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CLL

מספר  )לאורך זמן 5000מעל לימפוציטוזיס•
(אבסולוטי

חד שבטיות•

cdלמשל )מרקרים אופייניים • 5+9)

מהחולים יאובחנו  70%כ . מהלך מחלה ארוך וממושך•
.ואסימפטומטיםבשלבים מוקדמים 

יזדקקו לטיפול בשלב כלשהו70%•

0.6%ב –רמיסיה ספונטנית •

טיפול מוקדם לא  . watch and wait–עד הטיפול •
outcomeהוכיח שיפור ב 



staging





אינדיקציות לטיפול

•DOUBLING TIMEמהיר?

בלוטות לימפה מוגדלות הגורמות לנזק או כאב•

טחול מוגדל•

Bסימפטומים •

•STAGEמתקדם

מעבר ללימפומה אגרסיבית–ריכטריזציה•



:פרמטרים בתחילת הדרך המנבאים צורך בטיפול3

15,000ספירת לימפוציטים מעל 

(מ"ס1מעל )בלוטות לימפה נמושות 

Unmutated IgHV



מעקב אקטיבי

.חודשים3-9כל –מעבדה , בדיקה, אנמנזה•

.הדמיה במידת הצורך•

-חיסונים•

להימנע מחיסונים חיים

חיסוני שפעת עונתית

ו PREVENARשילוב של -פנאומוקוקכנגד 

PNEUMOVAX



In vitro





Vitamin D insufficiency is associated with inferior TTT and OS in CLL patients. 
Whether normalizing vitamin D levels in deficient CLL patients would 
improve outcome merits clinical testing.



CCRC- Cognitive Cell Recoding

בשלב CLLנפש בחולי -מחקר על טיפול גוף•

המעקב במטרה להשפיע על מהלך המחלה  
.MINDבאמצעות ה 

חולים בקבוצת ההתערבות  7וכלל 3/2018החל ב •

בקבוצת הביקורת8ו 

פתוח כעת למבוטחי מכבי•



CLL



3/2018–התחלת טיפול 



Primary end point



ביולוגיה של סרטן

(ברובן נרכשות)הפרעות גנטיות •

•MULTI HIT THEORY

יתרון הישרדותי/מענה לצורך–ראשון ( HIT)אירוע •

יציאת התא  ", "קם הגולם על יוצרו"–אירוע שני •

שגשוג לא מבוקר של  , אוטומטיזציה, "מהעדר
תאים



תהליכים בתת המודע

מהתודעה95%תת המודע מהווה •

שורש נצרבו בגיל ילדות בין אם בשל  /אמונות בסיס•

חוויה אישית ובין אם כמורשת  

תרבותית/משפחתית

.נבעו מצורך. אמונות בעלות אופי הישרדותי•

מכיוון שהינן בתת המודעכאוטמאטפועלות •

מתאפיינות בראייה בינארית•

ָך ל א ת אכַ ל  ב וָָרע טֹוַהַדַעת ץ ּוֵמעֵ " יֹום ֲאָכלְּ ּנּו ִכי בְּ ". ת ָתמּותמֹוּנּו ִממֶּ ִממֶּ
יזבראשית ב 



פסיכולוגיה וביולוגיה

דמיון רב בין תהליכים בביולוגיה של הסרטן ותהליכים בתת •
:המודע 

שהיה תקף , הקניית יתרון הישרדותי. מענה לצורך–1שלב 
.אך הפך לרועץ בהמשך, בזמן מסוים בעבר

יציאת התא –ברמה הביולוגית )אוטומטיזציה –2שלב 
(מהעדר

( :בתת המודע)מאפייני אמונות הבסיס •

הישרדות/נבעו מפחד

(לבן-שחור)ראייה בינארית 

(מעצם היותן בתת המודע)כאוטומאטפועלות 



הרציונאל באפשרות להשפעת התודעה על הגוף

:ואפיגנטיקהתיאורית האבולוציה של מארק •

.תבונית המסתגלת לסביבתהיישותהתא הינו 

המהווים וציטוקיניםבמצבי מתח מופרשים הורמונים 

את סביבת התא

מצבו הנפשי של הפרט משפיע על מידת המתח

הרי שגם המצב  , אם אמונות בסיס יוצרות מציאות•

פיזי הינו מציאות/הביולוגי

MINIMEוהתא כ , MAXIMEאנושות כ •



CCRC

קידוד מחדש של אמונות -הראשוןHITמענה ל •

בסיס בתת המודע

תודעת אחדות–השני HITמענה ל •

העלאת  –( אפיגנטיקה)STRESSמענה למצב ה •

"פאראסימפטטי"אימוץ אורח חיים / התדר



המודל ההגותי והטיפולי
CCRC- Cognitive Cell Recoding

קידוד מחדש של אמונות 
בתת המודע

העלאת  תודעת אחדות
פאראסימפטטי/התדר

תודעת אחדות
העלאת 

פאראסימפטטי/התדר

קידוד מחדש של 
אמונות בתת המודע



ר שירלי שפירא"ד, פרטי התקשרות•

Shapira_s@mac.org.il
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!ובריאות
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