית טרמטס  
ופעילויות אנטי סרטניות  

ממחקרי מעבדה

Habtemariam S. Trametes versicolor (Synn. Coriolus versicolor) Polysaccharides in Cancer Therapy: Targets and 

Efficacy. Biomedicines. 2020;8(5):135. Published 2020 May 25. doi:10.3390/biomedicines8050135



10/1994-3/1997נערך ביפן בין השנים , כפול סמיות, רנדומלי, מחקר קליני•

:קבוצות2-חולי סרטן קולורקטלי חולקו ל205•

PSKגרם 3בתוספת UFT (tegafur/uracil)ג כימותרפיה "מ300קיבלה -1קבוצה •

בלבדUFT (tegafur/uracil)ג כימותרפיה "מ300קיבלה -2קבוצה •

לכל הנבדקים סרטן קולורקטלי מאובחן•

ומטה75בני •

IAP(immunosuppressive acidic protein)נמדדה רמת חלבון •

עברו ניתוח הסרה של הגידול•

לא היו מספר סוגי סרטן•

אף פעם לא עברו כל כימותרפיה או הקרנות לפני הכניסה למחקר•

בדםWBCלא נמדדו רמות חריגות של •

הנבדקים גויסו שבועיים לאחר שעברו ניתוח•

אלא אם כן התגלתה הישנות של הסרטן, המחקר נמשך במשך שנתיים•

ולאחר מכן פעם  , החולים היו במעקב כל שבועיים בחודש הראשון לאחר שחרורם מבית החולים•

.שנים5חודשים עד 3או 2ולבסוף כל , בחודש על פני השנתיים שבהן ארך המחקר

• Ohwada S, Ikeya T, Yokomori T, et al. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised

controlled study. Br J Cancer. 2004;90(5):1003-1010. doi:10.1038/sj.bjc.6601619.

פטריית טרמטס למניעת הישנות  
סרטן קולורקטלי  



:תוצאות המחקר•

:שיעור תוחלת החיים

בקבוצת המחקר  73%•

בקבוצת הביקורת58%•

.לעומת קבוצת הביקורת43.6%-שיעור הישנות הסרטן בקבוצת המחקר היה נמוך ב•

.בקבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת40.2%-שיעור המוות בקבוצת המחקר היה נמוך ב•

:IIשיעור תוחלת החיים בקבוצת החולים בשלב •

81.8%: בקבוצת המחקר•

72.1%: בקבוצת הביקורת•

:IIIשיעור תוחלת החיים בקבוצת החולים בשלב •

74.6%: בקבוצת המחקר•

60%: בקבוצת הביקורת•

Ohwada S, Ikeya T, Yokomori T, et al. Adjuvant immunochemotherapy with oral Tegafur/Uracil plus PSK in patients with stage II or III colorectal cancer: a randomised

controlled study. Br J Cancer. 2004;90(5):1003-1010. doi:10.1038/sj.bjc.6601619

פטריית טרמטס למניעת הישנות  
סרטן קולורקטלי  



פטריית אגריקוס להפחתת
תופעות לוואי בטיפול  
בסרטנים גניקולוגיים



.בקוריאה2004נערך בשנת , כפול סמיות, מבוקר פלצבו, מחקר אקראי•

•

סרטן רירית הרחם חולקו לשתי  / סרטן השחלות / נשים שחלו בסרטן צוואר הרחם 100•

:קבוצות

.גרם תמצית פטריית אגריקוס1נבדקות קיבלו 39•

.גרם פלצבו3נבדקות קיבלו 61•

+  קרבופלטין או טקסול + VP16כל המטופלות טופלו במקביל למחקר בתרופות הכימותרפיות •

.מחזורים3שבועות במשך לפחות 3בכל , קרבופלטין

:נאסף המידע הבא, שבועות מתחילת המחקר4בתום •

.(FACT-F)שאלון להערכת רמת העייפות הנובעת מהטיפול בסרטן •

.(HADS)שאלון להערכת רמת הדכאון והחרדה בבית החולים •

.(QLQ-C30)שאלון להערכת מדד איכות החיים •

.כהערכה למדד העייפותIL-6-וTNF-αדגימות דם למדידית •

.בטיחות ורעילות•

Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Bae SM, Sin JI, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP. Natural killer cell activity and quality of life were improved by 

consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol

Cancer. 2004 Jul-Aug;14(4):589-94.

פטריית אגריקוס להפחתת
תופעות לוואי בטיפול  
בסרטנים גניקולוגיים



.לא נמצאה כל רעילות בשימוש בתמצית פטריית האגריקוס•

:חל שיפור ניכר במדדים הבאים, אגריקוסבקרב המשתתפות שקיבלו מפטריית •

:רמת הבחילות:                                      רמת התיאבון

:יציבות רגשית:                                       איכות השינה

:דיכאון:                                        רמת החרדה

Ahn WS, Kim DJ, Chae GT, Lee JM, Bae SM, Sin JI, Kim YW, Namkoong SE, Lee IP. Natural killer cell activity and quality of life 

were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing 

chemotherapy. Int J Gynecol Cancer. 2004 Jul-Aug;14(4):589-94.

פטריית אגריקוס להפחתת
תופעות לוואי בטיפול  
בסרטנים גניקולוגיים

שיפור

הרעה

ללא שינוי



פטריית שיטאקה להפחתת
תופעות הלוואי בטיפול

בסרטן לבלב



לבדיקת 12/2007-7/2009נערך ביפן בין השנים , פרוספקטיבי, open label, מחקר קליני•

מפטריית שיטאקה על הפחתת תופעות לוואי ושיעורי  AHCCההשפעה של נטילת תמצית 

.ההישרדות של חולי סרטן לבלב אדנוקרצינומה העוברים טיפול כימותרפי

•AHCC הוא מיצוי פטנטי שלα-glucansמהמיצליום של פטריית השיטאקה.

:קבוצות2-חולים חולקו ל75•

.ליוםAHCCגרם 6בתוספת  (mg Gemcitabine 100)חולים קיבלו טיפול כימותרפי 35•

.חולים קיבלו טיפול כימותרפי בלבד40•

.חודשים לשנתיים לפני כניסתו למחקר3כל חולה עבר התערבות כירורגית בין •

.שבועות בלבד8כל משתתף במחקר הוערך במשך •

.בדיקות דם נאספו כל שבוע•

Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, Hirooka S, Yamaki S, Kotsuka M, Ryota H, Michiura T, Inoue K, Matsui Y, Tsuta K, Kon M. Alleviating Effect of 

Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic Ductal 

Adenocarcinoma. Nutr Cancer. 2016;68(2):234-40. doi: 10.1080/01635581.2016.1134597. Epub 2016 Feb 4. PMID: 26847832.

פטריית שיטאקה להפחתת
תופעות הלוואי בטיפול

בסרטן לבלב



נויטרופניה  , הופחתו לחולים שחוו אנמיהGemcitabine-מינוני ה, במהלך כל תקופת המחקר•

.או טרומבוציטופניה

!(שבועות בלבד8לאחר : )תוצאות המחקר•

Yanagimoto H, Satoi S, Yamamoto T, Hirooka S, Yamaki S, Kotsuka M, Ryota H, Michiura T, Inoue K, Matsui Y, Tsuta K, Kon M. Alleviating 

Effect of Active Hexose Correlated Compound (AHCC) on Chemotherapy-Related Adverse Events in Patients with Unresectable Pancreatic 

Ductal Adenocarcinoma. Nutr Cancer. 2016;68(2):234-40. doi: 10.1080/01635581.2016.1134597. Epub 2016 Feb 4. PMID: 26847832.

קבוצת הביקות AHCC קבוצת מדדים שנבדקו

1.92 0.48 CRPדלקת מדד

3.4 3.8 (רמת החלבון בדם)אלבומין 

55% 17% בפהטעם מתכתי

53% 14% mGPS

(מדד דלקת כלל גופי)

(modified Glasgow Prognostic Score)

12% 17% שיעור ההיענות לטיפול הכימותרפי

50% 74% שיעור השליטה במחלה

חודשים6.7 חודשים9 ממוצעשיעור הישרדות

פטריית שיטאקה להפחתת
תופעות הלוואי בטיפול

בסרטן לבלב



לנטינאן להארכת תוחלת
החיים בסרטן קיבה



.8/2004-7/2010מחקר קליני שנערך בין השנים •

:קבוצות2-חולים חולקו ל68•

.לנטינאןבתוספת S-1חולים קיבלו טיפול כימותרפי מבוססת 31•

.חולים קיבלו טיפול כימותרפי בלבד37•

:למחקר נבחרו נבדקים עם הנתונים הבאים•

.שאינו נתיח בשלב זה, סרטן קיבה חוזר או גרורתי•

.CTעם לפחות מוקד אחד הניתן לאבחן בבדיקת •

:קיבלו אחד ממשלבי הכימותרפיות הבאים כקו ראשון•

S-1 alone, S-1/paclitaxel, S-1/cisplatin, S-1/paclitaxel/cisplatin

או שקיבלו סבב אחד בלבד של , או שלא קיבלו כימותרפיה כלל טרם הכניסה למחקר•

.שבועות טרם הכניסה למחקר4אשר הסתיים לפחות , ובנטי'אדגמשלב כימותרפיה 

.granulocytes/lymphocytes(G/L ratio)תופעות לוואי ויחס , נבדקו שיעורי הישרדות•

Ina K, Furuta R, Kataoka T, Kayukawa S, Yoshida T, Miwa T, Yamamura Y, Takeuchi Y. Lentinan prolonged survival in patients with gastric cancer 

receiving S-1-based chemotherapy. World J Clin Oncol. 2011 Oct 10;2(10):339-43. doi: 10.5306/wjco.v2.i10.339. PMID: 21994907; PMCID: 

PMC3191325.

.

לנטינאן להארכת תוחלת
החיים בסרטן קיבה



:תוצאות המחקר•

תופעות לוואי•

.הלנטינאןבקבוצת 45%לעומת נויטרופניהמקבוצת הביקורת חוו 50%•

מהנבדקים 5.3%מהנבדקים בקבוצת הביקורת חוו דלקת ברירית המעי לעומת 6.7%•

.הלנטינאןבקבוצת 

Ina K, Furuta R, Kataoka T, Kayukawa S, Yoshida T, Miwa T, Yamamura Y, Takeuchi Y. Lentinan prolonged survival in patients with gastric cancer 

receiving S-1-based chemotherapy. World J Clin Oncol. 2011 Oct 10;2(10):339-43. doi: 10.5306/wjco.v2.i10.339. PMID: 21994907; PMCID: 

PMC3191325.

.

לנטינאן להארכת תוחלת
החיים בסרטן קיבה

כימותרפיה בלבדלנטינאן+ כימותרפיה שיעור ההישרדות

91.3%59.4%שנה

45.7%32.7%שנתיים

10%0%שנים5

ימים565ימים689ממוצע



• Study between 8/2004-7/2010. 

• Eligibility criteria :

• metastatic or recurrent gastric cancer;

• with pathologically proven inoperable gastric cancer;

• at least 1 measurable lesion;

• who received S-1-based chemotherapy as first-line treatment 

(S-1 alone, S-1/paclitaxel, S-1/cisplatin);

• They received either no prior chemotherapy or 1 regimen as 

postoperative adjuvant chemotherapy that was completed > 4 weeks 

before entry to study.

• 78 patients were recruited and divided into 2 groups:

• 31 patients received S-1-based chemotherapy + lentinan.

• 37 patients received S-1-based chemotherapy alone.

• Survival, side effects, and the ratio of granulocytes/lymphocytes (G/L ratio) 

were compared between 2 groups.

לנטינאן להארכת תוחלת
החיים בסרטן קיבה



LENTINAN FOR FROM LENTINUS EDODES

PROLONGED SURVIVAL IN GASTRIC CANCER

• Adverse effects:

• 50% of control group patients had neutropenia in compare to 45% in 

Lentinan group.

• Severe intestinal linen inflammation developed in 6.7% of control group 

patients, in compare to 5.3% of patients in Lentinan group.

• Researches concluded that Chemotherapy combined with Lentinan has a 

significant advantage over S-1 chemotherapy alone in terms of survival in 

patients with advanced gastric cancer.

S-1S-1 + LentinanSurvival rate

59.4%91.3%1 year

32.7%45.7%2 years

0%10%5 years

days565days689Average



לשיפור ההכנהאגריקוספטריית 
להשתלת מוח עצם עצמית

נפוצהמיאלומהבסרטן 



נפוצה  מיאלומהנערך בנורבגיה בקרב אנשים שחלו בסרטן , כפול סמיות, רנדומלי, מחקר קליני•

(Multiple Myeloma )כהכנה להשתלת מוח עצם עצמית , שנכנסו לשלב הכימותרפיה האחרון

(Stem Cell Mobilization.)

:קבוצות2-חולים חולקו ל40•

60בתוספת , G-CSFביחד עם  (cyclophosphamide)חולים קיבלו טיפול כימותרפי19•

:ל ליום של תמצית פטריות שהכילה"מ

Agaricus)אגריקוספטריית 82.4%• Blazei Murill)

Hericium)היריסיוםפטריית 14.7%• Erinaceus)

Grifola)מאיטקהפטריית 2.9%• Frondosa)

.חולים קיבלו טיפול כימותרפי בלבד21•

ולאחריו , 10-12נעשה בימים ( Stem cell harvesting by leukapheresis)איסוף הדם •

.ברמיסיהשוב היתהעד שהמחלה , שבועות7המטופלים המשיכו לקבל כימותרפיה במשך 

.הדם נשמר בהקפאה, בזמן הזה•

Tangen JM, Tierens A, Caers J, Binsfeld M, Olstad OK, Trøseid AM, Wang J, Tjønnfjord GE, Hetland G. Immunomodulatory effects 

of the Agaricus blazei Murrill-based mushroom extract AndoSan in patients with multiple myeloma undergoing high dose 

chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomized, double blinded clinical study. Biomed Res Int. 

2015;2015:718539. doi: 10.1155/2015/718539. Epub 2015 Jan 18. PMID: 25664323; PMCID: PMC4312620.

לשיפור ההכנהאגריקוספטריית 
להשתלת מוח עצם עצמית

נפוצהמיאלומהבסרטן 



בתום המחקר ובאמצעו עבור הדם שנאסף מהמשתתפים  , בדיקות דם בוצעו בתחילת המחקר•

.במחקר לצורך הכנה להשתלה

בקבוצת המחקר נמצאה עליה משמעותית במדדים  , מבדיקת הדם שנאסף מהחולים להשתלה•

:  בהשוואה לקבוצת הביקורת, הבאים

• Treg cells

• plasmacytoid dendritic cells

• IL-1ra, IL-5, IL-7

לימפוציטים  Tבדם שנאסף מקבוצת המחקר נמצאה גם עליה בביטוי של גנים המבוטאים בתאי •

.בהשוואה לדם שנאסף מהמשתתפים בקבוצת הביקורת, NKובתאי 

שיעור ההישרדות ושיעור מניעת הישנות המחלה היו ללא הבדל סטטיסטי הן  , ההיענות לטיפול•

.בקבוצת המחקר והן בקבוצת הביקורת

Tangen JM, Tierens A, Caers J, Binsfeld M, Olstad OK, Trøseid AM, Wang J, Tjønnfjord GE, Hetland G. Immunomodulatory effects 

of the Agaricus blazei Murrill-based mushroom extract AndoSan in patients with multiple myeloma undergoing high dose 

chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomized, double blinded clinical study. Biomed Res Int. 

2015;2015:718539. doi: 10.1155/2015/718539. Epub 2015 Jan 18. PMID: 25664323; PMCID: PMC4312620.

לשיפור ההכנהאגריקוספטריית 
להשתלת מוח עצם עצמית

נפוצהמיאלומהבסרטן 



תודה על ההקשבה


