עזה ואטורי

טיפול שמרני בפצע כרוני משאת
ממאירה  -תיאור מקרה
עזה ואטורי

פצע כרוני בחולה עם ממאירות מהווה אתגר טיפולי מורכב .במאמר זה יוצג תיאור מקרה של פצע עורי על
רקע לימפומה של תאי  .Tבטיפול בפצע שולב טיפול כימי סיסטמי בצד טיפול מקומי ,אשר הניב תוצאה טובה.

מבוא
טיפול בפצע קשה ריפוי הוא תהליך ארוך ,מורכב וממושך
הדורש מעורבות של צוות רב מקצועי .חולה עם מחלה ממארת,
שסובל מפצע קשה ריפוי מהווה אתגר טיפולי ,זאת בשל
המורכבות הנגזרת מעצם קיומו של הפצע כמו גם מההשפעות
הנלוות למחלת הרקע ולטיפול בה.
פצעים כרוניים נחלקים לפצעי לחץ ,כיבים עורקיים או ורידיים,
פצעי כוויות ,פצעים מנזקי קרינה ,שאתות ממאירות ועוד .פצע
כרוני מוגדר כפצע שאינו מגיב לטיפול מיטבי בטווח זמן של
מעל שישה שבועות ,או כאשר יש הישנויות של הפצע (Fonder,
.)Lazarus, Cowan, Aronson-Cook, Kohli & Mamelak, 2008

גורמים לפצעים כרוניים
לחץ על הרקמות הרכות או אזורי עצם :כאשר רקמה רכה
נדחסת בין בליטה גרמית לבין משטח קשיח לפרק זמן ממושך.
האזורים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח פצע כתוצאה מלחץ הם:
עצם העצה ,עקבי הרגליים וחוליות עמוד השדרה.
טראומה הגורמת לנזק לרקמה ומונעת אספקת חמצן
וסירקולציה לאזור הפצע.
זיהום.
זרימת דם לקויה ,לדוגמא אי ספיקה עורקית.
יובש במיטת הפצע.
עזה ואטורי  RN, MAHהיחידה להשתלות מח עצם ,המחלקה
להמטואונקולוגיה ,מרכז דוידוף ,מרכז רפואי רבין פ”ת והפקולטה
לרפואה ע”ש סאקלר ,אונ' ת”אvaturi@inter.net.il .

גיל :השכיחות עולה במבוגרים על רקע נטיה לירידה ברמת
האלבומין ,ועל רקע שינוי בנדידת הכדוריות הלבנות לאזור
הפצע.
מחלות כרוניות ,כגון סוכרת.
שימוש ממושך בתרופות בעלות השפעה מדכאת למערכת
החיסון כגון :סטרואידים ,כימותרפיה ותכשירים אחרים
המדכאים את מערכת החיסון.
תזונה לקויה :תהליך ריפוי פצע דורש אבני בנין הנמצאים
במזון .חולים הסובלים מתת תזונה או ממצבים קטבוליים,
יתקשו לספק את אבני הבניין הנחוצות לריפוי תקין של הפצע.
מדד מקובל להערכת המצב הקטבולי הינו רמת האלבומין.
הסיכון לפתח פצע עולה פי שלושה על כל ירידה בגרם אחד
של אלבומין.

פצעים עוריים כרוניים בחולי סרטן
הטיפול בפצעים כרוניים של חולי סרטן מהווה אתגר טיפולי
ייחודי ,הנגזר מהמחלה הראשונית (שלעיתים היא המחולל
הישיר של הפצע .עקב פיזור משני לעור ,ולעיתים כסיבה
משנית כמו בפצעי לחץ בחולה המרותק למיטה) .מתווספת
לכך ההשפעה המזיקה שיש לטיפול במחלה הממאירה (טיפול
כימי ו/או קרינתי) ,והשלכותיה על תהליך ריפוי הפצע (Falcone
:)& Nappi, 1984
הפגיעה במח העצם (כתוצאה מהשאת או הטיפול בה),
חושפת את החולים לזיהומים משניים בפצע אשר מאיטים את
תהליך הריפוי.
הצטלקות העור של המטופל גורמת לפגיעה אסתטית
ותפקודית .דבר שעלול להחמיר את דימוי הגוף ,שייתכן כי
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בעקבות התחלת הטיפול הכימי חלה הפחתה בנפיחות הנגע,
אך גודלו הכללי לא השתנה .האפשרות של הטרייה כירורגית
לא התאפשרה בשל ירידה ניכרת ברמת הטסיות .לפיכך הוחל
בהטרייה אוטוליטית ,על-ידי  Purilon gelשהוכנס לאזור המכוייב
בנגע ומעליו חבישת  .Biatenהפצע בודד מהעור הבריא סביבו
על-ידי מריחת קרם סיליקון על העור בשוליו של הנגע.
החבישה והג’ל בכיב הוחלפו מדי שלושה ימים ,במהלך שלושת
השבועות הבאים במסגרת אשפוז ,ובהמשך טופל בביתו .בתום
התקופה האמורה נעלם החומר הנמקי בתחתית הכיב ,ותחתיו
צמחה רקמת גירעון .הנגע כולו הצטמק משמעותית .בשלב
הזה הוחלף הטיפול ב Purilon gel -בחבישת  , Biatenשהורטבה
קלות בתמיסת  .Salineהכיב נעלם בהדרגה בתוך כשבוע נוסף.
העור העדין שהחליף את הנגע היה אדום ורגיש במידה קלה.
בשלב זה הומלץ על שימון העור והגנה מפני חבלות (תמונה .)2
תמונה  :2הכיב לאחר טיפול
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טיפול שמרני בפצע כרוני

ממילא משתנה בזמן המחלה.
הטיפול הכימותרפי עלול לעכב את תהליך הריפוי הטבעי
של הפצע ,כתוצאה מההשפעה שיש לעיכוב בחלוקת התאים
(ירידה בשגשוג הפיברובלסטים ,ירידה בסינתזת הקולגן ,ופגיעה
בנויטרופילים ובמקרופאגים).
הפרעה במערכת הקרישה (כתוצאה מדיכוי מוח העצם בין
אם משנית למחלה או משנית להשפעות הטיפול בה) ,מקשה
על השימוש באמצעים כירורגים לטיפול בפצע כהטריה.
דוגמה מייצגת לחולה עם מורכבויות הטיפול בפצע כרוני
מוצגת להלן:
תיאור מקרה
א.ב בן  .51פנה לראשונה לבדיקה אצל רופא המשפחה בשל
הופעת קישרית אדומה ללא רגישות ,הפרשה או דימום,
שהופיעה באזור התנארי (כפי) של כף יד שמאל .קישרית זו
גדלה במהירות והתכייבה תוך מספר שבועות .בשלב המוקדם
להופעת הנגע הועלה חשד שמדובר בזיהום חיידקי ,והחולה טופל
באנטיביוטיקה במתן פומי ( ,)cephalexinללא הטבה .כשבועיים
לאחר הופעת הנגע ,הופיעה פריחה מפושטת בצורת רבדים
אדומים על פני העור .בשלב זה החולה פנה לחדר מיון .הנגע
המכויב והפריחה נחשדו באותו השלב כזיהום חיידקי שהמחולל
שלו הינו  ,Mycobacterium Marinumוזאת בשל משלח ידו של
החולה (המצריך מגע עם ציוד צלילה) .נלקחה ביופסיה מהנגע,
והוחל בטיפול בתרופות מכוונות לחיידק המיקובקטריום.
בביופסיית העור נמצא תסנין לימפוציטרי סמיך ,המורכב
מלימפוציטים בגודל בינוני ,בעלי צורה לא אחידה עם גרעין לא
סדיר .בדרמיס זוהו מיטוזות רבות ,תאים נמקיים והיסטוציטים
וכן תאי ענק מרובי גרעינים .בדיקה אימונוהיסטוכימית הייתה
חיובית ל ,CD1A, CD4SRO, CD3, CD5, CD8-ושלילית ל-
 .CD30ממצאים אלה תאמו את האבחנה של Peripheral
 .T-cell Lymphomaנגעים עוריים בסוג זה של ממאירות מוכרים
בספרות ולהופעתם יש משמעות פרוגנוסטית (Bekkenk,
Vermeer, Jansen, van Marion, Canninga-van Dijk, & Kluin,
.)2003
החולה הועבר לטיפול במחלקה ההמטואונקולוגית והוחל במתן
פרוטוקול כימי שכלל :מישלב cyclophosphamide,( CHOP 14
 ,)doxorubicin, vincristine, and prednisoneהזרקות
 methotrexateלנוזל השידרה וטיפול תומך בגורמי צמיחה.
הטיפול ניתן בקורסים חוזרים מידי שבועיים.
תאור הנגע העורי :בעת הגעת המטופל למחלקה האונקולוגית,
ניתן היה לראות נגע עגול מורם כ 1 -ס”מ מעל פני העור
באזור התנארי של כף יד שמאל בגודל  6X8ס”מ .במחציתו
הפרוקסימלית נראה כיב עמוק ,אליפטי בעל שוליים חדים .פני
השטח של הכיב לא היו אחידים (מעמיקים לכיוון מרכז הכיב).
הנגע בגוון חום אדום ,שוליו בגוון אדום-סגול ואילו שולי הכיב
שחורים .ללא הפרשה מההתכייבות (תמונה .)1

תמונה  :1הכיב לפני טיפול

עזה ואטורי
דיון
המקרה שתואר לעיל מדגים את האתגר שבטיפול בפצע כרוני
בחולה עם מחלה ממאירה מפושטת .הטיפול בפצע המוצג
הדגים את השילוב שנעשה בשיטות הטיפול המקובלות בפצעים
כרונים ,לצד שליטה במחלה הממאירה.
הרטבת פצע נחשבת לאבן היסוד בטיפול בפצע כרוני .העיקרון
לפיו פצע הנחבש ברטייה לחה עשוי להחלים מהר בהשוואה
לפצע חשוף לאוויר ,מוכר עוד מהמאה השניה לספירה
(.)Winter, 1962
הטרייה מהווה אבן יסוד בטיפול בפצע .קיימות מספר
אפשרויות לביצועה :כירורגית ,מכנית ,אנזימטית ,אוטוליטית
ו( Larval therapy-טיפול באמצעות רימות) .במקרה שלפנינו
נעשה שימוש באמצעי הטרייה אוטוליטית .הטרייה זו מתבצעת
על-ידי עידוד תהליכים טבעיים הפועלים בלאו הכי באזור הפצע,
הפרדת רקמות נקרוטיות מאלו הבריאות ,ופירוקם של התאים
הנקרוטיים .הדבר מתאפשר בעיקר ע”י שמירת סביבה לחה
באזור הפצע ,כך שמתאפשרים למקרופאגים תנאים מיטביים
לפעילותם (.)Cherry, Harding, & Ryan, 2001
חבישות מודרניות תוכננו כך שתישמר הסביבה הלחה בפצע,
הודות לאיטום (מוחלט או חלקי) לנוזלים ולאויר .יתרונן של
חבישות אלה מתבטא בעידוד רה-אפיתליזציה ,הגברת
יצור הקולגן ויצירת סביבה דלת חמצן שמעודדת אנגיוגנזה,
כלומר ,יצירת כלי דם חדשים (Alvarez, Mertz, & Eaglstein,
& 1983; Knighton, Silver, & Hunt 1981; Varghese, Balin, Carter,
 .)Caldwell, 1986יתרונותיה הנוספים של החבישה הלחה כוללים

שליטה על כאבים הנובעים מהפצע ,הודות לאפקט הקירור
הנלווה לה ( )Hampton, 2004כמו גם מניעת זיהום משני
( .)Hutchinson & Lawrence, 1991אולם ,עודף נוזלים בשדה
הפצע עלול להפריע לתהליך הריפוי ,ועל כן יש חשיבות לשימוש
בחבישה המשלבת הידרציה מצד אחד ,וספיחת האקסודט
המופרש מהפצע מצד שני.
למטרה זו ראוי לציין את קבוצת תכשירי ההידרו -ג’ל ,תכשירים
על בסיס מים (כדוגמת התכשיר  Purilon gelבו עשינו שימוש),
המסייעים לשמירה על סביבה לחה של הפצע .תכשירים
אלה מתאימים לפצעים בסביבה יבשה יחסית ,או לפצעים עם
הפרשת אקסודט מועטה ( .)Jones & Milton, 2000הם מזרזים
הטרייה אוטוליטית של הפצע ,תכונה המהווה יתרון בחולים
שבהם הטרייה כירורגית היא בעייתית כמו במקרה שהוצג

שפעול תהליך הריפוי .בטיפול בפצע שולב השימוש בBiaten-
השייך לקבוצת תכשירים הקרויה  .Foamsאלו תכשירים בעלי
כושר ספיחה ואיטום חלקי של הפצע .הם מתאימים לפצעים
מפרישים במידה קלה עד בינונית ,ומספקים בידוד תרמי לפצע
ושומרים עליו מכוחות גזירה .לתכשירים אלו כושר ריפוי
המקביל להידרוקולואידים.

לסיכום ,תארנו מקרה של פצע כרוני במיקום שאינו אופייני
לפצעי לחץ ,ואשר התפתח על רקע של ממאירות המטולוגית.
הושג ריפוי מוצלח של הפצע ,תוך שימוש בהטרייה אוטוליטית
וזרוז תהליך הריפוי בעזרת חבישת הידרוג’ל משולבת ב,foam-
ובשלב הסופי חבישות לחות ב saline-בשילוב עם חבישת
 .Biatenכל זאת במקביל לטיפול הסיסטמי בממאירות.
הטיפול בפצע כרוני על רקע ממאירות מעלה את השאלה האם
יש צורך בטיפול מקומי בפצע ,או שמא ניתן להסתפק בטיפול
כימי סיסטמי ,שליטה על המחלה הממאירה ומניעת זיהום
משני מקומי בלבד .לפיכך ,ניתן לשקול ביצוע מחקר השוואתי
כפול סמיות בין טיפול כימי משולב בטיפול מקומי בפצע ,לבין
טיפול כימי משולב בטיפול מקומי באינבו ,זאת על מנת להוכיח
את הערך המוסף בטיפול המקומי בסוג זה של פצעים.
המקרה שהוצג לעיל מצביע על ערכו של הטיפול השקול
והמקצועי בפצע על רקע ממאירות ,ומחדד את הצורך בשיתוף
פעולה של הצוות האונקולוגי עם אחות מומחית לטיפול
בפצעים .יתרה מכך ,משום שהאחיות מכירות את המאפיינים
הייחודיים של החולה האונקולוגי (שינויים בערכי ספירות הדם,
נטייה לזיהומים ולדימומים וכדומה) ,מומלץ להכשירן במסגרות
לימודיות שונות לטפל בפצעים על רקע ממאירות ,או למנות
נאמנת נושא מחלקתית במחלקה האונקולוגית.

(& Banks, Hagelstein, Thomas, Bale, & Harding, 1990; Jones
.)Milton, 2000; Lay-Flurrie, 2004

במקרה שהוצג לעיל הפצע היה יבש עם רקמה נקרוטית שחורה,
והשיקול בתנאים אלו היה להשתמש בתכונות ההידרוג’ל
להטרייה אוטוליטית .מרגע שנראתה רקמת גרעון בבסיס הנגע
ללא שיירי רקמה נמקית וללא הפרשת אקסודט מהפצע ,ניתן
היה לעבור לטיפול בהרטבות עם מי מלח בלבד ,להשלמת
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