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גורמת למצב דחק מתמשך בקרב מ מחלת הסרטן 
מכיוון שעליהם  בני משפחתה,  ובקרב  המטופלת 
להתמודד עם אבחנה מאיימת זאת ועם ההתערבויות 
הרפואיות ותופעות הלוואי שלהן. בעקבות המחלה, 
מדווחים בני הזוג של המטופלות על שינוי במצבם 
הבריאותי, החברתי, הכלכלי וכן על חרדה ודיכאון, ללא 

משאבי תמיכה כלשהם. 
מטרת המחקר הייתה להשוות את איכות החיים, של 
בני הזוג של נשים שאובחן אצלן סרטן שד ללא גרורות 
מרוחקות, בתקופה של עד חצי שנה מהאבחנה, במהלך 
הטיפולים הכימיים )קבוצת המחקר n=50(, לאיכות החיים 
 .)n=50 של בני זוג של נשים בריאות )קבוצת הביקורת

המחקר הינו השוואתי, מזווג, מדגם נוחות. הנתונים 
נאספו באמצעות שאלון סוציו-דמוגרפי ושאלון איכות 

 .)SF-36( חיים

איכות החיים בקבוצת המחקר  תוצאות עיקריות: 
בהשוואה לקבוצת הביקורת, הייתה נמוכה באופן 
 מובהק בכל המרכיבים, פרט לתפיסת הבריאות הכללית

 .)F )1,98( = 2.65, p > 0.05(
נוכחות המחלה הינה הגורם המנבא לאיכות החיים של 
בן הזוג, במיוחד למרכיב הנפשי. כך גם מדדי השלכות 
המחלה - פעולות בהן האישה נזקקה לעזרה מבן הזוג 
והמצב הכלכלי, שתרמו בצורה מובהקת להסבר השונות 
של המרכיב הנפשי של איכות החיים בקבוצת המחקר. 
מסקנות והמלצות עיקריות: ההשפעה העיקרית של 
סרטן השד אצל האישה, הינו על המרכיב הנפשי של 

איכות החיים של בן הזוג. 
על אנשי המקצוע המלווים את הנשים במהלך הטיפולים, 
להתייחס גם אל בריאותו הנפשית והפיזית של בן הזוג.  

מבוא
אבחון מחלה המאיימת על החיים, כמו סרטן השד, פוגע לא 
רק בחיי החולה, אלא גם בחיי הסובבים אותו. מחלת הסרטן 
גורמת למצב דחק מתמשך לכל בני המשפחה, מכיוון שעליהם 
להתמודד עם אבחנה מאיימת זאת, להשתקם לאחר התערבות 
כירורגית, להתמודד עם תופעות הלוואי של הטיפול המסייע 
 Dorval et al., 2005;( ולטפל בדאגות הקשורות בהישרדות
 Pertie, Logan, & DeGrasse, 2001; Wagner, Bigatti, &

.)Storniolo, 2006

מאפייני איכות חיים בקרב בני זוג 
של נשים החולות בסרטן השד

בהשוואה לבני זוג של נשים בריאות

בעקבות גילוי המחלה והופעת תופעות הלוואי של הטיפול, 

מדווחים בני הזוג על שינוי במצבם הבריאותי, החברתי, הכלכלי 

וכן על חרדה ודיכאון )גרנות,2007(. כמו כן נמצא, כי בזמן 

שהבעלים נקראים לתמוך בנשותיהם ולעזור להן, הם נותרים 

 Pertie et( לבד עם רגשותיהם ללא משאבי תמיכה כלשהם

al., 2001(. מחקרים שונים הראו, כי טיפול בבן/בת הזוג חולה 
הסרטן משפיע על היבטים שונים של איכות חייו של בן הזוג 

 Alptekin, Gönüllü, Yücel, & Yarış, 2009; Bergelt, Koch, &(

 Petersen, 2008; Hilton, Crawfor, & Tarko, 2000; Wagner
 .)et al., 2006

Wagner ועמיתיה )2006(, בדקו את תפיסת איכות החיים בקרב 
בני זוג של נשים שחלו בסרטן השד, בהשוואה לבני זוג של 

נשים בריאות. התוצאות מראות, כי אצל גברים שנשותיהם 

חלו בסרטן השד הייתה רמה נמוכה יותר של בריאות כללית, 
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חיוניות, תפקוד רגשי ובריאות נפשית, לעומת בני זוג של 

נשים בריאות. כמו כן, הצורך לסייע לבת הזוג בפעולות 

של תפקוד יום-יומי נמצא קשור לירידה בחיוניות, להגבלת 

תפקידים עקב בעיות רגשיות ולבריאות נפשית נמוכה. עם 

זאת, לא נמצא הבדל בין הקבוצות בתפקוד הפיזי, כאב גוף או 

בתפקוד חברתי. במחקר איכותני של Hilton ועמיתים )2000(, 

נמצא שבני זוג שנשותיהם עברו כימותרפיה עקב סרטן השד, 

דיווחו על שינוי בתפקוד בעבודה בעקבות הטיפול בבת הזוג. 

נוסף על כך, הם דווחו על הצורך לתמוך בבנות זוגם ולהעניק 

להן תחושת ביטחון ובו בזמן ללמוד על המחלה, להתמודד 

עם המצב הכלכלי שהשתנה ועם הפחד והכעס של עצמם.

Manne ועמיתים )2004(, מוסיפים כי לתגובתו של בן הזוג של 
אישה החולה בסרטן השד, יש חשיבות רבה להתמודדותה 

עם המחלה והטיפולים. יחד עם זאת, מסקירת ספרות בנושא 

איכות החיים בקרב מטפלים עיקריים של חולי סרטן, שכללה 

 Kintrugrote & גם את המחקרים בתחום סרטן השד שערכו

)Cohen (2006, ניתן ללמוד כי המידע הקיים אודות הגורמים 

המשפיעים על איכות החיים של מטפלים אלה, אינו עקבי. 

יתרה מכך, יש כיום מחקרים כמותיים מעטים על השפעת 

מחלת סרטן השד אצל האישה, על איכות חייו של בן הזוג 

בתקופת הטיפולים.

מטרות עבודה זו: להשוות את איכות חיי בני הזוג של נשים 

החולות בסרטן השד, עם מחלה מקומית או אזורית, במהלך 

חצי השנה הראשונה לאחר האבחנה, בתקופת קבלת הטיפולים 

הכימיים, לאיכות חייהם של בני זוג של נשים בריאות. כמו כן 

נעשתה השוואה בין הקבוצות מבחינת פעולות של תפקוד 

יום יומי, שלצורך ביצוען נדרשת עזרת בן הזוג ואת השפעתו 

של משתנה זה על תפיסת איכות החיים; למצוא אם קיים 

קשר בין דרגת המחלה לבין מדדי המחקר, ולבדוק מה הם 

המשתנים התורמים להסבר השונות של הבריאות הפיזית ו/

או הנפשית בקרב הנבדקים. 

שיטת המחקר
המחקר הינו מחקר נוחות, השוואתי. המחקר משווה את 

איכות החיים של בני זוג של נשים שאובחן אצלן סרטן שד ללא 

גרורות מרוחקות )Stage 1,2 or 3(, בתקופה של עד חצי שנה 

מהאבחון, במהלך הטיפולים הכימיים, לאיכות החיים של בני 

הזוג של נשים בריאות. במחקר השתתפו 100 גברים: 50 מהם 

מהווים את קבוצת המחקר - בני הזוג של נשים חולות בסרטן 

השד המקבלות טיפול במסגרת מכון אונקולוגי בדרום הארץ. 

קבוצת הביקורת כללה 50 בני זוג של נשים ללא מחלה כרונית, 

ללא סרטן, אשר הופיעו ברשימת מרפאות קהילתיות באזור 

מגוריהם בדרום. הרשימה התקבלה ממרכז קופת חולים. הם 

נבחרו על פי מדגם נוחות, בהתחשב במדדים להכללה. הנחקרים 

נבדקו בנקודת זמן אחת – מילאו מגוון שאלונים )ראה סעיף 

המתאר את כלי מחקר(. הנחקרים מקבוצת המחקר מילאו את 

השאלונים בזמן ההמתנה לבת הזוג המקבלת את הטיפול או 

בביתם, בתאום עם החוקרת. משתני המחלה הנוכחית של בת 

זוגם של הנחקרים מקבוצה זו, נלקחו מהרשומות הרפואיות 

המקובלות במכון האונקולוגי בדרום הארץ. הנחקרים מקבוצת 

הביקורת מילאו את השאלונים במרפאה קהילתית באזור 

מגוריהם בדרום, או בביתם בתאום עם החוקרת. 

כל הנחקרים לא סבלו בעבר ואינם סובלים בהווה ממחלת 

סרטן כלשהי. במטרה להגיע לקבוצות דומות ככל האפשר 

במשתנים האישיים, נעשתה התאמה של הנבדקים במאפיינים 

של: גיל, השכלה, תעסוקה )עובד/לא עובד(.

הנחקרים הביעו את הסכמתם להשתתף במחקר בכתב. 

אישורים לביצוע המחקר התקבלו מוועדת הלסינקי של מרכז 

רפואי בדרום, ממנהל המחוז, מהמחלקה למדדי איכות ומחקר 

של שירותי בריאות כללית ומהמחלקה למחקר ולתכנון מדיניות 

הבריאות של שירותי בריאות כללית.

מדגם
אוכלוסיית המחקר כללה 100 גברים. בטבלה 1 מוצגת התפלגות 

הנחקרים על פי מאפייניהם הדמוגרפיים. מהטבלה ניתן ללמוד, 

כי הגיל הממוצע של הנבדקים מקבוצת המחקר היה 50.4 

)±8.0( שנים, כאשר הגיל הממוצע של הנבדקים מקבוצת 

הביקורת היה 48.2 )±8.8( שנים. מרבית הנבדקים, הן בקבוצת 

המחקר והן בקבוצת הביקורת היו ילידי הארץ )48% ו-54% 

בהתאמה(. מבחינת רמת ההשכלה )מספר שנות לימוד(, 

לנחקרים מקבוצת המחקר היו 14.3 שנות לימוד בממוצע 

ולנחקרים מקבוצת הביקורת- 15. 82% ממשתתפי קבוצת 

המחקר ו- 82% מקבוצת הביקורת עבדו. מבחינת המצב הכלכלי 

של המשתתפים במחקר, ניתן לראות כי בקבוצת המחקר 30% 

הגדירו את מצבם הכלכלי כגרוע, 42% כבינוני ו- 28% כטוב. 

בקבוצת הביקורת 12% הגדירו את מצבם הכלכלי כגרוע, 40% 

כבינוני ו- 48% כטוב. מרבית הנחקרים הן מקבוצת המחקר 

הן מקבוצת הביקורת היו בריאים )64%(.

בהתייחס לשלב המחלה, בקרב בנות זוגם של הנחקרים 

ראשון בשלב  בסרטן  אובחנו   22% המחקר,   מקבוצת 

 )Stage I(, 54% בשלב שני )Stage II(, ו- 24% בשלב שלישי 
)Stage III(. 30% מהנשים טרם נותחו, 54% עברו כריתה חלקית 
של השד ו- 16% כריתה מלאה. מבחינת הטיפול במחלתן, 

70% קיבלו טיפול כימי מסייע ו-30% טיפול כימי טרום ניתוחי. 

כלי המחקר
שאלון סוציו-דמוגרפי: כלי זה הורכב לצורך מחקר זה וכלל 

פרטים סוציו-דמוגרפיים, ושאלות המתייחסות למצב בריאותם 

של המשתתפים. בנוסף לפריטים שהוזכרו לעיל, התווספה 

שאלה המתייחסת לפעולות התפקוד היום יומי, להן בת הזוג 

זקוקה לעזרתם של בן הזוג ותלויה בו. בקרב הנבדקים מקבוצת 

המחקר, שימשה שאלה זו מדד המבטא את נטל המחלה 
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או בפעילויות יומיות אחרות, בגלל בעיות אישיות או רגשיות.

תפקוד חברתי )Social Functioning( המתייחס למידת . 4

ההפרעה לתפקוד חברתי תקין, בגלל בעיות בריאות פיזיות 

או בעיות רגשיות )שני פריטים(.

כאב גופני )Bodily Pain( המתייחס לעוצמת הכאב הגופני . 5

והשפעתו על העבודה )שני פריטים(.

בריאות נפשית )Mental Health( הכולל חמישה פריטים, . 6

מתייחס למצב כללי של בריאות נפשית וכולל דיכאון, 

חרדה, בקרה רגשית-התנהגותית והשפעה חיובית כללית.

חיוניות )Vitality( הכולל ארבעה פריטים ומתייחס לרמת . 7

האנרגטיות.

8 . )General Health Perceptions( תפיסת בריאות כללית

הכולל חמישה פריטים ומתייחס להערכה אישית של 

הבריאות. סקלה זו משווה את המצב הבריאותי כיום, לזה 

של השנה הקודמת. 

נוסף על כך, ניתן לסכם את הממצאים על-ידי התייחסות 

 :)Ware, Kosinski, & Keller, 1994( לשני תחומים עיקריים

 ,Physical Component Summary )PCS( מדד בריאות פיזית

 Physical Function, :אשר כולל ממוצע של ארבע סולמות

 Role Functioning-Physical, Bodily Pain, General Health
 Mental Component ומדד בריאות נפשית .Perceptions
)Summary )MCS, אשר כולל ממוצע של ארבעה סולמות: 

 Vitality, Social Functioning, Role Functioning-Emotional,
Mental Health. כל המדדים המסכמים נעים בין 0 ל-100, כאשר 
100 משקף מצב בריאותי אופטימאלי, או תפקוד טוב יותר. 

בספרות, מהימנות ציוני הסולמות נעים בין 0.76-0.93. במחקר 

זה, מהימנות ציוני הסולמות נעים בין 0.66-0.96. 

תוצאות
איכות חיים 

רמת איכות החיים נבחנה, באמצעות כלי הבוחן איכות חיים 

הקשורה לבריאות, באמצעות שמונה מדדים )תפקוד פיזי, 

הגבלות בגלל בעיות רגשיות, בעיות בגלל בעיות פיזיות, 

כאב, רמת אנרגיה, תפיסת בריאות כללית, תפקוד חברתי, 

בריאות נפשית( ושני מדדי סכם: בריאות פיזית ובריאות 

נפשית. בבחינת איכות חיים בקרב הנחקרים )באמצעות מבחן 

 MANOVA חד כיוונית(, נמצא הבדל מובהק בין קבוצות המחקר
F (8.91) = 8.73, p < 0.001, E2= 0.43. כמו כן, כמו שניתן 
לראות בטבלה 2, ממוצע ניקוד איכות החיים בקרב נחקרים 

מקבוצת המחקר נמוך כשלעצמו, ביחס לניקוד המקסימאלי על-

פי השאלון בתחומי הבריאות הנפשית, ההגבלות בגלל בעיות 

רגשיות, התפקוד חברתי, רמת האנרגיה והגבלות בגלל בעיות 

פיזיות. נוסף על כך, נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות 

בכל מרכיבי איכות החיים, למעט בתפיסת הבריאות הכללית. 

ההבדלים המובהקים שנמצאו מצביעים על כך, כי תפיסת איכות 

החיים הקשורה לבריאות בקרב נחקרים מקבוצת המחקר, 

והטיפולים שנשים חולות בסרטן השד מקבלות, על בני זוגם. 

הנחקר התבקש לסמן לגבי כל אחד מהפריטים המתייחסים 

לתפקוד היום-יומי )10 פריטים(, האם הוא נותן עזרה או לא. 

הפריטים המתייחסים לתפקוד היום-יומי הבסיסי הם: רחצה, 

אכילה, הלבשה, הנעלה, הליכה. הפעולות הנוספות שעליהן 

דיווחו הנחקרים ושלביצוען נזקקו הנשים לעזרת הבעל הן: קניות, 

בישול, ניקיון בבית, טיפול בפיננסים, טיפול בילדים. בבדיקה 

 .)α=0.86( של עקביות פנימית נמצאה עקביות פנימית גבוהה

מכאן חושב מדד אחד על-פי מספר הפעילויות, שלביצוען 

התבקש הנבדק לעזור לבת זוגו. הציון המתקבל הוא בטווח מ-1 

עד 10. ככל שהציון גבוה יותר, הנחקר נדרש לספק עזרה רבה 

יותר לבת זוגו. שימוש בפעולות בסיסיות ואינסטרומנטליות 

של תפקוד יום-יומי כמדד להשלכות המחלה מתואר במספר 

 Nijboer, Tempelaar, Trimestra, van den Bos, &( עבודות

 Sanderman, 2001; Wagner et al., 2008; Yabroff & Kim,
2009(. נוסף על כך, הנבדקים מקבוצת המחקר התבקשו 
להעריך כמה שעות ביום הם מקדישים לטיפול בבנות זוגם. 

מספר השעות ביום שהבעל מטפל בבת הזוג החולה, מתואר 

בספרות כמדד המשקף את מידת הנטל המוטל עליו )גרנות, 

 .)2007

The Short form 36 health Survey SF-( שאלון איכות חיים

36(. זהו כלי להערכת מצב התפקוד ואיכות החיים הקשורה 
לבריאות Health Related Quality of Life. כלי זה הוא גרסה 

מקוצרת של שאלון מחקר תוצאים רפואיים, אשר תוכנן לשמש 

כאינדיקטור כללי של מצב בריאותי בקרב אוכלוסיות נסקרות 

והערכת מדיניות הבריאות )McDowell & Newel, 1996(. הכלי 

 Levin-Epshtein, Sagiv-Shifter, Shabati,( תוקף גם בעברית

 ,SF-36 ,הגרסה המקוצרת ובה 36 שאלות .)& Shmueli, 1998

פותחה בשנת 1970 במסגרת עבודה של תאגיד על-שם רנד 

 SF-36-בנושא ביטוח רפואי. הסעיפים הנכללים ב )Rand(

 .Medical Outcomes Study הורכבו מתוך 245 שאלות בשאלון

מהספרות עולה, כי נעשה שימוש רחב בכלי הזה להערכת 

איכות החיים של חולים אונקולוגיים ככלל ושל נשים שחלו 

 Pockaj et al., 2009; Weitzner, McMillan,( בסרטן שד בפרט

Jacobsen, 1999 &(. כמו כן, נעשה שימוש בכלי זה להערכת 
 Grunfeld et( איכות החיים של המטפלים העיקריים שלהם

al., 2004; Wagner et al., 2006(. השאלון SF-36 מורכב 
משמונה תתי סולמות:

תפקוד פיזי )Physical Function( הכולל 10 פריטים ומתייחס . 1

להגבלות בפעילות פיזית, בגלל מצב בריאותי )הליכה, עליה 

במדרגות וכדומה(.

2 . )Role Functioning-Physical( הגבלות בגלל בעיות פיזיות

הכולל ארבעה פריטים ומתייחס למידת ההפרעה בעבודה 

או בפעילויות יומיות אחרות, בגלל בעיות בריאותיות פיזיות.

3 . )Role Functioning-Emotional( הגבלות בגלל בעיות רגשיות

הכולל שלושה פריטים ומתייחס למידת ההפרעה בעבודה 

שור, דלבר
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נמוכה בהשוואה לנחקרים מקבוצת הביקורת. גם במדדי הסכם 

של איכות החיים בקרב קבוצת המחקר וקבוצת הביקורת 

המוצגים בטבלה 3, ניתן לראות כי שני מרכיבים אלה נמוכים 

בקבוצת המחקר לעומת קבוצת הביקורת וההבדל מובהק.

השוואה בין הקבוצות בפעולות של תפקוד יום-יומי

בפרק זה מוצגות תוצאות ההשוואה בין הקבוצות, מבחינת 

פעולות של תפקוד יום יומי, שלצורך ביצוען נדרשת עזרת 

בן הזוג, והשפעתו של משתנה זה על תפיסת איכות החיים. 

בעבודה נמצא כי בקבוצת המחקר, ממוצע הפעולות של 

התפקוד היום-יומי הינו 3.3 )סטיית תקן 2.6( ובקבוצת הביקורת- 

0.2 )סטיית תקן 0.5(. בניתוח MANOVA שנעשה בהתייחס 

לפעולות של תפקוד יום יומי, שלצורך ביצוען נדרשת עזרת 

בן הזוג, נמצא הבדל מובהק בין קבוצת המחקר והביקורת 

 .F)1,98(=69.6, p<0.05, Eta2=0.415

כמו כן, הועלתה השערה כי בקרב גברים שבנות זוגם מקבלות 

טיפול בשל מחלת סרטן השד, תפיסת איכות החיים תהיה 

נמוכה יותר, ככל שיעלה מספר הפעולות של התפקוד היום-

יומי שלביצוען תידרש עזרתם. קשר זה נבדק באמצעות ניתוח 

מתאם של פירסון. בקבוצת המחקר נמצא מתאם שלילי מובהק, 

בין משתנה זה לבין מרכיב הבריאות הנפשית של איכות 

החיים בלבד r=-0.3 ,p<0.05. כלומר, ככל שמספר הפעולות 

שלצורך ביצוען נדרשת עזרת הבעל עולה, כך יורדת תפיסת 

איכות החיים בתחום הבריאות הנפשית. לעומת זאת, בקבוצת 

הביקורת, לא נמצא מתאם מובהק בין משתנה זה לבין מדדי 

הסכם של איכות חיים. בניתוח Fisher’s z שנעשה כדי לבדוק, 

האם ההבדל בין שתי הקבוצות במתאם, בין פעולות של 

תפקוד יום-יומי שלצורך ביצוען נדרשת עזרת הבעל לבת 

הזוג, לבין הבריאות הנפשית הוא מובהק - ואכן נמצא מובהק 

 .z’=2.13 ,p<0.05

הנבדקים מקבוצת המחקר התבקשו גם להעריך, כמה שעות 

טיפול ליום הם מקדישים לנשותיהם. מבין נבדקי קבוצת 

המחקר 18% דווחו כי אינם מטפלים כלל באישה, 36% נוספים 

דווחו כי הם עוזרים לאישה שעה עד ארבע שעות ביום, 24% 

בין 10-6 שעות ו-22% הצהירו שהם מסייעים לאישה מעל 10 

שעות ביום. בבחינת הקשר בין מספר שעות הטיפול באישה 

ליום, לבין מרכיב בריאות הפיזית והנפשית של איכות החיים 

בקרב הנחקרים מקבוצת המחקר, לא נמצאו קשרים מובהקים, 

למעט קשר שלילי הנוטה למובהקות במרכיב הסכם בתחום 

 .)r=-0.3, p=0.54( הבריאות הנפשית

הקשר בין מאפיינים אישיים לבין מדדי המחקר

במחקר נאספו מאפיינים אישיים שחלקם קטגוריאליים )ארץ 

לידה, מידת הדתיות, תעסוקה( וכן מספר מאפיינים רציפים )גיל, 

השכלה, שנות נשואים, מצב כלכלי(. לבדיקת קשר בין המשתנים 

הקטגוריאליים לבין מדדי המחקר, וכן כדי לבדוק האם הקשר 
בין המאפיינים האישיים לבין המדד התלוי בקבוצה )מחקר 
לעומת ביקורת( נעשו ניתוחי MANOVA דו-כיווניים )קבוצה 
x מאפיין אישי(. לצורך בדיקת הקשר בין מאפיינים אישיים 
רציפים לבין מדדי המחקר, חושבו מתאמי פירסון לכלל ולכל 
קבוצה בנפרד. בניתוחי MANOVA שנעשו בהתייחס למדדי 
איכות חיים הקשורה לבריאות, נמצאו הבדלים מובהקים 
בין עובדים ולא עובדים, בהתייחס לשמונה תת מרכיבים, 
F)8,89(=6.10,p<0.05, Eta2= 0.35, ונמצאה אינטראקציה מובהקת 
קבוצות X תעסוקה: F )8,89(=2.20, p<0.05, Eta2= 0.18. כלומר, 
ההבדל בין עובדים לאלה שאינם עובדים, תלוי בקבוצה שאליה 

משתייך הנבדק.
טבלה 4 מציגה ממוצעים, סטיות תקן של מדדי איכות החיים 
הקשורה לבריאות בקרב עובדים ולא עובדים. כמו כן, מוצגות 
בטבלה 4 תוצאות ניתוחי שונות לכל מדד בנפרד. מהטבלה 
ניתן לראות, שנמצאו הבדלים מובהקים בין עובדים ושאינם 
עובדים, פרט ל"תפקוד חברתי" ו"להגבלות בגלל בעיות רגשיות". 
על-פי הממוצעים של ניקוד במרכיבים של איכות החיים 
המוצגים בטבלה, ניתן לראות כי הם גבוהים בקרב העובדים 

בהשוואה לאלה שאינם עובדים.
בכל קבוצת הנבדקים - מחקר וביקורת (n=100) בבדיקת 
קשר בין גיל, השכלה, מצב כלכלי, השכלה, הכנסה, שנות 
נישואים, שעות עבודה לבין מדדי המחקר - מדד סכם בריאות 
נפשית ובריאות פיזית, נמצאו מתאמים מובהקים במשתנים 
השכלה, מצב כלכלי, שעות עבודה. כך שניתן לומר, שככל 
שרמת ההשכלה ו/או המצב הכלכלי גבוהים יותר, כך הבריאות 
הנפשית והפיזית טובות יותר. ככל שמצב האישה לקוי יותר, 

הבריאות הנפשית והפיזית טובות פחות )טבלה 5(. 

הקשר בין מאפייני מחלת האישה לבין מדדי איכות חיים

במחקר נבדק הקשר בין דרגת המחלה לבין מדדי המחקר. לא 
נמצאו מתאמים מובהקים בין משתנה זה לבין מרכיבים של 
 .)r=0.16,p>0.05 עד r=-0.10,p>0.05-איכות חיים )טווח המתאמים מ
כמו כן נבדק במחקר, האם לסוג ההתערבות הכירורגית ולסוג 
הטיפול הכימי )מסייע, טרום ניתוחי( ישנה השפעה על תפיסת 
איכות החיים בקרב גברים מקבוצת המחקר. תוצאות ניתוח 
MANOVA מראות, כי סוג ההתערבות הכירורגית שעברה 
האישה אינו משפיע על המרכיב הפיזי של איכות החיים של 
הבעל F)2.47(=0.482,p>0.05 ולא על מרכיב הבריאות הנפשית 
של איכות החיים של הבעל F)2.47(=0.868, p>0.05. כמו כן 
נמצא, כי סוג הטיפול הכימי שהאישה מקבלת, גם הוא אינו 
משפיע על מרכיב הבריאות הפיזית של איכות החיים של 
הבעל F)1.48(=0.860,p>0.05 ולא על מרכיב הבריאות הנפשית 

.F)1.48(=1.649,p>0.05 של איכות החיים של הבעל
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טבלה 1: התפלגות אוכלוסיית המחקר לפי מאפיינים סוציו-דמוגרפיים: N, %, ממוצעים, סטיות תקן

 מבחן סטטיסטיקבוצת ביקורת )n=50(קבוצת מחקר )n=50(משתנה

t=-1.321(8.8) 48.2(8.0)50.4גיל: ממוצע )ס’’ת*(

השכלה )בשנים( 

(3.5) 15.0(3.2) 14.3ממוצע )ס’’ת(
t=1.94

ארץ מוצא- מס’ )%(

ישראל
לא ישראל

24(48)
26(52 )

27 (54)
23 (46)

χ2 = 3.399

תעסוקה- מס’ )%(

עובד
לא עובד

41 (82)
9 (18)

44 (88.0 )
6 (12)

χ2 = 0.706

שנות נישואים

(10.9)19.6(8.9)21.5ממוצע )ס’’ת(
t=-0.922

מידת הדתיות - מס’ )%(

חילוני
מסורתי

דתי

19(38.0)
21(42.0)
10(20.0)

28(56)
16(32.0)

6(12.0)

χ2 = 5.37

מצב כלכלי - מס’)%(

גרוע
בינוני

טוב

15(30.0)
21(42.0)
14(28.0)

6(12)
20(40.0)
24(48.0)

χ2 = 6.513**

שעות עבודה ביום

(4.0) 8.4(4.2) 7.6ממוצע )ס’’ת(
t=0.945

מצב בריאותי - מס’)%(

יש מחלות רקע
בריא

18(36)
32(64)

18(36)
32(64)

χ2 = 0.000

שור, דלבר

* p<0.05.  **p<0.01. *** p<0.001
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 SF-36 טבלה 2:  השוואת מרכיבים של איכות חיים על פי שאלון

בין קבוצת מחקר וקבוצת הביקורת על פי מבחן ניתוח שונות.

קבוצת המחקרמדד

ממוצע)ס’’ת(

קבוצת 

הביקורת

ממוצע)ס’’ת(

F(1,98)Eta2

1. תפקוד פיזי
)PF=Physical functioning(

85.3(18.9)94.0(10.8)7.917**0.075

2. הגבלות בגלל בעיות פיזיות
)RP=Role Physical(

72.5(19.6)92.3(15.1)31.892***0.246

3. כאב
)BP=Bodily Pain(

72.1(23.7)82.5(20.3)5.504*0.053

4. רמת אנרגיה
)VT=Vitality(

55.3(18.2)72.3(13.9)27.467***0.219

5. תפיסת בריאות כללית
)GH=General Health(

73.6(20.3)79.3(13.9)2.6500.026

6. תפקוד חברתי
)SF=Social Functioning(

67.2(19.9)91.0(14.6)46.479***0.322

7. הגבלות בגלל בעיות רגשיות
)RE=Role emotional(

71.3(21.8)92.7(13.9)33.903***0.257

8. בריאות נפשית
)MH=Mental health(

65.5(17.2)80.4(10.0)28.032***0.222

 SF-36 טבלה 3: השוואת מרכיב סכם של איכות חיים על פי שאלון

בין קבוצת מחקר וקבוצת הביקורת על פי מבחן ניתוח שונות.

קבוצת מחקר

ממוצע)ס’’ת(

קבוצת ביקורת

ממוצע)ס’’ת(
F(2,97)Eta2

PCS- מדד סכם הבריאות הפיזית
Physical Component Summary

75.9(17.2)87.0(12.3)13.8***0.123

MCS- מדד סכם הבריאות הנפשית
Mental Component Summary

64.8(15.0)84.1(10.4)55.8***0.363

* p<0.05.  **p<0.01. *** p<0.001

* p<0.05.  **p<0.01. *** p<0.001
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שור, דלבר

טבלה 4: ניתוחי שונות, ממוצעים, סטיות תקן של מדדי איכות חיים 

הקשורים לבריאות בקרב עובדים ושאינם עובדים.

מדדים

תעסוקה

F(1,96)Eta2 לא עובדעובד

MS.DMS.D

1. תפקוד פיזי
)PF=Physical functioning(

93.69.667.624.946.7***0.327

2. הגבלות בגלל בעיות פיזיות
)RP=Role Physical(84.719.469.218.88.2**0.079

3. כאב
)BP=Bodily Pain(

81.818.951.725.325.6***0.21

4. רמת אנרגיה
)VT=Vitality(

66.416.148.922.610.9**0.102

5. תפיסת בריאות כללית
)GH=General Health(

79.214.860.723.214.4***0.130

6. תפקוד חברתי
)SF=Social Functioning(

80.820.169.324.32.90.030

7. הגבלות בגלל בעיות רגשיות
)RE=Role emotional(93.920.974.421.71.80.018

8. בריאות נפשית
)MH=Mental health(

75.013.861.321.68.1***0.077

PCS84.812.462.320.032.3***0.252 - מדד הסכם הבריאות הפיזית

MCS76.419.163.519.18.2*0.079 - מדד הסכם הבריאות הנפשית

* p<0.05.  **p<0.01. *** p<0.001
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טבלה 5: מתאמי פירסון בין מאפיינים אישיים לבין מרכיב בריאות הפיזית והנפשית של איכות חיים של 
.)n=100( הבעל

שנות גילמשתנה
נישואים

מצבהשכלה
כלכלי

שעות 
עבודה

***PCS-0.11-.0110.33***0.50***0.46 - מדד הסכם הבריאות הפיזית

**MCS-0.02-0.010.23*0.37**0.26 - מדד הסכם הבריאות הנפשית

טבלה 6: מקדמי רגרסיה היררכית להסבר השונות של מרכיב הבריאות הפיזית של איכות החיים.

צעדים)β(מנבאים

IIIIII

*0.16-**0.23-***0.35-קבוצה

*0.16*0.17השכלה

***0.30***0.31שעות עבודה

**0.28**0.28מצב כלכלי

0.11-פעולות של תפקוד יום יומי

R20.12***0.42***0.43***

ΔR20.12***0.30***0.01

טבלה 7: מקדמי רגרסיה היררכית להסבר השונות  של מרכיב הבריאות הנפשית של איכות החיים.

צעדים)β(מנבאים

IIIIII

***0.42-**0.54-***0.60-קבוצה

0.100.08השכלה

0.130.12שעות עבודה

*0.16*0.16מצב כלכלי

-*0.19פעולות של תפקוד יום יומי

R20.36***0.42***0.43***

ΔR20.36***0.06**0.01

* p<0.05.  **p<0.01. *** p<0.001
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 ניתוח רגרסיה להסבר השונות של הבריאות הפיזית והנפשית 

של איכות החיים בקרב הנחקרים

אחת ממטרות המחקר היתה לבדוק, מה הם המשתנים 
התורמים להסבר השונות של הבריאות הפיזית ו/או הנפשית 
בקרב הנבדקים. במטרה לבדוק שאלה זו נעשו ניתוחי רגרסיה 
היררכית, שבהם המשתנים התלויים היו מרכיבי הבריאות 
הפיזית והנפשית של איכות החיים של הבעלים. המשתנים 
המסבירים הוכנסו בארבעה צעדים. בצעד הראשון הוכנס 
משתנה המבטא את קבוצת המחקר והביקורת. בצעד השני 
הוכנסו שלושה מאפיינים אישיים, שנמצאו קשורים לבריאות 
הפיזית והנפשית: השכלה, שעות עבודה של הבעל, מצב כלכלי. 
בצעד השלישי הוכנס משתנה המבטא את השלכות המחלה 
)פעולות של תפקוד יום יומי שלביצוען נדרשת עזרת הבעל(. 
טבלה 6 מציגה את מקדמי הרגרסיה ההיררכית להסבר השונות 
של מרכיב הבריאות הפיזית של איכות החיים. כפי שנראה 
מהטבלה, בצעד ראשון הוכנס משתנה קבוצה ונמצאה תרומה 
של 12% להסבר השונות. מטבלה 2, שבה מוצגים ממוצע וסטיית 
התקן של נתוני נבדקים משתי הקבוצות נראה, כי המרכיב של 
הבריאות הפיזית של הנבדקים מקבוצת המחקר נמוך מזה של 
קבוצת הביקורת. הכנסת מאפיינים אישיים בצעד השני, הוסיפה 
עוד 30% להסבר השונות. כל שלושת המאפיינים שהוכנסו 
 β בצעד זה, תורמים בצורה מובהקת להסבר השונות. מקדמי
של שלושת המאפיינים הם חיוביים, כך שככל שהשכלה גבוהה 
יותר ו/או היקף העבודה גדול יותר ו/ או המצב הכלכלי טוב 
יותר, מדד הבריאות הפיזית טוב יותר. בצעד השלישי הוכנס 
המשתנה המבטא את השלכות המחלה. משתנה זה לא תרם 

בצורה מובהקת להסברי השונות של הבריאות הפיזית. 
בדומה למה שנמצא ברגרסיה למדד הבריאות הפיזית, גם 
ברגרסיה להסבר השונות של הבריאות הנפשית נמצאה תרומה 
מובהקת של משתנה הקבוצה )טבלה 7(. גם במשתנה זה 
הבריאות הנפשית של הנבדקים מקבוצת הביקורת, היתה 
טובה מזו שבקבוצת המחקר. עם זאת, יש לציין שתרומת 
משתנה הקבוצה להסבר השונות של הבריאות הנפשית )36%( 
גבוהה בהרבה מזו של הבריאות הפיזית )12%(. בצעד שני 
הוכנסו מאפיינים אישיים, שכזכור תרמו את מרבית השונות 
בניתוחי רגרסיה של הבריאות הפיזית. בהתייחס למדד הבריאות 
הנפשית של איכות החיים בצעד זה התרומה היתה רק 7%, 
כאשר המשתנה היחיד אשר תרם בצורה מובהקת להסבר 
השונות היה המצב הכלכלי. בצעד השלישי הוכנס משתנה 
המבטא את השלכות המחלה )פעולות של תפקוד יום-יומי 
שלביצוען נדרשת עזרת הבעל(. הוא הוסיף עוד 2% להסבר 
השונות. מקדם ה- β של משתנה זה הוא שלילי, כך שככל 
שמספר הפעולות של תפקוד היום-יומי עולה, הבריאות הנפשית 

של הבעל נמוכה יותר. 

דיון
מטרת מחקר זה היתה לבדוק את איכות החיים של בני הזוג, 
של נשים החולות בסרטן השד עם מחלה מקומית ו/או אזורית, 
במהלך חצי השנה הראשונה לאחר האבחנה, המקבלות טיפולים 
כימיים, ולהשוות לאיכות החיים של בני זוג של נשים בריאות. 
השוואת איכות החיים בקרב גברים מקבוצת המחקר, לעומת 
זו של גברים מקבוצת הביקורת, מצביעה על איכות חיים ירודה 
בקבוצת המחקר בכל המרכיבים, למעט תפיסת הבריאות 
הכללית. מרכיבי סכם של איכות חיים לפי שאלון SF-36 מראים, 
כי הן הבריאות הפיזית והן הבריאות הנפשית ירודות באופן 
מובהק בקרב גברים מקבוצת המחקר, לעומת גברים מקבוצת 
הביקורת. הניקוד הנמוך ביותר אצל גברים מקבוצת המחקר היה 
בתחום רמת האנרגיה, הבריאות הנפשית והתפקוד החברתי. 
בהשוואת נתוני עבודה זו עם ממצאים שהתקבלו במחקרה 
של גרנות )2007(, שנערך בישראל בקרב המטפלים העיקריים 
של חולי סרטן, ניתן לראות כי ממוצע הציונים ברמת האנרגיה, 
הבריאות הנפשית והתפקוד החברתי דומות לתוצאות העבודה 
 Wagner et al. (2006) הנוכחית. לעומת זאת, במחקרם של
שנערך בקרב בני זוג של נשים חולות בסרטן השד, ממוצע 
הציונים שהתקבלו היו נמוכים יותר בהשוואה לנתונים שהתקבלו 
 (2008) Bergelt et al. בעבודה זו. יחד עם זאת, במחקרם של
.Northouse et al. ;(2004) Grunfeld et al (2002), ממוצע 
הציונים במדדים של איכות החיים בקרב בני זוג של נשים חולות 

בסרטן השד, היה גבוה בהשוואה לממצאים של עבודה זו. 
הממצאים המתייחסים למרכיבים הפסיכולוגיים של איכות 
החיים, עולים בקנה אחד עם ממצאים ממחקרים נוספים אשר 
בדקו והשוו איכות חיים ומרכיביה, באוכלוסיית מטפלים עיקריים 
 Wagner et של חולי סרטן מול אוכלוסייה כללית. במחקרם של
al. (2006) נמצא, כי בקרב בני זוג של נשים שחלו בסרטן השד, 
ממוצע הניקוד במדדים כמו רמת אנרגיה, הגבלות בגלל בעיות 
רגשיות, בריאות נפשית ובתפיסת בריאות כללית של איכות 
החיים, היה נמוך ומובהק בהשוואה לבני זוג של נשים בריאות. 
Bergelt et al. (2008) חקרו איכות חיים בקרב מטפלים עיקריים 
של אנשים שחלו בסוגי סרטן שונים, מדווחים על תוצאות דומות: 
השוואת איכות החיים בקרב בני זוג של נשים שחלו בסרטן 
השד לאוכלוסייה כללית, הראתה הבדל מובהק בין הקבוצות 
בתחומי רמת האנרגיה, התפקוד החברתי, ההגבלות בגלל 
בעיות רגשיות ותפיסה הבריאות הכללית של איכות החיים. 
 Alptekin et al. (2009); Grunfeld נוסף על כך, גם במחקרם של
 et al. (2004); Kim & Given (2008); Kitrungrote & Cohen
Weitzner et al. (1999) ;(2006), שהתמקדו באיכות החיים של 
המטפלים העיקריים של אנשים שחלו בסרטן בשלבי מחלה 
שונים, נמצאה איכות חייהם נמוכה במרכיביה הפסיכולוגיים 
 Lu, Pan, Sun, Cheng, Chi, & Wang בעיקר. יתרה מזאת
(2010), אשר בדקו את איכות החיים בקרב מטפלים עיקריים של 
חולי סרטן בסין, סוברים כי רווחה פסיכולוגית והתחום החברתי 

שור, דלבר
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ניזוקים באופן משמעותי יותר, מאשר התחום הרוחני והפיזי. 
במחקר זה לא נמצא הבדל מובהק בין הקבוצות בתפיסת 
 הבריאות הכללית, בניגוד לממצאים שהתקבלו במחקרם של

Bergelt et al. (2008);  Wagner et al. (2006). ייתכן שההבדל 
נובע מהעיתוי שבו נבדקו הגברים מקבוצת המחקר )עד חצי 
שנה מאבחון המחלה אצל האישה(. מכיוון שבספרות קיים 
מידע מצומצם ולא עקבי, על האופן שבו מושפע מרכיב 
הבריאות הפיזית של איכות החיים ותפיסתו בקרב בני הזוג של 
חולי סרטן בכלל וסרטן השד הלא גרורתי בתקופת הטיפולים 

בפרט, יש חשיבות להמשיך ולחקור בתחום זה. 
בעבודה זו נמדדו הנטל או ההשלכות של סרטן השד אצל 
האישה על הבעל, באמצעות פעולות של תפקוד יום-יומי 
ומספר שעות הטיפול שהם מקדישים לנשותיהם. הנתונים 
שהתקבלו בעבודה, מראים כי בקרב נחקרים מקבוצת המחקר 
מספר פעולות התפקוד היום-יומי, שלביצוען נדרש הגבר 
לעזור לאישה גבוה באופן מובהק, לעומת הנחקרים מקבוצת 
הביקורת )בני זוג של נשים בריאות(. בבחינת הקשר בין משתנים 
אלה לבין רמת איכות החיים הקשורה לבריאות, נמצא כי 
בקרב נחקרים מקבוצת המחקר הוא שלילי ומובהק במרכיב 
הסכם של הבריאות הנפשית, ואינו מובהק במרכיב הסכם 
של הבריאות הפיזית של איכות החיים. כלומר, ככל שמספר 
הפעולות שלביצוען נדרש הגבר לטפל באישה יעלה, איכות 
חייו בתחום הבריאות הנפשית תרד. ממצאים אלו תואמים 
את מחקרה של Wagner et al. (2006), בו נמצאו קשר שלילי 
מובהק בין הנטל של מחלת הסרטן אצל האישה, שנמדדו 
 Activities of Daily Living (ADL) / באמצעות פעולות של
Instrumental ADL שבהן נדרש לעזור, על איכות החיים של 
הבעל בתחומים כמו רמת אנרגיה, הגבלות בגלל בעיות רגשיות 
ובריאות נפשית. ממצאים אלה ממחישים את העובדה כי 
גברים, אשר נדרשים לעזור לבנות זוגם, לוקחים על עצמם 
תפקידים חדשים ותחומי אחריות נוספים הקשורים לפגיעה 
בבריאות האישה, וכתוצאה מכך מביאים על עצמם עליה 

ברמת המועקה ועייפות.
גם הממצאים המתייחסים למרכיב הנפשי של איכות החיים, 
 Lim הנתונים המוצגים במחקרים אחרים.  תואמים את 
and Zebrac (2004) סקרו מחקרים הבוחנים את הגורמים 
המשפיעים על איכות החיים, בקרב בני משפחה הנדרשים 
להעניק טיפול לאדם עם מחלה כרונית. גברים אשר נדרשים 
זוגם, לוקחים על עצמם תפקידים חדשים  לעזור לבנות 
ותחומי אחריות הקשורים לפגיעה בבריאות האישה, וכתוצאה 
 Hilton et מכך לעליה ברמת המועקה והעייפות. גם אצל
al. (2001), גברים מדווחים על הצורך לתמוך באישה, בד 
בבד עם לימוד על המחלה, תכנון הוצאות כספיות ורגשות 
כעס ופחד של עצמם. המטלות הנוספות שבני הזוג מדווחים 
 עליהן, כוללים עליה במטלות הקשורות לניהול משק הבית

 Yabroff במחקרם של .(Bakas, Lewis, & Parsons, 2001)

Kim (2009) & נמצא, כי ממוצע הזמן של המטפל העיקרי 
בנשים שחלו בסרטן השד, עומד על 6.4 שעות ליום למשך 
13.6 חודשים מהאבחון, וכי בני הזוג של חולות בסרטן השד 
מדווחים על ירידה בתפקוד החברתי ובבריאות הנפשית. כמו 
 Papastavrou, Tsangari, & Charalambous כן, במחקרם של
(2009) נמצא, כי מטפלים עיקריים של חולי סרטן מדווחים 
על רמה גבוהה של נטל ודיכאון )מרבית הנחקרים היו בני 
 הזוג של החולים וסרטן השד היתה המחלה השכיחה במדגם(.
Braun, Mikulincer, Rydall, Walsh, & Robin (2007) מצאו, 
כי הנטל האובייקטיבי של הטיפול הנמדד במחקרם, באמצעות 
מדידת הזמן המוקדש לפעולות הטיפול בתחום התפקוד היום-
יומי, הטיפול הרפואי, הרגשי והכלכלי, משפיע על התחלואה 
הפסיכולוגית בקרב המטפלים העיקריים של חולי סרטן 
במערכת העיכול והריאה, בשלב המתקדם של המחלה. עם 
זאת, החוקרים טוענים, כי הנטל הסובייקטיבי של הטיפול 
)רגשות כלפי מתן הטיפול והערכה של תפקידם כמטפל( הינו 
גורם משמעותי יותר בניבוי דיכאון בקרב המטפלים העיקריים. 
גם Grunfeld et al. (2004) סוברים, שהתייחסותו של המטפל 
העיקרי לנטל המוטל עליו, הינו הגורם החזק ביותר בניבוי 
חרדה ודיכאון בקרב המטפלים. במחקרם נכללו המטפלים 

העיקריים של חולות סרטן שד מתקדם. 
בהתייחס לקשר בין מדד הסכם של בריאות פיזית של איכות 
החיים, לבין פעולות של תפקוד יום-יומי שלביצוען נדרשת עזרת 
הגבר לאישה, בעבודה זו, לא נמצאה מובהקות. כמו כן, לא 
נמצא קשר מובהק בין מספר שעות הטיפול ליום שבני הזוג של 
נשים חולות בסרטן השד הקדישו, לבין איכות חייהם. בספרות, 
הממצאים אודות מרכיב זה של איכות החיים בקרב המטפלים 
העיקריים בחולי סרטן, אינם עקביים. המחקר המאשש את 
הממצא בעבודה זו, בקשר למרכיב הבריאות הפיזית של איכות 
החיים, הינו מחקרם של Wagner et al. (2006). מהנתונים 
שהוצגו בעבודתם עולה, כי בין המרכיבים כמו התפקוד הפיזי, 
ההגבלות בגלל בעיות פיזיות, הכאב והבריאות הכללית, לבין 
נטל המחלה - לא נמצא קשר מובהק. כל המרכיבים האלה 
נכללים במדד הסכם בריאות פיזית של איכות החיים בשאלון 
SF-36. אי לכך, ניתן לשער כי גם במחקרם לא נמצא קשר בין 
מרכיב הבריאות הפיזית של איכות החיים, לבין נטל המחלה. 
לעומת זאת, מממצאי המחקר של גרנות )2007( עולה, כי 
מחלת הסרטן של אדם המצוי במערכת זוגית משפיעה באופן 
ניכר על מצב הבריאות ואיכות החיים של בן זוגו, בין אם הוא 
מעניק טיפול כולל לחולה ובין אם לא. החוקרת בחנה את מצב 
הבריאות ואת איכות החיים של בן הזוג של חולה הסרטן על-פי 
שאלון איכות חיים הקשור לבריאות SF-36. במחקרה נטלו 
חלק 103 נחקרים, שלבני/בנות זוגם סוגים שונים של מחלת 
הסרטן, כשמתוכן סרטן השד הינה המחלה השכיחה ביותר 
והטיפול השכיח ביותר הוא הטיפול הכימי. מכיוון שהמשתנים 
הקשורים למטפל העיקרי, כמו נטל מוגבר והחמרה בתפקודו 
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הפיזי, עלולים להשפיע על איכות הטיפול באדם החולה, יש 
מקום להתייחסות לנושאים אלו במחקרים עתידיים.

בעבודה זו לא נמצא קשר מובהק עם אף לא אחד ממאפייני 
המחלה כמו שלב המחלה, סוג הטיפול הכירורגי, סוג הטיפול 
הכימי-מסייע או הטרום ניתוחי. תוצאות אלה מצביעות על כך, 
שלא המאפיינים הספציפיים של המחלה הם אלה המשפיעים 
על איכות החיים של בני זוג של נשים עם סרטן השד, אלא 
עצם נוכחות המחלה. תוצאות אלה תומכות בנתונים הקיימים 
בספרות, אשר זיהו העדר השפעה בין מאפייני מחלה אלו על 
 Bergelt et al. 2008;) בני זוג ועל בני משפחה של חולי סרטן
 Given, Given, Sikorskii, Jeon, Sherwood, & Rahbar,
 2006; Kim, & Given, 2008; Rabin, Elizeth Heldt, Hirakata,
 Bittelbrunn, Chachamovich, & Fleck, 2009; Wagner et

.(al., 2006
מממצאי המחקר נראה כי נמצא קשר חיובי ומובהק מבחינה 
סטטיסטית, בין השכלה, מצב כלכלי, שעות עבודה של 
הבעל, לבין הבריאות הפיזית והנפשית של איכות החיים. 
 ממצאים אלה עולים בקנה אחד עם תוצאות מחקרים אחרים
Alptekin et al.,2009; Gaston-Johanson, Lachica, Fall-)

 .(Dickson, & Kennedy, 2004
נתוני עבודה זו מצביעים על העדר קשר מובהק, בין גיל הנחקרים 
לבין המרכיב הפיזי והנפשי של איכות החיים. גם בספרות 
קיימות עבודות התומכות בממצא זה. לדוגמה, במחקרה 
 Chang, Tsai, Chang, & של גרנות )2007( ובמחקריהם של
Tsao (2007) ושל Kim & Given (2008) . לעומת זאת, קיימות 
 Alptekin) עבודות שבממצאיהן עולה כי הקשר הזה נמצא
et al., 2009; Gaston-Johanson et al., 2004). ההסבר 
האפשרי להעדר קשר בין גיל הנחקרים למרכיב הפיזי והנפשי 
של איכות החיים בעבודה זו, הוא שמרביתם עבדו והיו בריאים 

)64% בשתי הקבוצות(. 
בבחינת הקשר בין תעסוקה לבין מדדי איכות החיים, נמצאו 
הבדלים מובהקים בין אלה שעובדים לאלה שאינם עובדים, פרט 
לתפקוד החברתי ולהגבלות בגלל בעיות רגשיות. בהשוואה 
בין הקבוצות, נמצאה אינטראקציה מובהקת במרכיב של 
החיוניות ובמדד של הבריאות הנפשית. ניתן להסביר את 
הממצא, בכך כי היציאה לעבודה היוותה בעבורם הזדמנות 
לשינוי האווירה ולעיסוק בנושא אחר ולא בטיפול, באותו 
פרק זמן. נתונים אלו נתמכים על ידי הספרות. במחקרם של 
Alptekin et al. (2009), נמצא כי רמת איכות החיים בתחום 
הפסיכולוגי בקרב מטפלים עיקריים של חולי סרטן שעבדו, 
היתה גבוהה באופן מובהק לעומת רמתה בקרב הנחקרים 
 Awadalla, Ohaeri, Gholoum, שלא עבדו. במחקרם של
Khalid, Hamad, & Jacob (2007), נחקרו גורמים המשפיעים 
על איכות החיים של המטפלים העיקריים של חולים בסרטן 
השד )n= 117(, בצוואר הרחם )n= 46(, בשחלות )n= 18(. שישים 
וחמישה אחוזים מהמטפלים העיקריים, של נשים שחלו בסרטן 

השד היו גברים ו- 32.5% מתוכם היו בני זוג. מאפייני המטפלים 
העיקריים שנמצאו קשורים לרמה גבוהה יותר של איכות 

 .)p < 0.01( החיים, היו רמת השכלה ותעסוקה

הגורמים המנבאים לאיכות החיים בקרב בני זוג של נשים חולות

בניתוחי רגרסיה אלה, נמצא כי משתנה הקבוצה )מחקר, 
ביקורת( תורם 12% להסבר השונות של המרכיב הפיזי של 
איכות החיים. כזכור, מרכיב זה של איכות החיים היה נמוך 
באופן מובהק בקרב נחקרים מקבוצת המחקר. כמו כן, נמצאה 
תרומה מובהקת של משתנה הקבוצה למרכיב הנפשי של איכות 
החיים, אשר אף הוא היה נמוך באופן מובהק, בקרב הנחקרים 
מקבוצת המחקר. עם זאת, יש לציין שתרומת משתנה הקבוצה 
להסבר השונות של המרכיב הנפשי, גבוהה בהרבה מזו של 
מרכיב הפיזי )36% לעומת 12%(. מכאן ניתן להניח, כי הימצאות 
מחלה אצל האישה משפיעה יותר על המרכיב הנפשי של 
איכות החיים, מאשר על המרכיב הפיזי. הנחה זו נתמכת גם 
 Bergelt et al., 2008; Hilton et al., 2000;) על ידי הספרות
Wagner et al., 2006). הגורמים בספרות, שנמצאו משפיעים 
על איכות החיים בקרב המטפלים העיקריים של חולי סרטן, 
לרבות בעלים, הינם פעולות של תפקוד יום יומי בסיסיים 
ואינסטרומנטליים, שלביצוען נדרשה עזרת המטפל העיקרי. 
אצל Wagner et al. (2006) משתנה זה נמצא כתורם להסבר 
השונות במרכיב החיוניות והבריאות הנפשית, בקרב בני זוג 
של נשים חולות בסרטן השד )13% ו- 26% בהתאמה(. במחקרם 
של Bergelt et al. (2008), נבדקה איכות החיים בקרב 373 בני 
זוג של חולי סרטן ומתוכם 153 בני זוג של חולות בסרטן השד. 
מתוצאות המחקר ניתן ללמוד, כי הבריאות הפיזית והנפשית 
של האישה מנבאת באופן מובהק את איכות חייהם. יש לציין, 
כי הן תורמות 16% להסבר השונות במרכיב הפיזי של איכות 
 Papastrou החיים ו- 17.5% במרכיב הנפשי. לעומת זאת, אצל
et al. (2009), נמצא כי מצב בריאותו של המטופל אינו מנבא 
את הדיכאון בקרב המטפלים העיקריים )לפי ניתוח הרגרסיה(. 
בעבודה זו, המשתנה המבטא את השלכות המחלה )פעולות 
של תפקוד יום-יומי שלביצוען נדרשת עזרת הבעל(, נמצא 
קשור למרכיב הנפשי בלבד )מקדם ה- β שלילי(. ממצאים אלה 
ממקדים את העובדה, כי בעלים הנדרשים לעזור לבנות זוגם 
לוקחים על עצמם תפקידים חדשים, תחומי אחריות חדשים, 
הקשורים להרעה במצב בריאותה של האישה, וכתוצאה מכך 

רמות המועקה שלהם עולות. 
בהכנסת מאפיינים אישיים למודל )השכלה, שעות עבודה 
של בעל, מצב כלכלי( נמצאה תרומתם מובהקת )מקדם ה- 
β חיובי( למרכיב הפיזי של איכות החיים, כאשר המשתנה 
היחיד שתרם באופן מובהק להסבר השונות במרכיב הנפשי 
 Papastavrou של איכות החיים, היה המצב הכלכלי. גם אצל
et al. )2009(, נמצא כי מצב כלכלי הינו משתנה המנבא באופן 
מובהק את הדיכאון בקרב מטפלים עיקריים של חולי סרטן. 

שור, דלבר
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יש לציין, כי רוב המשתתפים במחקר זה היו מטפלים עיקריים 
של חולות בסרטן השד.

מסקנות
מדדי איכות החיים הקשורים לבריאות, נמצאו נמוכים יותר 
בכל הסולמות, פרט לתפיסת הבריאות הכללית, אצל בני הזוג 
של נשים חולות בסרטן השד, בהשוואה לבני זוג של נשים ללא 
מחלה כרונית, בעלי מאפיינים דמוגרפיים דומים. בקבוצת 
המחקר נמצא קשר שלילי מובהק, בין מספר הפעולות של 
תפקוד יום-יומי שלביצוען זקוקה האישה לעזרה, לבין המרכיב 
הנפשי של איכות החיים. כמו כן נמצא, כי מספר הפעולות של 
תפקוד יום-יומי בהן אישה זקוקה לעזרתו של בן הזוג תרם 
בצורה מובהקת להסברי השונות, רק למרכיב הנפשי של 
איכות החיים. לא נמצא קשר מובהק בין מאפייני המחלה של 
אישה החולה בסרטן השד )שלב המחלה, סוגי הטיפול( לבין 
איכות החיים של בן הזוג. יחד עם זאת, הימצאות מחלה אצל 
האישה הינו גורם המנבא לאיכות החיים של בן הזוג, כאשר 
תרומתה לניבוי המרכיב הנפשי גבוהה בהרבה מזו של המרכיב 
הפיזי. אומנם ההשפעה העיקרית של נוכחות סרטן השד אצל 
האישה על איכות החיים של בן הזוג, שנמצאה בעבודה זו, 
היא במרכיב הנפשי, אך על אנשי המקצוע המלווים אותם 
במהלך הטיפולים להתייחס גם אל בריאותו הפיזית של הבעל. 

מגבלות המחקר והמלצות
היות שבעבודה הנוכחית השתתפו 100 נחקרים, חשוב להגדיל 
את מספר הנחקרים ולהוסיף אנשים מאזורים שונים בארץ.

חשוב לבחון את איכות החיים על-פי שאלון SF-36, בקרב 
בן הזוג המטפל באשה עם סרטן השד שמקבלת טיפול כימי 
בישראל ואת הקשר בין הגורמים שנמצאו, כמשפיעים על 

איכות החיים לאורך זמן. 
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שור, דלבר

Establish survival Maintain control

ALIMTA / cisplatin is the first line choice that can benefit  
a wide range of nonsquamous NSCLC patients (1,2,3)

ALIMTA/cisplatin followed by ALIMTA provides extended 
OS benefits for nonsquamous NSCLC patients:

• 16.9 month median survival from induction
• 32% 2 years survival. (3,4,5)

Therapeutic indications 
Malignant pleural mesothelioma 
ALIMTA in combination with cisplatin is indicated for the treatment of patients with malignant pleural mesothelioma whose disease is  
unresectable or who are otherwise not candidates for curatible surgery. 
Non-small cell lung cancer: 
ALIMTA in combination with cisplatin is indicated for the first line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell  
lung cancer other than predominantly squamous cell histology 
ALIMTA is indicated as monotherapy for the maintenance treatment of locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer other than 
predominantly squamous cell histology in patients whose disease has not progressed immediately following platinum-based chemotherapy. 
ALIMTA is indicated as monotherapy for the second line treatment of patients with locally advanced or metastatic non-small cell lung cancer 
other than predominantly squamous cell histology. 

Manufacturer: Lilly France, S.A.S F-67640 Fegersheim, France
Lisence Holder: Eli Lilly Israel Ltd., POB 2160 Herzelia Pituach 46120 Israel
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