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קציר, צוקרמן, ברח"ד

השלכות ה בעל  הליך  נה  הי עצם  מח  השתלת 
משמעותיות על התפקוד הפיזי של המטופל.

מספר מחקרים מצאו, כי ישנה השפעה טובה לפעילות 
גופנית על היבטים כמו תפקוד פיזי ורגשי של המטופל 
המועמד לעבור השתלת מח עצם, ואף שיפור באיכות 

חייו ובמידת העייפות שלו. מתוך כך נולד הצורך 
להגביר את הפעילות הגופנית בקרב מושתלי מח 
עצם, וליישמו בהפעלת תוכנית ייחודית בשיתוף הצוות 

המטפל.

פעילות גופנית לשיפור 
איכות החיים לאחר 

השתלת מח עצם
ליליה קציר, ד"ר צילה צוקרמן, רחל ברח"ד

 Adamsen et al., 2009;( ואיכות חיים )Fatigue( עייפות
 Baumann et al., 2011; Courneya et al., 2009; Dimeo et
 al., 1997; Hayes et al., 2004; Jarden et al., 2009; Knols
et al., 2011; Wiskemann et al., 2011(. מחקרים אלו הראו, 
כי ישנה השפעה חיובית לפעילות גופנית על ההיבטים 
שהוזכרו. שני מחקרים אף ממליצים להציג למטופלים את 
 נושא הפעילות הגופנית לאחר האבחנה, מוקדם ככל שניתן

.)Jarden et al., 2009; Vallance et al., 2005(

בשנת 2015 פורסם מאמר על תוכנית לפעילות גופנית 
שבוצעה בדנמרק )Bartels et al., 2015(. המחקר ניסה 
 Multimodal fast :לאמץ את הגישה הכירורגית להחלמה
 track recovery program (Wiskemann & Huber, 2008)
וליישם אותה בתחום השתלת מח העצם. גישה זו, מטרתה 
לשפר את התהליך שעובר המטופל, על ידי הפקת מירב 
התועלת מן המידע, הלוגיסטיקה, איזון הכאב והשיקום 
הפיזי שלאחר הניתוח. גישה רב תחומית זו כוללת רופאים, 
אחיות, פיזיותרפיסטים ודיאטניות, שעובדים יחד לאפשר 
שיקום מהיר יותר של  מטופלים לאחר פעולות פולשניות, 
לשפר את איכות הטיפול, לקצר את משך האשפוז ולהפחית 
מעלויות האשפוז הממושך. על סמך גישה זו התבסס 
המחקר ובחן, האם פעילות גופנית, כחלק מהתערבות מסוג 
fast-track, לפני, אחרי ובמהלך השתלת מח עצם עצמית, 

תימצא כגישה בטוחה ובת ביצוע.

מבוא

השתלת מח עצם הינה טיפול למגוון מחלות ממאירות, 
כגון: לויקמיה, לימפומה, מיאלומה וכדומה. לפני השתלת 
מח העצם, המטופל מקבל טיפול מכין, אשר משתנה 
בהתאם למחלה, לתגובה לטיפולים הקודמים ולמחלות 
רקע נוספות. לטיפול המכין, המורכב מטיפול כימי או טיפול 
כימי וקרינתי, יש תופעות לוואי רבות. מלבד תופעות כמו 
בחילות והקאות, מוקוזיטיס, שלשולים וזיהומים, עלולה 
להיגרם ירידה משמעותית בתפקוד הפיזי. ירידה זו עלולה 
לעכב את השיקום ואת החזרה לתפקוד יומיומי תקין 

ולמעגל העבודה. 

בשני העשורים האחרונים נערכו מספר מחקרים, שבחנו 
את ההשפעה של פעילות גופנית על מטופלים המועמדים 
לעבור השתלת מח עצם. המחקרים התייחסו להיבטים 
כמו תפקוד פיזי, חוזק, מנח גוף, רגשות, מערכת החיסון, 
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גישה זו היוותה את הבסיס הרעיוני לתוכנית התערבות 
להגברת הפעילות הגופנית, כפי שהחלה במכון ההמטולוגי 
במרכז הרפואי רמב"ם, לפני כשנה וחצי. בבסיס התוכנית 
עמד הצורך להגביר את הפעילות הגופנית בקרב מושתלי 
מח עצם, בין אם עברו השתלה מתורם זר ובין אם עברו 
השתלה עצמית. כבר בטיפול יום, בפני מטופלים עם 
אבחנה חדשה, הוצגו תרגילים לחיזוק השרירים, היציבה 
ומסת העצם על ידי פיזיותרפיסט. בהמשך באשפוז, נתלו 
בחדרי האשפוז דפי מידע בהם מפורטים תרגילי כוח 
שמומלץ לבצע במסגרת האשפוז )נספח 1 - דף תרגילים 
למטופלים בהשתלות מח עצם(. כמו כן, לכל המטופלים 

הוצע על ידי הרופא המטפל להצטרף לקבוצת הריצה.

קבוצת הריצה היא קבוצה המשותפת לצוות המכון 
ולמטופלים, הקבוצה נפגשת פעם בשבוע לריצה/צעידה 
של חמישה קילומטרים. הקבוצה מורכבת ממטופלים 
שמועמדים להשתלה או שהשתחררו לאחר השתלת מח 
עצם. הצוות המקצועי הרב תחומי המרכיב את הקבוצה 
כולל רופא, אחות, עובדת סוציאלית ומדריך ספורט 
מקצועי. כל מטופל צועד/רץ בקצב המתאים עבורו ואת 
המרחק המתאים עבורו. לאחר ארבעים וחמש דקות כל 
המשתתפים מתרכזים יחד לאימון כוח ומתיחות למשך 15 

דקות נוספות. 

המטופלים מלאו לפני ואחרי הפעילות הגופנית שאלון. 
מלבד משתנים דמוגרפיים, כמו גיל ומין, נבחנו מדדים 
כגון: תדירות הפעילות הגופנית במהלך השבוע, עייפות 
)fatigue(, שיווי משקל, תאבון, תפקוד מיני ושינה. השאלון 
מורכב משאלות סגורות ושאלות פתוחות. עד כה הצטרפו 
לתוכנית וענו על השאלון 27 מטופלים, מתוכם 14 גברים. 

 .)50 37 ל-63 )ממוצע הגילאים  גיל המטופלים נע בין 
שלושה מטופלים נפטרו במהלך התקופה, בעקבות הישנות 

מחלתם.

1( הם,  עיקר התוצאות של מחקר זה )מוצגות בטבלה 
שהשיפור המשמעותי ביותר שנמצא היה במצב הרוח, 
בשיווי המשקל ובתיאבון. בהערות הפתוחות המטופלים 
ציינו, כי פעילות גופנית משותפת יחד עם הצוות הרפואי 
של המכון הפכה את התקשורת ביניהם לפחות רשמית 
וכי הדבר אפשר להם להכיר אחד את השני בצורה טובה 
יותר, אישית ולא רק בהיבט של מטופל-מטפל. המטופלים 
הדגישו, כי מערכת יחסים בלתי רשמית משפרת את 
התקשורת שלהם עם הצוות הרפואי, ולכן גם את הטיפול 

והמעקב הרפואי והסיעודי. 

השלכות המחקר לעבודה הסיעודית הן: העלאת המודעות 
של הצוות והמטופלים לחשיבותה של הפעילות הגופנית, 
דווקא בזמן שבו המטופל עלול להימצא בשפל של תפקוד 
גופני. מודעות כזו בקרב צוות המטפלים, יכולה להביא 
לכך, שיותר מטופלים יודרכו ויונחו להיות פעילים ולשפר 
את איכות חייהם. פעילות גופנית יכולה למנוע תופעות 
לוואי גופניות ונפשיות לא רצויות של השתלת מח עצם. 
גם התקשורת הלא רשמית שמתפתחת בקבוצת ההליכה, 
יש בה בכדי להגביר את שביעות הרצון של המטופלים ואת 

המחויבות שלהם להמשך הטיפול והמעקב.

לסיכום, המחקר הוא מחקר אורך מתמשך ויש צורך 
בהמשך איסוף הנתונים וניתוחם, יש לפתח דרך למעקב 
ותיעוד הפעילות הגופנית בבית, במהלך הזמן בו המטופלים 
אינם מאושפזים וכן במהלך האשפוז באופן רציף. כמו כן, 
מכיוון שהשאלון הינו שאלון לדיווח עצמי, עלולה להיות בו 

הטיית זיכרון. 

% אחוז השיפור לאחר הפעילות הגופנית הנושא

11 מה מידת העייפות שאתה מרגיש?

100 מה מצב הרוח שלך?

67 האם הפעילות הגופנית שיפרה את שיווי המשקל שלך?

60 האם יותר קל לך לעלות במדרגות?

25 האם הפעילות הגופנית שיפרה את חיי המין שלך?

44 האם הפעילות הגופנית שיפרה את הנשימה שלך?

45 ביום ביצוע הפעילות הגופנית איך אתה ישן בלילה?

66 האם הפעילות הגופנית שיפרה את התיאבון שלך?

טבלה 1: אחוז השיפור לאחר הפעילות הגופנית
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הרמות אגן
שכיבה על הגב בברכיים כפופות	 
הרמת האגן למעלה, שהייה 3 שניות בתנוחה	 
ירידה איטית חזרה לשכיבה על הגב	 

עליה על קצות האצבעות
עמידה על רגל אחת מול כסא/שולחן לתמיכה	 
עליה על קצות האצבעות, שהייה במנח 3 שניות	 
ירידה איטית בחזרה של העקב לריצפה	 

     

נספח 1: תרגילי חיזוק המעודדים בניית מסת עצם

מומלץ לבצע 10 חזרות על כל תרגיל, 3 פעמים, עם מנוחה של דקה בין כל סט.

הרמת רגל צידית
עמידה זקופה, להיתמך עם יד אחת על שולחן או כסא 	 

ליציבות
הרחקת רגל אחת מהגוף הצידה, להחזיק אותה כך 3 	 

שניות
החזרת הרגל באיטיות למרכז	 

שפיפה ליד קיר
עמידה עם הגב שעון על הקיר	 
 	)A( רגליים ישרות מעט לפנים, בפישוק קל
 	)B( כיפוף הברכיים וירידה לשפיפה
שהייה 3 שניות בתנוחה ועליה בחזרה לעמידה	 
לשים לב שהברכיים לא עוברות את קו האצבעות  	 
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חתירה בישיבה
ישיבה בקצה הקדמי של הכסא	 
אחיזה בגומייה בידיים ישרות כשהיא מתוחה ותפוסה על 	 

הרגליים
כיפוף מרפקים ומשיכתם לאחור תוך כדי מתיחת 	 

הגומייה
החזרת הידיים ליישור באיטיות	 

דחיקת חזה 

העברת הגומייה מאחורי הגב בישיבה או בעמידה	 
אחיזה בשתי הקצוות מתחת לבית השחי במרפקים 	 

מקופלים
דחיפת הידיים לפנים ליישור כנגד התנגדות הגומייה	 

חזרה איטית למרפקים כפופים	 

חיזוק כתפיים 1
החזק שתי קצוות של גומייה מעל הראש בשתי ידיים 	 

)ישיבה או עמידה( 

הרחק יד אחת הצידה עד לגובה הכתף	 

חיזוק כתפיים 2
אחוז בגומייה במרפקים מכופפים וקרובים לגוף כמודגם 	 

בתמונה השמאלית
פתח את הידיים לצדדים תוך סיבוב חיצוני של הכתפיים 	 

כנגד התנגדות הגומייה, כמודגם בתמונה הימנית

 

בהצלחה, צוות פיזיותרפיה
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