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השגת שליטה על סימפטומים הנגרמים כתוצאה מגידול 	 
או גרורות, על מנת לתת למטופל אפשרות לחיות 
 Caissie et al., 2012;( בנוחות, ללא עומס סימפטומים

.)Jones, Lutz, Chow, & Johnstone, 2014
שיפור באיכות החיים. כלל זה הוא תוצאה ישירה של 	 

הטיפול בסימפטומים הגורמים לסבל ולמצוקה גופנית, 
 Caissie et al., 2012; Murphy, ( רוחנית ונפשית 

.)Nelson, Chang, Mell & Le, 2013
מניעת אי נוחות לחולה ולמשפחתו. השאלה המנחה 	 

היא, האם לחולה תהיה תועלת מהטיפול הקרינתי או 
לא. אם מטופל יקבל טיפול קרינתי בתקופה הנעה 
בין שבועיים לחודש לפני מותו, לא בהכרח ירוויח 
יכביד עליו ועל  מהטיפול ולעיתים טיפול קרינתי 
 המטפלים, עקב נסיעות מיותרות למרכז הקרינה

.)Jones et al., 2014(

מסיבה זו, עדיף לתת טיפול בודד במנת קרינה גבוהה, 
מאשר לטלטל את החולה למכון הרדיותרפיה מספר רב 
של פעמים. עבודות מוכיחות כי טיפול פליאטיבי בקרינה 
 Jones et al.,( בודדת, יכול להיות יעיל כמו מספר הקרנות

.)2014; Olson et al., 2014; Schuster et al., 2014
מתחילת המאה ה-20, השתמשו ברדיותרפיה בצורה 
יעילה כדי להביא הקלה בסימפטומים של חולים עם 
סרטן מתקדם. במשך השנים, התפתחויות רבות בתחום 
הרדיולוגיה, הפיזיקה, ההדמיה ותכנון הטיפול, אפשרו 

מבוא

טיפול פליאטיבי )מלטינית Palliare, מלשון "להסתיר"( הוא 
כל טיפול רפואי המתמקד בהקלת חומרת הסימפטומים 
של המחלה, לעומת דרכי טיפול המנסות לעצור את 
התפתחותה או לרפאה. בהתאם להגדרות של טיפול 
פליאטיבי, המטרה לתת טיפול תומך ולהקל על החולה 

כאשר אין סיכוי להביאו לידי ריפוי. 

טיפול קרינתי פליאטיבי ניתן לחולים עם סרטן בשלבים 
מתקדמים ו/או סרטן גרורתי. מטרתו להביא הקלה או 
שליטה בסימפטומים מהם סובל המטופל בגין מחלתו. 
הקווים המנחים את תכנון הטיפול הפליאטיבי, שונים 
 Jones,( מהמטרות והכללים של טיפול קרינתי לצורך ריפוי
 Lutz, Chow, & Johnstone, 2014; McMenamin,
 Ross, & Jones, 2014; Schuster, Han, Anscher, &

:)Moghanaki, 2014
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לעשות אבחון ברור בין רדיותרפיה למטרת ריפוי לבין 
רדיותרפיה שמטרתה להקל על סימפטומים באופן מהיר 

 .)Jones et al., 2014; Schuster et al., 2014(

לפי McMenamin ועמיתים )2014(, מחקרים שנעשו בשנות 
החמישים והשישים של המאה הקודמת, הראו שמינון 
גבוה של קרינה במספר מועט של טיפולים הביאו להקלה 

משמעותית בסימפטומים. 

קרינה פליאטיבית

על פי Jones ועמיתים )2014( ו- Halperin ועמיתים )2014(, 
קרינה פליאטיבית תינתן במקרים הבאים:

גרורות מוחיות: ההיארעות בארצות-הברית היא של 	 
כ-200,000 מקרים בשנה. גרורות מוחיות שכיחות בכ-

10%-30% מכלל הממאירויות, כאשר סרטן הריאה והשד 
הנפוצים ביותר להדגים גרורות אלה.

גרורות גרמיות: קיימות ב - 70% מכלל חולי הסרטן. 	 
משערים כי רק בארצות-הברית מעל 100,000 חולים 
יפתחו במשך שנה גרורות לעצמות, רובם ממקור שד 

ופרוסטטה. 

מצבי חירום באונקולוגיה, כגון לחץ על חוט השדרה 	 
 Spinal Cord( כתוצאה מגידול ממאיר או מגרורות
Compression( מופיעים מעל 200,000 מקרים חדשים 
בשנה בארצות הברית, בשכיחות הנעה בין 5%-14% 

מכלל הממאירויות.

 	 Superior Vena Cava( תסמונת הווריד הנבוב העליון
Syndrome( הוא מצב קליני בו קיימת חסימה של 
הווריד הנבוב העליון, המתבטאת בירידה חריפה בהחזר 
הוורידי של דם מהראש, הצוואר והגפיים העליונות. 
התסמונת עלולה להופיע בקרב כ- 80% מחולי סרטן 

הריאה והברונכוס.  

גרורות ויסצרליות - מטרת הטיפול תלויה בסימפטום 	 
עצמו, באזור המחלה, במצב התפקודי של המטופל 
ובשיקולים נוספים. האינדיקציות לטיפול יכולות להיות: 

כאב, חסימה או כל הפרעה אחרת באיכות החיים.

דמם- מכל סיבה ומקור, כגון דמם ואגינלי או רקטלי.	 

כאב ממקור גידולי/ גרורתי.	 

 )1991( Hendrickson & Withers הגישה הטיפולית לפי
מבוססת על קורס קרינתי קצר, מינון סופי נמוך ומנה 

גבוהה לכל פרקציה.

שיטות הקרינה

 	 E B R T ( ת  י ל נ ו י צ נ ב נ ו ק ת  י נ ו צ י ח ה  נ ר ק ה
)E x t e r n a l  B e a m  R a d i o t h e r a p y 
יכול להינתן בצורה דו ממדית או תלת  זה  טיפול 

יותר על-ידי חישוב  ממדית, ובשיטות מתקדמות 
 Intensity-modulated radiotherapy מודולארי 
ובכך  ותר  י רב  וק  לדי ע  להגי יתן  נ  -  ) IMRT )
סמוכים.  לאיברים  הקרינה  כמות  את   למזער 
 לדוגמה לגרורות מוחיות: כ- Gy 30 ב- 10 פרקציות.
בודדת  פרקציה  לתת  ניתן  ות:  גרמי לגרורות 
ות. פרקצי  6 ב-   Gy  24 של  מנה  או   8Gy  של 
Spinal Cord Compression: המינונים משתנים 
בהתאם למצב המטופל. יש לקחת בחשבון שאין לעבור 
על מינון מסוים שעלול לסכן את חוט השדרה מצד אחד, 
ומצד שני לדאוג שהמינון יעיל מספיק לטפל בגידול 
 Halperin et al.,(  החולייתי הלוחץ על חוט השדרה

.)2014; Jones et al., 2014
ת	  י ט ק ט ו י ר ט ס ת  י נ ו צ י ח ה  נ י ר  ק

 Stereotactic Body Radio Therapy )SBRT) 
ל  ש ה  ו ב ג ן  ו נ י מ ן  ת מ ת  ו ר ש פ א א  ו ה ן  ו ר ת י ה
לאיברים  נזק  נימום  במי  , מרבי וק  בדי קרינה 
סמוכים, אם בכלל. החיסרון הוא, ששיטת טיפול 
ל. פו לטי הזקוקה  הרקמה  בנפח  גבלת  מו ו   ז
בצורה  לטפל  ניתן  ויסצרליות  בגרורות  לדוגמה: 
המסורתית, אך כיום קיימת שיטת SBRT האלגנטית, 
המדויקת והאגרסיבית יותר לגרורה בודדת, למשל 
בריאה או בכבד. ישנם דיווחים במספר חולים על תגובה 
טובה לטיפול והארכת ההישרדות בין 5-3 שנים. טיפול 
זה יכול להוות תחליף טוב לכריתה כירורגית או אבלציה 
או cryotherapy בפחות רעילות ותופעות לוואי. הטיפול 
ניתן כ-3 פעמים בשבוע, במינון גבוה של כ- Gy 10 בכל 
.)Halperin et al., 2014; Jones et al., 2014( פרקציה

 	 B r a c h y  B r a c h y t h e r a p y ה  ב ו ר ק ה  נ י ר  ק
ביוונית פירושו קרוב. בשיטה זו מטפלים על-ידי שימוש 
באביזרים המקרבים את מקור הקרינה לרקמה החולה. 
היתרון: פיזור מינימאלי של קרינה לרקמות סמוכות, 
ולכן ניתן לתת טיפולים במינונים גבוהים יותר מאשר 
בקרינה חיצונית. החיסרון הוא בכך, שניתן לטפל בעומק 

חדירה מוגבל של 0.7-0.5 סנטימטר.

דוגמאות:

קרינה לנרתיק - במצבים של כאב, דימום וגוש חוסם. 

קרינה לוושט - מטרת הברכיתרפיה היא שחרור מידי של 
דיספאגיה. הישרדות של 5 שנים בממאירות של הוושט 
עומדת כיום על כ- 6%. הטיפול יכול להינתן גם בשילוב 
עם קרינה חיצונית. ניתן בדרך כלל ב- 3 פרקציות של פעם 

בשבוע.   

קרינה לברונכוס - מטרתו העיקרית היא פתיחת דרכי 
אויר המשפרת את איכות החיים. הטיפול יכול להינתן גם 
בשילוב עם קרינה חיצונית. בטיפול פליאטיבי זה ל-70% 
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מהחולים יש מעל 50% שיפור בתסמינים, שנמשך כ-6 
חודשים.

קרינה לרקטום - טיפול טוב למקרי חסימה או דמם, שאינם 
מתאימים לניתוח. 22 חולים שטופלו בצילינדר רקטלי עקב 
 דימום, כאב ושלשול הגיבו ב- 64%, 87% ו- 100%, בהתאמה.
במעקב אחרי 65% מהחולים התגובה החציונית היתה בין 
10-7 חודשים. לא דווחו תגובות אקוטיות או מאוחרות 

.)uptodate.com(

קרינה דרך רקמת הגידול - עור ורקמות רכות: כאשר יש 
דמם ופגיעה באיכות החיים של החולה.

.)Halperin et al., 2014; Jones et al., 2014(

מנסיוננו במרכז האוניברסיטאי בביה"ח הדסה עין כרם, 
למרות שטיפולי הברכיתרפיה כרוכים באי נוחות זמנית 
וחלקם אפילו מצריכים סדציה, השיפור וההקלה בחומרת 

הסימפטומים הם מיידיים כבר לאחר הטיפול הראשון.

הבנת החולה האונקולוגי הנמצא בהחמרה 
את מצבו ותיאום ציפיות

שביעות רצון המטופל הוא מרכיב חשוב באיכות הטיפול. 
שביעות רצון במצב של סרטן גרורתי מתקדם, תלוי במידע 
המסופק לחולה ובמידת הציפיות שלו מהטיפול. חוסר 
שביעות רצון או חוסר קבלת מידע, משפיע על קבלת 
ההחלטות אצל החולה ומהווה גורם השפעה שלילי על 

.)Robinson et al., 2008( איכות החיים

קיים קשר בין חוסר שביעות רצון המטופל לבין שיתוף 
הפעולה עם הצוות המטפל. כמו כן, דווח על  קשר בין חוסר 
שביעות רצון המטופל לבין יכולת התמודדותו. לאחר קבלת 
הסבר ומידע מהצוות הרפואי הסיעודי והפסיכו-סוציאלי, 
המטופל מבין בחשיבות הטיפול הקרינתי והשפעתו על 
שיפור מצבו מבחינת הסימפטומים. חולה אשר מקבל מידע 
על הטיפול, מבין יותר את מהלך המחלה ופחות מודאג 
מקבלת הטיפול הקרינתי. כמו כן, נמצא כי קשר חיובי בין 
הצוות המטפל לחולה, תורם לשביעות רצון ולשיתוף פעולה 

.)Mitera et al., 2012( הדדי

תפקיד הסיעוד ברדיותרפיה פליאטיבית

סיעוד פליאטיבי הוא טיפול הוליסטי מבוסס ראיות הכולל: 
אומדן, אבחנה והתייחסות לכל הקשור למחלה תוך דאגה 
 McMenamin( לחולה ולמשפחתו, במטרה להקל על סבל

.)et al., 2014
באומדן  חשוב  תפקיד  יש  ותרפיה  ברדי לאחות 
לקבל  ם  עי י המג ם  לי חו אצל   , ל פו הטי ל  הו י בנ ו
הקרינה  ביחידת  האחות  פליאטיבית.  רדיותרפיה 
פליאטיבית.  לקרינה  המועמד  החולה  את   מקבלת 

לאחר הקבלה הסיעודית, ההערכה ואומדן הסימפטומים, 
האחות מבצעת תיאום ציפיות עם החולה לגבי יעילות 
הטיפול. החולה נמצא בקשר קבוע עם האחות ביחידה 
והיא אחראית על מתן מידע שוטף על הטיפול, ומלווה אותו 

במשך ביקוריו ביחידת הקרינה.

עבודה זו, נעשית בתיאום עם צוות רב מקצועי, כגון: עובדת 
סוציאלית, מרפאת כאב, יחידת הרדמה וכדומה. האחות 
ברדיותרפיה מרכזת את הטיפול ומתאמת אותו עם כל 

הגורמים הרלוונטיים.

סיכום

טיפול קרינתי פליאטיבי ניתן לחולים עם סרטן בשלבים 
מתקדמים ו/או סרטן גרורתי. מטרתו להביא להקלה או 
 לשליטה בסימפטומים, מהם סובל המטופל בגין מחלתו. 
הקווים המנחים את תכנון הטיפול הפליאטיבי, שונים 

מהמטרות והכללים של טיפול קרינתי לצורך ריפוי והם:

השגת שליטה על סימפטומים. . 1

שיפור באיכות החיים ומניעת גרימת אי נוחות לחולה . 2
ולמשפחתו.

הגישה הטיפולית שמנחה את הצוות ברדיותרפיה, מבוססת 
על קורס קרינתי קצר, מינון  סופי נמוך ומנה גבוהה לכל 

פרקציה.

שיטות הקרינה המקובלות הן: הקרנה חיצונית קונבנציונלית 
)EBRT(, הקרנה חיצונית סטריוטקטית )SBRT( והקרנה 

.)Brachytherapy( קרובה

שביעות רצון המטופל הוא מרכיב חשוב באיכות הטיפול. 
קיים קשר בין חוסר שביעות רצון המטופל לבין שיתוף 
פעולה עם הצוות המטפל. כמו כן, דווח על  קשר בין חוסר 

שביעות רצון המטופל לבין יכולת התמודדותו.

לאחות ברדיותרפיה יש תפקיד חשוב באומדן ובניהול 
הטיפול, בחולים הבאים לקבל קרינה פליאטיבית. התפקיד 
הסיעודי הוא תפקיד דינמי, אשר מתמקד בהשגת טיפול 
מרבי ומיטבי עבור החולה, בהתאם למצבו. כדי להשיג 
מטרה זו יש לשים דגש על ניהול הסימפטומים של החולה 
לפני הטיפול הקרינתי, במהלך הטיפול ואחריו. כפי שניסחו 
(Hendrikson & Winters )1991, ברגע שהאפשרות לריפוי 
ירדה מהפרק, המחויבות העיקרית של הצוות המטפל היא 

לאיכות החיים של המטופל.

סימון, שוורץ, כדורי
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