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תוכן העניינים

גליה לוין 

מבוא
חרדה, דיכאון ותשישות הינם סימפטומים קשים ושכיחים 
מאד בקרב חולים אונקולוגיים, לרבות חולים עם ממאירויות 
המטולוגיות. במחקר על חולים המטולוגיים עם מיאלומה 
ולימפומה, נמצא כי בעת המחלה האקוטית חולי מיאלומה 
סבלו מחרדה בכ-12% מהמקרים וב-15% מהמקרים בשלב 
ההחלמה/רמיסיה, בעוד שחולי לימפומה סבלו מחרדה ב-14% 
מהמקרים בשלב האקוטי ו-22% בשלב הרמיסיה. שכיחות 
דיכאון, על פי שאלונים טלפוניים, היה בטווח בין 12% ל-22%, 
בשלבים האקוטיים והמאוחרים בשתי המחלות. ככלל, ניתן 

לראות שכל ההפרעות המדוברות מתבטאות בשכיחות גבוהה 
 .)Oberoi et al., 2017( מאד יחסית לאוכלוסייה הכללית

לעומת מחלות המטו-אונקולוגיות, במחלות כמו סרטן 
 15%-50% ראש-צוואר דווח על שכיחות של דיכאון של 
)Lydiatt et al., 2009(. במחלקות אונקולוגיה-רדיולוגית 
מהחולים   42% בקרב  דיכאון  של  שכיחות  על  דווח 
 .)Hahn et al., 2004( )10% קשים ו-32% במצב בינוני(
20%-25%  מחקרים אחרים מעריכים את השכיחות ב- 
)Valente & Saunders, 1997(. התוצאות תלויות בין השאר 
בסוג המחלה וחומרתה, בגיל החולים, במגדר, ובגורמים 
נוספים כגון רמות הכאב שהחולים חווים, היסטוריה של 
הפרעות פסיכיאטריות ואלכוהוליזם. כמובן שיש שוני גדול 
בשיטת המדידה )ראיונות מול שאלונים, סוגי השאלונים(, 

שילוב CBT בטיפול תומך 
בחולים המטו-אונקולוגיים 
הסובלים מחרדה, דיכאון 

ותשישות
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חרדה, דיכאון ותשישות הינם תסמינים קשים ח
ושכיחים מאד, בקרב חולים אונקולוגיים והמטו-
אונקולוגיים. חולים הסובלים מתסמינים אלה חווים 
ירידה משמעותית בתפקוד היומיומי ובאיכות החיים. 
 Cognitive-Behavior טיפול קוגניטיבי התנהגותי 
CBT( Therapy( הינה שיטת טיפול פסיכותראפויטית 
קצרת-מועד וממוקדת מטרה, המשמשת מזה שנים 
לטיפול בהפרעות פסיכיאטריות שונות ובראשן 
חרדה, דיכאון ומשברי חיים. במאמר זה נציג קורס 

טיפולי ב-CBT שבוצע בשבעה חולים, במרפאת 
טיפול תומך של אשפוז-יום המטולוגי, במרכז 
הרפואי תל אביב. ששה משבעת החולים שגויסו 
12 שבועות סיימו את  לקורס טיפולי שבועי בן 
הטיפול בהצלחה ודיווחו על הטבה משמעותית, 
הפחתת חומרת הסימפטומים ושיפור באיכות 
 CBT -החיים. יש מקום לבחון הרחבת השימוש ב
בטיפול המטו-אונקולוגי ובטיפול תומך, ולקדם את 

המחקר הקליני בשימוש בטכניקה זו.
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כך שלא ניתן להשוות בין המחקרים באופן ישיר, אלא לקבל 
תובנות כלליות על המגמות.

Mitchel וחבריו )2011( מסכמים במאמרם, כי חרדה היא 
הפרעה שכיחה מאד באונקולוגיה, ויש המדווחים שעד 
50% מהחולים סובלים ממנה, הן בשלב האקוטי והן בשלב 
ההחלמה, שם השכיחות המדווחת יכולה להיות עד 30%. 
הם פרסמו מטא-אנליזה של מחקרים הממוקדים בהפרעות 
פסיכיאטריות בחולים פליאטיביים ומצאו )לפי 24 מחקרים 
שכללו כ-4000 חולים( שכיחות של 16.5% דיכאון מג'ורי, 9.6% 
דיכאון מינורי, והפרעות חרדה ב 9.8% מהחולים. לחולים 
רבים היו הפרעות משולבות. מחקרים אלה התבססו 
על ראיונות פסיכיאטריים ולא על מילוי שאלונים בלבד 

 .)Mitchel et al., 2011(
CBT הינו טיפול קוגניטיבי - התנהגותי. טיפול זה מבקש 
לשנות את דפוסי החשיבה וההתנהגות, המקשים, מגבילים, 
לא מועילים ואף מזיקים לתפקוד היומיומי. מדובר בדרך כלל 
בטיפול קצר מועד הכולל בין 20-12 פגישות, הממוקד מטרה 
לטובת שיפור התפקוד ואיכות החיים. במהלכו של הטיפול 
נקבעים, בשיתוף עם המטופל, יעדים לשינוי, מתורגלות 
מטלות טיפוליות ונרכשים כלים להפחתת הרגשות השליליים 
וההתמודדות עמן. הטיפול ב- CBT הוכח כיעיל בהתקפי 
 Obsessive Compulsive( חרדה, הפרעה טורדנית כפייתית
Disorder(, דאגנות יתר, חרדות ספציפיות, פוסט טראומה, 
דיכאון ומשברי-חיים. Hopko וחבריו )2008( ביצעו מחקר על 
חולים אונקולוגיים הסובלים מדיכאון קליני. החוקרים מדווחים 
על שיפורים אובייקטיביים וסובייקטיביים משמעותיים הן 
בתפקוד וברמות דיכאון, והן במצב הרפואי היסודי של החולים. 
מגבלות הניסוי בכך שהיה ניסוי פתוח ולא אקראי ובעל סמיות 
)randomized, blinded, controlled study(, אך השיפור נראה 

משמעותי למרות זאת, בהיקף רחב של פרמטרים.

מטרת העבודה
מטרת העבודה הייתה לבצע פיילוט מקדים לניסוי קליני 
במרפאת השירות הפליאטיבי, של המרכז הרפואי תל אביב, 
בחולים המטו-אונקולוגיים, הסובלים מסימפטומים נפשיים 

 .CBT של חרדה, דיכאון או תשישות, בשיטת

השערת העבודה
"טיפול קצר מועד ב-CBT באוכלוסיית חולים המטו-
אונקולוגיים יכול לשפר את איכות החיים שלהם, ואת 
תפקודם היומיומי כפי שמתבטא בשאלונים מתוקפים". 
השערה זו בודקת האם יש השפעה להתערבות קוגניטיבית 

התנהגותית על איכות החיים של חולים אלה.

שיטה
החולים שעברו את הקורס הטיפולי בשיטת CBT, נבחרו 

מתוך פעילות המרפאה הפליאטיבית באשפוז יום המטו-
אונקולוגי באיכילוב. הבסיס לבחירת החולים והצעת 

הטיפול היו:
חולים המטו-אונקולוגיים המטופלים במרפאה וסובלים . 1

מחרדה, דיכאון או תשישות כסימפטום ראשי
התרשמות מטפלי המרפאה שלחולים אלה יכולת . 2

קוגניטיבית מינימלית לעבור את הטיפול
יכולת התמדה והגעה לטיפול שבועי במרפאה למשך . 3

12 שבועות 
מוטיבציה להיכנס לקורס הטיפולי. 4

 CBT החולים עברו טיפול שבועי בן שנים-עשר שבועות של
שבוצע בשירות הפליאטיבי, ע"י אחות השירות מומחית 
CBT. החולים התבקשו למלא שאלונים מתוקפים )למעט 
FACIT שתורגם לעברית ללא תיקוף( בתחילת הקורס 
הטיפולי ובסופו, בהתאם לסימפטום הראשי שמהם סבלו. 
כל חולה מילא שאלון בהתאם לסימפטום הראשי שלו, 
ובמקרים שהיה חשד לסימפטום נוסף או לאבחנה מבדלת, 
מולא שאלון נוסף. לדוגמא, חולים שהציגו תשישות, 
התבקשו למלא שאלון תשישות כמו גם שאלון דיכאון, כדי 

לאשש את האבחנה המבדלת.

כלי המחקר
(BDI( Beck Depression Inventory

שאלון BDI הוא אחד הכלים הנפוצים להערכת חומרת 
הדיכאון. זהו כלי שפותח על ידי אהרון בק, מייסד שיטת 
CBT. זהו שאלון רב-ברירתי בן 21 שאלות לדיווח עצמי של 
הנבדק, העוסק בתסמינים של דיכאון, כגון: חוסר תקווה 
ורגזנות, מחשבות אשם ועונש; תסמינים פיזיולוגיים כגון: 
עייפות, ירידה במשקל ואובדן עניין במין. תוצאת המבחן 
מתחלקת לנורמלי )0-10(, קל, בינוני, חמור וקיצוני )ציון 

.)Beck, Steer, & Garbin, 1988( )40 מעל

Panic Disorder Severity Scale - Self Report
(PDSS-SR(

מבחן זה הינו כלי להערכת נוכחות פאניקה )התקף חרדה(, 
הכולל שבע שאלות שבודקות את התפקוד התעסוקתי, 

.)Houck et al., 2002( החברתי והמיני

(GAD 7( General Anxiety Disorder
כשמו, בוחן הפרעת חרדה כללית. כלי זה מכיל שבע שאלות 
המעריכות את חומרת החרדה/דאגנות היתר ועד כמה 

.)Spitzer et al., 2006( התפקוד היומיומי נפגע בעקבות כך

 Functional Assessment of Chronic Illness Therapy
– Fatigue Scale (FACIT(

ה-FACIT )פרק "דאגות נוספות"( כולל 13 שאלות הבודקות 
את רמת האנרגיה, העניין והמוטיבציה של המטופל לטובת 

.)Vogelzang et al., 1997( תפקוד יומיומי בסיסי
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מבנה ההתערבות הטיפולית
חולים שנמצאו מתאימים לטיפול הוזמנו לקורס טיפולי בן 
שנים-עשר שבועות של CBT, במרפאה הפליאטיבית של 

בית החולים. 
intake, שכלל אנמנזה קצרה  בפגישה הראשונה נעשה 
על המחלה מרגע קבלת האבחנה ואת המהלך הטיפולי 
שלה, פרטים אישיים על חיי המטופל ועל הבעיה הנוכחית 
שמטרידה אותו, הגורמת לו ירידה באיכות החיים. בוצע 
מילוי עצמי של שאלונים לפי הסימפטום. כמו כן, ניתן 
הסבר על שיטת הטיפול: מהו טיפול ב-CBT, מהו המתווה 
למפגשים )שעה, מקום, אורך המפגש(, וחשיבות השלמת 
המשימות משבוע לשבוע לטובת התקדמות בטיפול. 

לבסוף נעשה תיאום ציפיות. 
בפגישה השניה מתבצעת המשגה: ניסוח שיטתי ומדויק 
ככל האפשר של ההפרעה והתחלואה הנלווית, הן על 
פי דיווח עצמי של המטופל והן על פי הידע התאורטי 
שהצטבר בתחום. ההמשגה משמשת בסיס לקביעת 
התוכנית הטיפולית. בנוסף, ניתן הסבר והדרכה על התופעה 
ממנה המטופל סובל, ורציונל הטיפול בו; ומוצג המודל 
הקוגניטיבי-התנהגותי וכיצד הוא משפיע על התפקוד 

היומיומי. 
בפגישות הבאות בוצעה תוכנית לאיתור מחשבות לא 
אפקטיביות והעלתם לרמת המודעות של המטופל. כמו כן, 
נבנתה תוכנית התנהגותית המתאימה לבעיה הספציפית 
ממנה המטופל סובל )לדוגמה: תוכנית לחשיפות בצורה 
הדרגתית כאשר מדובר בחרדה, ותכנית פעילויות יומית 

כשמדובר בדיכאון ותשישות(.
בפגישות שולבו גם תרגילי קשיבות )מיינדפולנס( והרפיה, 

לפי הצורך והסימפטום של המטופל.

ממצאי המחקר
 ,CBT שבעת החולים גויסו לטיפול שבועי בן 12 שבועות של
שבוצע בשירות הפליאטיבי ע"י אחות השירות מומחית 

CBT. השאלונים שמולאו הם כדלקמן:
שלושה מטופלים שהתלוננו על חרדה מילאו את השאלון 
PDSS-SR )המאתר התקף חרדה( ושאלון GAD 7 )המאתר 
חרדה כללית(, ובהתאם לניקוד השאלון אובחנה הבעיה בה 

ניגשנו לטפל. 
שני מטופלים שהתלוננו על תשישות מילאו את השאלון: 

.BDI ואת שאלון )FACIT( Fatigue Scale
מטופלת אחד מילאה את שאלון BDI בלבד.

כל שאלון מולא ע"י החולה בתחילת הקורס הטיפולי 
ובסופו.

תוצאות
בהתערבות זו הופנו שבעה חולים לטיפול ב-CBT, מתוכם 4 
מטופלים עם סימפטום ראשי של חרדה, שניים עם תשישות 
ואחד עם דיכאון. ששה חולים סיימו את הטיפול ודיווחו על 
הטבה משמעותית, הפחתת הסימפטום הראשי ועלייה 
באיכות החיים. חולה אחת פרשה לאחר שני מפגשים, 
במהלך הטיפול אובחנה ירידה קוגניטיבית שהקשתה 
עליה לבצע משימות ולהשתמש בכלים הקוגניטיביים. 
 FACIT כל המטופלים מילאו שאלונים מתוקפים )מלבד
שתורגם עצמית לעברית( בהתאם לסימפטום הראשי ממנו 

סבלו ביום 0 וביום 84 של ההתערבות הטיפולית.
שבעה חולים החלו את ההתערבות וששה סיימו אותה. 
חולה אחת )תשישות( ביצעה רק שני טיפולים ובהחלטה 
משותפת הפסיקה את ההתערבות עקב קושי קוגניטיבי. 
בששת החולים האחרים )4-חרדה, 1-דיכאון, 1-תשישות( 

טבלה 1: תוצאות ציוני המבחנים )יום 0 ויום 84( לפי מספר חולה והסימפטום המרכזי 

Patient 
No

Major 
symptom

PDSS BDI FACIT Fatigue GAD7

Day 0 Day 84 Day 0 Day 84 Day 0 Day 84 Day 0 Day 84

1 Fatigue 16 * 32 12

2 Anxiety 5 3 14 7

3 Panic 9 0

4 Panic 18 2

5 Depression 41 9

6 Fatigue 14 * 33 **

7 Anxiety 15 6

* לא נעשה שאלון חוזר משום שלא נמצא דיכאון כסימפטום מרכזי )חולים אלה סבלו מתשישות(.
** חולה שהפסיקה את הטיפול ולא מילאה שאלון יום 84.
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השלב הבא כלל הכנת רשימה של דברים שהכי מפחיד 
אותי לעשותם ודברים שהכי הייתי רוצה לעשותם, וגם לזה 
ניגשנו בדרך יותר אנליטית ופחות אמוציונלית. התוצאה 
של המהלך הזה הייתה, שהצלחתי לשאול מה אני רוצה 
ואחר כך גם להגשים את רוב הדברים. אחד הדברים שקרו 
כתוצאה מכך הייתה הרגשה של ניצחון והתגברות על 
מכשולים "עצומים" כמו, למשל, לתת לבן זוגי לחבק אותי 

במשך 10 דקות רצופות.
והשלב שהכי אהבתי היה סוג של משחק ב"מה הדבר הכי 
נורא שיכול לקרות?" כשסיפרתי לך על משהו שאני עתיד 
לעשות ועל חרדה שמתעוררת, היית שואלת את השאלה 
שאילצה אותי להודות שאני כנראה לא אמות מזה, ושאפילו 

אם אתעלף יהיה מי שיביא אותי לביה"ח וכו'.
זה כבר היה שלב שיכולתי לראות אפשרויות אחרות ולא 
רק את הגרועות ביותר ובאמת התחלתי לעשות עוד ועוד 
דברים. אם אני צריך לסכם, אומר שהטיפול הזה עבד 

בשבילי טוב מאד". 

סיכום ומסקנות המחקר
CBT בקורס בן 12 פגישות שבועיות בשירות הפליאטיבי 
ההמטו-אונקולוגי, היווה כלי אפקטיבי לשיפור איכות החיים 
של מרבית החולים )6 מתוך 7( שטופלו בשיטה, ושסבלו 
מסימפטומים של חרדה, דיכאון או תשישות. בחלקם 
השיפור היה משמעותי, למשל בדיכאון, מציון 41 )דיכאון 
חמור( ל-9 )נורמה(. החולה היחידה שלא סיימה את הטיפול 
היתה בגיל מבוגר )79(, ונמצאה לא מתאימה עקב קושי 

קוגניטיבי משמעותי וחוסר מוטיבציה.
זה, המדגם הינו קטן,  ובכלל  מגבלות המחקר רבות, 
המטפלת הייתה יחידה, ומבנה הפיילוט היה פתוח ולא 
כלל קבוצת ביקורת. הוא לא בוצע במסגרת ניסוי קליני 
מבוקר, אלא כחלק משיטה טיפולית המקובלת במחלקה. 
יש צורך להרחיב את המחקר בחולים המטואונקולוגיים 
הסובלים מחרדה, דיכאון ותשישות. בנוסף, יש לעקוב 
אחר המטופלים ולבדוק את רמת התפקוד בטווח הארוך 
ולהעביר את השאלונים אחת לחצי שנה או שנה, בהתאם 

למצב המטופל. 

דיון והמלצות
טיפול קוגניטיבי התנהגותי )CBT(, בן 12 פגישות שבועיות 
בממוצע, יכול להוות כלי אפקטיבי בשירות הפליאטיבי 
לשיפור איכות החיים של חולים המטו-אונקולוגיים 
הסובלים מסימפטומים של חרדה, דיכאון או תשישות. 
חולים אלה מדווחים על שיפור תפקודי וסימפטומטי 
משמעותי לאורך תקופת הטיפול, ולעתים גם לאחר מכן. 
הטיפול הינו קצר מועד, אין לו תופעות לוואי ידועות, והינו 
נגיש למרבית החולים. למרות שבדקנו את תוצאות הטיפול 

שסיימו את הקורס הטיפולי המלא, ניתן לראות שיפור 
משמעותי בציוני השאלונים בכל אחד מהמקרים )טבלה 1(. 
כמו כן, כל המטופלים דיווחו על שיפור ההרגשה ועל ירידה 
בעוצמת הסימפטום הראשי ושיפור בתפקוד היומיומי. 
חשוב לציין, כי מדובר במספר קטן של מטופלים ולא 
בוצע משום כך ניתוח סטטיסטי, כך שאי אפשר לדווח על 

מובהקות התוצאות. 

להלן מובאים ציטוטים של שניים מהמטופלים:

א.י.

"טופלתי בשיטת CBT במסגרת המרפאה הפליאטיבית 
- המטולוגית של איכילוב. שיטת טיפול זו עוסקת בכאן 
ועכשיו ועזרה לי להתמודד עם החרדות שהופיעו עם 
גילוי מחלת המיאלומה. השיטה מאפשרת להתבונן 
במחשבות וברגשות המפעילים את החרדות ולשנות את 
אופן המחשבה, המשפיע ישירות על התגובות החרדתיות. 

ממליצה בחום למטופלים להיעזר בשיטה זו".
י.מ.נ.

"כשהגעתי בפעם הראשונה לפגישה איתך, הייתי די מסויג 
מהסיכוי שיש משהו שיכול לעזור לי בשלב שבו הייתי. 
זו לא הייתה סקפטיות, גרוע מכך – זו הייתה תחושת 
ייאוש עמוקה שאין סיכוי שמצבי הנפשי/רגשי ישתפר, או 
שהחרדה המשתקת תחלוף ושמישהו או משהו ישנו את אין 

האונים המוחלט שחשתי.
באתי כבר עם התנגדות לכל מי שינסה להגיד שיש דברים 
שהם בידי ושאני יכול לשנותם. התנגדות זו נבעה, בין 
השאר, מכך שמגיל צעיר )5( סבלתי מאסטמה ושמעתי 
פעמים רבות ש"אסטמה היא פסיכוסומטית" כאילו שזה 
אמור להפסיק את ההתקף. כאילו שהעובדה שהמחלה 
פסיכוסומטית פירושה שאני יכול לשלוט בה. תמיד הרגשתי 
שקצת מאשימים אותי כאילו האסטמה איננה ממשית אלא 

"רק" פסיכוסומטית.
לשמחתי כבר מהרגע הראשון הייתה לך גישה מאוד ישירה 
ועניינית, שכל מה שאני מרגיש וחושב זה בסדר אך יחד 
עם זאת יכול גם להיות שגוי או תוצר של דפוסי חשיבה 
או הכללות או הקצנות וכו'. במילים אחרות את אתגרת 
את המוחלטות של ראיית השחורות שלי. "זה יתכן אבל גם 
יתכן שלא" היווה הזמנה לאפשר לי שלא לקפוץ למסקנות 
ממקום של נוקשות. אני חושב שדווקא ההיגיון והרציונליות 
שבה הצגת לי דברים אפשר לי לשחרר קצת את המועקה 

הרגשית ולפנות מקום לבחינה שכלית.
בשלב הבא נתבקשתי להביט באירועים וחוויות ספציפיים 
באותו שבוע ולרשום ברשימות כלליות ואחר כך בטבלאות 
וכו'. אני חייב להודות שלא תמיד רציתי "להכין שיעורים" 
אבל התחייבותי לעשות אותם עזרה לי מאוד לצוץ לרגע 
מעל למיץ של הזבל שבו שחיתי, כדי להתרכז ולהיזכר 

ולרשום. במילים אחרות – לקחת את עצמי בידיים לקצת.
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תוכן העניינים

רק בתום 12 המפגשים, ידוע כי CBT הינה שיטת טיפול 
שנותנת כלים לטווח הארוך ויכולה לעזור למטופל לאורך 
כל תקופת המחלה, ולא רק בתקופת השיא הסימפטומטית 
של החרדה, הדיכאון או התשישות. מאחר שברפואה 
המודרנית ממאירויות ההמטו-אונקולוגיות רבות הפכו 
למחלות כרוניות בעלות רמיסיות והתלקחויות לאורך שנים 
ארוכות, יש חשיבות מרובה לתת לחולים כלים להתמודדות 
חוזרת ונשנית עם אותן הפרעות. Gielissen וחבריו )2007( 
לדוגמא, דיווחו על ניסוי קליני רנדומלי שבדק יעילות 
התערבות CBT בחולים הסובלים מתשישות לאחר טיפול 
אונקולוגי. הם דיווחו על ירידה ברמת התשישות ושיפור 
בתפקוד היומיומי לאורך זמן, אחרי תקופת החולי הקשה 
)עם מעקב חציוני של 1.9 שנים, ואפקט מתמשך מובהק על 

ציוני תשישות ותפקוד(.
אני תקווה ששיטת טיפול זו תהפוך לאחת האופציות 
הטיפוליות המשמעותיות בסימפטומים של דיכאון, 
תשישות וחרדה בחולים אונקולוגיים ובפרט המטו-
אונקולוגיים, בכל שלבי המחלה, ושיתרונותיה כמו גם 

מגבלותיה, יילמדו בהיקף רחב בהרבה.
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