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המפתח לניהול הטיפול 
הסיעודי במטופל המטולוגי: 
סקר רטרוספקטיבי למיפוי 

נטל הסימפטומים

סימפטומים ח של  כבד  נטל  חווים  סרטן  חולי 
מעשרה  בממוצע  וסובלים  מחלתם,  במהלך 
סימפטומים שונים, כגון: כאב, מוקוזיטיס, ירידה 
במשקל, דיספנאה, דיכאון, עייפות, עצירות, בחילה 
והקאה. שכיחותם נעה בין 50%-89%. נמצא כי נטל 
הסימפטומים מהם סובלים חולים המטולוגיים, כבד 
לפחות כמו של חולים אונקולוגיים, עם זאת, לא קיים 
גוף מחקר מספק לגבי הימצאותם וחומרתם בחולים 

המטולוגיים.
מטרות: אומדן שכיחות הסימפטומים ועוצמתם, 

למחלקה  לראשונה  המתקבלים  חולים  בקרב 
המטולוגית. בניית בסיס לתכניות התערבות בתחום 
ניהול הסימפטומים, אשר יובילו לשיפור איכות 

הטיפול.
שיטות המחקר: מחקר סקר רטרוספקטיבי שבדק 

259 מטופלים, בקבלה ראשונה למחלקה המטולוגית. 
MDASI מובנה  אומדן  מתוך  נאספו   הנתונים 
(M.D Anderson Symptom Inventory(, וכן נאספו 

פרטי המחלה ונתונים דמוגרפיים.

נמצא כי הסימפטומים הבולטים מהם  תוצאות: 

למחלקה  המתקבלים  חדשים,  חולים  סובלים 
ההמטולוגית הם: כאב, עייפות, הפרעות שינה, 
דאגה, חוסר תיאבון, ישנוניות, יובש בפה ועצבות. 
עייפות נמצאה כסימפטום מוביל, ממנו סובלים 70% 
מהמטופלים בדרגה בינונית עד חמורה. יובש בפה 
היה סימפטום לא צפוי עבור הצוות הסיעודי, ממנו 
סבלו מעל 40% ממטופלנו בדרגה בינונית עד קשה 
ועוד 20% בדרגה קלה. הפרעות שינה, דאגה ועצבות, 
אשר ידועים בספרות ההמטו-אונקולוגית כצבר 
הסימפטומים הנפוץ ביותר, אפיין גם את אוכלוסיית 

המטופלים שלנו.
מסקנות: עייפות הינה הסימפטום המרכזי של חולה 

המטולוגי חדש. קבוצות הסיכון לביטוי חמור של 
הסימפטומים הן: נשים ומטופלים בגיל מבוגר.

המלצות: להמשיך ולהרחיב את אומדן הסימפטומים 

בשלבי אשפוז נוספים, למשל באשפוזים חוזרים, עם 
השוואת תוצאות, במטרה לבנות תוכניות התערבות 

סיעודיות בצורה מבוססת ראיות מחקריות.
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מבוא

אומדן סימפטומים במטופלים עם מחלה המטולוגית-

אונקולוגית: הצורך אל מול האתגר

מטופלים עם מחלה המטולוגית, חווים נטל כבד של 
סימפטומים במהלך מחלתם במידה רבה, לפחות כמו 
 .(Fadul et al., 2008) מטופלים עם גידולים סולידיים
יחד עם זאת, נטל הסימפטומים באוכלוסיית המטופלים 
עם מחלה המטולוגית מדווח פחות בספרות המחקרית 

 .(Manitta et al., 2011)
מטופלים עם סרטן מתקדם, סובלים בממוצע מ-10 
סימפטומים שונים, כתלות בשלב המחלה או בסוג הטיפול. 
משתנים נוספים המשפיעים על שכיחות ועל חומרת 
הסימפטומים, יכולים להיות מצבו התפקודי של המטופל 
 והאם הוא נמצא במסגרת אשפוז או מטופל בקהילה

(Campngnaro et al., 2008; Manitta et al., 2011). אחת 
הסיבות החשובות לביצוע האומדן בשלבים המוקדמים, 
נעוץ בשילוב טיפול תומך כבר בשלבים המוקדמים, 
האמריקנית  האונקולוגית  האגודה  להמלצת  בהתאם 

 .(ASCO, 2012)
סימפטומים וכלי האומדן - סימפטומים עיקריים אשר 

נאמדים במטופלים המטו-אונקולוגים כוללים: ירידה 
באנרגיה, קושי להירדם, סחרחורת, יובש בפה, כאב, 
תחושת עקצוץ, קוצר נשימה, קשיי ריכוז, שיעול ועוד. 
הסימפטומים הנאמדים תלויים בכלי האומדן ומדווחים 
בשכיחות ובחומרה משתנים, בהתאם לשלב המחלה ולסוג 

 .(Manitta et al., 2011) הטיפול
לדוגמא, מחקרים רטרוספקטיביים מצאו, שמטופלים עם 
מחלות המטואונקולוגיות בשלב מתקדם של מחלתם, 
סובלים בעיקר מכאב 27%–76%, קוצר נשימה 44%–
 Bauduer et al., 2000; Stalfelt et) 88% 50%, ועייפות
al., 2003). לעומת זאת, דיווח Manitta (2011) באוכלוסיה 
דומה על עייפות בשיעור של 69% והקאה בשיעור של 9% 
 Memorial Symptom Assessment באמצעות כלי האומדן

 .Scale-Short Form
Johansson ועמיתים (2012) בדקו נטל סימפטומים בכלי 
ייעודי MPN-SAF, במטופלים עם אבחנות פרוליפרטיביות 
(טרום לויקמיה) כגון פוליציטמיה ורה, מיילופיברוזיס 
ומצאו דיווחים אודות עייפות בקרב 88% מהמטופלים 
וירידה באיכות החיים במרביתם. כמו כן נמצא, שעם 
העלייה בגיל, היו יותר סימפטומים של אינסומניה, בעיות 

זיכרון, סחרחורת, ירידה במשקל ושיעול. 
במחקרם של Zimmermann ועמיתים (2013), הוערכו 
249 מטופלים עם לויקמיה חריפה לגבי נטל הסימפטומים, 
Memorial Symptom Assessment Scale- על ידי הכלי
מנטל  סבלו  אלו  שמטופלים  נמצא,  במחקר   .MSAS

גידולים  עם  למטופלים  בהשוואה  גבוה,  סימפטומים 
סימפטומים  תשעה  על  דיווחו  המטופלים  סולידיים. 
פיזיים ושני סימפטומים פסיכולוגיים. התסמינים הפיזיים 
כללו: חוסר אנרגיה (79%), ישנוניות (56%), יובש בפה 
(54%), ירידה במשקל (54%) וכאב (49%). הסימפטומים 
הפסיכולוגיים הנפוצים היו: קושי להירדם (55%), דאגה 
(43%), קושי בריכוז (39%) ועצבות (36%). הסימפטומים 
הבעייתיים ביותר אשר דורגו בשילוב של חומרה, תדירות 
ומצוקה היו: חוסר אנרגיה, קושי להירדם וכאב. חשוב 
לציין, שעל אף זיהוי הסימפטומים, לא נעשתה התערבות 
מובנית בתחום איזון כאב או סימפטומים פסיכולוגיים, כגון 

עצבות ודאגה.
 Williams ועמיתיו (2013) מתארים התאמה של שאלון
The M.D. Anderson Symptom Inventory לאוכלוסיה 
של חולי CML, עם מקבץ של שבעה סימפטומים ייעודיים, 
בהם תחושה כללית רעה, כאבי שרירים, כאב ראש, שטפי 
דם ונטייה לדמם, פריחה או שינוי בעור ושלשול. במחקר 
המתואר דווח, כי 30% מהמטופלים עם CML בשלב 
 (tyrosine kinase inhibitor) TKI -הכרוני, המטופלים ב
דרך הפה, חווים סימפטומים המפריעים במידה בינונית 
לתפקוד היומיומי. כיום, עבר שאלון זה התאמות נוספות 
והוא נמצא בגרסאות לבדיקת מחלות כרוניות ואונקולוגיות 
נוספות, דוגמת מיאלומה נפוצה ולויקמיה מיאלואידית 

 .(MD Anderson Cancer center web site) כרונית
מעבר לשימוש בכלי האומדן אשר צוינו בסקירה זו, 
מופיעים בספרות כלי אומדן סימפטומים נוספים. כמו 
כן, לעיתים קיים שימוש בשאלוני איכות חיים בלבד או 
בשאלונים אחרים, וכן איסוף מרשומות מטופלים או 
ראיונות (Albrecht, 2014). נקודה זו מוסיפה לאתגר 
בניהול הסימפטומים במטופל ההמטואונקולוגי, מבחינה 
קלינית ומחקרית כאחד. לאמור, באיזה כלי אומדן לבחור 

וכיצד להשוות בין נתוני שכיחות וחומרת סימפטומים? 
עוד נמצא בספרות, כי ליחס הצוות כלפי הערכת חומרת 
הסימפטומים של המטופלים, יש חשיבות רבה בקביעת 
המשך הטיפול וכי אין להפחית בחשיבות האומדן. כך, לפי
Efficace (2013), רופאים נטו להעריך את מצבם הכללי 
של מטופלים עם מחלה המטואונקולוגית כטוב מדי, 
ולכן להמעיט בחומרת הסימפטומים. יתרה מכך, מחקר 
שהשווה את עמדת הצוות הרפואי והסיעודי במחלקה 
המטולוגית, לזה של המטופלים מצא, כי הצוות נוטה 
להמעיט בהערכת הכאב ובעיקר בהערכת החרדה של 

 .(Rodin et al., 2013) המטופלים
נטל  אודות  במחקר  חסר  קיים  כי  נראה  לסיכום, 
הסימפטומים במטופלים עם מחלות המטואונקולוגיות. 
ממה שידוע עד כה, נטל הסימפטומים הוא גבוה לפחות 
כמו של מטופלים עם גידולים סולידיים. מהסקירה עולה, 
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שישנה שונות בכלי האומדן ובצורת הדיווח. כמו כן, לא 
ניתנה התייחסות בסקירה לקשר בין טיפולים תרופתיים 
ספציפיים לבין הביטוי הסימפטומטי אצל החולה. יחד עם 
זאת, ברור כי יש צורך בביצוע אומדן בכלי אחיד, בכדי לתכנן 
התערבות מובנית של טיפול תומך עוד בשלבים המוקדמים.

הרקע לביצוע המחקר
הצוות הסיעודי במחלקה ההמטולוגית בבית החולים הדסה 
עין כרם, התרשם שהמטופלים ההמטולוגיים מתקבלים 
לאשפוז עם סבל רב מתסמינים שונים, ונראה כי איזון 
הסימפטומים בקרב המטופלים ההמטולוגיים במחלקה 
מצריך שיפור והתערבות. הרציונל לביצוע המחקר, נבע 
מהצורך לנהל את הסימפטומים ולשפר את חוויית המטופל 
באופן מיטבי, על ידי אומדן, יישום קווים מנחים עדכניים 

והערכה חוזרת. 
מטרת המחקר היתה להעריך את שכיחותם ואת עוצמתם 
של הסימפטומים האופייניים, בקרב חולים על פי אבחנה, 
המתקבלים לאשפוז ראשון במחלקה ההמטולוגית. הערכה 
ראשונית תהווה בסיס לבניית תכניות התערבות, אשר 
ישפרו את חוויית האשפוז ואת איכות העשייה הסיעודית 

בתחום ניהול הסימפטומים. 

מערך המחקר
החולים  בבית  מבוגרים  להמטולוגיה  המחלקה 
שנה  מידי  אשפוז.  מיטות   18 מונה  כרם,  עין  הדסה 
 מאושפזים כ-1,400 מטופלים עם אבחנות שונות כגון:
 Non- Hodgkines-ו Pancytopenia ,Hodgkines Disease
Lymphoma, לויקמיות חריפות וכרוניות ומיאלומה נפוצה. 
תקופות האשפוז נעות מימים ספורים, עד תקופה ממושכת 
של חודש ומעלה. סיבות האשפוז מגוונות: לצורך אבחון, 
טיפול, איזון סימפטומים ומתן טיפול תומך. הצוות המטפל 
במחלקה כולל: 16 רופאים, 17 אחיות וצוות פסיכו-סוציאלי.

הליך המחקר 
סקר רטרוספקטיבי של הרשומה הרפואית והסיעודית, של 
מטופלים שהגיעו לאשפוז ראשון במחלקה. נאספו פרטי 
מחלה, אבחנה ונתונים דמוגרפיים כגון: גיל המטופל, 
 MDASI (M.D Anderson - מגדר ונתוני שאלון תסמינים
במחלקה  כאומדן  המבוצע   ,(Symptom Inventory

ההמטולוגית ובמחלקות נוספות בבית החולים הדסה.

אישור אתי ומנהלי 

התקבל אישור ועדת הלסינקי מוסדית ואישור הנהלת 
פרטים  נאספו  המחקר.  לביצוע  והמחלקה  הסיעוד 
אנונימיים מרשומות מטופלים, שאושפזו בין התאריכים 

ינואר 2011 לנובמבר 2012.

כלים ושיטות
מחקר רטרוספקטיבי על רשומות מטופלים, שהגיעו 
לאשפוז ראשון במחלקה. רשומות המטופלים כללו אומדני 
MDASI, אבחנה רפואית המטולוגית ונתונים דמוגרפיים 

(גיל ומגדר). 
המדגם כלל את כל רשומות המטופלים, שבוצע להם 

אומדן MDASI בתקופת המחקר. 
קריטריונים להכללה: מטופלים מעל גיל 18 שנים עם 

באחת  השאלון  על  השיבו  אשר  המטולוגית,  אבחנה 
מהשפות עברית, רוסית, ערבית ואנגלית. 

קריטריונים לאי הכללה: לא נכללו במדגם מטופלים שלא 

נאספו אומדנים עליהם בשל מגבלות שפה, מצב מנטלי 
שאינו מאפשר את האומדן, או בעיות טכניות הקשורות 

למילוי הטופס. 

כלי המחקר

 M.D Anderson) לאומדן סימפטומים MDASI שאלון 
Symptom Inventory) פותח בשנת 1999 ועבר מבחני 
תוקף ומהימנות α (Cleeland et al., 2000)=0.87. הכלי 
בודק מגוון תסמינים וחומרתם אצל מטופלים אונקולוגיים 
החומרה  את  מדרג  המטופל  סולידיים.  גידולים  עם 
והשכיחות של 18 תסמינים, שהוא חווה ב-24 השעות 
האחרונות של האומדן. הדירוג נע בסולם בין 0 ל-10. 
כאשר 0 מסמל העדר התסמין ו- 10 מבטא סבל בדרגה 
הגבוהה ביותר של התסמין. כל התסמינים מדורגים על 
ידי המטופל עצמו. לפי מחברי הכלי, מדרגה 3 ומעלה יש 
לטפל בתסמין. בין התסמינים המופיעים בשאלון: דאגה, 
ישנוניות, עייפות, כאב, עצבות, יובש בפה, שלשול, הקאה, 
פצעים בפה, הפרעות בשינה, חוסר תחושה, בעיות בזיכרון 
ועוד. ה- MDASI נמצא בעל תקפות ומהימנות ויושם 
 .(Wang et al., 2005) במחקרים רבים בקרב חולי סרטן
התקבל אישור מהמחברים לשימוש בכלי זה. השאלון 

תורגם למספר שפות: עברית, אנגלית, ערבית ורוסית. 

שיטת איסוף הנתונים

איסוף נתוני המחקר התבצע על ידי אחיות המחלקה, אשר 
הוכשרו לכך במסגרת המחקר. בנוסף, האחיות החוקרות 
השתמשו ברשומות הממוחשבות של בית החולים לשליפת 
האשפוז  בתקופת  המחלה  ופרטי  דמוגרפיים  פרטים 

הנבדקת.

ניתוח הנתונים

נתוני המחקר עובדו בתוכנת Excel לסטטיסטיקה תיאורית 
הכוללת מדדי מרכז, פיזור ורווח בר סמך. ממצאי שאלון ה- 
MDASI נותחו באחוזים על פי שכיחויות חומרה, ממוצעים 

וסטיות תקן בחלוקה לאבחנות, גיל ומגדר. 
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הטמעת ה-MDASI בעשייה הסיעודית 

החל מ- משנת 2011, הוטמע שאלון ה- MDASI כחלק 
מהקבלה הסיעודית במחלקה המטולוגית בבית החולים 
הדסה עין כרם. כיום, כל מטופל העובר קבלה סיעודית 
לאומדן   MDASI שאלון  בעצמו  ממלא  ממוחשבת, 

סימפטומים. 

ממצאים
אוכלוסיית המחקר מנתה 259 מטופלים, אשר הגיעו 
לאשפוז ראשון במחלקה ההמטולוגית (טבלה 1). תקופת 

המחקר כללה את החודשים ינואר – נובמבר 2011. 
נתונים דמוגרפיים - אוכלוסיית המחקר נחלקה ל- 56% 
גברים ו-44% נשים. הגיל הממוצע של הנבדקים היה 56.8 
עם סטיית תקן של 18.0, טווח הגילאים נע בין 65-18. 

(טבלה 1).
באוכלוסיית  השכיחות  האבחנות   - רפואיות  אבחנות 

 ,Non-Hodgkin’s (35.9%) המחקר היו לימפומה מסוג
(13.5% ) נפוצה  ומיאלומה   (18.1% )  AML  אחריה 
1). בהתפלגות על פי גיל, נמצא כי לאבחנות  (טבלה 
 CLL המטולוגיות שונות יש חתך גיל שונה. לדוגמא, חולי
  Hodgkin’s Disease היו לרוב מעל גיל 65, לעומתם חולי
לרוב בשנות ה- 30 לחייהם, ואילו הגיל של חולי AML היה 

בעשור החמישי לחיים.
חומרה ושכיחות הסימפטומים בכלל המדגם - הסימפטום 

השכיח ממנו סבלו כלל המטופלים שהתקבלו למחלקה 
היה עייפות. מעל 70% מהמטופלים דיווחו על עייפות 
בדרגה בינונית עד חמורה. הציון הממוצע שהתקבל 
עבור סימפטום זה עמד על 5.4 עם סטיית תקן של 3.1. 
הסימפטומים  את  כללו  נוספים  בולטים  סימפטומים 
הפיזיים: נמנום (ישנוניות) 3.6 (SD=±3.3); כאב 3.5 
(SD=±3.3); יובש בפה 3.4 (SD=±3.3) וחוסר תיאבון 3.4 
(SD=±3.4) וסימפטומים קוגניטיביים-רגשיים: דאגה 3.5 
(SD=±3.3) והפרעות שינה 3.4 (SD=±3.4). מעל 40% 
מהמטופלים דיווחו, כי הם חווים סימפטומים אלו בדרגה 

בינונית עד חמורה (טבלה 2). 
חומרה ושכיחות סימפטומים בחלוקה על פי אבחנות 
– בחלוקת המדגם על פי אבחנות, ניתנה התייחסות 
לשלוש אבחנות עיקריות על פי גודל המדגם באבחנה: 
Non-Hodgkin’s Lymphoma, מיאלומה נפוצה ולויקמיה 

מיאלואידית חריפה בסדר זה. 
Non-Hodgkin’s Lymphoma (n=93) – המטופלים 	 

באבחנה זו דיווחו בעיקר על עייפות ונמנום וכן על 
בעיות של חוסר שינה, בדרגת חומרה בינונית עד 
בעיות  גבוה.  ניקוד  קיבלו  אלו  חמורה. תסמינים 
כאב דווחו במידה בינונית עד חמורה, בקרב 48% 
מהמטופלים. חוסר תיאבון ויובש בפה דווח בשיעורים 

של 45%-42% במידת חומרה בינונית עד חמורה. 
גם בעיות רגשיות של דאגה (42%) ועצב (34%) 
בהתאמה, דווחו בשיעורים ניכרים באשפוז הראשון 

(טבלה 3). 
Acute Myeloid Leukemia (n=47) - הסימפטום 	 

השני השכיח בחומרתו לאחר עייפות באוכלוסיה זו 
הוא הדאגה. כמחצית מהמטופלים בקבוצה זו דיווחו 
על הסימפטום במידת חומרה בינונית עד חמורה. 
אחריו דיווחו המטופלים על חוסר תיאבון בדרגת 
חומרה (45%), נמנום (43%), כאב (40%) והפרעות 

שינה (36%) (טבלה 4).
ל-80% 	  קרוב   – (n=35) Multiple Myeloma

בדרגה  עייפות  על  התלוננו  זו  בקבוצה  מהמדגם 
בינונית עד חמורה בציון 6.2 (SD=±2.8). יש לציין, 
שציונים דומים התקבלו גם בקבוצת ה- CLL אולם, 
יש לציין את המדגם הקטן באבחנה זו (n=16). בנוסף, 
בקבוצת המיאלומה, נמצאו מספר רב של תסמינים 
אשר דווחו בדרגת חומרה בינונית עד חמורה -43%

63%, ביניהם: עייפות, כאב, דאגה, יובש בפה, נמנום, 
ישנוניות, הפרעות שינה ותחושת עצבות (טבלה 5). 
ציון הכאב באבחנה זו היה גבוה באופן ניכר בהשוואה 
לאבחנות אחרות ועמד על 5.0 (SD=±3.5). בדומה 
לכך, גם הציון שהתקבל בסימפטום הדאגה באבחנה 
זו היה גבוה באופן ניכר, בהשוואה לאבחנות האחרות 

 .(SD=±3.3) 4.8
מחלה נוספת שבלטה בכמות הסימפטומים עם ניקוד 
גבוה היתה CLL. הסימפטומים כללו: עייפות, יובש בפה, 
הפרעות שינה, נמנום ותחושת עצבות, בסדר זה. תסמין 
 HD נוסף אשר בלט בחומרתו באופן בולט באבחנה של
היה קוצר נשימה, בהשוואה לאבחנות האחרות, אך יש 

לציין שבאבחנות אלו ישנו מיעוט מטופלים. 
יותר  רב  סבל  מובהק  באופן  הביעו  נשים  ומגדר:  גיל 

מובהק  הבדל  נמצא  הסימפטומים.  בכל  מגברים 
בסימפטומים: עייפות, כאב, ישנוניות, חוסר תיאבון, 
עצירות, הקאה ויובש בפה (p<.05-.01). עם הגיל נמצאה 
עליה מובהקת בחומרה של הסימפטומים: עייפות, בעיות 

 .(p<0.1-.001) בזיכרון, יובש בפה ועצירות, בסדר זה

דיון והשלכות לסיעוד
הערכה ראשונית של שכיחות וחומרת הסימפטומים 
בקרב המטופלים המתקבלים למחלקה ההמטולוגית, 
חיונית בכדי לבנות תכניות התערבות לשיפור איכות 
העשייה הסיעודית, בתחום של ניהול הסימפטומים. נתוני 
המחקר הדגימו את הסימפטומים השכיחים בעוצמתם, 
בקרב מטופלים המטולוגיים באופן כללי ועל פי האבחנה, 
 ,Non-Hodgkin’s בשלוש קבוצות עיקריות: לימפומה מסוג
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לויקמיה מיאלואידית חריפה ומיאלומה נפוצה. 
באופן כללי, בכלל אוכלוסיית המחקר נמצא שעייפות היה 
הסימפטום השכיח בקרב 70% מהמטופלים עם מחלה 
המטולוגית-אונקולוגית, בדרגת חומרה בינונית עד חמורה. 
בדומה לכך, הספרות מתארת עייפות וחוסר אנרגיה 
בשיעורים הנעים בין 88%-80%, במטופלים עם אבחנות 
 Johansson et) שהן טרום לויקמיה או לויקמיה חריפה
al., 2013; Zimmermann et al., 2013). סימפטומים 
שכיחים נוספים שנמצאו בכלל אוכלוסיית המחקר היו: 
ישנוניות, כאב, יובש בפה, הפרעות שינה, דאגה וחוסר 
תיאבון. סימפטומים אלו דומים באופיים לסימפטומים 
שכיחים באוכלוסיות מטופלים עם מחלות המטולוגיות-
 אונקולוגיות באופן כללי, גם בשלבי מחלה וטיפול שונים

 .(Reeve et al., 2014)
בחלוקה לפי אבחנות, בקבוצת המטופלים עם לימפומה 
מסוג Non-Hodgkin’s בלטו קבוצת הסימפטומים: עייפות, 
נמנום וחוסר שינה בשיעורים הנעים בין 73%-45% (טבלה 
3). הספרות דלה בתיאור סימפטומים באבחנה זו. במחקר 
עדכני באוכלוסיה זו במהלך קבלת טיפולים כימיים, נמצאו 
שיעורי חוסר אנרגיה וקשיי הירדמות בשיעורים הנעים בין 
90% ל-50%, בהתאמה. ואילו הסימפטומים השכיחים 
הנוספים שנמצאו במחקר: כאב, דאגה ויובש בפה היו 
נמוכים לעומת המדווח במחקר התואם בספרות (-34%
 Bolukbas & Kutluturkan,) (50%-70% 42% לעומת

 .(2015
בקבוצת המטופלים עם לויקמיה חריפה במחקר הנוכחי, 
נמצאו הסימפטומים נמנום ודאגה בשיעורים התואמים 
למדווח בספרות 63%-60%, ואילו בסימפטומים האחרים, 
כגון יובש בפה ועצב נמצאו במחקר הנוכחי שיעורים 
פחותים למדווח בספרות (44%-32% לעומת 54%-36%) 

 .(Zimmermann et al., 2013)
המטופלים עם מיאלומה נפוצה במחקר זה הציגו מספר 
רב של סימפטומים, בהשוואה למטופלים עם אבחנות 
אחרות ובחומרה רבה יותר. הסימפטומים שדווחו בקבוצה 
זו כללו: עייפות, כאב, דאגה, יובש בפה, נמנום, ישנוניות, 
הפרעות שינה ותחושת עצבות. במחקר אשר התאים את 
שאלון התסמינים של MDASI למטופלי מיאלומה נפוצה, 
נבדקה חומרת הסימפטומים על פי שלבי המחלה והטיפול. 
בהשוואה למחקר הנוכחי, נראה כי בשלב לפני הטיפול, 
הסימפטומים החמורים שדווחו בספרות היו: עייפות, 
כאב, הפרעות שינה, נמנום, כאבי עצמות, יובש בפה, 
וחולשת שרירים; שיעור המטופלים אשר דיווחו על כאב 
ועייפות בדרגה בינונית עד חמורה, היתה נמוכה מהמדווח 
במחקר הנוכחי 36% ו-45% בהתאמה בספרות, לעומת 
63% ו-78% במחקר הנוכחי (Jones et al., 2013). יתכן 
שההסבר להבדל בשיעורים, נעוץ במדגם הקטן במחקר 

הנוכחי וכן בהגדרת שלב המחלה. בשלבים המאוחרים 
יותר דיווחו המטופלים במחקר בספרות, על שיעורים 
גבוהים יותר של עייפות וכאב, מכיוון ששיעורים אלו נאמדו 
בשלב האינדוקציה, לפני התחלת הטיפולים הכימיים או 

השתלת מח עצם. 
יש לציין, שאוכלוסיית המחקר כללה חולים באשפוז ראשון 
במחלקה, אשר בחלקם עוברים תהליך אבחון של מחלתם, 
עוד לפני מתן הטיפולים הכימיים. מסיבה זו, יתכן ששיעור 
היובש בפה כמו גם תופעות אחרות, היו נמוכים בהשוואה 
למדווח בספרות. כמו כן, יתכן שהמטופלים באוכלוסיית 
המחקר הנוכחי הגיעו עם רקע של טיפול במסגרת טיפולית 
אחרת. ההשלכות הקליניות של המחקר הן, שיש לבצע את 
אומדן הסימפטומים תוך בירור של שלב המחלה, והאם 
המטופל נמצא לפני טיפול ואיזה סוג של טיפול. סוגיות 
אלו מהוות נקודות מפתח בכל אומדן ועשויות להשפיע על 

תמונת הסימפטומים.
עוד עולה מהמחקר, שמטופלים מבוגרים וקבוצת הנשים 
מהווים קבוצת סיכון לביטוי רב יותר של סימפטומים. 
הטיפול  בתוכנית  יותר  רב  דגש  לתת  יש  זו,  מסיבה 
ולתכנן  סימפטומים,  אומדן  ביצוע  בעת  הסיעודית 

התערבות בקרב נשים ובאוכלוסיית הגיל המבוגר. 
כמו כן, יש מקום למחקר נוסף לבחינת הקשר בין דיווח 
הלידה  ארץ  לבין  הסימפטומים,  וחומרת  שכיחות  על 
והרקע התרבותי. לדוגמא, ניתן היה לראות בתהליך איסוף 
הנתונים שמטופלים שארץ מוצאם מחבר העמים, נטו 
לדווח פחות על שכיחות ועוצמת הסימפטומים, ואילו 
תושבי הארץ נטו לתאר באופן יותר מילולי ומפורט, אשר 
הקל על ההליך הטיפולי בהם. יחד עם זאת, מידע זה לא 

נאסף באופן מובנה במסגרת המחקר. 

סיכום
כל  עבור  אחיד  מיפוי  ליצור  מהצורך  נבע  המחקר 
המטופלים ואומדן בסיסי בקבלתם למחלקה. ואכן, ניתן 
בשאלון  השימוש  באמצעות  בסיס  אומדן  לקבל  היה 
ה-MDASI. ממצאי המחקר הצביעו על כך, שהשכיחות 
דורשת  אלו  במטופלים  הסימפטומים  של  והחומרה 
התייחסות מובנית, על פי אבחנה וגורמי סיכון וכן ניתן היה 
לראות הבדלים בסימפטומים בין הקבוצות השונות. עובדה 
זו מצביעה על הצורך בכלי אומדן מותאמים לסוג האבחנה, 
על בסיס אומדן ראשוני. יש לציין שבשנים האחרונות, 
ניכרת מגמה של כלים מותאמים לאבחנה, ככל שמתפתח 

התחום של ניהול סימפטומים בקליניקה ובמחקר. 
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טבלה 1: מאפייני המדגם

%Nמגדר

14656.4%גברים

11343.6%נשים

259100.0%סה”כ

%Nקבוצת גיל

25 - 1619%7.4

45 - 265220.3%

65 - 469035.2%

9537.1%מעל 65

256100.0%סה”כ

56.8±18.0

%Nאבחנה

NHL9335.9%

AML4718.1%

MM3513.5%

CLL166.2%

HD155.8%

 Pancytopenia135.0%

ALL114.2%

AMYELODOSIS62.3%

MDS62.3%

ITP41.5%

CML31.2%

103.8%אחר

259100.0%סה”כ

טבלה 2: שכיחות וחומרת הסימפטומים בכלל המדגם 

 N = 259 כללי 

סימפטום 
חומרה 

 Mean / SD

שכיחות  
בינוני עד 

חמור%

3.171 ± 5.4עייפות 

3.347 ± 3.5כאב 

3.346 ± 3.6נמנום 

3.346 ± 3.5 דאגה 

3.443 ± 3.4חוסר תיאבון

3.343 ± 3.4יובש בפה

3.342 ± 3.4הפרעות שינה 

3.233 ± 2.7תחושת עצבות 

28 3.1 ± 2.3עצירות 

3.026 ± 2.1קוצר נשימה

3.025 ± 2.0בחילה 

2.921 ± 1.8עקצוץ 

2.619 ± 1.7בעיית זיכרון 

2.817 ± 1.5פצעים בפה 

2.614 ± 1.2שלשול 

2.412 ± 1.1הקאה

ח'ורי, מתאני, פרוג'ה, מנסור, אסעד, ספיר, זלקר
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תודה לד״ר אילנה קדמון על הסיוע להכנת המחקר 

לפרסום.
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טבלה 3: שכיחות וחומרת הסימפטומים 

n=93 Non-Hodgkin’s Lymphoma-ב
טבלה 5: שכיחות וחומרת הסימפטומים  

n=47 Acute myeloid leukemia -ב

סימפטום 
חומרה 

Mean / SD
שכיחות  

בינוני עד חמור%

2.878 ± 6.2עייפות 

3.563 ± 5.0כאב 

3.363 ± 4.8 דאגה 

3.860 ± 4.5נמנום 

3.560 ± 4.6יובש בפה

3.852 ± 4.1חוסר תיאבון

3.549 ± 3.7הפרעות שינה 

3.543 ± 3.5תחושת עצבות 

3.037 ± 2.8בעיית זיכרון 

3.334 ± 2.6בחילה 

3.131 ± 2.5עצירות 

3.431 ± 2.3קוצר נשימה

3.426 ± 2.2עקצוץ 

3.023 ± 1.7שלשול 

2.718 ± 1.3פצעים בפה 

3.017 ± 1.7הקאה

טבלה 4: שכיחות וחומרת הסימפטומים 

n=35 Multiple Myeloma -ב
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