
42 | ביטאון הסיעוד האונקולוגי בישראל | כרך כ"ג חוברת מס' 2 | ספטמבר 2013 |

כדורי, אוחיון, ספיר

רקע
סרטן השפה הוא הסרטן השכיח ביותר מבין גידולי חלל 
הפה )25%-30%(, ובמקום השני בשכיחותו מבין גידולי ראש-
צוואר, לא כולל גידולי עור של הפנים. לסרטן השפה גורמי 
סיכון הקשורים לאורח חיים ולמיקום גיאוגרפי מוגדר. גורם 
הסיכון העיקרי הינו החשיפה לשמש, ומכאן ההסבר לריבוי 
מקרי סרטן הממוקמים בשפה התחתונה )90%(, לעומת 
10% בשפה העליונה, המוגנת יותר מהשמש על-ידי האף 
או השפם. אזור מחייה גיאוגרפי מהווה אף הוא גורם סיכון, 
ומעלה את היארעות גידולי השפה )אוסטרליה, אגן הים 
התיכון(. כמו כן נמצא כי 30% מהחולים עובדים בעבודות 
המצריכות שהיה מחוץ למבנים. צריכת אלכוהול, עישון 
ומחלות המביאות לדיכוי מערכת החיסון, מהווים אף הם 
גורמי סיכון ללקות בממאירות זו, אשר  נפוצה יותר בקרב 
גברים, בעשור השישי לחייהם. תשעים אחוזים מהגידולים 
 (Lebioda et al., Squamous Cell Carcinoma הם מסוג

.2005; Rio et al., 2013)

פרוגנוזה
לסרטן השפה אחוזי החלמה טובים מאד, ביחס לממאירויות 
באזור הראש והצוואר האחרות, הודות למיקום החשוף של 
הגידול והאפשרות לזהותו מוקדם. הסיכוי לחיים ללא מחלה 
למשך עשר שנים הינו 98% בקירוב. שיעור הישנות המחלה 

.(Rio et al., 2013) 10% -נמוך מ

אפשרויות הטיפול
גידול בשלבים המוקדמים I או II, מטופל בכירורגיה או 
בקרינה, ללא הבדל בשיעור ההישרדות לחמש שנים. הטיפול 
6-5 שבועות.  הקרינתי בכל הדרגות הוא ממושך ואורך 

כאשר הממאירות בשפה מוגדרת מעבר לשלב ,I-II הטיפול 
הקרינתי אינו מספיק לריפוי ונדרש טיפול משולב עם כירורגיה 
.(Lebioda et al., 2005; Rio et al., 2013) ו/או עם כימותרפיה 
החסרונות של הטיפול הקרינתי הינם פוטנציאל לעיוות 

השפה לאחר החלמת הנגע ואוסטאו-נקרוזיס של עצם ה- 
mandible, כלומר נמק של עצם הלסת התחתונה עד כדי חוסר 
יכולת להפעלתה. משמע פגיעה בדיבור וביכולת הלעיסה. 
החסרונות בטיפול הכירורגי הינם סיבוכים תפקודיים בדיבור 
ובבליעה, הדורשים התערבות של קלינאי תקשורת ופגיעה 

קוסמטית, המצריכה ניתוחים פלסטיים.
לאור התוצאות הטובות בטיפול קרינתי שמרני לחולים 
בשלבים I או II, נוצר הצורך לתת מענה לחולים אלו בצורה 
שתקטין את תופעות הלוואי ותקצר את משך הטיפול הקרינתי. 
הטיפול בברכיתרפיה )תרגום מיוונית: "טיפול מקרוב"( עונה 
על צרכים אלו - גם מפחית את תופעות הלוואי וחומרתם 

וגם מקצר משמעותית את תקופת הטיפול. 

שימוש בברכיתרפיה לסרטן בשפה התחתונה
שנים רבות נעשה במרכז הרפואי הדסה שימוש בטכניקת 
בשיטת  שינוי  נעשה   ,2006 משנת  החל  הברכיתרפיה. 
הברכיתרפיה בסרטן השפה התחתונה, באמצעות שימוש 
בתבנית )Mold( אקרילית יצוקה אישית על פי מידות המטופל, 
שבה מושתלים חלק מהנתיבים לברכיתרפיה. השימוש 
בתבנית ממקד את הקרינה לאזור הרצוי, ואף דוחק את 
השפה מה- mandible ובכך מפחית את רעילות הקרינה 
לעצם. השוואה בתכנית הקרינה של המטופלים, עם ההתקן 
ובלעדיו, מצביעה על שיפור של 21% בפיזור מנת הקרינה 
בשימוש בתבנית האקרילית. לפני הטיפול נעשית סימולציה 
תלת ממדית, לסימון נפחי המטרה והאיברים בסיכון במהלך 
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תרומת הסיעוד וההתערבות הסיעודית
בתהליך חדשני של ברכיתרפיה לשפה

הנגע הממאיר לפני הטיפול. למטופל מוחדרים נתיבי קרינה
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הטיפול. האזור המסומן מוקרן במנה של 3Gy לאורך 14 
טיפולים בסך הכל, מינון מצטבר 42Gy. הטיפול ניתן פעמיים 
ביום, במשך 7 ימי טיפול. עד כה טופלו בטכניקה זו כ- 28 
מטופלים. הושגה שליטה מקומית במחלה אצל מעל 97% 

מהמטופלים ותגובה מצוינת, הן אסטטית והן תפקודית. 
מטופלים המועמדים לטיפול ברכיתרפיה באמצעות תבנית 
אקרילית, מופנים לאחות הקרינה לצורך תיאום הטיפול. 
במהלך הפגישה, מבצעת האחות אומדן והדרכה ראשוניים. 
בהמשך,  נלקחות מידות במחלקה לשיקום פה ולסת לבניית 
התבנית אקרילית. מתואם חדר ניתוח ומועד אשפוז במחלקה 
האונקולוגית. בחדר ניתוח, בהרדמה מקומית, מוחדרים 
לאזור השפה נתיבי קרינה. בחדר נוכחים, רופא רדיותרפיסט, 
רופאת שיקום פה ולסת ואחות הקרינה. המטופל מאושפז 
במחלקה האונקולוגית כשמהשפה התחתונה שלו יוצאים 
"צינורות" )נתיבים(, דרכם מעבירים בזמן טיפול את מקורות 
הקרינה. המטופל מגיע למכון הקרינה לסימולציה, ובהמשך 
לטיפול הברכיתרפי פעמיים ביום. האשפוז נמשך כשבועיים. 
בתום הטיפול האחרון, מוצאים נתיבי הקרינה במכון הקרינה 

והמטופל משוחרר לביתו.

מטרה: בניית מערך סיעודי לאומדן ולהדרכת מטופלים, 

המתאימה לצרכי הטיפול בטכנולוגיה החדשה. 

אומדן: על אחות הקרינה לאמוד את יכולתו של המטופל, 

לשמור על נתיבים אלו תקינים ברמה הטכנית.  המטופל ייאלץ 
להתמודד עם מראה חיצוני מעוות של פניו, למשך תקופת 
אשפוז של כשבועיים. לשינוי במראה החיצוני השלכות על 
דימוי הגוף. לשם כך האחות אומדת את מקורות התמיכה 
להתמודד עם המראה החיצוני.של המטופל המשפחתיים והחברתיים, ואת יכולתו הרגשית 

הדרכה: תהליך ההדרכה מתחיל לפני האשפוז, ונמשך עד 

ליום השחרור. מאחר שהטיפול כרוך באשפוז, חשוב להכיר 
למטופל את סביבתו החדשה: מחלקת האשפוז וחדר ההקרנות 
במכון לרדיותרפיה. היכרות ומתן מידע מוקדמים יקלו על 
המטופל ויפחיתו ממידת החרדה שלו. חשוב להדריך להופעה 
אפשרית של סימפטומים צפויים וכיצד ניתן למנוע או להפחית 
מחומרתם. חשוב לעודד את המטופל להימנע מבידוד חברתי, 
לחזור ולהדגיש שכשלא מקבלים טיפול קרינתי, המטופל לא 
מקרין לסביבה ולכן לא נזקק לבידוד. יש לחזור ולהדגיש את 
נושא השמירה על תקינות הנתיבים המושתלים בעור. על מנת 
לקבל שיתוף פעולה מרבי, לעיתים נדרשים לטיפול שותפי 
מקצוע נוספים, כגון דיאטנית, פסיכולוג, עובדת סוציאלית, 
וחשוב לידע את המטופל על קיומם, כדי שידע להיעזר בהם. 
ביום ההדרכה, איש הצוות הסיעודי קובע עם המטופל את 
תכנית הטיפול, כלומר מתאם זמני טיפול, מעקב וכדומה. 
לקראת סיום הטיפול, יש להדריך על תהליך ההחלמה, מועדי 
המעקב, לתת מידע על מצבים חריגים, כיצד לטפל בהם 

היציקה האקרילית )Mold( דרכה מושתלים חלק מהנתיבים 

להעברת מקורות הקרינה. תבנית זו מולבשת על השפה 

התחתונה ומהווה חיץ בינה לבין עצם הלסת.    

המטופל כשהוא מחובר למקורות הקרינה. חלק מהנתיבים 

נמצאים על התבנית  וחלק  מושתלים בשפתו התחתונה 

שמולבשת על השפה.

תוצאות הטיפול לאחר כ- 5 חודשים 
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ולמי לפנות בעת הצורך.
תמיכה עידוד ומעקב: מעקב אחר סימפטומים לפי התכנית 

שנקבעה מראש שכוללת בדרך-כלל אומדן תזונתי, אומדן 
מצב הפה והריריות, תגובה עורית וכמובן אומדן כאב. בכל 
מפגש נעשה אומדן להיבט הרגשי ולתמיכה. חשוב לציין, כי 
כשהמטופל מקבל קרינה, לא ניתן לשהות עמו בחדר ואנו 
משגיחים עליו באמצעות טלוויזיה במעגל סגור ואינטרקום. 
אם המטופל נמצא במצב חרדתי או במצב רגשי לא צפוי, 

תגובות קיצוניות שלו עלולות לגרום לסיכון בטיחותי.

תיאום: נדרש ניהול טיפול של החולה בין דיסציפלינות שונות 

בתוך היחידה לרדיותרפיה - רופאים, פיסיקאים רפואיים, 
טכנאי קרינה, ומחוצה לה - עו"ס, פסיכולוג, תזונאי, חדרי 

ניתוח, מחלקת האשפוז.

השפה  בסרטן  לטיפול  בברכיתרפיה  השימוש  לסיכום, 

התחתונה משלבת שימוש בתבנית אקרילית המותאמת 
אישית לחולה. טכניקה זו מאפשרת פיזור הומוגני וממוקד של 
מנת הקרינה, ובה בשעה מורידה משמעותית את הפוטנציאל 
לפתח רעילות בעצם ה- mandible,  תוך שמירה על תוצאות 
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קוסמטיות ותפקוד תקין של השפתיים. 
ניהול הטיפול הסיעודי בקבוצת חולים זו, מתמקד בהדרכת 
מטופלים ודורש ידע מקצועי, רגישות לצרכי המטופל, ליווי 
סיעודי מתמשך, לשיפור איכות חיי המטופלים במהלך תקופת 

הטיפול כמו גם בתהליך ההחלמה שלאחריו.
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