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קורנברוט

הפרעות בבליעה בגידולי 
ראש-צוואר: תרומת 

האחות לאיכות הטיפול 

יוצגו סוגיות הקשורות לקשיי  במאמר הנוכחי, 
בליעה ואכילה של אדם עם גידול באזור ראש-צוואר, 
והדרכים בהן האחות יכולה לסייע ולתרום למטופל 
ולמשפחתו, בכל שלבי הטיפול הרפואי כולל המעקב 

ארוך הטווח. 

כדי שהאחות תיתן את הסיוע המיטבי למטופל, עליה 
להכיר וללמוד את התסמינים הקשורים לבליעה, את 
סוגי הטיפולים ואת ההדרכה הייחודית על פי האזור 
האנטומי בו החולה טופל, על ציר הזמן של הטיפול, 

תקופת ההחלמה והמעקב הרפואי.

פרידה קורנברוט
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פרידה קורנברוט, MA, קלינאית תקשורת, האגודה למלחמה 
fridak@cancer.org.il .בסרטן

הקדמה
מר גולני, בן 55 ובריא בדרך כלל, פנה לרופא המשפחה 
בגלל פצע בלשון שאינו נרפא. הוא הופנה לרופא פה 
ולסת בקופ"ח, אשר בדק את הפצע ולאחר מספר בדיקות 
מעמיקות קבע שיש לו גידול סרטני בלשון ועליו לפנות 
למכון אונקולוגי להמשך טיפול. נאמר לו שהוא אמור 
לעבור טיפולים, אך עדיין לא ברור מה תכנית הטיפול 
עבורו: יכול להיות ניתוח, אולי טיפול בקרינה, אולי טיפול 
כימי, אולי אימונותרפיה? מר גולני לא הבין כיצד יתכן 
שיש "סרטן" בלשון? מי שמע על סרטן לשון?! כעת יש לו 
ולמשפחתו המון שאלות לדוגמה: איך זה קרה? מי יטפל 
בו? איך יכול להיות שזה לא כואב? איך הוא ידבר? יאכל? 
ישתה? ומה יגידו במשפחה? איך הוא ירגיש?... השאלות 
רבות וכעת עליו לרכוש ידע רב בתחום הרפואי-טיפולי 
ולהשתתף בתהליך קבלת ההחלטות, לגבי הטיפול הרפואי 
המיטבי בנוגע למחלת הסרטן, הנתפסת לרוב כמחלה קשה 
ומאיימת על החיים. במהלך האבחון, הטיפול והשיקום מר 
גולני יפגוש צוותים רפואיים מכל קשת הטיפול והשיקום, 
כולל רופאים )מרופא המשפחה ועד המומחה בקרינה או 
בגנטיקה(, צוות תמיכה פסיכו-אונקולוגי וצוותים נוספים 
ממקצועות הבריאות, כמו קלינאי תקשורת, פיזיותרפיסטים 

ותזונאים. 

הסיעוד בגידולי ראש צוואר
תפקיד הסיעוד במחלת הסרטן הוא ללוות את האדם 
החולה, מרגע האבחנה ולאורך הטיפול, השיקום והמעקבים 
ארוכי הטווח. מקומה של האחות בטיפול באדם עם גידול 
ראש-צוואר, התעצם בשנים האחרונות. ככל שאוכלוסיית 
החולים גדלה ומגוונת, כך הצורך במתן מענה מקצועי 
וייחודי, עולה. בחלק מהמרכזים הרפואיים, יש אחות ייעודית 
לליווי מקצועי של קבוצת חולים עם גידולי ראש-צוואר. 
אחד התפקידים המהותיים של האחות הוא חינוך ותמיכה 
בבני משפחת החולה, אשר לעיתים תופסים את האחות 
כיותר זמינה ופנויה לשיחה, מאשר יתר אנשי הצוות הרפואי. 
האחות אמונה, לעתים קרובות, על מלאכת אומדן הצרכים, 
הטיפול, החינוך, מתן הכוונה, תמיכה והפנייה לגורמי 
תמיכה ושיקום נוספים. תפקודה של האחות תלוי ביכולתה 
לתת מענה מיטבי לאדם שחלה ולבני משפחתו, ובמימוש 
מקסימלי של משאבי הטיפול והשיקום, בהתאם למבנה 

הארגוני והמשאבים המקצועיים שהיא פועלת בתוכה. 
מרכיבים: מספר  כולל  אחות  של  העבודה   תהליך 

 (Stevens, 1999)
הערכה - איסוף מידע על ידי שיחה עם המטופל ובני 
משפחתו, עיון ברשומות הרפואיות והערכת צרכי החולה 

בכל שלב. 
תכנון - תכנון התערבות סיעודית הלוקחת בחשבון את צרכי 
המטופל בכל שלב על הרצף הטיפולי, תוך התמקדות בסוגיות 

הייחודיות של סרטן ראש-צוואר ובגישה רב מקצועית.
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מניעה - התערבות סיעודית המספקת טיפול עקבי, בטוח 
ומותאם, כדי למנוע, עד כמה שאפשר, התפתחות סיבוכים 

ו/או מזעור תופעות לוואי לטווח קצר וארוך. 
אומדן - בדיקה מתמשכת ומערכתית של השגת המטרות 
ויעילּות דרכי הפעולה וההתערבות, שנקבעו על ידי האחות 

והמטופל, כולל ביצוע התאמות למצב המשתנה.
במאמר הנוכחי, יוצגו סוגיות הקשורות לקשיי בליעה 
ואכילה של אדם עם גידול באזור ראש-צוואר, והדרכים 
בהן האחות יכולה לסייע ולתרום למטופל ולמשפחתו, בכל 
שלבי הטיפול הרפואי כולל המעקב ארוך הטווח. מאמר זה 
מיועד לכלל האחים והאחיות מתחום האונקולוגיה, העושים 
את עבודתם נאמנה, בכל מחלקה, מרפאה או כל מקום 

אחר, בו ניתן שירות לקבוצת מטופלים זו.

סרטן ראש-צוואר
מקרי סרטן ראש צוואר מהווים כ-3% מכלל סוגי הסרטן 
המאובחנים בשנה. סרטן ראש-צוואר כולל את הגרון על כל 
חלקיו, מיתרי הקול, הלוע, השקדים, בלוטות הרוק, הלשון, 
הלסתות, הלוע האפי, מערות האף, העור המכסה את אזורי 
הפנים והשפתיים ועוד. בעבר גידולים אלו התגלו בעיקר 
אצל גברים מבוגרים, ביחס של אישה אחת לשמונה גברים 
ובעיקר במחצית השנייה של חייהם, בין הגילאים 55 ל-75 
)הרישום הלאומי לסרטן, 2016(. גורמי הסיכון השכיחים 
לגידולים אלה הינם עישון ושתיית אלכוהול בכמות מופרזת. 
היום היחס בין גברים ונשים השתנה, ויש יותר נשים 
המאובחנות עם סרטן ראש צוואר. כמו כן, בשנים האחרונות 
התגלתה קבוצה של חולים צעירים יחסית, בין הגילאים -35

25 עם גידולים בחלל הפה והלוע, במיוחד בלשון ובשקדים. 
אצל האוכלוסייה הצעירה יחסית, נמצא זן מסוים של וירוס 
הפפילומה Human Papilloma Virus HPV-16,18, אשר 

נקשר בשנים האחרונות כגורם אטיולוגי לסרטן חלל הפה 
 .)Fahkry & D’Zousa, 2013(

בדומה לרוב הגידולים הסולידיים, גם גידול באזור ראש-
 Tumor, Nodes, צוואר מוגדר על פי שלושה ממדים: 
Metastases - הגידול, הפיזור הלימפתי והימצאותם של 
גרורות. ככל שהגידול גדול יותר, ההפרעה בתפקוד תהיה 
מגבילה יותר, ככל שיהיה פיזור לימפתי או יופיעו גרורות, 
כך הטיפול יהיה אגרסיבי יותר, הניתוח רחב יותר והטיפול 
בקרינה, כימותרפיה ו/או טיפול אימונולוגי, יהיה ממושך 
יותר. החלטות לגבי סדר וסוג הטיפול יקבעו על ידי הצוות 

הרפואי ובשיתוף המטופל ומשפחתו, ככל שניתן.

אכילה ובליעה
אכילה הינה פעולה המיועדת לשמר את התזונה, ולאפשר 
הנאה וסיפוק צרכים פיזיים ופסיכולוגיים כאחד. בחברה 
שלנו אכילה משותפת, מלווה כמעט כל אינטראקציה 
חברתית ועלינו להבין, הן את הפגיעה הספציפית של אותו 
אדם, שיכולת אכילתו נפגעה כתוצאה מהמחלה והטיפולים 
והן את האופן בו אנשי הצוות יכולים לסייע לו. אכילה הינה 
הפעולה של הכנסת מזון לפה, לעיסתו באמצעות גריסת 
המזון בין הטוחנות ויצירת "בולוס" קומפקטי המורכב 
מחלקיקי המזון והרוק, ובליעתו על ידי העלאת הבולוס 
על גבי הלשון ודחיסתו לתוך הלוע, כדי לעורר את רפלקס 
הבליעה, על מנת לאפשר את מעברו הבטוח לוושט ובמורד 

.)Logemann, 1983( מערכת העיכול

שלבי הבליעה
ניתן לזהות שני שלבים מרכזיים בתהליך הבליעה )תרשים 
1(: השלב הרצוני או הקדם פומי/פומי והשלב הבלתי רצוני 

 :)Logemann, 1983( או הלועי/וושטי

תרשים 1: שלבי אכילת המזון

T1 - זמן העברה ללעיסה      T2 - זמן העברה לבליעה

צריכת המזון

הכנסה לפה

ושטילועיפומי

בליעהלעיסה T2 T1

מוכנות לאכילה

קורנברוט
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שלב קדם פומי – Pre-oral phase of swallow - מייצג 	 
את השלב של מוכנות לאכילה, צפייה במזון ופתיחת 
הפה במטרה לאכול. שלב זה מאופיין ברצון לאכול, 
מקדים את הכניסה של המזון לפה, מושפע ממראה 

המזון, מהרצון והכוונה לאכול. 
Oral phase of swallow- מאופיין 	   - שלב פומי 

בשליטה והתנהגות רצונית, מתבצע תוך שיתוף 
פעולה בין אברי הפה והנשימה, ובין הרצון והמודעות 
ותוך שליטה מלאה. בשלב זה התחושה לחומר הנכנס 
לפה רבה וכוללת מידע על מהות החומר ומאפייניו: 
המרקם, הטעם, הטמפרטורה, הצורה, הריח, שעובר 
לחלל האף ומגרה את חוש הריח והטעם, בשילוב 
ביניהם. הכנסת המזון לפה, הפעלת לחצים על 
המזון לצורך התאמתו לבליעה על ידי לעיסה ויצירת 
מרקם אחיד הניתן לבליעה בשלמות )בולוס(. שלב 
זה מתרחש במישור האופקי ומשתף את אברי הפה: 
השפתיים, החך, הלסתות, השיניים והלשון. כדי 
להבטיח את היעילות בשלב זה, נדרשת ערנות ושיתוף 
פעולה, שלמות אנטומית ופעילות מתואמת במערכות 
התחושה והתנועה ובמערכת הנשימה. תחושת המזון 
בפה והמרקם שלו, מכתיבים האם תתבצע בליעה 
רציפה )כמו בשתייה( או האם יהיה צורך בלעיסה 
ובהכנת הבולוס לבליעה. השלב הפומי יכול להימשך 
זמן, שבסיומו הבולוס או הנוזל מועבר על גבי גב 
הלשון לכיוון הלוע ומעורר את רפלקס הבליעה, אשר 

מהווה את תחילתו של השלב הבלתי רצוני בבליעה.
 	 Pharyngeal and esophageal - שלב לועי-וושטי

phase of swallow. זהו שלב בלתי רצוני, המתחיל 
בעוררות רפלקס הבליעה על ידי יצירת מגע של גב 
הלשון עם צדי הלוע. בעקבותיו מתרחשת שרשרת 
של אירועים, אשר מפעילה לחץ על הבולוס במעבר 
למעבר הוושט והקיבה, לצורך פירוק וספיגה במערכת 
העיכול. רפלקס הבליעה גורם להפסקת הנשימה, 

הנמשכת כשנייה בלבד. 

רפלקס הבליעה 
באופן כללי, ניתן לקבוע שעוררות רפלקס הבליעה מהווה 
את המעבר מפעולה רצונית לבלתי רצונית. גב הלשון 
מוביל את הבולוס ובמגע עם דפנות הלוע, גורם לעוררות 
הרפלקס. בפעילות רפלקס הבליעה מתרחשת שרשרת 
אירועים, המאפשרת את המעבר של זנב הבולוס דרך 
השסתום העליון של הוושט. הפריסטלטיקה פעילה גם 
בשרירי הלוע, ומסייעת בהורדת הבולוס לתוך מערכת 
העיכול כולה. ניתן לזהות חמישה שלבים בעוררות רפלקס 

הבליעה, המתרחשים בו זמנית:

גב הלשון מעביר את הבולוס לעבר צדי הלוע ומעורר . 1
את רפלקס הבליעה.

2 . )Velo-pharyngeal sphincter( הסוגר הלועי-חיכי

נסגר ומונע כניסה של נוזלים או מזון לאף.

הגרון עולה ונע מעט קדימה ויחד עם תנועת הלשון . 3
 )epiglottis( לאחור, מאפשרים סגירה של מכסה הגרון

לצורך הגנה בפני כניסת חומר זר לגרון. 

בעקבות עליית הגרון, מיתרי הקול נסגרים ומהווים . 4
מערכת הגנה נוספת בתוך קנה הנשימה. במידה 
ומשהו חומק מעבר לסגירת מכסה הגרון, יהיה זה 
תפקידם של מיתרי הקול והשיעול להוציאו בחזרה 

לחלל הלוע, כדי למנוע את החדירה לריאות. 

5 . Upper esophageal( השוער העליון של הוושט
sphincter( מתרפה ומאפשר את הכניסה של הבולוס 
לוושט וסגירתו המידית, כדי למנוע את החזרה של 

הבולוס לתוך הלוע. 
תיאום הפעולות שהוגדרו מאפשר אכילה בטוחה, ללא 
כניסה של בולוס לקנה הנשימה. במידה ויש זליגה או כניסה 
של חומר לקנה הנשימה, יהיה זה תפקידם של מיתרי הקול 
לחוש את החומר הזר. השיעול יהיה הכוח המוציא אותו 
חזרה לחלל הפה. במידה והשיעול היה יעיל, נגדיר זאת 
כחדירה לקנה הנשימה, ללא אספירציה )Penetration(. אם 
הייתה כניסה של חומר זר לקנה הנשימה ומעבר למיתרי 
הקול, החומר יזלוג לריאות, ואז נציין זאת כאספירציה 
)Aspiration(. במידה ולאחר הכניסה לגרון לא התעורר 
שיעול או תחושה של חומר זר בקנה, נציין זאת כאספירציה 
שקטה )Silent aspiration(. ירידה תחושתית אצל האדם 

עלולה לרמוז עליה.

אבחון הפרעות בליעה
האבחון מתבצע בכמה אופנים: יש צורך בקבלת פרטים 
מהמטופל, ולא להסתפק בשאלה "האם אתה אוכל טוב?", 
משום שעל פי רב, האדם שחלה ישיב "כן" ולמעשה הוא 
אוכל מזון טחון. בנוסף, התפריט שלו מוגבל עקב הקושי 
שלו בלעיסה, תחושתו שהמזון נדבק או נעצר "בדרך", 
ונאכל במנות קטנות כי מפתח הפה שלו מוגבל. לעיתים 
קרובות הוא אף נשאר לבדו ליד השולחן, לאחר שבני 
משפחתו סיימו את הארוחה, כי הוא אוכל לאט וזקוק 

להפסקות מרובות.

שאלות לבירור על ידי האחות 
חלק מתפקידיה של האחות, לשאול סדרת שאלות, על מנת 

לערוך אומדן סיעודי הנוגע לאכילה ובליעה: 
האם חזרת לאכול את התפריט )המגוון( שאכלת לפני 	 

הטיפול?
האם יש קשיי לעיסה? בליעה? מגבלה בסוגי המזון או 	 

המרקמים שהינך אוכל? 
האם יש קושי בשתיית נוזלים? האם אתה משתעל 	 

בזמן שתייה?
האם אתה נמנע ממזון שנהגת לאכול בעבר? אם כן, 	 

איזה ולמה?
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האם משקלך חזר למשקלך הקודם? 	 
האם אתה משתתף בארוחות משפחתיות ואירוח, 	 

כבעבר?
במידה ותשובות המטופל מצביעות על קשיי בליעה, 
או שינוי בהתנהגות החברתית בזמן  לעיסה, אכילה 
בליעה  להפנות את המטופל להערכת  יש  הארוחה, 
ידי קלינאי תקשורת. הערכת בליעה של קלינאי  על 
תקשורת, תכלול הערכה קלינית התנהגותית ולעתים 
גם הערכה אובייקטיבית, על ידי ביצוע מספר בדיקות 
אינסטרומנטליות להבנת הקשיים והיכולות של הבליעה 

והאכילה של המטופל.

בדיקה קלינית של הבליעה על ידי קלינאי תקשורת
לאחר תשאול קצר לגבי התנהלות הארוחה, העדפות 
וקשיים, קלינאי התקשורת יבצע בשלב ראשון הערכה 
של תנועות הפה ותפקוד האיברים, בהסתמך על הטיפול 
שהחולה קיבל, על סוג הניתוח והסגירה של אזור הניתוח, 
במידה ונותח. יש צורך להבין היטב את המבנה האנטומי 
לאחר הניתוח, את שדה הקרינה ומשך הקרינה והאם קיבל 
טיפול כימי, כדי להעריך את התסמינים הצפויים לאחר 

הטיפול.
קלינאי התקשורת יבצע הערכה של תפקוד העצבים 
הקרניאליים, בהקשר לתפקודם בבליעה ובדיבור, וכן, יצפה 

קושי מזוההתיאור ע”י בן משפחה או תצפיתתיאור החולה

ירידה מהירה או איטית, יותר 
מ-10% ממשקלו של החולה, 

בתקופה קצרה. קושי או חוסר רצון 
וחולשה בזמן האכילה.

לא מוכן לאכול,
בגדיו גדולים עליו.

ירידה במשקל

בהתחלה נמנע מאכילת בשר כי 
הוא “לא יורד”. יכול לאכול רק מזון 

רך ולפעמים נחנק בשתייה.

לא מסיים את הארוחה, מתאמץ 
הרבה כדי לבלוע, המזון חוזר לפה, 

אינו יכול לבלוע כדורים.

קושי בשליטה על המזון בפה, המזון 
“נדבק” או אינו עובר בחלל הפה.

למזון אין טעם או יש טעם שונה, 
מתכתי או מוזר.

נמנע מלאכול מזון אהוב, לא נהנה 
מהטעם ומתלונן על טעם מוזר 

בפה.

שינוי בחוש הטעם

משתעל ומשתנק במהלך הארוחה, 
נמנע משתייה 
סובל מצרבת.

אי אפשר לקבוע איזה סוג של מזון 
קשה לו לאכול או לבלוע, משתעל 
באי נוחות בזמן ולאחר כל ארוחה. 

שיעול רב בארוחה או אחריה

ריור יתר.
ניסיונות מרובים לבליעה.
קושי באיסוף הרוק בפה.

הפנים והבגדים רטובים, מנגב את 
הפה או יורק לתוך מיכל, פצעונים 

סביב הפה, חוסר תחושה סביב 
הפה.

הפרשות מרובות מהפה
)ריור יתר(

טעם רע בפה.
טעם חמוץ/מר בפה.

ריח רע מגיהוקים.

ריח מוזר מהפה, 
צרבת וקושי בבליעה.

ריח רע

הארוחות נמשכות זמן רב.
נמנע מאכילה מחוץ לבית.

אינו מסיים את הארוחה.

עייפות על רקע משך הארוחה/ 
מאמץ רב לסיים מנה.

שיעול רב בזמן הארוחה, מעדיף 
לאכול לבדו ונמנע משתייה או 

אכילה בחברה.

שינוי בהרגלי החיים היום-יומיים 
)ADL(

קשיים שניתן לזהות על פי התיאור של החולה ומשפחתו

קורנברוט
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באכילה של מרקמים מגוונים, כדי לאתר את הקשיים 
וימליץ על תוכנית התערבות או הדרכה, לפי הצורך.

בדיקות אינסטרומנטליות שכיחות כוללות: הדמיה ו/או 
תצפית ישירה עם סיב אופטי: בדיקת וידאופלואורוסקופיה, 
 Videofluoroscopy or Modified Barium Swallow -(
MBS( הינה בדיקה דינמית של מנגנון הבליעה, בדיקת 
רנטגן עם מזון או שתייה מעורבים עם חומר ניגוד, אשר 
נרשמת על גבי סרט וידאו ומאפשרת לצפות בתהליך 
הבליעה, באברי הפה, הלוע והוושט, תוך כדי פעילות וגם 
בהילוך איטי, ובכך להבין טוב יותר את תהליך הבליעה של 
מרקמים שונים. הצילום מתבצע במבט מהצד וגם מלפנים, 
ומאפשר בניית תוכנית התערבות, תרגול וכן מתן הנחיות 
ספציפיות לבליעה בטוחה ויעילה. לעתים ניתן לבצע 
תמרוני בליעה ספציפיים תוך כדי בדיקה, כדי לבדוק את 

יעילות ההנחיות בשיפור התפקוד. 
 FEES – Fiberoptic( בדיקה אנדוסקופית של הבליעה
Endoscopy Evaluation of Swallow( מחייבת החדרת סיב 
אופטי דרך האף. הנבדק מתבקש לבלוע, וניתן לצפות בלוע 
ובגרון לפני ולאחר הבליעה, להתרשם מהמעבר והימצאות 
של שאריות בלוע ובקנה הנשימה בסיום הבליעה. לכל 
אחת מהבדיקות יש יתרונות וחסרונות, ועל הקלינאי 
לבחור את הבדיקה המתאימה או לשלב בין שתי הבדיקות, 
כדי לקבל מידע לגבי תפקוד החולה, מעבר לבדיקה של 

הקלינאי.
יש סידרה של בדיקות נוספות, כמו בדיקת מפל הלחצים 
בתוך הלוע והוושט )מנומטריה(, הערכה של תפקוד 
השרירים והעצבים )אלקטרומיוגרפיה(, הערכת מידת 
החומציות בוושט ובלוע, ועוד. הבדיקות הנוספות אינן 
מאפשרות תכנון טיפול בבליעה ועל כן, כמעט אינן 
מבוצעות לצרכי תכנון טיפול בבליעה, אלא לצרכי 

התערבות כירורגית. 

הפרעות בבליעה במטופלים עם גידול 
בראש-צוואר

כלשהו  בשלב  להתרחש  יכולות  בבליעה  הפרעות 
כסימפטום לקיומו של גידול. הפרעות אלו יכולות להופיע 
במהלך אבחון המחלה, לאורך תקופת הטיפול ואף לאחר 
סיומו, באופן מידי ואפילו שנים מסיום הטיפול. כדי לאפשר 
בליעה ואכילה תקינים, יש צורך בשלמות אנטומית, 
ובתיאום של תפקוד האיברים  ותחושתית  תנועתית 
המעורבים בבליעה. הימצאות גוש בכל אחד מהמבנים 
האנטומיים, פצע שלא נרפא בחלל הפה, כולל השפתיים, 
כאב ממוקם, קושי בבליעה, צרידות ועוד, יכולים להוות 
סימן לגידול, כמו גם להתבטא בקושי בדרגות חומרה 
שונים, בבליעה או בלעיסה. כדי שהאחות תיתן את הסיוע 
המיטבי למטופל, עליה להכיר וללמוד את התסמינים 
הקשורים לבליעה, את סוגי הטיפולים ואת ההדרכה 
הייחודית על פי האזור האנטומי בו החולה טופל, על ציר 

הזמן של הטיפול, תקופת ההחלמה והמעקב הרפואי 
)קורנברוט, 1998(.

גידול בחלל הפה  הפרעות בבליעה ואכילה בחולה עם 

)Oral cancer(
גידול באזור השפתיים, הלשון, החך והלוע עלול לפגוע 
בשלב הפומי, ביכולת לפתוח את הפה ואף לטעום את 
טעמו של המזון. גידול בחלל הפה יפריע ליכולת להניע את 
המזון, לשלוט על הלעיסה ולהכין את הבולוס, ולכן יגביל 
או יאריך את ההעברה של הבולוס לעומק הלוע, ואף יאריך 

או יפגע בעוררות רפלקס הבליעה.

 גידול בלוע האפי
(Nasopharyngeal cancer)

האפי  הלוע  בתנועת  לפגוע  עלול  זה  באזור  גידול 
ובשרירי הלוע. המצב מאופיין בחזרת מזון או שתייה 
דרך האף, ובקול מאונפף עקב חוסר תאום לועי-חכי 
)Velopharyngeal insufficiency(, אשר מחמיר ככל שהחך 

ותנועת החך מוגבלים או חסרים, בעקבות ניתוח.

גידול בגרון ובלוע התחתון
(Laryngeal and Hypo-Pharyngeal cancer)

גידול בגרון ובלוע התחתון יפגע בהפקת החזר הבליעה, 
בעיתוי המעבר של המזון לוושט, כולל הגבלה בעליית 
הגרון והיפוך מכסה הגרון. הקושי יתבטא בתזמון הנחוץ 
לבליעה בטוחה. גידול כזה יכול לגרום לחדירת מזון או 
שתייה לגרון, לעורר שיעול והשתנקות, אספירציה, לפגוע 
ביכולת אכילה בצורה בטוחה ויעילה, תוך פגיעה בבריאותו 
של המטופל. יתכן וחולים אלו יאובחנו עם דלקת ריאות 
על רקע אספירציות לריאות. בחולה עם מחלת ריאות 
חסימתית )COPD( האספירציות יכולות להוות איום ממשי 

 .)Stevens, 1999( לחיים

ההתערבות בפעולת הבליעה בחולים עם 
גידולי ראש צוואר בטיפול בקרינה בלבד או 

בשילוב של קרינה עם כימותרפיה
הטיפול הטוב ביותר, כדי לשמר את תפקודי הבליעה 
והאכילה, יתבסס על מניעת סיבוכים ועידוד להמשך 
אכילה פומית לאורך הטיפולים. מומלץ לשמר את האכילה 
הפומית ככל שניתן, ואפילו להוסיף תרגילים כמו פתיחה 
וסגירת הפה, בליעה מאומצת, תנועות לשון והפקת קול - 
אפילו שירה או תפילה בקול רם יחשבו כ"תרגיל". כל זאת, 
כדי לשמר את גמישות הרקמות, את טווח התנועה ואת 
מסת השרירים. מטופלים שתרגלו ואכלו במהלך הטיפול, 
המשיכו באכילה פומית ב- 92% מהמקרים, לעומת 60% 
בקרב מטופלים שהסתמכו על הזנה דרך PEG ולא הפעילו 
 Govender et el., 2017;( את הפה והבליעה לאורך הטיפול
 Hutchenson et al., 2013; Lazarus, 2016; Stramer,

.)2017, Wall et al., 2013 ל
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במהלך הטיפול המטופלים ידווחו על תסמינים רבים, ויהיה 
צורך בהתייחסות אליהם. להלן רשימת תסמינים, מצבים 
והמלצות שניתן להציע לחולה במהלך הטיפול, כשהמטרה 
הינה לשמר את התזונה והבריאות ולמנוע ירידת משקל 
מעבר ל- 10%, בחולה שהתחיל את הטיפול במשקל סביר 

:)Sullivan & Guilford, 1999(

 Anorexia - חוסר תאבון עד הימנעות מאכילה
המלצות: מתן תוספי מזון, מזון מרוכז, ארוחות עם משפחה 
או חברים, הימנעות משתיה בזמן הארוחה, ארוחות 
קטנות במהלך היום, תכנון דיאטה מאוזנת, נטילת תרופות 

מעוררות תאבון, שימוש בנוגדי דיכאון.

Dysgeusia – שינויים בטעם
המלצות: הפחתת התיבול, האדרת טעמים בחומרים 
טבעיים, אכילת מזון עם ריבוי חלבונים וקלוריות, שתייה 
מרובה לשמירה על לחלוח הריריות בפה ובגרון, שמירה על 
היגיינת הפה, כולל טיפול שיניים מקדים, חלופת בשר אדום 
במזונות עשירים בחלבונים ושומנים, הימנעות מאכילת 

מזונות אהובים או מוכרים, עקב שינויי טעם וריח.

 Xerostomia - פה יבש
ורכים, שימוש  המלצות: העדפת מזונות קרים, לחים 
מרובה ברטבים ומרקים, קרחונים וארטיקים, שימוש ברוק 

מלאכותי, מציצת סוכריות לימון, ללא סוכר.

טיפול שיניים 
המלצות: מזון גרוס וטחון, לפי הצורך, בדיקת רופא שיניים 
לפני הטיפול כולל עקירות לפי הצורך וצחצוח במברשת 

רכה, מספר פעמים ביום ובסיום כל ארוחה.

 Mucositis - מוקוזיטיס
המלצות: הוספת שתייה, העדפת מזונות קרים, רכים ועם 
מעט תיבול, הימנעות מתיבול חריף או חמוץ, שמירה על 
לחות השפתיים, שטיפות פה תכופות עם חומרים ללא 
אלכוהול ושימוש בשטיפות פה ייעודיות, נטילת משככי 
כאבים במיוחד חצי שעה לפני הארוחה, שימוש בפלטות 
שיניים יציבות או הימנעות מהרכבתם, הימנעות משתיית 

משקאות אלכוהוליים ומעישון.

 Dysphagia - הפרעות בליעה
וקומפקטי,  יהיה רך  המלצות: בהתאם לקושי, המזון 
הימנעות ממזון שמתפזר בפה, ניתן להפנות לקלינאי 
תקשורת לקבלת הצעות ספציפיות לשיפור תפקוד 

הבליעה, גם במהלך הטיפול.

 Trismus מגבלה בפתיחת הפה
המלצות: קושי בלעיסה המחייב אכילת מזון בחתיכות 
קטנות ורכות, מזון נוזלי וחצי סמיך, יידרש טיפול שיקומי 
לאחר סיום הטיפול האונקולוגי וכמובן, ככל שהחולה יקפיד 
על תנועות הלסת ופתיחת הפה, במהלך הטיפול, כך מידת 

הנזק יקטן.

המלצות לאחר טיפול כירורגי
הלעיסה  יכולת  על  הניתוח  בלשון, השפעת  בגידול 
והבליעה תיקבע על פי מידת הכריתה ובסוג השחזור. 
primary closure( של האזור הכרות,  ( סגירה ישירה 
50% מהאיבר וללא צורך בשחזור, תשפיע  בפחות מ- 
פחות מאשר כריתה גדולה יותר, המחייבת שימוש בשתל, 
ִמתֶלה מרוחק או שחזור. בגידול בלסת העליונה או 
במערות האף, יהיה צורך בשימוש בהתקן מלאכותי, מעין 
פרוטזה, כגון אובטורטור לחלל האף והחך, כדי לסגור את 
 החסר שנוצר בעקבות הוצאת הגידול והרקמות הגרמיות

 .)Sullivan & Guilford, 1999(
בשלב הפומי, יכולה להיות מגבלה בהנעת המזון לצורך 
לעיסה, איסוף המזון בחלל הפה או יצירת בולוס, עד לקושי 
בבליעה או בשליטה על הנוזלים בחלל הפה. בניתוח בלשון 
ובכריתה של עד מחצית הלשון וסגירה ראשונית, המגבלה 
תהיה קטנה יחסית, לעומת הסרה של יותר ממחצית הלשון 
וסגירה עם שתל. השתל אינו גמיש ומהווה "משקל עודף" 
לתנועת הלשון. החולה יתקשה בבליעה, בשליטה על נוזלים 
בפה )רוק, שתייה, תרופות(, בתחושת הטעם ועוד. יהיה שוני 
בין הצד המנותח לצד הלא מנותח, אשר יתבטא באיסוף 
שאריות מזון ורוק בצד המנותח, שאינו פעיל וגמיש. בניתוח 
בגרון, היקף הניתוח יכול לנוע מניתוח חלקי עד כריתה 
מלאה. בניתוחים חלקיים יהיה על החולה ללמוד טכניקות 

בליעה ייחודיות, לבצע התאמות במרקמים ועוד.
הפניה לשיקום הבליעה אצל קלינאי תקשורת, יסייע 
רבות בחזרה לתפריט מגוון ועשיר, בשמירה על הבריאות, 
שיפור איכות החיים, כולל השתתפות באירועים חברתיים. 
חולה עם כריתת גרון שלמה יצטרך למקד את פעילות 
הבליעה בהפעלת כוח מוגבר בלשון, כדי להעביר את 
הניתוח במהלך  שוחזר  הלוע, אשר  לעומק   הבולוס 
Casper & Colton,1993; McConnel, Cerenko, ) 

 .(& Mendelsohn, 1988

גישות לשיקום הבליעה אצל חולים שקיבלו 
טיפול אונקולוגי בגידולי ראש-צוואר

הטיפול מתחיל בזיהוי היכולות והקשיים של החולה, ביחס 
לתנועה ולתחושת האיברים המעורבים באכילה, בבליעה 
ובלעיסה. הטיפול יכול להתחיל במהלך הטיפול הרפואי 
ולהמשיך לאחר סיום הטיפול, ככל שיידרש. כטיפול מונע, 
ההמלצה לבנות "תוכנית טיפול פרופילקטית לבליעה", 
הכוללת ביצוע מספר תרגילים לשמירה על גמישות וטווח 
התנועה של האיברים המעורבים, עוד בתחילת הטיפול 
הקרינתי. יהיה צורך בליווי החולה בביצוע התוכנית, כולל 
רישום יומי ומעקב על ההצלחה לעמוד במשימה, על אף 
 Govender, et al.( הקושי, הכאב, חוסר המוטיבציה ועוד

 .)2017; Messing et al., 2017; Starmer, 2017
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טיפולים שכיחים לשיפור ושיקום הבליעה

)הדרכה במהלך 	  ישיר  - טיפול  טיפול התנהגותי 

אכילה ושתייה( ובלתי ישיר )על ידי תרגול ופעילות 
אברי הפה והגרון, ללא מזון( כולל הדרכה וִתרגול של 
מיומנויות בליעה, אכילה ותנועות ללא מזון, לעידוד 

עבודה כנגד התנגדות וטווח תנועה.
 	 ,laryngeal suspension/closure  - טיפול כירורגי

מיוטומיה.
טיפול פרוטתי - פלטה בחך, הקטנת חלל הפה.	 

טיפול תרופתי - טיפול סימפטומטי, הפחתת כאב, 	 

בירור השפעת התרופות על מנגנון הבליעה והפרשת 
הרוק.

גריה תרמית - גרייה בקור, לפני הארוחה, כדי לעורר 	 

את התחושה ואת התנועה בעקבות הגרייה, במיוחד 
את רפלקס הבליעה.

התאמות מרקמים, הסמכת נוזלים - במיוחד בקשיי 	 

לעיסה, יש להקפיד לשמור על הפרדת הטעמים וסוגי 
המזון, כמו בתפריט המקורי. הוספת מסמיך מסחרי 
לשתייה, כדי להאט את מעבר הנוזלים בפה ולאפשר 

עוררות רפלקס בליעה מאוחר.
תמרוני בליעה - בהתאם לקשיים המזוהים והיכולות 	 

הקיימות. מתאים לחולה אשר מסוגל לבצע הוראות 
ולשמור על רצף הוראות לביצוע.

האדרת טעמים - כדי לאפשר חזרה לתחושת טעמים 	 

מגוונים, באופן הדרגתי.
יעוץ תזונאי - התאמת התפריט למצבו הבריאותי 	 

של החולה, תוך התחשבות במצבו הקודם והצרכים 
הנוכחיים.

הזנה חלופית - PEG, feeding tube לתקופת הטיפול 	 

הפעיל, תוך שאיפה לחזור לאכילה פומית, ככל שניתן.
טיפול פה - שיקום השיניים ושמירה על בריאות חלל 	 

הפה, מניעת פטרת והצטברות הפרשות למי שניזון 
בהזנה חלופית. 

תרגילי כוח והתנגדות - של אברי הפה, הלשון והגרון, 	 

כדי לחזק את פעילות המערכת הקשורה לאכילה 
ולבליעה.

תוכנית המשך טיפול - בכל התערבות שיקומית יהיה 	 

צורך לברר את המשך הטיפול הרפואי, כדי להציב 
מטרות מותאמות, תוך הידברות עם הצוות הרב 

מקצועי המטפל בחולה.

השפעת הטיפול לטווח ארוך
בפנל מומחים )Nekhlyudov et al., 2017( שפורסם על ידי 
הארגון האמריקאי לאונקולוגיה קלינית )ASCO( מומלץ 
להדגיש את החשיבות שבמעקב הרב תחומי, לחולים 
שסיימו את הטיפול בגידול בראש צוואר, כדי לשמר את 

בריאותם. מומלץ לוודא שהמטופל ימשיך במעקב מעבר 
לחמש שנים הראשונות מסיום הטיפול, שישמור על אורח 
חיים בריא הכולל הימנעות מעישון, משתיית אלכוהול 

מופרזת ושמירה על פעילות גופנית סדירה.
מומלץ לעבוד יחד עם המערכת הרפואית השיקומית, 
להעביר מידע לרופא המטפל בקהילה לגבי האפשרות 
של התפתחות תופעות לוואי מאוחרות, העלולות להופיע 
כתוצאה מהטיפול בסרטן. להדגיש את הצורך בחינוך 
המערכת הרפואית, לגבי המחלימים מטיפול בסרטן 
ראש צוואר ולגבי העלייה בתחלואה ובתמותה כתוצאה 
מההשפעה המאוחרת של הטיפול, בקבוצת מטופלים 
זו. הרופא המטפל יהיה שותף פעיל במעקב, באבחון 
ובטיפול בתופעות הלוואי המאוחרות במחלימים מטיפול 
בגידולי ראש צוואר. לאחר חמש שנים מסיום הטיפול, 
 (2010) Hutchenson .המעקב אונקולוגי יכול להיפסק
מדגישה את הקושי בבליעה, על רקע אובדן הגמישות של 
השרירים, עקב פיברוזיס ופגיעה בחיבור הנוירו-מוסקולרי, 
 Radiation( משני לטיפול בקרינה, המחמיר עם הזמן
Associated Dysphagia- RAD(. מומלץ לבצע הערכה 
אינסטרומנטלית, בדיקה של העצבים הקרניאליים, 
של השיניים ומפתח הפה. כמו כן מומלץ על הימנעות 
ממתן תזונה חלופית, אלא המשך אכילה פומית וביצוע 
תרגול פרוגרסיבי של עבודה כנגד התנגדות והרחבת 
טווח התנועה, של האיברים המעורבים בקרינה ובסביבה 

הפיזיולוגית. 
הנושאים אשר ידרשו התייחסות מיוחדת לגבי מעקב 
ארוך טווח כוללים: היצרות של עורק הקרוטיס, אשר 
חייב להיות מנוטר, לאורך השנים, עקב סכנה של קריסת 
הדפנות, במיוחד בשדה שהיה חשוף לקרינה, ירידה נוירו-
קוגניטיבית משנית לחשיפה לקרינה של חלק ממערכת 
העצבים, הטיפול הכימי ואורח החיים )עישון, שתיית 
אלכוהול ועוד(. הסכנה לאירוע מוחי יכולה להיות גדולה 

יותר, בהשוואה לאוכלוסייה הכללית.
כגורמים רעילים,  והקרינה  השפעת הטיפול הכימי 
על הראייה, )רטינופתיה, נוירופתיה של עצב הראיה, 
גלאוקומה, קטרקט, עין יבשה( ועל השמיעה )פגיעה 
בעצב השמיעה, במנגנון שיווי המשקל באוזן, פגיעה 
באוזן התיכונה ובעצמות השמע(. כמות החשיפה לקרינה 
גורמים עיקריים במידת הפגיעה  ועצמתה, מהווים 

בחושים.
הינם  אליהם  להתייחס  שמומלץ  נוספים  גורמים 
ירידה  גורמים פסיכוסוציאליים, כמו דיכאון, חרדה, 
בערך העצמי וקשיים תעסוקתיים וכלכליים, בעקבות 
החיים  ניהול  נושא  הממושכת.  הטיפול  תקופת 
HPV, כחלק  וירוס הפפילומה  לאחר הימצאות של 
מהאבחנה של סרטן בחלל הפה, יעורר שאלות רבות 
בקשר לניהול חיי חברה ומין כחלק מההחלמה לטווח 
לצייד את המטופל במידע אמין,  צורך  יהיה  ארוך. 
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.(2013)  Fahkry & D’Zousa  כמו זה שפורסם על ידי 
הם מציינים את הצורך בהתייחסות לגורמי סיכון, לתהליך 
הטבעי של המחלה, להשפעה הפסיכו-חברתית ולסוגי 
 Lazarus הטיפול המוצעים כמענה לחולים ובני זוגם. 
2016(( מדגישה את הצורך בהתייחסות מיוחדת לאוכלוסייה 
המזדקנת, מבחינת השפעה על תהליך הבליעה עצמו, 
וקשיי שמיעה, העלולים  שינויים תחושתיים, דיכאון 
לפגוע בהסתגלות לשינויים המופיעים כתוצאה מהטיפול 

האונקולוגי.
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